
Implementatie Part M 21 maart 2008 
 
Aanwezig: Frank Beemster, Koos Tromp, Hein van Leeuwen, Piet Standaart en Rob Kleijn. 
 
Centraal thema vandaag is: Wat is nodig om tot een gecertificeerde organisatie te komen. Hoe 
nu verder? 
 
Stand van zaken: 
Belangrijke wijziging: niet in alle gevallen is een F-organisatie nodig. Complex onderhoud 
mag ook door certifying staff gedaan worden voor ELA1 vliegtuigen (blz 388 van de CRD 
NPA 2007-08). 
Kostenaspect aanvraag F-org nog bestuderen met IVW. Moet ook in DIET-commissie door 
Frits Paaijmans aan orde worden gesteld. ABZ: nu binnenhalen bevoegdheden F-organisatie, 
er van uitgaande dat je eenmalig betaald voor de organisatie. 
HL overlegt met Frits P om tarieven omlaag te brengen en dat ELA-categorie in de wet komt. 
 
Uitstel invoerdatum part M 27092008: erkenningen EZT eindigen eind september 2008. 
Moeten verlengd worden.  
 
Eerst gaan wij aan G- en I-organisatie werken. Dan F-organisatie. 
 
Discussie vergelijking Bundesländer in Duitsland en Nederland. Nederland is met 550 
vliegtuigen in vergelijking één Bundesland. Wij kijken goed wat de Duitsers doen. In mei is 
er een EGUbijeenkomst in Duitsland met alle landelijke bonden over de implementatie te 
bespreken. In Nordrhein Westfalen is al een camo+.  
 
Handboek G-organisatie: HL, FB en PS maken boek en stuurt deze naar II/Koos Tromp. 
 
Administratieve systeem. Doe je werk met je erkenning dan moet je het vrijgeven.  
Wij moeten het goed doen maar niet dubbel. Nieuw (extra) is de defectenregistratie en de lijst 
met uitgestelde defecten. En de reparatiestatus.  
Blauwe boekje aanpassen: taak voor RK. Nadenken hoe je dit wilt gebruiken. Document 
huidige blauwe boekje heeft FB al van secretariaat Zweefvliegen ontvangen. 
Inspectieschema’s verschillen nu per vereniging bij een zelfde vliegtuigtype. Wellicht wordt 
dit op één centraal punt geregeld?  
Wij definiëren het inspectieschema voor ARC-inspectie. Voor de vliegtuigadministatie geven 
wij voorbeelden, geen verplicht te gebruiken documenten. Wij wachten goedkeuring door 
IVW van het onderhoudsprogramma af dat KT heeft opgesteld.  
 
Wat is Pilot Owner Maintenance? Hoe stel je deze lijst op? Actie PS. 
 
Tijdpad: in september klaar. Dan is IVW in januari met commentaar klaar.  
Na september een bijeenkomst van EZT’s organiseren. Wij moeten tijdig communiceren naar 
de EZT’s en technici. 
Wat kun je op tafel leggen wat hun werk/EZT-niveau raakt. Stukje informatie op hoog niveau. 
 
Organisatie van deze klus: met vijf man doen? Wij kijken lopende het proces hoe het gaat. 
Vincent Steinmetz en Sikko Vermeer hebben zich aangeboden. Wij houden dit aanbod in 
beraad. 
 



Na half mei in Keulen komen wij 30 mei weer bij elkaar. 
 
Afspraken: 
Tarieven AML en ELA/CAME Hein neemt actie richting Frits Paaijmans 
CAME Piet en Hein 
Blauwe boekje Rob 
Onderhoudsprogramma Koos, Koos routeert CAME bij II 
Pilot Owner Maintenance: PS 
Kosten: ELA in tarievenregeling 2009. 
 
Kompascursus 
Wanneer, welke vragen, organiseren, toestemming. Binnen redelijke termijn te doen. Max. 10 
personen per cursus.  
Nav een discussie over bevoegdheden caliberen kompas. Aparte aantekening op ZVT-
bevoegdheid kan niet. Wel vaardigheid aanleren.  
 
Met nationale bevoegdheid als ARC-inspecteur mag je ook buitenlandse vliegtuigen ARC 
verlengen. Hij mag niet het onderhoudsprogramma goedkeuren van een buitenlands vliegtuig 
omdat hij de nationale eisen niet kent.  
 
Rob Kleijn 
 
 
 
 
 
 
 


