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Voorlichting Part M
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Programma 

13:00 - 13:15 Welkomstwoord (Jan-Dirk Steenbergen)
13:15 - 15:15 Verwachte wijzigingen EU regelgeving 

(Bob Rieder)
15:15 - 16:00 pauze
16:00 - 16:30 Orphan Aircraft (Peter Corbeel)
16:30 - 17:00 Historische Luchtvaartuigen opnieuw 

bekeken (Adrie Beuk)
17:00 - 17:30 Airworthiness Directives (Peter Corbeel)
17:30 - 17:45 Plenaire afsluiting
17:45 - 18:45 borrel



25 juni 2008

Voorstellen gewijzigd Part M

Verwachte wijzigingen EU 
regelgeving

B. Rieder
IVW



Inhoud Presentatie

Wijziging Part M en verordeningen als gevolg van 
opinies EASA
– Opinie 6/2005
– Opinies 4/2006 en 5/2006
– Opinie 4/2007
– Opinie 2/2008

Nieuwe Implementatie termijnen
Toekomstige ontwikkelingen
Vragen



EASA Opinie 6/2005

Tijdens het eerste jaar van de tenuitvoerlegging 
bleken de delen M, 145, 66 en 147 verscheidene 
fouten en inconsistenties te bevatten. 

Dit advies bevat voorstellen om dergelijke 
vergissingen, inconsistenties en misverstanden te 
corrigeren.



EASA Opinie 6/2005

Belangrijke punten Part M.
– Enkele certificaataanpassingen. 
– Bewaarplicht Subpart F organisaties van 3 naar 2

jaar.



EASA Opinie 04/2006

In reactie op Verordening (EG) nr. 2042/2003 is 
verzocht om nadere uitleg van het begrip 
“officieel erkende norm/niveau” dat voorkomt in 
para’s:
– M.A.301(2), 
– M.A.402(b), 
– M.A.606(f), 
– M.A.608(b),
– Part 145 en
– Part 147



EASA Opinie 04/2006

Belangrijke punten Part M.
– In M.A.301(2) wordt

“tot een officieel erkend niveau”

vervangen door 

“in overeenstemming met de in M.A.304 en/of 
M.A.401 gespecificeerde gegevens”.

Overige para’s = duidelijk inclusief AMC en GM.



EASA Opinie 05/2006

2042/2003 definieert het beginsel van 
“voornaamste plaats van activiteit” in M.1, 
aangeduid als “hoofdvestiging” in 145.1 en 
“vestiging” in deel 147.1.

Nationale bevoegde instanties en het bedrijfsleven 
vroegen om een definitie van dit begrip, teneinde 
misverstanden te voorkomen in geval de bevoegde 
instantie niet duidelijk kan worden vastgesteld.



EASA Opinie 05/2006

Belangrijke punten Part M.
– M.A.1(a): uitsplitsing per subpart en onderwerp

wie de bevoegde instantie is,

– M.A.1(b): onder “voornaamste plaats van 
activiteit” de locatie van de organisatie verstaan 
waar het merendeel van het leidinggevend 
personeel, (M.A.606 en M.A.706) de technische 
werkzaamheden aanstuurt, controleert of 
coördineert ter waarborging dat de organisatie 
voldoet aan de eisen van Deel M.



EASA Opinie 04/2007

Vliegvergunning (PtF):
Voorrechten voor managementorganisaties voor 
permanente luchtwaardigheid (CAMO's)

Aanvulling op Verordening EC 376/2007



EASA Opinie 04/2007

Belangrijke punten Part M.
– M.A.711 nieuw:

(b) 3 Een CAMO mag … toegelaten worden om: 
een vliegvergunning (PtF) af te geven
overeenkomstig 21A.711(d) met inbegrip van 
goedkeuring van de vluchtvoorwaarden 
overeenkomstig 21A.710(b)
….. volgens procedures ….. en indien bevoegd 
voor de Airworthiness Review.

– Personeels eisen = zelfde als voor ARC-staf.



EASA Opinie 04/2007

The approval of flight conditions is related to the
safety of the design, when:
– the aircraft does not conform to an approved

design; or
– an Airworthiness Limitation, a Certification 

Maintenance Requirement or an Airworthiness 
Directive has not been complied with; or

– the intended flight(s) are outside the approved 
envelope;

– the permit to fly is issued for the purpose of 
21A.701(a)(15). (C of A is not appropriate)



EASA Opinie 02/2008

Introductie van het concept “commercial operations”,

Veranderingen in:
– M.A.201(i)
– M.A.305(b)



216/2008 Artikel 3

Nieuwe definities:
– ‘commercial operation’ 

any operation of an aircraft, in return for 
remuneration or other valuable consideration, 
which is available to the public or, when not made 
available to the public, which is performed under a 
contract between an operator and a customer, 
where the latter has no control over the operator;



EASA Opinie 02/2008

M.A.201(i) …. luchtvaartuigen die gebruikt worden 
op een nationaal certificaat voor commercial 
operations, ….moeten beheerd worden door een 
CAMO …. (ballonnen)
Dit mag gecontracteerd worden. 
Verplichting wordt uiterlijk ingevoerd op 28-09-2009.
M.A.305 (b) De nationale autoriteit mag voor 
dergelijke luchtvaartuigen een technical log eisen.



EASA Opinie 02/2008

Ballonnen ongeacht afmeting vallen onder verlichte 
eisen.

Veranderingen in:
– Alle paragrafen waar de gewichtslimiet van 

2730 Kg MTOM wordt genoemd.
– AMC M.A.605(a): “For balloons and airships the 

hangar does not need to accomodate an inflated 
envelope.”



EASA Opinie 02/2008

Aanpassing eisen voor periodic review 
Aircraft Maintenace programme:
– M.A.302(g) (was M.A.302(f)

Eis om bij periodieke review van het onderhouds-
programma ook te controleren of nieuwe en/of 
gewijzigde data van STC- en andere ontwerphouders
is verwerkt.



EASA Opinie 02/2008

Guidance over de inhoud Aircraft Maintenance 
Programme:
– AMC M.A.302(b) and AMC M.A.302(d).
– AMC M.B.301(b)



EASA Opinie 02/2008

Gespecificeerd dat meerdere registraties onder één 
onderhoudsprogramma geschreven mogen worden, 
mits duidelijk is aangegeven welke taken voor welke 
registraties(s) van toepassing zijn.
Afwijkende en aanvullen instructies van de eigenaar.
Mogelijkheid een door de Nationale Autoriteit 
gepubliceerd onderhoudsprogramma (indien 
beschikbaar) te gebruiken, mits goedgekeurd na 
aangevuld te zijn met de out-of-phase aanbevelingen 
van de fabrikant (waaronder ook de verplichte taken).



EASA Opinie 02/2008

Mogelijkheid voor een CAMO AMP’s goed te keuren
(onder een indirect approval procedure) 
zelfs als zij het luchtvaartuig niet managen.

Wijzigingen in:
– M.1, paragraph 4(iii)
– M.A.201(e) and AMC M.A.201(e)
– M.A.302(c) and AMC M.A.302(c)



EASA Opinie 02/2008

Voor niet commercieel gebruikte, non-Large
luchtvaartuigen mag een contract van de eigenaar met 
een CAMO beperkt blijven tot beheer van het 
onderhoudsprogramma. 
Alleen verantwoordelijkheid voor AMP gaat over van 
eigenaar naar CAMO.
Indirect approval van het AMP door CAMO is dan 
mogelijk.
Let op: geen deel CAMO erkenning.
Let op: bij niet PH geregistreerd of 
bij een contract met een buitenlandse CAMO.



EASA Opinie 02/2008

Introduction of “Baseline” and “Generic”
maintenance programmes in M.A.709

Wijzigingen in:
– M.A.709 and AMC M.A.709



EASA Opinie 02/2008

Baseline maintenance programme:
Onderhoudsprogramma voor een specifiek type
luchtvaartuig, maar (nog) niet toegesneden op één of 
meerdere registraties.

Generic maintenance programme:
Onderhoudsprogramma voor een groep vergelijkbare 
typen luchtvaartuigen.



EASA Opinie 02/2008

Componenten onderhoud

Wijzigingen in:
– M.A.502 and AMC M.A.502
– M.A.613(a)
– M.A.802(a) and (b)
– Appendix IV “Approval Ratings”
– Part145, Appendix II “Organisation approval class

and rating system”



EASA Opinie 02/2008

M.A.502 Onderhoud aan componenten conform 
Luchtvaartuig onderhoudsdocumentatie mag door 
145 en M-F met A rating of Part 66 GWK.

Let op: Zodra Component documentatie nodig is 
AFBLIJVEN Erkenning en C-rating nodig.

Let op: Complex onderhoud niet door Part 66 GWK.

M.A.613 Dan geen Form 1 nodig.

Idem voor motorcomponenten en een B rating



EASA Opinie 02/2008

Opslag van unserviceable components

Wijzigingen in:
– M.A.504(b) and AMC M.A.504(b)

– Unserviceable componenten van 
non-Large Aircraft, niet onder een AOC, 
mogen overgedragen worden aan de eigenaar. 

Duidelijke identificatie en vermelding in logboek.



EASA Opinie 02/2008

Continued experience requirements for certifying staff

Wijzigingen in:
– M.A.607(a)

Geen inhoudelijke wijziging; 
verwijzing naar Part-66, i.p.v. kopiëren van eisen. 



EASA Opinie 02/2008

Persoonlijke authorisation reference voor 
M.A. Subpart F certifying staff

Wijzigingen in:
– AMC M.A.607(c), which now becomes AMC 

M.A.607(b),
– Appendix IV to AMC M.A.604

(Fysieke) Bedrijfsautorisatie referentie toegevoegd 
voor Certifying Staff in Subpart F organisaties.



EASA Opinie 02/2008

Certifying staff authorisations in AOG situations
M.A.801(d) In onvoorziene situaties, geen erkende 
persoon of organisatie op locatie, mag de eigenaar
iemand met 3 jaar onderhoudservaring en de juiste 
achtergrond autoriseren om onderhoud uit te voeren. 
Eisen:
- Gegevens gemachtigde en uitgevoerd onderhoud in 
TA;
- Re-check en vrijgave door daartoe erkende persoon 
of organisatie binnen 7 dagen;
- Melding aan beherend CAMO, of aan NAA als geen 
contract met een CAMO, binnen 7 dagen.



EASA Opinie 02/2008

Wijzigingen t.a.v. Pilot-owner maintenance

Wijzigingen in:
– M.A.803 and AMC M.A.803
– Appendix VIII “Limited Pilot-owner maintenance”
– AMC to Appendix VIII



EASA Opinie 02/2008

Wijzigingen in de definitie van Pilot-Owner.
– hold a valid pilot licence for the aircraft type or class 

rating and;
– own the aircraft, either as;

(i) sole owner, or
(ii) joint owner who is:

• one of the natural persons on the registration form, or
• a member of a nonprofit recreational legal entity,

where the legal entity is specified on the registration
document as owner, and that individual is directly 
involved in the decision making process of the legal 
entity and designated by that legal entity to carry out 
Pilotowner maintenance.



EASA Opinie 02/2008

In the case of a jointly owned aircraft, the AMP should
list:
– The names of all Pilot-owners competent and 

designated to perform Pilotowner maintenance in
accordance with the basic principles described in 
Appendix VIII of Part M. 
An alternative would be the maintenance program to 
contain a procedure to ensure how such a list of 
competent Pilotowners should be managed 
separately and kept current.

– The limited maintenance tasks they may perform.



EASA Opinie 02/2008

In Appendix VIII algemene eisen waaraan Limited 
Pilot-owner maintenance moet voldoen, op het gebied 
van:
- Competentie en verantwoordelijkheid
- Taakinhoud
- Documentatie, uitvoering en administratie

Specifieke, toegestane taken verhuizen naar de 
(nieuwe) AMC bij Appendix VIII.





Jaarlijkse ARC-Verlenging.

ARC
EASA Form 

15.b

Inspectie Verkeer en Waterstaat:
Initiële ARC uitgeven. 

Na aanbeveling (M.B.901)

Subpart G-Continuing 
Airworthiness Management 

Organisation met 
ARC keuring privilege Controlled 

Environment
M.A.901 (c)

Non Controlled
Environment
M.A.901 (d)

Aanbeveling 
(rapport)

Kopie van 
ARC+rapport

ARC
EASA Form 

15.a

steekproef Aanbeveling 
( rapport)



Jaarlijkse ARC-Verlenging.

1 Jaar 1 Jaar 1 Jaar 1 Jaar

C
on

tro
lle

d
N

on
 -

C
on

tro
lle

d Initiële afgifte 
door IVW (na 
Aanbeveling)

Vernieuwing 
door IVW na
aanbeveling

Vernieuwing 
door IVW na
aanbeveling

Vernieuwing
door IVW na
aanbeveling

Initiële afgifte 
door IVW (na 
Aanbeveling)

Initiële afgifte
door CAMO

Verlenging
door CAMO

Verlenging
door CAMO

Enz.

De ARC-Keuringen mogen max 90 dagen voor het verlopen v.d. ARC worden uitgevoerd



EASA Opinie 02/2008

Voor airworthiness review staff, verlichte eisen voor 
luchtvaartuigen < 2730 kg MTOM, en ballonnen

Wijzigingen in:
– M.A.707(a)

Slechts 3 jaar ervaring i.p.v. 5 jaar,
Appropriate aeronautical maintenance training 
i.p.v. formal aeronautical maintenance training 
training



EASA Opinie 02/2008

Voor airworthiness (review) staff, aanvullende 
ervaring eisen als alternatief voor een ‘appropriate 
licence or degree’

Wijzigingen in:
– AMC M.A.706
– M.A.707(a)

Nominated Postholder:
- 5 jaar extra ervaring in continuing airworthiness



EASA Opinie 02/2008

AR-Staff: 

Voor luchtvaartuigen onder een AOC, en
Voor luchtvaartuigen > 2730 kg MTOM, 
behalve ballonnen:
5 jaar extra ervaring in continuing airworthiness

Voor luchtvaartuigen < 2730 kg MTOM, en
Voor ballonnen:
4 jaar extra ervaring in continuing airworthiness



EASA Opinie 02/2008

Wijzigingen t.a.v. de ARC
– Herschikking en wijzigingen in 

M.A.901 en gerelateerde AMC’s
– Wijzigingen in:

• M.A.711(a)4 and M.A.714(b)
• M.A.901(f) and M.A.901(i)
• Forms 15a and 15b
• (AMC) M.A.704(a)3 and (AMC) M.A.706(c) 
• AMC M.B.901



EASA Opinie 02/2008

Commercial Air Transport : (CAT = AOC)
– Afgifte ARC bij Import:

• NAA na Airworthiness Review door CAMO+
• Geen CAMO+, NAA doet Airworthiness Review

– Afgifte nieuwe ARC (geen Import):
• Controlled Environment, CAMO+
• Geen Controlled Environment, NAA na

Airworthiness Review door een CAMO+
– ARC verlengen (max 2 keer):

• Controlled Environment, CAMO 
(ook ARC van NAA of andere CAMO+)



EASA Opinie 02/2008

Non Commercial Air Transport, MTOM > 2730 kg
– Afgifte ARC bij Import:

• NAA na Airworthiness Review door CAMO+
• Geen CAMO+, NAA doet Airworthiness Review

– Afgifte nieuwe ARC (geen Import):
• Controlled Environment, CAMO+
• Geen Controlled Environment, NAA na

Airworthiness Review door een CAMO+
– ARC verlengen (max 2 keer):

• Controlled Environment, CAMO 
(ook ARC van NAA of andere CAMO+)



EASA Opinie 02/2008

Non CAT, MTOM < 2730 kg of ballonnen
– Afgifte ARC bij Import:

• NAA na Airworthiness Review door CAMO+
• Geen CAMO+, NAA doet Airworthiness Review

– Afgifte nieuwe ARC (geen Import):
• CAMO+ na Airworthiness Review 
• NAA na Airworthiness Review 

– ARC verlengen (max 2 keer):
• Controlled Environment, CAMO

(ook ARC van NAA of andere CAMO+)



2042/2003 Artikel 2

Voorstel Nieuwe Definities:
– ‘ELA1 aircraft’:

• an aeroplane, sailplane or powered sailplane 
with a Maximum Take-off Mass (MTOM) less 
than 1000 kg that is not classified as complex 
motor-powered aircraft.

Definitie complex motor-powered aircraft: in 
Basic Regulation 216/2008, article 3(j). 



216/2008 Artikel 3

Nieuwe definities:
– ‘complex motor-powered aircraft’:

(i) an aeroplane:
• with a maximum certificated take-off mass 

exceeding 5 700 kg, or
• certificated for a maximum passenger seating 

configuration of more than nineteen, or
• certificated for operation with a minimum crew 

of at least two pilots, or
• equipped with (a) turbojet engine(s) or more 

than one turboprop engine, or



2042/2003 Artikel 2

Voorstel Nieuwe Definities:
– ‘ELA1 aircraft’ 

• a balloon with a maximum design lifting gas or 
hot air volume of not more than:

– 3400 m3 for hot-air balloons
– 1050 m3 for gas balloons

– 300 m3 for tethered gas balloons.



2042/2003 Artikel 2

Voorstel Nieuwe Definities:
– ‘ELA1 aircraft’ 

• an airship designed for not more than two 
occupants and a maximum design lifting gas or 
hot-air volume of not more than:

– 2500 m3 for hot-air airships 
– 1000 m3 for gas airships. 



EASA Opinie 02/2008

ELA1, Non CAT en Non Commercial Operation 
– Afgifte ARC bij Import:

• NAA na Airworthiness Review door CAMO+ 
• Geen CAMO+, NAA doet Airworthiness Review

– Afgifte nieuwe ARC (geen Import):
• CAMO+ na Airworthiness Review 
• NAA na Airworthiness Review door een Part-66-

AML+ geaccepteerd door NAA na supervised 
review

• NAA na eigen Airworthiness review



EASA Opinie 02/2008

ELA1; Non CAT en Non Commercial Operation 
– Afgifte ARC middels AR door Part-66-AML+ mag 

slechts 2 maal achter elkaar
Daarna full review door CAMO+ of NAA

– ARC verlengen (max 2 keer):
• Controlled Environment, CAMO

(ook ARC van NAA of andere CAMO+)



EASA Opinie 02/2008

‘The NAA shall carry out the AR and issue the ARC 
whenever circumstances show the existence of a
potential safety threat.’

‘The NAA may also carry out the AR and issue the 
ARC for aircraft non CAT managed by a CAMO in a
third country.’

Intentie van IVW is niet te concurreren met 
marktpartijen, doch slechts taken zelf uit te voeren als 
er geen marktpartijen zijn.



ARC per Opinion 02/2008 (following CRD to NPA 2007-08)          

                
  Group of Aircraft:     ARC issue (other than at import):       ARC issue (at import):       ARC extension     

                            (2 consecutive years only):   
                                 
  non-CAT, non-CO 

ELA1 
   by NAA, after 

recommendation 
by Part-66 CS+, 
for 2 
consecutive 
years only 
(M.A.901(g)) 

by any CAMO+ 
(M.A.901(e)1) 

by NAA after AR 
by NAA 
(M.A.901(h)2, (i))

   by NAA after 
AR by NAA 
(M.A.904(a)2)

by NAA after 
AR by 
CAMO+ 
(M.A.904(a)2) 

In absence of a 
CAMO+, the 
NAA may 
perform the AR 
(AMC 
M.A.904(a)-2, 3)

   

by Controlled 
Environment 
CAMO for ARC's 
issued by NAA or 
another CAMO+ 
(M.A.901(f)) 

by Controlled 
Environment 
CAMO+ for ARC's 
it has issued 
(M.A.901(e)2) 

  

                            
  non-CAT ELA1 

   
              

   
      

                           
  non-CAT, non-ELA1: 

MTOM <2730 and 
Balloons 

                

   

     

                        
  non-CAT >2730     by Controlled 

Environment 
CAMO+ 
(M.A.901(c)1) 

by NAA after 
recommendation 
by any CAMO+ 
(in absence of 
Controlled 
Environment 
CAMO+) 
(M.A.901(d)) 

        

   

 by Controlled 
Environment 
CAMO+ for ARC's 
it has issued 
(M.A.901(c)2) 

  

                           
  CAT                         
                            

                                 
                
Abbreviations:               

AR Airworthiness Review          ELA1:   
ARC Airworthiness Review Certificate       - aeroplanes, (powered) sailplanes <1000 kg MTOM, non-complex* 
CAT Commercial Air Transport        - balloons:    

CAMO Continuing Airworthiness Management Organisation       hot-air<3400 m3  
CAMO+ CAMO rated for type or group of aircraft and authorised for AR (M.A.711(b)-privilege)     gas<1050 m3  

CO Commercial Operations, other than CAT, ref. M.A.201(i)       tethered gas<300 m3  
CRD Comment Response Document       - airships with max 2 occupants:  
CS+ Certifying Staff rated for type or group of aircraft and accepted by NAA for AR      hot-air<2500 m3  

ELA1 See right side of page, refer to 2042/2003 Article 2k)       gas<1000 m3  
NAA National Aviation Authority of the Member State of Registry           
NPA Notice of Proposed Amendment       * For complex motor-powered aircraft, refer to 216/2008 Article 3(j) 

 



EASA Opinie 02/2008

Form 1 uitgegeven door Subpart F organisatie:

Block 13 wordt:

“Certifies that, unless otherwise specified in this
block, the work identified in block 12 and described in
this block was accomplished in accordance with 
Part M, Subpart F requirements and in respect to that 
work the item is considered ready for release to
service. THIS IS NOT A RELEASE UNDER PART145.”



EASA Opinie 02/2008

Appendix VII in Part M: Complex Maintenance Tasks

Toevoegingen:
– Paragraaf 3 Motoronderhoud,
– Paragraaf 4 Propeller balanceren en
– Paragraaf 5 Taken die speciaal gereedschap en of 

significante coördinatie vragen.



EASA Opinie 02/2008

Complex Maintenance Tasks en
beperkt componenten onderhoud voor ELA1 aircraft
mag eventueel op persoonlijke titel worden 
uitgevoerd als:
– Vooraf aangevraagd door eigenaar bij NAA,
– Werkprogramma vooraf is goedgekeurd door NAA,
– NAA overtuigd van kwalificaties, ervaring, tooling, 

faciliteiten, documentatie etc.



EASA Opinie 02/2008

CAMO Quality System vs. Organisational Reviews

Changes to:
– M.A.712(f) and AMC M.A712(f)



EASA Opinie 02/2008

Quality System moet als:
- CAMO onderdeel van een AOC
- CAMO ARC’s afgeeft voor 

luchtvaartuigen > 2730 kg, m.u.v. ballonnen
- Continuing airworthiness management taken

gesubcontract worden
- Grote organisatie:

- > 5 FTE
- grote complexiteit van luchtvaartuigen en/of 
organisatie (meerdere typen, hoge utilisatie, 
meerdere vestigingen)



EASA Opinie 02/2008

Organisational Reviews mag als:
- CAMO geen onderdeel van een AOC
- CAMO ARC’s afgeeft voor 

luchtvaartuigen < 2730 kg en ballonnen
- Kleine organisatie:

- < 5 FTE
- complexiteit van luchtvaartuigen en/of 
organisatie beperkt..

Continuing airworthiness management taken 
mogen niet gesubcontract worden



EASA Opinie 02/2008

Inhoud van de organisational reviews

Versimpeling van:
– Appendix VIII to AMC M.A.616 

organisational reviews for Subpart F maintenance 
organisation and 

– Appendix XII(I) to AMC M.A.712(f) 
organisational reviews for CAMO



EASA CRD 2007-08

EASA heeft een samenvatting gemaakt van alle 
voorstellen vanuit het oogpunt van een privé eigenaar 
van een A/C < 2730 kg MTOM inclusief Ballonnen.

Relevante onderwerpen en de bijbehorende Part M 
paragrafen.

CRD 2007-08 blz 357 en 358.



Implementatie

Voor CAT (AOC) en Large Aircraft geen wijzigingen.

Rondvluchten met vleugelvliegtuigen 
per april 2009 op AOC (EU-OPS), dan
– 145 onderhoud mag onder contract,
– NL: CAMO mag onder contract tot Part OPS,
– Overige zaken conform Part M voor CAT



Implementatie

Non CAT:
(Her-)Afgifte ARC door IVW op basis van BvL-V tot 
28-9-2009.

Large Aircraft gebruikt door niet EU operator: 
Part M uitstel tot 28-9-2009

Aircraft op Nationale vergunning voor Commercieel 
operatie:
Gebruik CAMO en 145 of M-F uitstel tot 28-9-2009



Implementatie

Nationale onderhoudserkenningen 
geldig tot uiterlijk 28-9-2009.

Non-CAT, Non Large
Certifying Staff gekwalificeerd volgens Nationale 
regels tot 28-9-2009.

Non-CAT, Non Large
Transitie AMP naar Part M, uiterlijk 28-9-2009
(Appendix I bij AMC M.A.302 + 
Formele goedkeuring)



EASA Opinie 02/2008

Introductie in 2042/2003 van definitie voor 

LSA: “Light Sport Aeroplane”

vooruitlopend op goedkeuring van deze termen in 
Part 21



2042/2003 Artikel 2

Voorstel Nieuwe Definities:
– ‘LSA aircraft’:

• a Maximum Take-off Mass (MTOM) of not more than 
600 kg, and 

• a maximum stalling speed in the landing configuration 
(VS0) of not more than 45 knots Calibrated Airspeed 
(CAS) at the aircraft’s maximum certificated takeoff mass 
and most critical centre of gravity, and 

• a maximum seating capacity of no more than two 
persons, including the pilot, and 

• a single, non-turbine engine fitted with a propeller, and 
• a non-pressurised cabin. 



216/2008 Artikel 3

Nieuwe definities:
– ‘complex motor-powered aircraft’:

(i) an aeroplane:
• with a maximum certificated take-off mass 

exceeding 5 700 kg, or
• certificated for a maximum passenger seating 

configuration of more than nineteen, or
• certificated for operation with a minimum crew 

of at least two pilots, or
• equipped with (a) turbojet engine(s) or more 

than one turboprop engine, or



216/2008 Artikel 3

Nieuwe definities:
– ‘complex motor-powered aircraft’:

(ii) a helicopter certificated:
• for a maximum take-off mass exceeding 3175

kg, or
• for a maximum passenger seating configuration 

of more than nine, or
• for operation with a minimum crew of at least 

two pilots, or
(iii) a tilt rotor aircraft;



Ontwikkelingen

EASA comité:
Eerste bijeenkomst 16-7-2008

Let op: er kunnen nog (kleine) wijzigingen uit 
voortkomen.



216/2008 Artikel 4

Annex II luchtvaartuigen voldoen aan OPS en FCL als 
gebruikt voor commercieel lucht transport 
(dus onder een AOC):
– Luchtvaartuig van historisch belang;
– Ex-militair luchtvaartuig;
– Replica’s van bovengenoemde.



216/2008 Artikel 5

Nieuwe luchtwaardigheidseisen:
– ‘(iv): the minimum syllabus of maintenance 

certifying staff type rating training’;
– ‘(vi): the master minimum equipment list as 

appropriate and additional airworthiness 
specifications for a given type of operation’.



NPA’s

NPA 2008-03 Licences for non-complex aircraft 
maintenance engineers (AML zweefvliegtechnicus)
NPA 2008-06 Restricted type-certificates and 
restricted certificates of airworthiness
NPA 2008-07 "ELA process"; “Standard Changes and
Repairs" and "Certification Specifications for Light 
Sport Aeroplanes"
EASA werkt aan een voorstel voor On-Condition 
onderhoud.



Vragen
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