
Verslag overleg IVW en Comissie Technische Zaken KNVVL Zweefvliegen 
 
Datum  : 11 februari 
Plaats  : Falconzaal IVW Hoofddorp 
Aanwezig  : Hok Goei en Bram van Driel (namens IVW), Frank Beemster, Hein van  

Leeuwen, Piet Standaart, Rob Kleijn (namens KNVVL). 
 
1. Opening 
Hok Goei heet iedereen welkom. HG legt uit dat hij belast is met inspectie van onderhoud 
zweefvliegtuigen en dat BvD belast is met toelaten en verlengen van bewijzen van 
bevoegdheden AML-houders (part 66).  HG verontschuldigt Ron van de Leijgraaf. die minor 
changes beoordeelt en goedkeurt. Vanwege een certificatie is RvdL afwezig. 
  
2. Mode S transponder 
Indienen aanvraag 
Aanvraag kan worden ingediend door de eigenaar, een erkend bedrijf of technicus. 
Minor change/approved data 
HG verzoekt bij het indienen van een minor change zoveel mogelijk approved data te 
gebruiken. De inbouwtekeningen van vliegtuigfabrikanten en service info van DG 
Flugzeugbau zijn ook approved data. FB geeft aan bezig te zijn met opstellen van een 
template voor aanvragen minor change voor kisten waarvoor geen approved data aanwezig is 
of gevallen waarbij de vliegtuigfabrikant niet meewerkt. IVW RvdL zal de template 
beoordelen. Ook hoort de CTZ graag van RvdL welke informatie bij een aanvraag voor een 
minor change gevoegd moet worden.  
Kosten minor change 
De aanvraag minor change moet bij EASA worden ingediend en aan EASA moet de fee van € 
250,00 betaald worden. Als op de aanvraag is aangegeven dat CAA-NL toezicht moet houden 
op de uitvoering wordt de aanvraag doorgestuurd naar IVW/RvdL. Er komen geen extra 
kosten voor beoordeling van de minor change bij (ook niet het tarief van IVW van € 518,00 
voor aanvraag GWL). 
Wie mag inbouwen? 
HG geeft aan dat voor IVW bij het antwoord op deze vraag de praktische uitvoerbaarheid en 
de wettelijke kaders bepalend zijn. BvD geeft aan de wetteksten er op na te hebben geslagen 
en, constaterend dat inbouw een modificatie is, tot de conclusie is gekomen dat alleen een 
erkend bedrijf bevoegd is tot inbouw. 
FB geeft aan dat modificatie valt onder de omschrijving van onderhoud. Dit staat ook in het 
Kwaliteitshandboek EZT zo omschreven. IVW heeft het Kwaliteitshandboek goedgekeurd. 
Omdat inbouw met eenvoudige handgereedschappen kan plaatsvinden is dit klein onderhoud 
en mag de AML/ZVT-er inbouwen. 
Vervolgens wordt ook de ROL er op nageslagen en gezamenlijk geconstateerd dat ook daar is 
vermeld dat modificatie onderdeel uitmaakt van “onderhoud”. 
Volgens BvD kan de AML-houder het wel, maar mag hij het niet. Tijdens de vergadering 
wordt dit niet onderbouwd. 



 
Naar aanleiding van de discussie wordt het volgende schema ingevuld: 

Werkzaamheden 
Benodigde 
middelen Methode Mensen Conclusie 

Inbouwen en 
vrijgave inbouw x 

x (easa 
minor 

change) 
x ZVT-A 

Testen en 
vrijgave test 

       -        
(tenzij 

goedgekeurd 
beschikbaar) 

x ? Erkend 
bedrijf 

EZT-C met 
instructie 
halve dag 

     
x = mogelijk en aanwezig    
- = niet aanwezig of niet mogelijk   
 
Tijdens de discussie wordt gesproken of een ZVT-A of ZVT-C moet inbouwen en vrijgeven. 
Niet iedere ZVT-C kan een verkeerd geboord gat repareren. Dat kan wel iedere ZVT-A. Ook 
kan iedere ZVT-A de antenne goed monteren (inclusief inharsen houder). De werkzaamheden 
aan de electrische installatie zijn zeer beperkt (twee draden solderen van de meegeleverde 
kabelboom). De rest is plug en play net als aansluiten van een beeldscherm aan een PC. 
Tevens wordt stilgestaan wat een risico kan zijn van monteren van de installatie. Dat is 
beperkt tot slechte montage van de antenne, die tussen de besturing zou kunnen vallen met 
blokkeren van de besturing tot gevolg. 
Conclusie van HG: drie trappen besproken. 

1. Voor inbouw moet voldoende maintenance data aanwezig zijn; 
2. modificatie is onderhoud, bij onderscheid klein/groot onderhoud is dit klein 

onderhoud; 
3. Praktisch uitvoerbaar: ja, past binnen wettelijke kaders: checkt IVW komende twee 

dagen. 
 
3. Implementatie part M voor zweefvliegtuigen 
Bevoegdheden AML/ZTV-ers onder part M. 
Met de invoering van Part M verdwijnt het onderscheid klein/groot onderhoud en ontstaat het 
onderscheid complex/niet complex onderhoud. 
 
Bevoegdheden bij part M: 
Niet complex 
onderhoud 

Complex 
onderhoud 

Nat. AML 
A/B/C 

Part M 
subpart F 

Part 66 AML Part 145 

 
Vraag van HG of ZVT-ers voldoende ervaren zijn om part G-werk (niet complex onderhoud) 
te doen. Gezamenlijk komen wij tot de conclusie dat ZVT-ers voldoende ervaring hebben. 
Naast het theorie-examen, wat tegenwoordig gelijk is aan part 66 AML, wordt de aanvraag 
pas gedaan als voldoende praktijkervaring is opgedaan door de brief van de EZT. Daarnaast 
organiseert de CTZ praktijkcursussen (zoals de kunststof workshop elke drie jaar). 
Uitstel inwerkingtreding part M voor zweefvliegtuigen 



Uit informatie uit de EASA-werkgroep MDM032 heeft de CTZ vernomen dat aan de 
nationale CAA een brief van EASA wordt gestuurd dat invoering niet per 28 september 
gehaald wordt. Een tiental artikelen zijn nog niet gereed. Op basis van grandfathers rights and 
privileges adviseert EASA de nationale onderhoudsorganisaties in de transitieperiode op de 
oude voet en de oude regelgeving door te gaan. HG en BvD kennen deze brief niet.  
HG verzoekt de CTZ de aanvraag voor part F/G-organisatie nu in te dienen. CTZ geeft aan 
dan een lege huls aan te vragen omdat de EASA-regelgeving er nog niet is. Afgesproken 
wordt dat HG dit via de IVW-kanalen navraagt bij EASA/Juan Anton. CTZ ontvangt gaarne 
binnen twee weken antwoord. 
 
4. Periodiek onderhoud transponders 
CTZ heeft een mail ontvangen van IVW/Arjan Kloet waarin hij meedeelt dat de informatie op 
de CTZ-website www.zweefvliegtechniek.nl over periodiek onderhoud van mode S-
transponders onjuist is en verzoekt dit te wijzigen. 
CTZ is van mening dat de verklaring van de transponderfabrikanten (zie de website) 
maatgevend is. Zij verklaren dat geen periodiek onderhoud nodig is na de test na installatie en 
de testvlucht. OAL 76-01/9 is geen zelfstandige regelgeving maar vervult een vangnetfunctie. 
Bestaat de fabrikant van een HM of SM (en transponder) niet meer en bestaan geen 
onderhoudsvoorschriften of de fabrikant bestaat wel maar geeft geen onderhoudsvoorschriften 
af dan geldt de OAL als vanget. Geeft de fabrikant wel onderhoudsvoorschriften of verklaart 
de fabrikant dat geen onderhoud nodig is (zoals in dit geval bij de transponders) dan 
prevaleren de voorschriften van de fabrikant boven OAL 76-01/9. 
HG en BvD kunnen hierover geen uitspraak doen. CTZ krijgt hierover eveneens een 
antwoord. 
 
5. Steeds minder zweefvliegtuigen in Nederlandse luchtvaartregister 
HG kreeg de vraag van Piet de Geus/IVW Luchtvaartregister naar de oorzaak dat 
zweefvliegtuigen worden uitgeschreven (en vaak weer Duits worden geregistreerd). 
De CTZ herkent dit en wijst op de extra Nederlandse regelgeving die helaas ook blijft bij de 
invoering van de EASA-regelgeving. Sprekend voorbeeld is de OAL 76-01/9. 
De Nederlandse regelgeving is veel zwaarder en niet effectief in relatie tot veiligheid. 
Voorbeeld OAL 76-01/9 voor HM en SM: er gaan wel HM en SM kapot, maar dat blijkt niet 
bij de ijking maar tijdens het gebruik van het vliegtuig/het instrument. Duitsland kent geen 
enkel voorschrift voor onderhoud van HM en SM. In het kader van het kabinetsplannen tot 
deregulering stellen wij afschaffing van deze OAL voor. 
Daarnaast stijgen de tarieven van IVW zodanig sterk (meer dan de prijscompensatie) dat deze 
ook veel hoger zijn dan in omringende landen (EASA minor change kost € 250, GWL kost € 
518). 
Een Duits geregistreerd vliegtuig heeft bij verkoop (grootste tweedehands markt) een hogere 
marktwaarde omdat deze niet overgezet hoeft te worden naar Duitse registratie. 
 
 
Grave, 16 februari 2008 
Rob Kleijn 
Secretaris CTZ. 
  
 
 
 


