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Geachte heer Beemster, 

 

Naar aanleiding van de vragen gesteld tijdens het overleg op 11 februari 2008, deel ik u het 

volgende mede. 

 

De invoering van de verplichting van Mode-S transponders heeft een woelig traject gehad. De 

laatste vragen liggen op het gebied van het inbouwen van deze transponders in de 

zweefvliegtuigen die in de TMZ willen vliegen. 

 

De vragen zijn gericht op twee aspecten: 

1. Approved data voor het inbouwen van de transponder in het betreffende zweefvliegtuig. 

2. a. Het inbouwen van de transponder volgens de approved data, met name wie mag het 

vrijgeven. 

b. Het testen op de juiste werking; wie mag dit uitvoeren en vrijgeven. 

 

Het antwoord op vragen van punt 1 is tijdens het overleg gegeven en afgehandeld.  

 

Op vraag 2 heeft IVW (TE Luchtvaarttechnische bedrijven) een antwoord dat past binnen de 

wettelijke kaders en dat ook praktisch uitvoerbaar is. 

Antwoord op vraag 2a: Het installeren van goedgekeurde Mode-S transponders (bijv. Garrecht 

VT-01) kan als niet-complex worden gekwalificeerd, mits gebruik wordt gemaakt van door de 

fabrikant geleverde installatie kits en geprepareerde bekabeling met gemonteerde connector. 

ZVT-A technicus is niet bevoegd voor werkzaamheden van elektrische en elektronische aard. Dit 

is alleen voorbehouden aan een ZVT-C technicus. Gezien het aard van de transponder 

modificatie, de urgentie en de geringe beschikbaarheid van ZVT-C personen in NL, wordt onder 

de volgende voorwaarden toegestaan dat de transponder installatie deels door ZVT-A technici 

wordt uitgevoerd.  
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Deze voorwaarden zijn: 

- er wordt alleen gewerkt met door fabrikanten geleverde “installatie kits (mounting kits)” 

en de daarbij behorende installatie handleidingen en goedgekeurde modificatie data voor 

het betreffende vliegtuig. 

- er mag alleen gebruik worden gemaakt van meegeleverde bekabeling met “pre-wired 

connectoren”. 

- de vrijgave omvat slechts de uitgevoerde werkzaamheden, namelijk het installeren van 

de transponder met referentie naar de gebruikte data en handboeken, 

- daarnaast moet een log entry worden gemaakt voor het uitvoeren van de 

voorgeschreven functionele tests. 

 

Antwoord op 2b: Het testen op de juiste werking van de transponder dient door een daartoe 

erkend bedrijf uitgevoerd te worden en door dat bedrijf te worden vrijgegeven met een “release 

to service” certificaat. Het bedrijf moet in bezit zijn van meetinstrumentaria zoals 

voorgeschreven door de meetmethodiek en de betreffende technicus moet tevens geautoriseerd 

zijn om deze tests uit te voeren. Ook het erkende bedrijf zal bij de vrijgave een verwijzing 

moeten maken naar de gebruikte procedures en/of instructies. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

De Unitmanager van Unit Inspectie van 

TOEZICHTEENHEID LUCHTVAARTTECHNISCHE BEDRIJVEN, 

 

 

 

 

ing. G. Verweij 

 

 

 


