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Dit is het tweede overleg tussen KNVvL (= CTZ en I.I.) en IVW/LTB met betrekking tot de 

implementatie van Part-M in de zweefvliegtuigonderhoud. Eerste overleg vond plaats op 9 juli 

2008. 

 

1. Verslag en actiepunten 

Geen op- of aanmerkingen m.b.t. verslag. Actiepunten zijn afgedaan en zullen bij de bespreking 

van de punten worden meegenomen. 

 

2. Onderhoud (Part-M, Subpart F) 

Het nieuwe voorstel van EASA heeft een wijziging in M.A.801(b) opgenomen, en daarmee kan 

een Part-66 licenced persoon ook ELA1 complex onderhoud vrijgeven. Een goedkeuring van de 

autoriteit is dus niet meer nodig. De regelgeving rond de Part-66 licence voor ELA1 is nog niet af 

en kan ook gewijzigd worden na deze recente wijziging in Part-M. Implementatie Part-66 zal 

veel later plaatsvinden. Tussen het moment van invoering van Part-M (en specifiek 801(b)(2)) en 

invoering van Part-66 licence zal iets geregeld moeten worden.  

Bij KNVvL is slechts 1 punt van groot belang, dat het onderhoud aan zweefvliegtuigen zoals nu 

door ZVT en EZT afgehandeld wordt, ook in de toekomst kan worden afgedekt en het liefst 

onder een duidelijk regime.  

KNVvL vraagt van IVW wat hun standpunten en visie zijn over de relatie tussen ZVT/EZT 

(nationale regelgeving) en het kunnen voldoen aan Part-M (complex/ non-complex), en daarbij 

betrekken dat Part-66 licence voor ELA1 op dat moment nog niet is ingevoerd. [actie IVW-2.1] 

KNVvL heeft meegedeeld dat er duidelijkheid moet komen omdat zij aan hun achterban ook 

informatie dient te geven. In november vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats met alle EZT-s. Het 

is belangrijk dat duidelijke informatie kan worden gegeven tijdens deze meeting. IVW’s 

betrokkenheid op enigerlei wijze wordt op prijs gesteld. Er zal met CTZ afspraken gemaakt 

worden [aktie IVW-2.2]. Actiepunt IVW-2.1 moet om deze reden snel beantwoord worden. 
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3. CAMO+ 

Draft CAME is door IVW ontvangen. Dit is nog niet door IVW beoordeeld. Op moment van 

beoordeling zal IVW aan Frank de meest recente versie opvragen. [actie IVW-2.3] 

 

Aanvraag CAMO+.  

KNVvL vindt onjuist dat zij aanvraagkosten moeten betalen voor een verplichting die opgelegd 

wordt door de autoriteit, nml. de omzetting van Nat.regelgeving naar Europese regelgeving. 

KNVvL gaf aan dat in het verleden vaker kosteloze “omzettingen” afgegeven werden. IVW zal 

deze kwestie intern bespreken. [actie IVW-2.4] 

IVW en KNVvL zijn het samen eens dat de aanvraag en beoordeling van CAME nog dit jaar (in 

2008) moet beginnen (Voor de EZT’s praktisch teneinde de winterperiode te benutten om de 

erkenning op te zetten cq te verkrijgen). Zie actie IVW-2.3. 

 

IVW heeft bij CAA-UK en LBA nagevraagd welke eisen zij stellen aan de omvang van de vloot in 

formeel beheer onder een CAMO+. Het is gebleken dat die autoriteiten m.b.t. dit aspect geen 

zware eisen stellen. Een belangrijke voorwaarde is dat een CAMO wel relevante invulling moet 

hebben en toetsbaar moet zijn. KNVvL meldt dat de totale vloot in ongeveer 50 verschillende 

types en in verschillende groepen te verdelen zijn. Insteek kan zijn dat vliegtuigen van de clubs 

onder het beheer vallen en die van privé eigenaren mogelijk niet. IVW vraagt aan KNVvL een 

analyse daarvan en een voorstel. [actie KNVvL-1].  

IVW zal op haar beurt de zaak nader bestuderen en haar visie vaststellen [actie IVW-2.5] 

KNVvL deelde mee dat bepaalde clubs de voorwaarde m.b.t. onafhankelijkheid van de 

airworthiness review staff (geen onderhoud management/release op die type kisten) wellicht 

moeilijk of onmogelijk kunnen nakomen. De bedoeling is dat de bestaande EZT’s airworthiness 

review staff en (deels ook) vlootbeheerders worden. 

 

Ook CAMO en ARC zullen in de komende EZT meeting in november besproken worden. 

 

4. Onderhoudsprogramma’s 

Koos Tromp uitte stevige kritiek op de wijze hoe hij wordt behandeld door IVW (“ hij voelde zich 

geschoffeerd”) m.b.t. de afhandeling c.q. beoordeling van onderhoudsprogramma’s die hij aan 

IVW heeft gestuurd. In februari en in juni heeft hij documenten aan IVW opgestuurd. 

Vervolgens heeft Koos op 9 juli de zaak persoonlijk met IVW besproken en gevraagd deze zo 

snel mogelijk te behandelen. Als het programma door IVW goedgekeurd wordt dan zou hij aan 

alle zweefvliegtuig eigenaren correcte informatie kunnen doorgeven. Dit geeft namelijk zowel 

voor de zweefvliegtuigeigenaren als bij IVW enorme voordelen.  

Hok heeft begrip voor deze kritiek en zal intern IVW de zaak proberen vlot te trekken. [actie 

IVW-2.6] 

 

Volgende vergadering: nader te bepalen als er iets te melden is. 

Iedereen wordt bedankt voor hun waardevolle inbreng. 

Hok Goei. 


