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Reden van de wijziging
Eerste uitgifte
Lijst met geldige bladzijden aangepast
Aanpassing in kruisverwijzingslijst.
Toevoeging vliegtype aan scope of work
ARI moet de ARC niet meer naar IVW
sturen. Beheerder administratie moet ARC
naar IVW sturen.
Kleine tekst aanpassing
Toevoeging referentie AMC 20-8
Hoofdstuk toegevoegd
Toevoeging dat op verzoek het audit rapport
naar IVW moet worden gestuurd.
Toegevoegd controle geluidscertificaat.
Tekst aanpassing verlenging ARC.
Diverse aanpassing ARC checklist
Lijst met ARC Inspecteurs aangepast
Lijst met AMP Inspecteurs aangepast
Toegevoegd werkinstructie importeren
van een vliegtuig binnen EU.
Versie bij hoofdstukken verwijderd
H. Goei vervangen door B. Voogd.
Link website CTZ gewijzigd.
Datum statement Accountable Manager
gewijzigd.
Bevoegdheden en taken aangepast van de
beheerder administratie. H. Huiskes
vervangen door K. Tromp als coördinator
van het II.
Eisen voor het zitten van een AML voor de
Accountable Manager verwijderd.
Subhoofdstuk 1.6.10. toegevoegd evaluatie
Inspecteurs.
Kleine tekst wijziging.
Wijziging revisie procedure handboek
Procedure extensies op
onderhoudsprogramma’s gewijzigd
De verplichte wijziging toegevoegd
Procedure voor het uitgegeven van de ARC
gewijzigd (binnen 5 dagen) en de
procedure voor importeren van vliegtuigen
binnen de EU. Eisen toegevoegd voor het
digitaal opslaan van informatie.
Back-up eis gewijzigd van regelmatig naar
een keer per twee weken.
BvL-V procedure aangepast
De volgende formulieren gewijzigd: ARC,
ARC review checklist en verklaring
goedkeuring onderhoudsprogramma’s.
Lijst met ARC Inspecteurs gewijzigd.
Lijst met AMP Inspecteurs gewijzigd.
Werkinstructie voor Duits geregistreerde
vliegtuigen toegevoegd.
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Datum

: 01-07-2015

0.

INLEIDING

Reden van de wijziging
IVW vervangen door ILT
Datum statement Accountable Manager
gewijzigd.
Aantal Inspecteurs gewijzigd
Kleine tekst wijziging
ARC formulier aangepast
Lijst met AMP Inspecteurs aangepast,
Lijst met ARC Inspecteurs aangepast
Werkinstructie toegevoegd.
Kruisverwijzingslijst bijgewerkt.
Nieuwe Accountable Manager
Nieuwe Accountable Manager
Nieuwe Accountable Manager
Aantal Inspecteurs gewijzigd
ARC formulier aangepast
Verklaring goedkeuring
onderhoudsprogramma aangepast
Lijst met AMP Inspecteurs aangepast
Lijst met ARC Inspecteurs aangepast
Nieuwe Coördinator Inspectie Instituut
Annex 2 vliegtuigen verwijderd uit de scope
of work.
Beheer audit rapporten vastgelegd.
Tekst verwijderd: beheren lijsten met AMP’s
en ARC’s.
Toegevoegd het controleren van ARC’s.
Aantal Inspecteurs gewijzigd
Onderhoud vervangen door
onderhoudsmanagement. Onafhankelijke
positie toegevoegd.
BAR verwijderd.
CAA-NL Airworthiness index verwijderd
Formulier (CTZ/05/010109) verwijderd.
Toegevoegd afwijking op de regelgeving
Inhoud hoofdstuk verwijderd
Adres gewijzigd op het ARC formulier.
Airframe Flight Hours toegevoegd.
Verklaring goedkeuring
onderhoudsprogramma gewijzigd.
Formulier (CTZ/05/010109) verwijderd
Lijst met ARC Inspecteurs aangepast
Lijst met AMP Inspecteurs aangepast
Toevoeging Annex II vliegtuigen.
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0.2.4. Distributie lijst
De CAME is in PDF formaat beschikbaar via de website van de CTZ (www.ctz.zweefportaal.nl).
Een gelimiteerd aantal kopieën wordt gedistribueerd naar de volgende personen/instanties.
Naam
F. Beemster
ILT – B. Voogd

Datum

Adres
Leusdenhof 21, Amsterdam
Postbus 575, Hoofddorp

: 01-07-2015

Nummer
1
2
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0.3. KRUISVERWIJZINGSLIJST
Part M
M.A. 201
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
M.A. 202
(a)
(b)
(c)
(d)
M.A. 301
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
M.A. 302
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
M.A. 303
M.A. 304
(a)
(b)
(c)
M.A. 305
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
M.A 306
(a)
(b)
(c)
Datum

Onderwerp

Hoofdstuk

Verantwoordelijkheden
N.V.T.
2.7
5.5
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T
N.V.T.
Rapportage van voorvallen
2.6
2.6
2.6
2.6
Taken met betrekking tot de continuing airworthiness
2.7
2.3
2.2
N.V.T
2.4
2.5
N.V.T.
2.9
Onderhoudsprogramma

Luchtwaardigheidsrichtlijnen
Gegevens voor wijzigingen en reparaties

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.4
2.5

Registratiesysteem voor de continuing airworthiness
2.1,2,3
2.1,2,3
2.1
2.1,2,3,2.4,2.5
2.6, 2,8
2.3
2.3
2.3
2.3
Het systeem van technische logboeken.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
: 01-05-2013
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Part M

Onderwerp

M.A. 307

Overdracht van de administratie van de continuing airworthiness
registratiesysteem

(a)
(b)
(c)
M.A. 401
(a)
(b)
(c)
M.A. 402
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
M.A. 403
(a)
(b)
(c)
(d)
M.A. 501
(a)
(b)
(c)
(d)
M.A. 502
(a)
(b)
M.A. 503
M.A. 504
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
M.A. 601-619
M.A. 701
M.A. 702
M.A. 703
(a)
(b)
(c)
M.A. 704
(a)
(b)
(c)
M.A. 705
M.A. 706
(a)
(b)
(c)
(d)
Datum

Hoofdstuk

2.3
2.3
2.3
Onderhoudsgegevens
N.V.T.
N.V.T
N.V.T.
Uitvoering van onderhoud
2.10
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
Luchtvaartuigdefecten
2.6
2.6
2.6
2.6
Installatie van onderdelen
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
Onderdelenonderhoud

Onderdelen met beperkte levensduur
Controle van onbruikbare onderdelen

Toepassingsgebied (Part F organisatie)
Toepassingsgebied
Aanvraag
Uitbereiding van de goedkeuring

2.11
N.V.T
2.02
N.V.T
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
1.4
N.V.T.
1.4

Continuing airworthiness management handboek

Faciliteiten
Personeelsvereisten

1/2/3/4
1.8
1.8
1.2
1.3
N.V.T.
1.2
N.V.T.

: 01-05-2013
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(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
M.A. 707
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Onderwerp

M.A. 708
(a)
(b)

Continuing airworthiness management

(c)
M .A. 709
(a)
(b)
M.A. 710
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
M.A. 711
(a)
(b)
(c)
M.A. 712
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
M.A. 713
M.A. 714
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Datum

INLEIDING

Hoofdstuk
1.5
1.6
1.5
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Personeel herbeoordeling van de luchtwaardigheid
1.6
1.6
1.6
5.4
1.6

Documentatie

2.2, 2,3 2.4,
2.5, 2.10
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Herbeoordeling van de luchtwaardigheid
4
4
4
4
4
4
N.V.T
4
Bevoegdheden van de organisatie
1.4
1.4
N.V.T.
Kwaliteitssysteem

Wijzigingen in de erkende organisatie voor continuing
airworthiness

3.1
3.1
3.1
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
1.7

Onderhoudsgegevens
2.3
3.1
3.1
2.3, 3.1
2.3
2.3
2.3
2.3
: 01-05-2013
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Onderwerp

M.A.715
(a)
(b)
M.A. 716
(a)
(b)
(c)
M.A. 801
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
M.A. 802
(a)
(b)
M.A. 803
(a)
(b)
(c)
(d)
M.A. 901
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(I)
(j)
(k)
M.A. 902
(a)
(b)
(c)
M.A. 903
(a)
(b)
M.A. 904
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Geldigheid van de erkenning

Datum

0.

INLEIDING

Hoofdstuk

1.1
Bevindingen
3.1
3.1
3.1
Vliegtuig vrijgave
2.10
2.10
N.V.T
N.V.T
N.V.T
Component vrijgave
N.V.T.
N.V.T.
Piloot eigenaar autorisatie
2.2
2.2
2.2
2.2
Herbeoordeling van de luchtwaardigheid

Geldigheid van de ARC

4
4
4
4
4
N.V.T
N.V.T.
4
4
4
4
4

Veranderen van vliegtuig registratie binnen de EU
N.V.T
N.V.T.
ARC beoordeling bij het importeren van vliegtuigen in de EU
4
4
4
4
4

: 01-05-2013
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Onderwerp

M.A. 905
(a)
(b)
(c)

Bevindingen

Datum

0.

INLEIDING

Hoofdstuk
3.1
3.1
3.1

: 01-05-2013
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0.4. BEGRIPPENLIJST
Audit:
Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit en
de daarmee samenhangende resultaten overeenstemmen met de geplande maatregelen en of deze
maatregelen op doeltreffende wijze zijn geïmplementeerd en geschikt zijn voor het bereiken van de
doelstellingen.
Bevinding:
Het resultaat van waarneming of onderzoek.
Annex 2 vliegtuigen:
Luchtvaartuigen waarvoor EASA volgens Annex 2 van de Europese verordening (EC) 2042/2003
artikel 4 geen verantwoordelijk heeft.
Certificaat van vrijgave:
Verklaring dat de voortstuwingsinrichting, de propeller of het onderdeel aan de van toepassing zijnde
eisen voldoet.
Certificaat van vrijgave voor gebruik:
Verklaring dat het onderhoud in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen is uitgevoerd.
ELA 1 zweefvliegtuigen:
ELA 1 zweefvliegtuigen zijn (motor) zweefvliegtuigen met een maximaal startgewicht van 1000 kg.
Ernstig defect of gebrek:
Defect of gebrek van zodanige aard, dat als gevolg hiervan de veilige uitvoering van de vlucht niet
meer is gewaarborgd of ernstige verwonding van een inzittende tot gevolg kan hebben of zijn leven in
gevaar kan brengen.
Onderdeel:
Elk deel dat is geïnstalleerd in of bevestigd aan een luchtvaartuig en dat bestemd is voor gebruik van
dat luchtvaartuig tijdens de vlucht.
Onderhoud:
Revisie, reparatie, inspectie, vervanging, modificatie en herstelling van een defect aan een
luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel of een combinatie van werkzaamheden.
Producten:
Luchtvaartuigen, motoren en propellers met een type certificaat.
Standaard onderdelen:
Onderdelen die als zodanig door de fabrikant zijn aangegeven. Ze moeten voldoen aan de eigen
specificatie van de fabrikant of aan een nationale of internationale specificatie/standaard, zoals NAS,
MS, MIL, AN, DIN, SAE.
Onderhoudsverklaring:
Een verklaring wanneer het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd.
.

Datum

: 30-12-2011
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0.5. LIJST MET AFKORTINGEN
AML:
Aircraft Maintenance Licence
AMP:
Aircraft Maintenance Program
ARC:
Airworthiness Review Certificate
AIC-B:
Aeronautical Information Circular Series B
ABZ:
Afdelingsbestuur Zweefvliegen
AD:
Airworthiness Directive
BLA:
Bijzondere Luchtwaardigheidsaanwijzing
BVI:
Bewijs van inschrijving
BVL:
Bewijs van luchtwaardigheid
BvL-V:
Bewijs van Luchtwaardigheid Verlenging.
CAME:
Continuing Airworthiness Management Exposition
CAMO:
Continuing Airworthiness Management Organisation
CIV:
Commissie Instructie en Veiligheid
CTZ:
Commissie Technische Zaken
DOA:
Design Organisation Approval
EASA:
European Aviation Safety Agency
ELA:
European Light Aviation
FAA:
Federal Aviation Administration

Datum

: 30-12-2011

Pagina 12

CAME
KNVVL – Afdeling Zweefvliegen

0.

INLEIDING

FAI:
Fédération Aéronautique Internationale
GPL:
Glider Pilot License
GWL:
Goedkeuring Wijziging Luchtvaartuig
II:
Inspectie Instituut
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
KI:
Kwaliteitsinspecteur
KNVvL:
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
MD:
Maintenance Directive
OAL:
Onderhoudsaanwijzing voor Luchtvaartmaterieel
SB:
Service Bulletin:
STCH:
Supplemental Type Certificate Houder
TCH
Type Certificate Houder
TM:
Technische Mitteilungen
ZVT:
Zweefvliegtechnicus

Datum

: 30-12-2011
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ORGANISATIE

ORGANISATIE

1.1. BELEIDSVERKLARING ACCOUNTABLE MANAGER
Dit handboek beschrijft de organisatie en procedures waarop de CAMO erkenning van de afdeling
Zweefvliegen van de KNVvL is gebaseerd.
Deze procedures zijn goedgekeurd door ondergetekende en moeten worden gerespecteerd om te
waarborgen dat de activiteiten worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde standaard.
Nieuwe regelgeving uitgegeven door ILT of EASA, moet worden nageleefd ook als deze in
tegenspraak zijn met de procedures die beschreven zijn in dit handboek.
ILT heeft de organisatie goedgekeurd op basis dat de procedures worden nageleefd zoals
omschreven in dit handboek. ILT heeft het recht om de erkenning op te schorten, te veranderen of in
te trekken als ILT het bewijs heeft dat de procedures niet worden nageleefd.
Naam: J. Vis
Datum: 01-05-2013
Handtekening:

(Accountable Manager)

Datum

: 01-05-2013
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1.2. ALGEMENE INFORMATIE
1.2.1. Beschrijving van de organisatie
De KNVvL behartigt de belangen van haar leden met betrekking tot de luchtvaart. Zij is onderverdeeld
in afdelingen. Een van de afdelingen is de Afdeling Zweefvliegen.
De afdeling zweefvliegen is een coördinerend lichaam wat voor haar leden de belangen van de
zweefvliegerij in Nederland behartigt. De Afdeling Zweefvliegen heeft gemiddeld 4000 leden en er zijn
ongeveer 38 clubs bij aangesloten. De clubs zijn autonoom en regelen het zweefvliegen voor hun
eigen terrein. De Afdeling Zweefvliegen doet alleen die werkzaamheden die boven het clubbelang
uitgaan, of die, vanwege de efficiëntie, beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. De Afdeling
Zweefvliegen kent naast een bestuur (ABZ), commissies die een aspect van de zweefvliegerij
behartigen. Een van die commissie is de Commissie Technische Zaken (CTZ)
Voor het uitgeven van ARC’s en het goedkeuren van onderhoudsprogramma’s van de vliegtuigen van
de clubs en haar leden heeft de Afdeling Zweefvliegen een CAMO. Deze organisatie bestaat uit de
volgende personen.
•
•
•
•
•
•
•

Een Accountable Manager
Een coördinator Continuing Airworthiness
ARC Inspecteurs.
AMP Inspecteurs.
Een coördinator van het Inspectie Instituut
Inspecteurs van het Inspectie Instituut.
Beheerder van de administratie.

Het secretariaat van de afdeling Zweefvliegen en de clubs, waar de beheerder van de administratie,
de AMP Inspecteurs en ARC Inspecteurs de werkzaamheden uitvoeren, beschikken over
kantoorfaciliteiten.
1.2.2. Relatie met andere organisaties
De Afdeling Zweefvliegen is onderdeel van de KNVvL. De KNVvL behartigt de belangen van haar
leden met de betrekking tot de luchtvaartsport. De KNVvL is aangesloten bij het NOC/NSF en de
internationale federatie FAI.
1.2.3. Aantal vliegtuigen en vlootsamenstelling
Het aantal vliegtuigen van clubs en leden van de Afdeling Zweefvliegen is ongeveer 550.
Type vliegtuig: (motor) zweefvliegtuigen.
1.2.4. Type operatie
Alle activiteiten van de Afdeling Zweefvliegen zijn van niet commerciële aard. Deze activiteiten
omvatten o.a.: het geven van vliegles, overlandvliegen en wedstrijdvliegen.

Datum

: 30-12-2011
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1.3. ORGANOGRAM
1.3.1. Organogram Afdeling Zweefvliegen

KNVvL

Afdeling
Zweefvliegen
(ABZ)

Afdeling
Club

CTZ

Afdeling
Secretariaat

-------------

Club
CIV

Datum

: 30-12-2011
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1.3.2. Organogram van de CAMO

Voorzitter ABZ

Lid ABZ

Lid Technische Zaken
ABZ
(Accountable manager)

Lid ABZ

Beheerder
Administratie

Coordinator
Inspectie Instituut

Inspecteurs
Inspectie Instituut
Coordinator
Continuing Airworthiness

CAMO

Datum

: 30-12-2011

AMP Inspecteurs

ARC Inspecteurs

Eigenaar
Vliegtuig

Eigenaar
Vliegtuig

Pagina 17

CAME
KNVVL – ADELING ZWEEFVLIEGEN

1.

ORGANISATIE

1.4. BEVOEGDHEDEN VAN DE CAMO ORGANISATIE
1.4.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de bevoegdheden van de CAMO.
1.4.2. Bevoegdheden CAMO organisatie
In de onderstaande tabel zijn de bevoegdheden weergegeven van de CAMO.
Klasse vliegtuig

ARC
bevoegdheid

AMP
goedkeuring

(Motor)Zweefvliegtuigen *

Ja

Ja

BvL-V
inspectie
-

(Met uitzondering van Annex 2 vliegtuigen)

Opmerkingen:
− Bij de beheerder van de administratie is een lijst aanwezig met type vliegtuigen
waarop onderhoudsprogramma’s zijn goedgekeurd en ARC’s zijn uitgegeven.
− * De vliegtuig typen staan vermeld op de lijst van goedgekeurde onderhoudsprogramma’s.
Deze lijst wordt beheerd door de beheerder van de administratie.

Datum

: 01-07-2015
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1.5. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
1.5.1. Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven van het personeel
van de CAMO.
1.5.2. Management personeel
1.5.2.1. Accountable Manager
Plaats in de organisatie
De Accountable Manager is lid van het afdelingsbestuur Zweefvliegen en is verantwoordelijk voor
de activiteiten binnen de CAMO.
Bevoegdheden
• Het aanstellen en het op non- actief stellen van de coördinator Continuing Airworthiness,
coördinator van het Inspectie Instituut en beheerder van de administratie.
• Het aanstellen en het op non-actief stellen van ARC Inspecteurs, AMP Inspecteurs en
Inspecteurs van het Inspectie Instituut.
• Het goedkeuren van het jaarlijkse auditplan.
Taken en verantwoordelijkheden
• Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het beheer van de CAMO.
• Het aanstellen en het op non-actief stellen van de coördinator Continuing Airworthiness,
coördinator van het Inspectie Instituut en beheerder van de administratie.
• Het aanstellen en het op non-actief stellen van ARC Inspecteurs, AMP Inspecteurs en
Inspecteurs van het Inspectie Instituut.
• Het beheer van de CAME.
• Het goedkeuren van het jaarlijkse auditplan.
• Intermediair met ILT.
1.5.2.2. Coördinator Continuing Airworthiness.
Plaats in de organisatie
De coördinator Continuing Airworhtiness rapporteert aan de Accountable Manager.
Bevoegdheden
•
•

Het voordragen van aspirant ARC en AMP Inspecteurs bij ILT.
Het voordragen van aspirant ARC en AMP Inspecteurs bij de Accountable Manager.

Taken en verantwoordelijkheden
• Het trainen en informeren van de AMP Inspecteurs en ARC Inspecteurs.
• Het beheren van de procedures die betrekking hebben op de Continuing Airworthiness.
• Het informeren van de AMP en ARC Inspecteurs over nieuwe of gereviseerde procedures en
werkinstructies.
• Het voordragen van aspirant ARC en AMP inspecteurs bij ILT.
• Het voordragen van aspirant ARC en AMP Inspecteurs bij de Accountable manager.
• Het uitvoeren van de 3 jaarlijkse evaluatie van de ARC en AMP inspecteurs.

Datum

: 01-07-2015
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1.5.2.3. Coördinator Inspectie Instituut
Plaats in de organisatie
De coördinator van het Inspectie Instituut rapporteert aan de Accountable Manager.
Bevoegdheden
• Het voordragen van aspirant Inspecteurs van het Inspectie Instituut bij de Accountable Manager.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Het opstellen en laten uitvoeren van het jaarlijkse auditplan.
Het trainen en informeren van de Inspecteurs van het Inspectie Instituut.
Het organiseren van de vergadering van het Inspectie Instituut.
Het beheren van de procedures die betrekking hebben op het Inspectie Instituut (het
kwaliteitssysteem).
Het beheren van de lijst met bevindingen.
Het beheren van de audit rapporten.

1.5.3. Coördinatie bij afwezigheid van management personeel
In de onderste tabel zijn de namen vermeld van het management personeel van de CAMO. Tevens is
vermeld op welke wijze de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd bij de afwezigheid van een
functionaris.
Functie
Accountable Manager

Naam
J. Vis

Bij afwezigheid vervangen door
Coördinator Continuing
Airworthiness

Coördinator Continuing
Airworthiness

F. Beemster

Accountable Manager

Coördinator Inspectie Instituut

H. Ording

Accountable Manager

1.5.4. Overig personeel
1.5.4.1. ARC inspecteur
Plaats in de organisatie
De ARC Inspecteur rapporteert aan de coördinator Continuing Airworthiness.
Bevoegdheden
•

Het uitgeven van de ARC’s.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van de ARC inspectie.
Het uitgeven van ARC’s.
Het archiveren van een kopie van de uitgegeven ARC’s en ARC inspectie checklisten.
Het opsturen van een kopie van de uitgegeven ARC’s en ARC inspectie checklisten naar de
Beheerder Administratie binnen 5 dagen na uitvoering van de inspectie.
Het bijhouden van een administratie van uitgevoerde ARC inspecties.

Datum

: 01-07-2015
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1.5.4.2. AMP Inspecteur
Plaats in de organisatie
De AMP Inspecteur rapporteert aan de coördinator Continuing Airworthiness Inspecteurs.
Bevoegdheden
•

Het goedkeuren van onderhoudsprogramma’s.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•

•

Het goedkeuren van onderhoudsprogramma’s.
Het archiveren van de onderhoudsprogramma’s, die door de AMP Inspecteur zijn goedgekeurd.
Het opsturen van verklaring goedkeuring onderhoudsprogramma en het goedgekeurde
onderhoudsprogramma naar de Beheerder Administratie binnen 5 dagen na uitvoering van de
inspectie.
Het bijhouden van een administratie van uitgevoerde Onderhoudsprogramma goedkeuringen.

1.5.4.3. Inspecteur Inspectie Instituut
Plaats in de organisatie
De Inspecteur van het Inspectie Instituut rapporteert aan de coördinator van het Inspectie Instituut.
Bevoegdheden
•
•
•

Het uitvoeren van audits
Het sluiten van bevindingen
Het beoordelen van aspirant ARC inspecteurs en aspirant AMP Inspecteurs.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van audits.
Het maken van audit rapportages.
Het bewaken van bevindingen.
Het sluiten van bevindingen.
Het beoordelen van aspirant ARC Inspecteurs en aspirant AMP Inspecteurs.

1.5.5. Beheerder Administratie
Plaats in organisatie
De beheerder Administratie rapporteert aan de Accountable Manager.
Bevoegdheden
Het versturen van de ARC’s naar ILT en LBA.
Taken en verantwoordelijkheden.
Het archiveren van de goedgekeurde onderhoudsprogramma’s en verklaringen goedkeuring
onderhoudsprogramma.
Het archiveren van de uitgegeven ARC’s en ARC checklisten.
Het archiveren van de gegevens over de kwalificatie van het personeel genoemd in hoofdstuk 1.6.
Het versturen van de ARC’s naar ILT en LBA.
Het controleren van de ARC’s.

Datum

: 01-07-2015
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1.5.6. Bemensing
Bemensing
De onderstaande tabel geeft aan uit hoeveel mensen de CAMO organisatie bestaat.
Accountable manager
Coördinator Continuing Airworthiness
Coördinator Inspectie Instituut
Inspecteurs Inspectie Instituut
ARC Inspecteurs
AMP Inspecteurs

Datum

: 01-07-2015

Aantal
1
1
1
4
66
53
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1.6. PERSONELE EISEN
1.6.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de personele eisen voor het personeel van de CAMO.
1.6.2. Accountable manager
De kwalificatie eisen voor de Accountable manager zijn:
•
•
•
•
•

Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van vliegtuigonderhoud.
Heeft kennis van de inhoud van het CAME.
Is lid van het afdelingsbestuur Zweefvliegen.
Heeft algemene kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Is geaccepteerd door ILT.

1.6.3. Coördinator Continuing Airworthiness
De kwalificatie eisen voor de coördinator Continuing Airworthiness zijn:
•
•
•
•
•

Beschikt over een AML.
Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van vliegtuigonderhoud.
Heeft grondige kennis van de inhoud van het CAME.
Heeft goede kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Is geaccepteerd door ILT.

1.6.4. Coördinator van het Inspectie Instituut
De kwalificatie eisen voor de inspecteur van het Inspectie Instituut zijn:
•
•
•
•
•

Heeft kennis en ervaring op het gebied van auditeren op zowel het organisatorische
aspect alsmede het product (vliegtuig).
Heeft algemene kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Technisch inhoudelijke kennis hebben van zweefvliegtuigen.
Heeft kennis van de inhoud van het CAME.
Is geaccepteerd door ILT.

1.6.5. Airworthiness Review Inspecteur.
Kwalificatie eisen ARC inspecteur.
De kwalificatie eisen voor de ARC Inspecteurs zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikt over een AML.
Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van onderhoudsmanagement.
Heeft kennis van de inhoud van het CAME.
Heeft algemene kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Positief beoordeeld door een Inspecteur van het Inspectie Instituut.
Is geaccepteerd door ILT.
Heeft een ARC inspectie uitgevoerd onder supervisie van een geautoriseerde ARC inspecteur.
Heeft een onafhankelijk positie.

Datum

: 01-07-2015
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1.6.6. AMP Inspecteurs
De kwalificatie eisen voor een AMP Inspecteurs zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Heeft kennis van de inhoud van het CAME.
Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van vliegtuigonderhoud.
Heeft algemene kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Kennis hebben van onderhoudsprogramma’s.
Positief beoordeeld door een Inspecteur van het Inspectie Instituut.
Is geaccepteerd door ILT.
Heeft een onderhoudsprogramma goedgekeurd onder supervisie van een geautoriseerde AMP
inspecteur.

1.6.7. Inspecteur van het Inspectie Instituut
De kwalificatie eisen voor de inspecteur van het Inspectie Instituut zijn:
•
•
•
•

Kennis en ervaring op het gebied van auditeren op zowel het organisatorische
aspect alsmede het product (vliegtuig).
Heeft algemene kennis van Part M en van relevante nationale regelgeving.
Technisch inhoudelijke kennis hebben van zweefvliegtuigen.
Kennis hebben van de inhoud van het CAME.

1.6.8. Administratie kwalificatie eisen
De gegevens met betrekking tot de kwalificatie eisen van in dit hoofdstuk genoemde personen moeten
minimaal twee jaar bewaard worden, nadat de persoon de CAMO organisatie heeft verlaten.
1.6.9. Trainingsbeleid
De herhalingstraining zal worden gegeven doormiddel van nieuwsbrieven en/ of presentaties tijdens
de 2 jaarlijkse technicus conferentie.
1.6.10. Evaluatie van de AMP en ARC Inspecteurs
De Coördinator Airworthiness moet om de 3 jaar evalueren of de AMP/ARC Inspecteur nog voldoet
aan kwalificatie eisen. De kwalificatie eisen zijn dat de AMP/ARC Inspecteur:
•
•
•

De vereiste trainingen heeft gevolgd.
Minimaal 3 AMP’s heeft gekeurd en/of ARC inspecties heeft uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar.
Positief is beoordeeld door het II.

Datum

: 01-07-2015
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MELDING AAN ILT OVER DE VERANDERING VAN DE ORGANISATIE,
LOCATIES PERSONEEL

De volgende wijzigingen in de organisatie moeten worden gemeld aan ILT:
Ondersteunde documentatie

Type wijziging
De benaming van de organisatie.
De locatie van de organisatie.
Nieuwe locaties van de organisatie
De faciliteiten, procedures, reikwijdte
van werkzaamheden en personeel die
de goedkeuring kunnen beïnvloeden

− EASA formulier 2
− EASA formulier 2

− EASA formulier 2

− EASA formulier 2

De Accountable Manager

− EASA formulier 4

Personen genoemd in hoofdstuk 1.3.2

− EASA formulier 4

ARC inspecteur

− EASA formulier 4

AMP Inspecteur

− EASA formulier 4

De bovenstaande wijzigingen moeten zo vroeg mogelijk, bij voorkeur 2 maanden van te voren worden
gemeld aan ILT door de coördinator Continuing Airworthiness

Datum

: 30-12-2011
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1.8. REVISIE VAN HET HANDBOEK
1.8.1.

Algemeen

De Accountable Manager is verantwoordelijk voor het beheer van het CAME.
1.8.2. Beheersmaatregelen voor wijzigen van het handboek
De volgende procedure moet worden gevolgd om het handboek te wijzigen:
•
•

•
•
•
•

Een tekst voorstel moet worden ingediend bij de coördinator Continuing Airworthiness of
coördinator Inspectie Instituut.
De coördinator Continuing Airworthiness of coördinator Inspectie Instituut beoordeelt de gewenste
verandering op de inpasbaarheid in het handboek, overlap met bestaande procedures, toetsing
aan de wetgeving e.d..
De coördinator Continuing Airworthiness of coördinator Inspectie Instituut werkt een definitief
tekstvoorstel uit met indiener van het tekstvoorstel.
Goedkeuring van de wijziging door de Accountable Manager.
Goedkeuring van de wijziging door ILT.
Distributie van de wijziging door de beheerder van de administratie.

Opmerking:
Typo’s en kleine wijzingen die de intentie van de procedure niet veranderen kunnen worden
doorgevoerd zonder goedkeuring van ILT. De kleine wijzigingen worden met een suffix (bijvoorbeeld
1.1) op het versie nummer geïdentificeerd in revisie index (hoofdstuk 0.0.2)

Datum

: 30-12-2011
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CONTINUING AIRWORTHINESS PROCEDURES

2.1. HET GEBRUIK VAN HET VLIEGTUIGLOGBOEK
2.1.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van het vliegtuiglogboek.
2.1.2. Het gebruikt van het vliegtuiglogboek .
Uren en starts
De uren en starts moeten door de eigenaar worden ingevuld in het vliegtuiglogboek .
Defecten/klachten
Defecten/klachten moeten door de eigenaar worden ingevuld in het vliegtuiglogboek.
Onderhoudsverklaring
De onderhoudsverklaring moet worden opgesteld door de eigenaar of namens de eigenaar van het
vliegtuig, nadat onderhoud is vrijgegeven.
Certificaat van vrijgave voor gebruik
Het certificaat van vrijgave voor gebruik moet worden in gevuld door een bevoegd persoon of
organisatie, nadat onderhoud is uitgevoerd aan het vliegtuig. Zie hoofdstuk 2.10.
Lijst met uitgestelde defecten
De lijst met uitgestelde defecten moet worden ingevuld door een bevoegd persoon of organisatie in
het vliegtuiglogboek.
Dagelijkse inspectie
De dagelijkse inspectie moet door een GPL houder worden afgetekend in het vliegtuiglogboek .
Zie hoofdstuk 2.7.
Opmerking: Gedetailleerde invulinstructies zijn beschreven in het vliegtuiglogboek.

Datum

: 30-12-2011
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ONDERHOUDSPROGRAMMA’S, ONTWIKKELING, AMENDERING EN
GOEDKEURING

2.2.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling, amendering, goedkeuring van het onderhoudsprogramma.
2.2.2.

Inhoud onderhoudsprogramma.

Het onderhoudsprogramma bestaat uit Informatie die nodig is voor het beheer van het periodieke
onderhoud van het vliegtuig.
Het onderhoudsprogramma moet voldoen aan de eisen die staan in Part M artikel M.A.302, met
bijbehorend AMC-materiaal, inclusief AMC appendix I (zie ook ILT informatie pakket
onderhoudsprogramma’s voor luchtvaartuigen).
Het onderhoudsprogramma dient in overeenstemming te zijn met:
• Instructies uitgegeven door de fabrikant van het vliegtuig ((S)TC houder).
• Instructies uitgegeven door de fabrikant van een component.
• Instructies uitgegeven door ILT en de EASA.
• Instructies uitgegeven door de ontwerphouder van modificaties en reparaties, indien van
toepassing.
Opmerking:
• Wanneer er verschil bestaat tussen de instructies uitgegeven door de fabrikant van het vliegtuig
en het component dan dienen de instructies van de fabrikant van het vliegtuig te worden
opgevolgd.
Instructies van de fabrikant moeten binnen 6 maanden na datum van uitgifte in het
onderhoudsprogramma te worden opgenomen.
Er moet jaarlijks gecontroleerd worden of het onderhoudsprogramma nog voldoet aan de
bovenstaande eisen.
2.2.3. Afwijken van aanbevolen revisie interval of bedrijfslimiet van een component.
Het is toegestaan om af te wijken van het aanbevolen revisie interval of bedrijfslimiet van een
component, indien:
• Op de inspectiecyclus is aangegeven dat het een On Condition component is.
• De conditie van het onderdeel periodiek wordt bepaald.
• Tijdens de conditiebepaling wordt vastgelegd dat het onderdeel tot de volgende conditiebepaling
betrouwbaar is.
• Een advies van een onderhoudstechnicus, of erkend onderhoudsbedrijf ten aanzien van de
periode en methode is opgenomen.
Opmerking: Indien de bovenstaande procedure wordt toegepast dan moet het
onderhoudsprogramma worden goedgekeurd door ILT. Indirect goedkeuring door de CAMO is niet
toegestaan.

Datum

: 30-12-2011
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2.2.4. Goedkeuring onderhoudsprogramma
Het onderhoudsprogramma en de amendering op het onderhoudsprogramma moeten worden
goedgekeurd. De eigenaar is verantwoordelijk voor de amendering van het onderhoudsprogramma.
Deze goedkeuring kan gegeven worden door ILT of door een Onderhoudsprogramma Inspecteur
(indirecte goedkeuring procedure ). Indien de goedkeuring wordt gegeven door de AMP Inspecteur
dan moet de goedkeuring worden vastgelegd op de verklaring goedkeuring onderhoudsprogramma’s
(CTZ/03/010615).
Indirecte goedkeuring mag worden gegeven indien het onderhoudsprogramma in
overeenstemming is met:
• Instructies uitgegeven door de fabrikant van het vliegtuig ((S)TC houder).
• Instructies uitgegeven door de fabrikant van een component.
• Instructies uitgegeven door ILT en de EASA.
Opmerking: Indien het vliegtuig niet in Nederland is ingeschreven dan moet het
onderhoudsprogramma worden goedgekeurd door de autoriteiten van het land waar het vliegtuig is
ingeschreven.
2.2.5. Extensie op het onderhoudsprogramma
Indien de houder van het goedgekeurde ontwerp hierin niet voorziet mogen de periodieke inspecties
worden uitgesteld.
In onderstaande tabel is aangegeven wat de maximale extensie mag zijn voor een taak of een groep
van taken.
Onderhoudstaak
Onderhoudstaken met een limiet op uren

Maximale extensie
10 %, met een maximum van 500 vlieguren

Onderhoudstaken met een limiet op starts

10 %, met een maximum van 350 starts

Onderhoudstaken met een limiet op kalendertijd:
• 1 jaar of minder
• Meer dan 1 jaar maar niet meer dan 3 jaar
• Meer dan 3 jaar

•
•
•

10% of 1 maand wat het eerst komt
2 maanden
3 maanden

De maximale extensie moet vermeld worden in het onderhoudsprogramma conform MD NL- 2011-1.
Het uitgestelde onderhoud zal niet cumulatief worden gehanteerd De uitvoering van een aanwijzing
van de luchtvaartautoriteiten die gekoppeld is aan een periodieke inspectie van het luchtvaartuig, mag
meegenomen worden in het uitstel, dit geldt echter niet voor de AD’s, waar dat expliciet in verboden
wordt.
Er mag geen uitstel plaatsvinden op het verwisselen van componenten die een eindig leven hebben,
(zg. life limited components)
2.2.6. Onderhoud piloot/eigenaar
Eisen aan piloot/eigenaar
Om als piloot/eigenaar in aanmerking te komen voor het uitvoeren van onderhoud moet de
piloot/eigenaar:
• Een geldig GPL hebben;
• Het luchtvaartuig bezitten hetzij als:
o Eigenaar, of
o Mede eigenaar die:
o Een van de personen is op het bewijs van inschrijving, of
o Een van de personen voorkomend op de lijst van eigenaren, of
Datum

: 30-12-2011
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Een lid is van een vereniging en dat de persoon door de club is aangewezen
om piloot/eigenaar onderhoud te verrichten.
Piloot/eigenaar dient er van overtuigd te zijn dat hij/zij de deskundigheid bezit om de taak in
kwestie uit te voeren.
o

•

Piloot-eigenaar onderhoudstaken
De piloot-eigenaar mag eenvoudige visuele inspecties of handelingen verrichten om de algemene
staat en normale werking van het casco en van de motoren, systemen en onderdelen na te gaan
en deze te controleren op zichtbare schade.
Onderhoudstaken mogen niet door de piloot-eigenaar worden verricht wanneer de taak:
• Voor de veiligheid van cruciaal belang is, de luchtwaardigheid van het luchtvaartuig nadelig
zou beïnvloeden bij een incorrecte uitvoering ervan en/of
• De verwijdering noodzakelijk maakt van hoofdonderdelen of -constructies en/of;
• Wordt uitgevoerd conform een luchtwaardigheidsrichtlijn of een luchtwaardigheidsbeperking
(AD’s)en/of;
• Het gebruik vergt van speciale werktuigen, geijkte gereedschappen (met uitzondering van
momentsleutels en krimpgereedschap) en/of;
• Het gebruik vergt van testapparatuur of speciale testen (bijv. niet-destructief onderzoek,
systeemtests of operationele controles voor avionische apparatuur) en/of;
• Het uitvoeren van een bijzondere inspectie betreft (b.v. harde landing) en/of;
• Het uitvoeren van complex onderhoud betreft. Zie appendix VII van Part M.
In de bijlage zijn taken opgenomen die beschouwd kunnen worden als piloot/eigenaar taken.
Piloot/eigenaar taken moeten worden vermeld in het onderhoudsprogramma.
Opmerking:
Elke taak beschreven in het vlieghandboek voor de vluchtvoorbereiding van het luchtvaartuig
(voorbeeld: monteren van het vliegtuig) wordt als een taak voor de piloot beschouwd en niet als een
taak in het kader van piloot/eigenaar onderhoud, wat betekent dat er geen bewijs van vrijgave voor
gebruik voor nodig is.
Uitvoeren van het onderhoud
Het uitgevoerde onderhoud moet worden vermeld in het vliegtuiglogboek. Hierbij moet de
eigenaar/houder zijn GPL nummer vermelden.
2.2.7. Administratie onderhoudsprogramma
Een kopie van het goedgekeurde onderhoudsprogramma en een kopie van de verklaring goedkeuring
onderhoudsprogramma’s moeten worden opgeslagen in: de persoonlijke administratie van de AMP
Inspecteur (minimaal 3 jaar) en in de administratie van de CAMO.

Gekoppelde werkinstructie:
•

Werkinstructie voor de AMP Inspecteur

Datum
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2.3. VLIEGTUIGADMINISTRATIE, VERANTWOORDELIJKHEDEN, OPSLAG, TOEGANG

2.3.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die gesteld worden aan de vliegtuigadministratie. De eigenaar is
verantwoordelijk voor deze taken.
De uren en starts worden registreerd in het vliegtuiglogboek van het vliegtuig.
2.3.2. Administratie
In de onderstaande tabel staat vermeld waar de diverse documenten moeten worden opgeslagen
Document
Vrijgave document
Vlieguren en starts
EASA form 1
AD status
Modificaties status
Reparatie status
Bedrijfsgegevenslijst
Defecten registratie
Lijst met uitgestelde defecten
Onderhoudsverklaring
Gewichts- en zwaartepuntrapport
BvI, BvL en ARC, geluidsdocument

Vliegtuiglogboek
X
X

Boord
Documentatie

Vliegtuig
Administratie
X
X
X
X
X
X
?
?

X
X
X
X
X

X

Opmerking: Het vrijgave document moet worden opgeslagen in de vliegtuigadministratie,
indien de vrijgave niet is afgetekend in het vliegtuiglogboek.
2.3.3. Opslag termijn administratie
De volgende termijnen moeten worden aangehouden voor de opslag van de administratie:
•

•
•

•

De totale tijd c.q. vluchten van het vliegtuig en alle componenten daarvan met beperkte
levensduur, ten minste 12 maanden nadat het vliegtuig of component definitief uit dienst is
genomen.
Modificatie, AD en reparatie status: 12 maanden nadat het vliegtuig definitief uit dienst is
genomen.
De totale tijd c.q. het aantal vluchten sinds het laatste geplande onderhoud van een component
waarvoor een beperkte levensduur geldt, ten minste totdat het geplande onderhoud van het
component is achterhaald doordat een nieuwe geplande onderhoud van gelijkwaardig aard en
omvang heeft plaatsgevonden.
Alle gedetailleerde onderhoudsgegevens met betrekking tot het vliegtuig en elke aan het vliegtuig
gemonteerde componenten, ten minste 24 maanden, nadat het vliegtuig of het component
definitief uit dienst is genomen.
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2.3.4. Opslag van administratie
De administratie moet worden opgeslagen op een manier die bescherming tegen beschadiging,
wijziging en diefstal garandeert. Indien de administratie wordt opgeslagen in een computer dan moet
op regelmatige basis een back-up worden gemaakt en bewaard worden op een andere locatie dan de
computer.
2.3.5. Overdracht van de administratie
Bij verkoop van een vliegtuig moet het vliegtuiglogboek en de vliegtuigadministratie worden
overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Datum

: 01-07-2015
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2.4. UITVOEREN EN BEHEER VAN AIRWORTHINESS DIRECTIVES
2.4.1. Airworthiness directives informatie
De eigenaar beschikt voor de evaluatie van Airworthiness Directives (AD’s) over de volgende
documenten:
•
•

De EASA Airworthiness Directives.
Bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen (BLA).

2.4.2. Evaluatie Airworthiness Directives
Nadat een nieuwe AD is uitgegeven moet de eigenaar bepalen of de AD van toepassing is voor de
vliegtuigen die hij beheert. Indien de AD niet van toepassing is dan is geen verdere actie noodzakelijk.
Indien de AD wel van toepassing is, dan moet de eigenaar bepalen welke acties er nodig zijn om de
AD binnen de gestelde termijn uit te voeren. Dit kunnen de volgende acties zijn:
• Het uitvoeren van een inspectie.
• Het uitvoeren van een modificatie.
• Het wijzigen van het onderhoudsprogramma.
• Het wijzigen van een handboek.
Indien de inspectie niet eenmalig is, dan moet de inspectie worden opgenomen in het
onderhoudsprogramma van het vliegtuig.
De inspectie en modificatie die gerelateerd zijn aan een AD moeten worden uitgevoerd door een
bevoegd persoon, Part M subpart F of Part 145 organisatie.
Het wijzigen van een handboek of onderhoudsprogramma mag worden uitgevoerd door de eigenaar.
Hierna moet het onderhoudsprogramma worden goedgekeurd door een AMP Inspecteur.
2.4.3. Beheer Airworthiness Directives status
De eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de AD status van de vliegtuigen die onder zijn
verantwoordelijkheid vallen. In de AD status moet het volgende worden vastgelegd:
• AD nummer.
• AD van toepassing voor het vliegtuig
• AD effectief voor het vliegtuig
• Datum wanneer de AD gesloten is.
• Acties die ondernomen zijn om de AD te sluiten.

Datum
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AD

Nee

AD van toepassing
voor het vliegtuig ?

Ja

AD opnemen in AD status

Handboek wijziging

Inspectie

Inspectie of modificatie
of handboek wijziging ?

Modificatie
Ja

Nee
Eenmalige
Inspectie ?

Modificatie/inspectie uitvoeren
Inspectie opnemen in het
onderhoudsprogramma

Wijzig handboek

AD sluiten in AD
status

Einde

Datum

: 01-07-2015
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2.5. MODIFICATIE/REPARATIE STANDAARD

2.5.1. Algemeen
Een modificatie is een verandering van de configuratie van het vliegtuig, motor of propeller.
De modificatie moet zijn goedgekeurd volgens Part 21.
2.5.2. Goedgekeurde modificatie/reparatie onderhoudsgegevens.
De volgende onderhoudsgegevens mogen gebruikt worden voor het uitvoeren van een
modificatie/reparatie:
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoudsgegevens goedgekeurd door de EASA.
Service bulletins/ Technische Mitteilungen.
Onderhoudsdocumentatie fabrikant (TC houder) zoals: onderhoudshandboek en
reparatiehandboek.
GWL’s goedgekeurd door ILT voor 28-09-2003.
STC’s goedgekeurd voor 28-8-2003 door een toenmalige EU lidstaten.
Modificaties goedgekeurd voor 28-8-2003 door een toenmalige EU lidstaten.
Modificaties ontworpen door de fabrikant en die onder diens erkenning zijn goedgekeurd.

Opmerking: Standaard werken zoals: AC 43.13, Werkstatt Praxis en Fiberglas Flick Fibel mogen
gebruikt worden indien ze genoemd worden in een TM/SB van de fabrikant (TC houder).
2.5.3. Ontwerpen reparatie/modificatie
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure die gevolgd moet worden voor het verkrijgen van een
goedkeuring voor een wijziging (modificatie) en reparatie aan een vliegtuig, indien er geen
onderhoudsdocumentatie beschikbaar is voor de reparatie/modificatie (zie hoofdstuk 2.5.2).
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat de wijziging en reparaties op de juiste wijze
worden goedgekeurd.
2.5.3.1. Type wijziging/reparatie.
Bij het ontwerpen van een reparatie of wijziging wordt onderscheid gemaakt tussen een
kleine en grote wijziging/reparatie.
Een kleine wijziging/reparatie wordt als volgt gedefinieerd:
• Een kleine wijziging/reparatie is een wijziging/reparatie die geen merkbaar effect heeft op het
gewicht, de balans, de structurele sterkte, betrouwbaarheid, de operationele kenmerken, het
geluid, de brandstoflozing, de uitlaatemissie of andere kenmerken die de luchtwaardigheid van het
product beïnvloeden.
Wijzigingen/reparaties die niet onder de definitie kleine wijzigingen/reparaties vallen moeten
geclassificeerd worden als grote wijzigingen/reparaties.
Een nadere toelichting van de definitie kleine/grote wijzigingen/reparatie staat in de EASA Part 21.
2.5.3.2. Ontwerpen en goedkeuren van een kleine wijziging/reparatie
Ontwerp door een persoon.
Een kleine wijziging/reparatie kan ontworpen worden door een persoon. Deze wijziging/reparatie moet
worden goedgekeurd door de EASA. Het EASA formulier 32 moet gebruikt worden voor de aanvraag
van de goedkeuring door de EASA van de wijziging/reparatie.
Datum

: 30-12-2011
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2.5.3.3. Ontwerpen en goedkeuren van een grote wijziging/reparatie.
Grote wijziging
Een grote wijziging moet worden ontworpen door een organisatie met een Part 21 Design
Organisation Approval (DOA). De EASA moet de wijziging goedkeuren.
Grote reparatie
Een grote reparatie moet worden ontworpen door een organisatie met een Part 21 DOA . De reparatie
moet worden goedgekeurd door de EASA of door een daartoe erkende DOA.
2.5.4. Uitvoeren van de modificatie/reparatie
De modificatie/reparatie moet worden vrijgegeven door een bevoegde persoon of organisatie.
2.5.5. Beheer van de modificaties status
De eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de modificaties status van de vliegtuigen die
onder zijn verantwoordelijkheid vallen. In de modificaties status moeten de volgende gegevens
worden vastgelegd:
• Naam van de modificatie.
• Datum wanneer de modificatie is uitgevoerd.
• Onderhoudsgegevens waarmee de modificatie is uitgevoerd.
2.5.6. Beheer van de reparatie status
De eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de reparatie status van de vliegtuigen die onder
zijn verantwoordelijkheid vallen. In de reparatie status moeten de volgende gegevens worden
vastgelegd:
• Omschrijving van de reparatie.
• Datum wanneer de reparatie is uitgevoerd.
• Onderhoudsgegevens waarmee de reparatie is uitgevoerd.

Datum
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Modifcatie/reparatie

Ja

Onderhoudsgegevens
beschikbaar
(zie hfst 2.5.2)

Nee

Grote modificatie/reparatie

Kleine modificatie/reparatie
Kleine of grote
modificatie/reparatie

Reparatie

Modificatie
Modificatie of
reparatie ?

Ontwerp reparatie/
modificatie

Goedkeuring modificatie
door de EASA/

Ontwerp reparatie
door een DOA

Ontwerp modficatie door
een DOA

Goedkeuring
reparatie door EASA
of daartoe erkende
DOA

Goedkeuring
door de EASA

Goedgekeurde
onderhoudsgegevens

Reparatie/modificatie uitvoeren

Vliegtuig vrijgeven

Reparatie/modificatie
status aanpassen

Einde
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2.6. DEFECT MELDINGEN

2.6.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft het melden van defecten. De eigenaar is verantwoordelijk voor het melden van
defecten.
2.6.2. Melden van defecten aan de fabrikant en de ILT
De eigenaar is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan een vliegtuig, een onderdeel of
uitrustingstuk aan de ILT en de fabrikant. Hierbij gaat het om een defect die de vliegveiligheid
(mogelijk) in gevaar kan brengen en gerelateerd is aan het ontwerp van het vliegtuig (referentie
AMC20-8).
De volgende procedure moet gevolgd worden bij het melden van defecten aan ILT:
•
•
•

•

De eigenaar meldt een defect of gebrek zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 72 uur
na ontdekking ervan, schriftelijk aan ILT
De melding moet vergezeld gaan van een zo volledig mogelijk beschrijving van hetgeen werd
gevonden en een opgave van de overig van belang zijnde gegevens.
Indien er sprake is van een ernstig defect of gebrek meldt de de eigenaar het ernstig defect of
gebrek onmiddellijk aan ILT.
De meldingen dienen te worden geadresseerd aan:
T.a.v. Analyse Bureau Luchtvaart
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp
E-mail

•

Datum

: ABL@ILenT.NL

Een kopie van de incident melding moet door de eigenaar worden opgestuurd naar de
Coördinator van het Inspectie Instituut.

: 30-12-2011

Pagina 38

CAME
KNVVL – AFDELING ZWEEFVLIEGEN

2.

CONTINUING AIRWORTHINESS
PROCEDURES

2.7. DAGELIJKSE INSPECTIE

2.7.1. Algemeen
Het doel van de dagelijkse inspectie is om vast te stellen of het vliegtuig geschikt
is voor het uitvoeren van een vlucht. De dagelijkse inspectie moet worden uitgevoerd:
•
•

Voor de eerste vlucht op een vliegdag.
Na montage van een vliegtuig.

2.7.2. Uitvoering van de dagelijkse inspectie
De dagelijkse inspectie moet worden uitgevoerd volgens de dagelijkse inspectie van het
onderhoudsprogramma. Een GPL houder of een Zweefvliegtechnicus mag de dagelijkse inspectie
uitvoeren. De inspectie moet worden afgetekend in het vliegtuiglogboek van het vliegtuig.

Datum

: 30-12-2011
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2.8. WEGEN VAN EEN VLIEGTUIG
2.8.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure die gevolgd moet worden bij het wegen van een vliegtuig.
Een vliegtuig moet worden gewogen:
•
•

Volgens het onderhoudsprogramma.
Na een grote reparatie of modificatie.

2.8.2. Uitvoering van de weging
Bij het wegen van een vliegtuig moet de volgende procedure worden gevolgd:
•
•
•
•
•
•

De weging moet worden uitgevoerd en vrijgegeven door een bevoegde persoon of organisatie.
De weging moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant.
De weging moet worden uitgevoerd met gekalibreerde apparatuur.
Voor aanvang van de weging moet er gecontroleerd worden of de configuratie van het vliegtuig
overeenkomt met de inventarislijst van het vliegtuig.
De weging moet worden vastgelegd op een gewichts -en zwaartepuntsrapport.
Na de weging moet gecontroleerd worden of de opschriften in de cockpit gewijzigd moeten
worden.

2.8.3. Administratie van de weging
Het gewichts -en zwaartepuntsrapport moet worden opgeslagen in de vliegtuigadministratie van het
vliegtuig ( zie hoofdstuk 2.3). Een kopie van het rapport moet worden opgeslagen in het boordboek.

Datum

: 30-12-2011
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2.9. HET UITVOEREN VAN EEN CONTROLE VLUCHT
2.9.1. Algemeen
Indien het noodzakelijk is om een controle vlucht uit te voeren na een modificatie, inspectie
of reparatie dan mag een bevoegd persoon of organisatie het vliegtuig vrijgeven voor een
controle vlucht. Deze vrijgave moet worden vermeld in het vliegtuiglogboek. Na de controle vlucht kan
het vliegtuig definitief worden vrijgeven, als tijdens de controle vlucht is vastgesteld dat het
vliegtuig luchtwaardig is.

Datum

: 30-12-2011
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2.10. HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUD
2.10.1. Algemeen
In dit hoofdstuk is de procedure beschreven voor uitbesteden van onderhoud van een vliegtuig en een
component. Het uitbesteden van het onderhoud, doormiddel van een werkopdracht, is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Opmerking: Het vermelden van het defect in het vliegtuiglogboek mag beschouwd worden als een
werkopdracht.
2.10.2. Uitbesteden van onderhoud aan een vliegtuig of component
Onderhoud aan een vliegtuig moet worden uitbesteed aan: een Zweefvliegtechnicus, Part 145
organisatie of Part M subpart F organisatie, die een erkenning hebben voor de werkzaamheden die
worden uitbesteed.
Nadat het onderhoud is uitgevoerd moet de eigenaar verifiëren dat het onderhoud is uitgevoerd
conform de werkopdracht.

Datum

: 30-12-2011
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2.11. UITVOEREN VAN TM’s en SB’s
2.11.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft wanneer een TM/SB moet worden uitgevoerd. In alle andere gevallen is
het de keuze van de eigenaar om de TM/SB uit te voeren.
2.11.2. Uitvoeren van TM’s en SB’s.
Een TM/SB moet worden uitgevoerd, indien:
1. Een wijziging als verplicht wordt aangewezen doormiddel van een AD.
2. Een TM/SB een repeterende inspectie voorschrijft en waarbij de TM/SB een wijziging in een
bron document (b.v. onderhoudsboek) van het onderhoudsprogramma voorschrijft.
Opmerking: Indien de TM/SB gerelateerd is aan een AD dan moet de TM worden uitgevoerd conform
de eisen die gesteld zijn in de AD.

Datum

: 01-11-2012
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KWALITEITSSYSTEEM

3.1. KWALITEITSBELEID, AUDIT PLAN EN PROCEDURES
3.1.1. Algemeen
In dit hoofdstuk is het kwaliteitssysteem beschreven van de CAMO.
3.1.2. Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid:
•
•
•
•

Veiligheid: veiligheid komt op de eerste plaats.
Organisatie: ordelijk verloop van het beoefenen van de activiteiten, zodat ieder lid in staat gesteld
wordt zijn recreatieve capaciteiten te ontplooien.
Motivatie: positieve drijfveer en tevredenheid bij het vrijwillige kader en medewerkers bij het
beoefen van de activiteiten, zodat continuïteit is gewaarborgd.
Externe relaties: effectieve contacten met normstellende en beïnvloedende instanties, zodat de
belangen maximaal worden behartigd.

3.1.3. Auditplan
Het Inspectie Instituut is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bewaken van het jaarlijkse
auditplan
Opstellen auditplan
Het auditplan moet aan de volgende eisen voldoen:
§ Een ARC Inspecteur moet 1 keer per twee jaar worden geaudit.
§ Een AMP Inspecteur moet 1 keer per twee jaar worden geaudit.
§ De coördinator van het Inspectie Instituut moet 1 keer per twee jaar worden geaudit.
§ De coordinator Continuing Airworthiness moet 1 keer per twee jaar worden geaudit.
§ Het archief met de kwalificatie eisen van het personeel, de onderhoudsprogramma’s
en ARC’s moet 1 keer per twee jaar worden geaudit.
§ Uit het auditplan moet blijken in welke maand een audit zal worden uitgevoerd.
§ In het auditplan moet ruimte zijn voor ad-hoc audits, b.v. voor het uitvoeren
audits/evaluaties bij een aspirant ARC Inspecteur/AMP Inspecteur.
§ Het auditplan moet worden goedgekeurd door de Accountable Manager.
Bewaken van het auditplan
Het Inspectie Instituut is er verantwoordelijk voor dat de audits worden uitgevoerd conform de
planning. Indien de audits niet conform het auditplan worden uitgevoerd, moet het Inspectie Instituut
passende maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de benodigde audits alsnog worden
uitgevoerd.

Datum
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3.1.4. Audit procedure
De volgende procedure moet gevolgd worden bij een audit:
•

De inspecteur van het Inspectie Instituut treedt in overleg met de auditee over de
voorgenomen audit. Voor zover van toepassing geeft de inspecteur aan welke aspecten
tenminste aan de orde zullen komen.

•

Indien een afwijking wordt geconstateerd t.o.v. de procedures of regelgeving zoals
omschreven in dit handboek of van de regelgeving dan moet de inspecteur hiervan een
bevinding maken. Aan elke bevinding moet een niveau worden toegekend. Het niveau hangt
af van de ernst van de bevinding:
§

Een niveau 1 bevinding is een significante afwijking van een procedure of regelgeving, die
van invloed kan zijn op de luchtwaardigheid van een vliegtuig. Deze bevinding moet voor
de eerst volgende vlucht zijn opgelost.

§

Een niveau 2 bevinding is een afwijking op een procedure of regelgeving. Deze bevinding
moet binnen 3 maanden worden opgelost. Indien na 3 maanden de bevinding niet naar
behoren is opgelost, dan moet de aanvullende correctie binnen drie maanden worden
uitgevoerd.

•

Aan het eind van de audit worden de bevindingen medegedeeld aan de auditee.

•

Het auditrapport moet door de inspecteur van het Inspectie Instituut gearchiveerd worden.
Een afschrift moet verzonden aan:
§ De Accountable Manager.
§ De auditee
§ ILT, indien ILT hierom verzoekt.

•

De bevindingen moeten worden afgehandeld conform de procedure rapportage van
terugmeldingen van bevindingen (hoofdstuk 3.1.6).

3.1.5. Rapportage van terugmelding van bevinding
Het is de verantwoordelijkheid van de auditee om de correctieve actie op een bevinding tijdig terug te
melden aan het Inspectie Instituut binnen de daarvoor gestelde termijn.
Terugmelding van bevindingen.
De volgende procedure moet worden gevolgd voor het terugmelden van een bevinding.
•
•
•
•
•
•

Datum

Het terugmelden van een bevinding gaat via een E-mail aan de inspecteur en coördinator
Inspectie Instituut.
De correctieve actie moet door de auditee voor de uiterste terug melddatum naar de
betreffende inspecteur worden gestuurd.
De auditee geeft aan wat de correctieve actie is op de bevinding.
De inspecteur bepaalt of de correctieve actie voldoende is om de bevinding op te heffen
en om het voorkomen.
De auditee moet door de inspecteur op de hoogte gesteld worden van zijn commentaar
en de finale afmelding van de bevinding.
Indien de correctieve actie onvoldoende is om de bevinding op te heffen dan moet de
inspecteur in overleg met de auditee een nieuwe uiterste terug meld datum vaststellen.

: 01-07-2015
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3.1.6. Bewaken bevindingen Inspectie Instituut.
Het is de verantwoordelijkheid van de coördinator van Inspectie Instituut om regelmatig de
openstaande bevindingen te monitoren of ze binnen de gestelde termijn worden opgelost. Indien een
bevinding niet binnen de gestelde termijn is opgelost dan moet de auditee hiervan door het Inspectie
Instituut op de hoogte worden gebracht. Het tijdig oplossen van de bevindingen is de
verantwoordelijkheid van de auditee.

Datum

: 01-07-2015
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MONITOREN VAN CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT
ACTIVITEITEN

Het is de verantwoordelijkheid van de coördinator van het Inspectie Instituut om een keer per jaar
een management evaluatie uit te voeren. Een management evaluatie bestaat uit het evalueren van:
• De resultaten van audits, de bevindingen en correctieve acties.
• Het evalueren van incident meldingen.
Het resultaat van de management evaluatie zal worden gerapporteerd aan de Accountable Manager
en de coördinator Continuing Airworthiness.
Uit deze rapportage kunnen eventueel acties volgen om de organisatie te verbeteren.

Datum

: 30-12-2011
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PRODUCT AUDITS

3.3.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure die gevolgd moet worden bij een product audit. Het doel van een
product audit is om vast te stellen of de producten die door de CAMO zijn afgeleverd voldoen aan
de norm. De producten van de CAMO zijn:
• Een afgegeven ARC.
• Een goedgekeurd onderhoudsprogramma.

3.3.2. Product audit.
Zoals omschreven in hoofdstuk 3.1.3 moet een ARC Inspecteur en een Onderhoudsprogramma
Inspecteur elke twee jaar worden geaudit. Tijdens deze audit moet doormiddel van een steekproef
worden vastgesteld of de afgegeven ARC’s en goedgekeurde onderhoudsprogramma’s voldoen aan
de norm.

Datum

: 30-12-2011
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AIRWORTHINESS REVIEW INSPECTIE

4.1. AIRWORTHINESS REVIEW INSPECTIE PROCEDURE
4.1.1. Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de procedures die gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van een
airworthiness review inspectie. Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een ARC Inspecteur.
De ARC Inspecteur mag de inspectie niet aan een vliegtuig uitvoeren indien hij/zij verantwoordelijk
is voor het beheer van het vliegtuig.
4.1.2. ARC Inspecteur
De ARC Inspecteur dient te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1.6. Bij de
voordracht door de CAMO dient deze een EASA formulier 4 en een CV van de betrokkene bij ILT in te
dienen. Na acceptatie door ILT en de eventuele interne training door de CAMO op EASA Part M
en CAME procedures dient een ARC Inspectie onder supervisie van de Coördinator Continuing
Airworthiness aangewezen ARC Inspecteur plaats te vinden. Van deze supervisie wordt een verslag
gemaakt plus een aanbeveling aan de Coördinator Continuing Airworthiness.
Bij een positief besluit en autorisatie mag de beoordeelde ARC-Inspecteur het ARC ondertekenen en
de ARC voor het betreffende vliegtuig aftekenen. De superviserende ARC- Inspecteur mede
ondertekent het ARC rapport met de vermelding “supervisie”.
De Coördinator Airworthiness werkt de lijst met ARC-Inspecteurs bij en zendt een kopie ter
kennisgeving aan de ILT en de beheerder van het luchtvaartregister.
4.1.3. Inspectie vliegtuigadministratie
De items die vermeld staan in tabel 1 moeten worden onderzocht tijdens de inspectie van de
administratie. De inspectie moet worden uitgevoerd door de ARC Inspecteur. De resultaten van de
inspectie moet worden vastgelegd op de ARC inspectie checklist CTZ/01/011111).
Te onderzoeken items
Een controle dat de vlieguren en de eraan verbonden starts van het
vliegtuig, de motor en de propeller correct zijn ingevuld.

M.A. 710 (a)
item
1

Een controle dat het vliegtuighandboek van toepassing is voor het
vliegtuig en dat revisie status correct is.

2

Een controle dat al het onderhoud is uitgevoerd volgens een
goedgekeurd onderhoudsschema.

3

Een controle dat al het onderhoud is vrijgegeven door de
juiste personen of bedrijven.

8

Een controle dat alle van toepassing zijnde AD’s zijn geregistreerd en
uitgevoerd.

5

Een controle dat alle reparaties en modificaties zijn geregistreerd en
goedgekeurd (zie hoofdstuk 2.5)

6

Controle of alle defecten op de juiste wijze zijn gecorrigeerd of
op de juiste wijze zijn uitgesteld.

4

Controle of alle onderdelen met een beperkte levensduur op
de juiste wijze zijn geregistreerd en dat de levensduur niet
is overschreden.

7

Datum

: 30-12-2011
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Te onderzoeken items
Controle of het gewichts- en zwaartepuntsrapport nog geldig is en dat
de inventarislijst correct is.

M.A. 710 (a)
item
9

Controle of het vliegtuig voldoet aan het laatste type certificaat.

10

Controle of alle boorddocumenten aanwezig zijn (BvL en BvI)

N.V.T.

Indien van toepassing. Controleer of het vliegtuig een geluidscertificaat
heeft dat overeenkomt met de configuratie van het vliegtuig.

11

Tabel 1

4.1.4.

Fysieke controle van het vliegtuig

De items die vermeld staan in tabel 2 moeten worden onderzocht tijdens de fysieke inspectie van het
vliegtuig. De inspectie moet worden uitgevoerd door de ARC Inspecteur. De resultaten van de
inspectie moet worden vastgelegd op de ARC inspectie checklist CTZ/01/011111).
Te onderzoeken items
Controle of alle vereiste markeringen en opschriften
in en op het vliegtuig zijn aangebracht.

M.A. 710 (c)
item
1

Controle of luchtvaartuig voldoet aan het goedgekeurde
vlieghandboek.

2

Controle of er aanwijsbare verschillen zijn tussen het
vliegtuig en de vliegtuigadministratie:
• Inventarislijst gewichts- en zwaartepuntsrapport.
• Partnummers en serienummers van componenten met
beperkte levensduur (indien zichtbaar).

5

Controle of de modificaties en AD’s juist zijn uitgevoerd
(indien zichtbaar).

3

Controle of het vliegtuig geen defecten heeft die niet op
een gecontroleerde manier zijn uitgesteld.

4

Tabel 2
4.1.5. Additionele procedure voor het importeren (buiten EU) van een vliegtuig
Bij het importeren van een vliegtuig (buiten de EU) moeten de volgende formulieren worden gebruikt:
•
•
•

Acceptatierapport luchtwaardigheid voor afgifte BvL (ILT. 040).
Airworthiness Review rapportage formulier (ILT 053).
Aanvraag BvL en ARC (ILT 001).

.
Datum

: 30-12-2011
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4.1.5.1. Additionele procedure voor transfer van een vliegtuig (binnen de EU)
Bij een transfer van een vliegtuig (binnen de EU) moeten de volgende formulieren worden gebruikt:
•
•

Acceptatierapport luchtwaardigheid (ILT. 040).
Aanvraag BvL en ARC (ILT. 001).

.

•

Indien de ARC verlopen is:
De bovenstaande formulieren en het Report Airworthiness Review (ILT.053)

4.1.6. Het uitgeven van een ARC
Een ARC (EASA formulier 15b) kan worden uitgegeven indien:
•
•
•
•

De inspectie van de vliegtuigadministratie is uitgevoerd door de ARC Inspecteur.
De fysieke inspectie op het vliegtuig is uitgevoerd door de ARC Inspecteur.
De bevindingen zijn gecorrigeerd.
De ARC inspectie checklist is ingevuld en ondertekend door de ARC Inspecteur.

De inspectie van de vliegtuigadministratie en de fysieke inspectie van het vliegtuig moet worden
uitgevoerd binnen 90 dagen voor de vervaldatum van de ARC. De ARC is 1 jaar geldig en kan
niet worden verlengd.
Indien de ARC-Inspectie in de 90 dagen voorafgaand aan de vervaldatum van de ARC heeft
plaatsgevonden dan is de ARC 1 jaar geldig na de vervaldatum van de ARC. Indien de ARC is
verlopen dan is de nieuwe vervaldatum een jaar na het uitvoeren van de ARC Inspectie.
Na afgifte van de ARC moet de ARC Inspecteur een kopie van dit certificaat en het van de ARC
inspectie checklist binnen 5 dagen sturen naar de Beheerder Administratie . Indien het vliegtuig niet in
Nederland is ingeschreven, dan moet de kopie van de ARC worden opgestuurd naar de autoriteiten
van het land waar het vliegtuig is ingeschreven.
Indien de ARC niet uitgegeven kan worden omdat het vliegtuig of de administratie niet aan de eisen
voldoet, dan moet de ARC Inspecteur ILT hierover informeren.
4.1.7. ARC administratie
De ARC inspectie checklist en een kopie van de ARC moeten worden opgeslagen in: de persoonlijke
administratie van de ARC Inspecteur en in de administratie van de CAMO.
Indien de administratie wordt opgeslagen in een computer dan moet tenminste elke twee weken een
back-up worden gemaakt en bewaard worden op een andere locatie dan de
computer.
De ARC administratie moet minimaal 3 jaar worden bewaard, nadat ARC inspectie is uitgevoerd.
Gekoppelde werkinstructie:
•
•
•

Werkinstructie voor de ARC Inspecteur
Werkinstructie importeren van een vliegtuig binnen de EU
Werkinstructie afgifte ARC op Duits geregistreerde vliegtuigen

Datum

: 30-12-2011
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BvL-V INSPECTIE

Hoofdstuk verwijderd.

Datum

: 01-07-2015
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BIJLAGEN

6.1. VOORBEELD FORMULIEREN
6.1.1. Airworthiness Review Certificate (CTZ/02/010615)
THE NETHERLANDS
A member of the European Union
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE

ARC reference:
Pursuant to Regulation (EC) No. 216/2008 of the European Parliament and of the Council for the time being into force, the following continuing
airworthiness management organisation, approved in accordance with Section A, Subpart G of Annex I (Part M) to Commission Regulation (EC) No.
1321/2014.

KNVvL Afdeling Zweefvliegen
p/a Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem
Approval Reference: NL.MG 8065
has performed an airworthiness review in accordance with point M.A.710 of Annex I to Commission Regulation (EC) No. 1321/2014 on the following
aircraft:

Aircraft manufacturer:
Manufacturer’s designation:
Aircraft registration:
Aircraft serial number:
and this aircraft is considered airworthy at the time of the review.
Date of issue:

Date of expiry:

Airframe Flight Hours (FH) at date of issue:
Signed:

Authorization No.: ARI-

1st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Annex I to Commission Regulation (EC) No
1321/2014 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.
Date of issue:

Date of expiry:

Airframe Flight Hours (FH) at date of issue:
Signed:

Authorisation No:

Company Name:

Approval reference:

2nd Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Annex I to Commission Regulation (EC) No
1321/2014 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.
Date of issue:

Date of expiry:

Airframe Flight Hours (FH) at date of issue:
Signed:

Authorisation No:

Company Name:

Approval reference:

EASA form 15b issue 4.

Datum

: 01-07-2015

CTZ/02/010615
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6.1.2. Airworthiness Review Certificate Inspectie Checklist (CTZ/01/011111)
Rapportnummer
Registratie:

Propeller
serienummer:
Onderhoudsprogramma
referentie:
Vlieghandboek
revisie:
Naam eigenaar
vliegtuig:
KNVvL
Lidmaatschapsnummer

Type vliegtuig:
Vliegtuig
serienummer:
Motor type:
Motor serienummer:
Propeller type:

Aanwijzingen:
1. De OK hokjes dienen bij de ARC inspectie alle geparafeerd te worden en voorzien van de datum
van de inspectie.
2. Als een vraag met NIET-OK beantwoord wordt, dient een nummer in de kolom OPMERKINGEN te
verwijzen naar een toelichting in een bijlage.
3. Als op een later tijdstip de vraag alsnog met OK kan worden beantwoord, dienen datum en paraaf
in het OK-hokje geplaatst te worden.
.

INSPECTIE VLIEGTUIGADMINISTRATIE
M.A.710
(a) item
1
2
3

Te onderzoeken items

OK

OPM
nr.

Controleer of de vlieguren en de eraan verbonden starts van het
vliegtuig, de motor en de propeller correct zijn ingevuld
(ref. CAME 2.1)
Controleer of het vlieghandboek van toepassing is voor het vliegtuig en
dat de revisie status correct is.
Controleer of al het onderhoud is uitgevoerd volgens een
goedgekeurd onderhoudsschema.
Controleer vliegtuiglogboek, bedrijfsgegevenslijst ect.

8

Controleer of het onderhoud is vrijgegeven door de
juiste personen of bedrijven.
Controleer het vliegtuiglogboek, EASA form’s 1, vrijgave certificaten ect. (ref. CAME 2,3
2.10)

5
6
4

Controleer of alle van toepassing zijnde AD’s zijn geregistreerd en
uitgevoerd.
(ref. CAME.2.4)
Controleer of alle reparaties en modificaties zijn geregistreerd en
goedgekeurd.
ref. CAME 2.5)
Controleer of alle defecten op de juiste wijze zijn gecorrigeerd of op de
juiste wijze zijn uitgesteld.
Controleer het vliegtuiglogboek, vrijgave certificaten , ect.
(ref. CAME 2.6, 2.10)

7

Controleer of alle onderdelen met een beperkte levensduur op
de juiste wijze zijn geregistreerd en dat de levensduur niet
is overschreden
Controleer bedrijfsgegevenslijst , EASA form1’s ect. (ref. CAME 2.3)

Datum

: 30-12-2013

Pagina 54

CAME
KNVVL – AFDELING ZWEEFVLIEGEN

6.

Bijlage

INSPECTIE VLIEGTUIGADMINISTRATIE
M.A.710
(a) item
9
10

Te onderzoeken items

OK

OPM
nr.

OK

OPM Nr.

Controleer of het gewichts- en zwaartepuntsrapport nog geldig is en
dat de inventarislijst correct is.
(ref. CAME 2.8)
Controleer of het vliegtuig voldoet aan het laatste type certificaat.
Voldoet het vliegtuig aan de vereiste configuratie: instrumenten, componenten
uitrustingsstukken ect

-

Zijn alle boorddocumenten aanwezig (BvL, BvI)

11

Indien van toepassing. Controleer of het vliegtuig een
geluidscertificaat heeft dat overeenkomt met de configuratie
van het vliegtuig.

Fysieke controle van het vliegtuig
M.A.710
(c) item
1

Te onderzoeken items

2

Controleer of luchtvaartuig voldoet aan het goedgekeurde
vlieghandboek.

Controleer of alle vereiste markeringen en opschriften in en op het
vliegtuig zijn aangebracht.

Controleer fysiek of de configuratie van het luchtvaartuig overeen komt met de configuratie van
het goedgekeurde vlieghandboek. Schenk speciale aandacht aan doorgevoerde wijzigingen in het
vlieghandboek en de wijzigingen aan
het luchtvaartuig

5

Controleer of er geen aanwijsbare verschillen zijn tussen het
vliegtuig en de vliegtuigadministratie:
• Inventarislijst gewichts- en zwaartepuntsrapport.
• Partnummers en serienummers van componenten met
beperkte levensduur (indien zichtbaar)

3

Controleer of de modificaties en AD’s juist zijn uitgevoerd
(indien zichtbaar).

4

Controleer of het vliegtuig geen defecten heeft die niet op
een gecontroleerde manier zijn uitgesteld:
Romp:
Vleugels:
Stabilo:
Cockpit:
Onderstel
Motor (indien van toepassing)
Propeller (indien van toepassing)

Datum

: 30-12-2013
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De ondergetekende verklaart de ARC inspectie is uitgevoerd conform de procedures die beschreven
zijn in CAME hoofdstuk 4.
Alle te onderzoeken items zijn met OK beantwoord: Ja/Nee
Opmerkingen:
•
De ARC kan worden uitgegeven als alle items met OK zijn beantwoord.
• Indien de ARC niet uitgegeven kan worden omdat het vliegtuig of de administratie niet aan de
eisen voldoet, dan moet de ARC Inspecteur ILT hierover informeren.

Naam ARC
Inspecteur:

Autorisatie
nummer ARC
Inspecteur:

Datum:

Handtekening:

Datum

: 30-12-2013

ARI-
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Bevindingen/correcties tijdens de ARC Inspectie
Beschrijving bevindingen

Opm
nr

Beschrijving correcties bevindingen

Opm
Nr

Datum

: 30-12-2013
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6.1.3. Verklaring goedkeuring onderhoudsprogramma’s (CTZ/03/010615)

VERKLARING GOEDKEURING
ONDERHOUDSPROGRAMMA

Rapportnummer:

Vliegtuig type:
Vliegtuig registratie:
Vliegtuig serienummer:
Onderhoudsprogramma
referentie:
Revisie:
Datum:

Het bovenstaande onderhoudsprogramma voldoet aan de eisen die gesteld zijn in
het CAME en is goedgekeurd.
Naam CAMO:
Erkenning nr:

KNVvL Afdeling Zweefvliegen
NL.MG.8065 (EASA vliegtuigen)
of
NL-65 (Annex II vliegtuigen)

Naam AMP Inspecteur:
Autorisatie nummer:

AMPI-

Datum:
Handtekening:

Verplichting eigenaar:
• De eigenaar moet jaarlijks controleren of het onderhoudsprogramma nog in
overeenstemming is met de eisen van: de fabrikant van het vliegtuig en de eventuele
motor/propellerfabrikant, de fabrikant van de componenten en de eisen uitgegeven
door de autoriteiten.
• Revisies van de instructies van de fabrikant moeten binnen 6 maanden na datum van
afgifte van de fabrikant worden opgenomen in het onderhoudsprogramma.
• Wijzigingen van het onderhoudsprogramma moeten worden goedgekeurd door ILT of
door een daartoe erkende CAMO.
Naam eigenaar of vlootbeheerder van een
vereniging:
Naam vereniging (indien van toepassing)
KNVVL lidmaatschapsnummer:
(niet van toepassing voor verenigingen)
Datum:

CTZ/03/010615

Datum

: 01-07-2015

1 van 3
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VERKLARING GOEDKEURING
ONDERHOUDSPROGRAMMA

Handtekening:

Compliance Checklist onderhoudsprogramma Part M, M.A. 302
1

Algemene vereisten

Het onderhoudsprogramma moet de volgende basis informatie bevatten, voor items die niet van toepassing zijn
is een verklaring in het onderhoudsprogramma voldoende dat de paragraaf niet van toepassing is.
Onderwerp
(Referentie appendix 1 van AMC M.A. 302 en MB 301 (b))

1.1.1

Het type/ model en de registratie van het luchtvaartuig, motor(-en) en indien van
toepassing de propeller(s).

1.1.2

Naam en adres van de eigenaar/houder.

1.1.3

De referentie, de datum van uitgifte en het revisienummer van het goedgekeurde
onderhoudsprogramma

1.1.4

Een verklaring van de eigenaar, houder of CAMO die het luchtvaartuig beheert,
en waarin is opgenomen dat het luchtvaartuig zal worden onderhouden volgens
het goedgekeurde programma en het onderhoudsprogramma zal worden herzien
en bijgewerkt indien dat noodzakelijk is

1.1.5

De inhoudsopgave en de lijst van geldende pagina’s en hun revisie status.

1.1.6

Inspectie intervallen die van toepassing zijn op het te verwachte gebruik van het
luchtvaartuig.

1.1.8

Voorziening om de datum en de referentie van de goedgekeurde herzieningen/
wijzigingen op te nemen in het onderhoudsprogramma

1.1.9

Indien van toepassing, details van de onderhoudstaken die voor een dagelijkse
inspectie moeten worden uitgevoerd.

1.1.10

De taken en perioden (intervallen) wanneer elk onderdeel van het luchtvaartuig,
motor propeller, componenten, accessoires, uitrusting, instrumenten, elektrische
en radio apparatuur, en bijbehorende systemen en installaties moet worden
geïnspecteerd. De omschrijving van de taak moet tenminste het type en het niveau
van de inspectie omvatten.

1.1.11

De intervallen bij welke componenten moeten worden nagezien, schoongemaakt,
gesmeerd, afgesteld en getest

1.1.13

Indien van toepassing; speciale structurele onderhoudsprogramma’s die zijn
uitgegeven door onder andere de type certificaat houder. Hieronder wordt onder
meer verstaan:
a. Onderhoud aan de constructie van het luchtvaartuig naar aanleiding van
aanvullende analyses op gebied van schades en aanvullende constructie
inspectie programma’s.
b. Onderhoudsprogramma’s van de constructie als gevolg van service
bulletin analyses door de type certificaat houder.

CTZ/03/010615

Datum

: 01-07-2015

Referentie
naar de
paragraaf in
het AMP.

2 van 3
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c.
d.
e.

Voorkomen van corrosie en de controle hierop.
Reparatie inspecties
Vermoeiingsschade

Onderwerp
(Referentie appendix 1 van AMC M.A. 302 en MB 301 (b))

1.1.15

De interval/ tijdspanne van de revisie of het vervangen door een nieuw of
gereviseerd component moet worden vermeld.(onderdelen met een eindige
levensduur).

2

Programma basis
Het onderhoudsprogramma moet voldoen aan de laatste aanbevelingen van de
fabrikant van het luchtvaartuig inclusief de aanbevelingen van fabrikanten van
motoren, propellers, STC’s (supplemental STC’s )en aanwijzingen van de
autoriteiten zoals: MD’s, OAL’s en de AD’s. (een referentie met de revisie status
Opmerking: Voor Annex II vliegtuigen mag hiervan worden afgeweken, zie
bijlage voor Annex II vliegtuigen.

3

Aanpassingen
Het onderhoudsprogramma moet procedures bevatten die omgaan met
veranderingen in de aanbevelingen van de fabrikant, modificaties, operationele
ervaring of informatie aangeven door ILT.

2.1

3.1

Referentie
naar de
paragraaf in
het AMP

!

4.1

4!!!!!!Extensie
De extensies, die in het onderhoudsprogramma zijn opgenomen moeten in
overeenstemming zijn met MD NL-2011-001.

!
!

5

Periodieke herziening van de inhoud van het onderhoudsprogramma
Er dient een procedure te zijn opgenomen om het onderhoudsprogramma van
recente informatie te voorzien, en jaarlijks te herzien. (bijwerken i.v.m. met nieuwe
versies/ revisies van de onderhoudsdata inclusief de operationele ervaringen.)

6

Piloot/eigenaar onderhoud

5.1

6

Indien van toepassing; beperkt onderhoud door de piloot/eigenaar moet in het
onderhoudprogramma worden gedefinieerd. Voldoet het gedefinieerde
onderhoud aan appendix VIII van EASA part M (Zie ook CAME hoofdstuk 2.2)
Opmerking: Piloot/eigenaar onderhoud is niet van toepassing voor Annex II
vliegtuigen.

CTZ/03/010615

Datum

: 01-07-2015
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6.1.4. Vliegtuiglogboek
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: 30-12-2011
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6.1.5. Auditrapport (CTZ/05/010109)
Formulieren is vervallen.

Datum

: 01-07-2015
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6.2. LIJST MET ARC INSPECTEURS
Autorisatie Nr:
ARI-1
ARI-2
ARI-3
ARI-4
ARI-5
ARI-6
ARI-7
ARI-8
ARI-9
ARI-10
ARI-11
ARI-12
ARI-13
ARI-14
ARI-15
ARI-16
ARI-17
ARI-18
ARI-19
ARI-20
ARI-21
ARI-22
ARI-23
ARI-24
ARI-25
ARI-26
ARI-27
ARI-28
ARI-29
ARI-30
ARI-31
ARI-32
ARI-33
ARI-34
ARI-35
ARI-36
ARI-37
ARI-38
ARI-39
ARI-40
ARI-41
ARI-42
ARI-43
ARI-44
ARI-45
ARI-46

Datum

Naam
J.H.L. Tromp
G. Wolters
F.A. Beemster
W.B. Oude Vrielink
J. Takens
C.H. Munnig Schmidt
M.C.M. Hoogenbosch
J.T. Dijkstra
E. van Roon
J.J. Bekker
H.J.W. Huiskes
B.B. Schenk
D.J. Sorgdrager
J.G.C. Doggenaar
S.J. Vermeer
M.C.Tanis
P. Flens
W.J.M. van Gog
R.H.J. Oerlemans
H. Stubbe
H.J.W. van Leeuwen
P.A. van Horssen
A. Leblans
J. van Stratum
E.J. Busser
F. Hogenstijn
R.E. Vrijenhoek
M.L.J.M. Verhagen
R.B.S. Wulfers
R.P. Rooij
R. Ruth
R. van Lint
J. Vis
F. Bosveld
V. Steinmetz
H. Reyers
J. Regeer
W.A.M. van Boxmeer
F.A.J.A. Potters
A. Wijffels
W. Hendriks

: 01-07-2015

Autorisatie Nr:
ARI-47
ARI-48
ARI-49
ARI-50
ARI-51
ARI-52
ARI-53
ARI-54
ARI-55
ARI-56
ARI-57
ARI-58
ARI-59
ARI-60
ARI-61
ARI-62
ARI-63
ARI-64
ARI-65
ARI-66
ARI-67
ARI-68
ARI-69
ARI-70
ARI-71
ARI-72
ARI-73
ARI-74
ARI-75
ARI-76

Naam
M.J. Hamberg
R.L. Woerde
S.J.P. van der Heuij
W. Wansink
J. Pol
H.W. Ording
J. Bakker
R.W. van der Reijden
B.G. Brouwer
E. Veldhuizen
H. de Jong
B. Selen
P. Vink
R. Kleijn
J. Kroes
H. Zwart
D. Pasterkamp
E. Munck
G. Boersen
M. Lodder
T. Bunck
R. v Maarschalkerweerd
B. Kort
G. Hanstede
W. den Baars
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6.3. LIJST MET AMP INSPECTEURS
Autorisatie Nr:
AMPI-1
AMPI-2
AMPI-3
AMPI-4
AMPI-5
AMPI-6
AMPI-7
AMPI-8
AMPI-9
AMPI-10
AMPI-11
AMPI-12
AMPI-13
AMPI-14
AMPI-15
AMPI-16
AMPI-17
AMPI-18
AMPI-19
AMPI-20
AMPI-21
AMPI-22
AMPI-23
AMPI-24
AMPI-25
AMPI-26
AMPI-27
AMPI-28
AMPI-29
AMPI-30
AMPI-31
AMPI-32
AMPI-33
AMPI-34
AMPI-35
AMPI-36
AMPI-37
AMPI-38
AMPI-39
AMPI-40
AMPI-41
AMPI-42
AMPI-43
AMPI-44
AMPI-45
AMPI-46

Datum

Naam
J.H.L. Tromp
G. Wolters
W.B. Oude Vrielink
J. Takens
C.H. Munnig Schmidt
M.C.M. Hoogenbosch
J.T. Dijkstra
E. v Roon
H.J.W. Huiskes
B.B. Schenk
D.J. Sorgdrager
J.G.C. Doggenaar
S.J. Vermeer
M.C.Tanis
P. Flens
W.J.M. van Gog
R.H.J. Oerlemans
H.J.W. van Leeuwen
P.A. van Horssen
A. Leblans
E.J. Busser
F. Hogenstijn
M.L.J.M. Verhagen
R.B.S. Wulfers
R. van Lint
J. Vis
V. Steinmetz
H. Reyers
J. Regeer
A. Wijffels
W. Hendriks

: 01-07-2015

Autorisatie Nr:
AMPI-47
AMPI-48
AMPI-49
AMPI-50
AMPI-51
AMPI-52
AMPI-53
AMPI-54
AMPI-55
AMPI-56
AMPI-57
AMPI-58
AMPI-59
AMPI-60
AMPI-61
AMPI-62
AMPI-63
AMPI-64
AMPI-65
AMPI-66
AMPI-67
AMPI-68
AMPI-69
AMPI-70
AMPI-71
AMPI-72
AMPI-73
AMPI-74

Naam
M.J. Hamberg
R.L. Woerde
S.J.P. van der Heuij
W. Wansink
J. Pol
H.W. Ording
J. Bakker
R.W. van der Reijden
B.G. Brouwer
E. Veldhuizen
H. de Jong
S. Selen
R. Kleijn
L. Kroes
J. Danen
H. Zwart
E. Munck
G. Boersen
R. v Maarschalkerweerd
G. Hoogeslag
-
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6.4. PILOOT / EIGENAAR TAKEN
Abbreviation:
N/A
SP
SSPS
SLPS/TM

:
:
:
:

not applicable
sailplane
self sustained powered sailplane
self launching powered sailplane/touring motorglider

ATA

Area

Task

SP

SSPS

09

Weighing

Recalculation – Small changes of the Trim
plan without needing a reweighing.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

09

Towing

Tow release unit and tow cable retraction
mechanism – Cleaning, lubrication and tow
cable replacement (including weak links)
.
Mirror – Installation and replacement of
mirrors.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

11

Placards

Placards, Markings – Installation and
renewal of placards and markings required
by AFM and AMM

Yes

Yes

Yes

12

Servicing

Lubrication – Those items not requiring a
disassembly other than of non-structural
items such as cover plates, cowlings and
fairings.

Yes

Yes

Yes

20

Standard
Practices

Safety Wiring – Replacement of defective
safety wiring or cotter keys, excluding those
in engine controls, transmission controls and
flight control systems.

Yes

Yes

Yes

Simple Non Structural Standard Fasteners –
Replacement and adjustment, excluding the
replacement of receptacles and anchor nuts
requiring riveting.

Yes

Yes

Yes

Free play – Measurement of the free play in
the control system and the wing to fuselage
attachment including minor adjustments by
simple means provided by the manufacturer.

Yes

Yes

Yes

21

Air Conditioning

Replacement of flexible hoses and ducts.

Yes

Yes

Yes

23

Communication

Communication devices – Remove and
replace self contained, front instrument
panel mount communication devices with
quick disconnect connectors.

Yes

Yes

Yes

Datum

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

24

Electrical power

Batteries and solar panels – Replacement
and servicing.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

Wiring Installation of simple wiring
connections to the existing wiring for
additional non required equipment such as
electrical variometers, flight computers, but
excluding required communication,
navigation systems and engine wiring

Yes

Yes

Yes

Wiring – Repairing broken circuits in landing
light and any other wiring for non required
equipment such as electrical variometers or
flight computers, excluding ignition system,
primary generating system and required
communication, navigation system and
primary flight instruments.

Yes

Yes

Yes

Bonding – Replacement of broken bonding
cable.

Yes

Yes

Yes

Switches – This includes soldering and
crimping of non required equipment such as
electrical variometers or flight
computers, but excluding ignition system,
primary generating system and required
communication, navigation
system and primary flight instruments.

Yes

Yes

Yes

Fuses – Replacement with the correct
rating.

Yes

Yes

Yes

Safety Belts – Replacement of safety belt
and harnesses.

Yes

Yes

Yes

Seats – Replacement of seats or seat parts
not involving disassembly of any primary
structure or control system.

Yes

Yes

Yes

25

Datum

Equipment

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

25

Equipment

Non essential instruments and/or
equipments Replacement of self contained,
front instrument panel mount equipment with
quick disconnect connectors.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

Removal and installation of non required
instruments and/or equipment.

Yes

Yes

Yes

Wing Wiper, Cleaner – Servicing, removal
and reinstallation not involving disassembly
or modification of any primary structure,
control.

Yes

Yes

Yes

Static Probes – Removal or reinstallation
of variometer static and total energy
compensation probes.

Yes

Yes

Yes

Oxygen System – Replacement of portable
oxygen bottles and systems in approved
mountings, excluding permanently installed
bottles and systems.

Yes

Yes

Yes

Air Brake Chute – Installation and servicing

Yes

Yes

Yes

ELT – Removal / Reinstallation.

Yes

Yes

Yes

26

Fire Protection

Fire Warning – Replacement of sensors and
indicators.

Yes

Yes

Yes

27

Flight control

Gap Seals – Installation and servicing if it
does not require complete flight control
removal.

Yes

Yes

Yes

Control System – Measurement of the
control system travel without removing the
control surfaces.

Yes

Yes

Yes

Control Cables – Simple optical inspection
for Condition.

Yes

Yes

Yes

Gas Dampener – Replacement of Gas
Dampener in the Control or Air Brake
System.

Yes

Yes

Yes

Co-pilot stick and pedals Removal or
reinstallation where provision for quick
disconnect is made by design.

Yes

Yes

Yes

Datum

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

28

Fuel System

Fuel lines – Replacement of prefabricated
fuel lines fitted with self sealing couplings.

N/A

Yes

SLPS/
TM
NO

Fuel Filter – Cleaning and/or replacement.

N/A

Yes

Yes

Instrument Panel– Removal and
reinstallation provided this is a design
feature with quick disconnect, excluding IFR
operations.

Yes

Yes

Yes

Pitot Static System – Simple sense and leak
check.

Yes

Yes

Yes

Instrument Panel vibration damper / shock
absorbers Replacement.

Yes

Yes

Yes

Drainage – Drainage of water drainage traps
or filters within the Pitot static system.

Yes

Yes

Yes

Flexible tubes Replacement of damaged
tubes.

Yes

Yes

Yes

Wheels – Removal, replacement and
servicing, including replacement of wheel
bearings and lubrication.

Yes

Yes

Yes

Servicing – Replenishment of hydraulic fluid

Yes

Yes

Yes

Shock Absorber – Replacement or servicing
of elastic cords or rubber dampers.

Yes

Yes

Yes

Shock Struts – Replenishment of oil or air.

Yes

Yes

Yes

Landing gear doors Removal or
reinstallation and repair including operating
straps.

Yes

Yes

Yes

31

32

Datum

Instruments

Landing gear

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

32

Landing gear

Skis – Changing between wheel and ski
landing gear.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

Skids – Removal or reinstallation and
servicing of main, wing and tail skids.

Yes

Yes

Yes

Wheels fairing (spats) – Removal and
reinstallation.

Yes

Yes

Yes

Mechanical brakes – Adjustment of simple
cable operated systems.

Yes

Yes

Yes

Brake – Replacement of worn brake pads.

Yes

Yes

Yes

Springs – Replacement of worn or aged
springs.

Yes

Yes

Yes

Gear Warning –Removal or reinstallation of
simple gear warning systems.

Yes

Yes

Yes

33

Lights

Lights – Replacement of internal and
external bulbs,
filaments, reflectors and lenses.

Yes

Yes

Yes

34

Navigation

Software – Updating self contained, front
instrument panel mount navigational
software databases, excluding automatic
flight control systems and transponders and
including update of non required instruments
/ equipments.

Yes

Yes

Yes

Navigation devices – Removal and
replacement of self
contained, front instrument panel mount
navigation devices with quick disconnect
connectors, excluding automatic flight
control systems, transponders, primary flight
control system.

Yes

Yes

Yes

Self contained data logger – Installation,
data restoration.

Yes

Yes

Yes

Datum

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

51

Structure

Fabric patches – Simple patches extending
over not more than one rib and not requiring
rib stitching or removal of structural arts or
control surfaces.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

Protective Coating – Applying preservative
material or coatings where no disassembly
of any primary structure or operating system
is involved.

Yes

Yes

Yes

Surface finish – Minor restoration of paint or
coating where the under laying primary
structure is not affected. This includes
application of signal coatings or thin foils as
well as Registration marking.

Yes

Yes

Yes

Fairings – Simple repairs to non structural
fairings and cover plates which do not
change the contour.

Yes

Yes

Yes

52

Doors

Doors – Removal and re-installation.

Yes

Yes

Yes

53

Fuselage

Upholstery, furnishing – Minor repairs which
do not require disassembly of primary
structure or operating systems, or interfere
with control systems.

Yes

Yes

Yes

56

Windows

Side Windows – Replacement if it does not
require riveting, bonding or any special
process.

Yes

Yes

Yes

Canopies – Removal and re-fitment.

Yes

Yes

Yes

Gas dampener – Replacement of Canopy
Gas dampener.

Yes

Yes

Yes

Wing Skids – Removal or re-installation and
service of lower wing skids or wing roller
including spring assembly.

Yes

Yes

Yes

Water ballast – Removal or re-installation of
flexible tanks.

Yes

Yes

Yes

57

Datum

Wings

: 30-12-2011
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ATA

Area

Task

SP

SSPS

57

Wings

Turbulator and sealing tapes – Removal or
re-installation of approved sealing tapes
and turbulator tapes.

Yes

Yes

SLPS/
TM
Yes

61

Propeller

Spinner – Removal and re-installation.

N/A

Yes

Yes

71

Power Plant
installation

Removal or installation of power plant unit
including engine and propeller.

N/A

Yes

No

Cowling – Removal and re-installation not
requiring removal of propeller or
disconnection of flight controls.

N/A

Yes

Yes

Induction System – Inspection and
replacement of induction air filter.

N/A

Yes

Yes

72

Engine

Chip detectors – removal, checking and reinstallation provided the chip detector is a
self sealing type and not electrically
indicated.

N/A

Yes

Yes

73

Engine fuel

Strainer of Filter elements – Cleaning
and/or replacement.

N/A

Yes

Yes

Fuel – Mixing of required oil into fuel.

N/A

Yes

Yes

74

Ignition

Spark Plugs – Removal, cleaning,
adjustment and re-installation.

N/A

Yes

Yes

75

Cooling

Coolant – Replenishment of coolant fluid.

N/A

Yes

Yes

76

Engine Controls

Controls – Minor adjustments of non-flight
or propulsion controls whose operation is
not critical for any phase of flight.

N/A

Yes

No

77

Engine Indicating

Engine Indicating – Removal and
replacement of self contained, front
instrument panel mount indicators that have
quick-release connectors and do not
employ direct reading connections.

N/A

Yes

Yes

79

Oil system

Strainer of Filter elements – Cleaning
and/or replacement.

N/A

Yes

Yes

Oil – Changing or replenishment of engine
oil and gearbox fluid.

N/A

Yes

Yes

Datum

: 30-12-2011
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6.5. LIJST MET WERKINSTRUCTIES

1
2
3
4
5
6

Datum

Onderwerp
Werkinstructie voor de AMP Instructeur
Werkinstructie voor de ARC Instructeur
Werkinstructie voor de CAMO
Werkinstructie importeren van een vliegtuig binnen de EU
Werkinstructie afgifte ARC op Duits geregistreerde vliegtuigen.
Werkinstructie proces nieuwe ARI-AMPI

: 01-11-2012
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