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Omzetting nationale bed rijfserkenni ng

Geachte heer Vis,

Binnenkort loopt uw nationale erkenning af. Deze is in 2014 verstrekt voor de
duur van 2 jaar, conform het Besluit luchtvaartuigen 2008.

De ministerraad heeft op 14 oktober jl. besloten tot een wijziging van het Besluit
luchtvaartuigen 2008. Daardoor verandert de geldigheidsduur van de erkenning in
onbepaalde tijd. Het gewijzigde Besluit luchtvaartuigen 2008 treedt per 1 januari
2077 in werking. Als gevolg hiervan is uw nationale erkenning omgezet naar een
nationale erkenning voor onbepaalde tijd.
Te gelijker tijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om, voor zover
noodzakelijk , uw erkenning aan te passen zoals aangekondigd in de brief van 14
april 2016 met kenmerk ILT-2016/10045.
Als bijlage bij deze brief ontvangt u hierbij uw gewijzigde Nationale erkenning.

Het bovenstaande heeft als consequentie dat u uw MOE/handboek hierop moet
aanpassen. De verlengingsprocedure moet daarin worden verwijderd. Daarnaast
moet ook , indien nodig, de scope of approval aangepast worden. Aan deze
wijzigingen als gevolg van een ambtshalve omzetting zijn geen kosten verbonden.
Deze aanpassingen zullen in het toezicht worden betrokken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw toezichthouder voor
deze erkenning.

Met vriendelijke groet,

Lid va anagementteam ILI aa rt

R.A.C.J. Simons
VergunningenMa nager
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BEWIJS VAN ERKENNING

Erkenningnummer: N L-O6S

Krachtens artikel 3.25 van de Wet Luchtvaart en
artikel 1B van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en

artikel 29a van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 en
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KNVvL Afdel i ng Zweefvl iegen

p.a. Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

als een

Erkend bedrijf
erkend voor werkzaamheden zoals benoemd in aÉikel 29a van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 aan of
voor een Nederlands luchtvaartuig als bedoeld in de onderdelen a, b en d van bijlage II bij de basisverordening of dat
volledig wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten en met inachtneming van de beperkingen welke
door of vanwege ondertekenaar zUn vastgesteld (zie aanhangsel). De houder is gemachtigd deze werkzaamheden uit
te oefenen gedurende de termijn van geldigheid van deze erkenning.

VOORWAARDEN:

1. Deze erkenning is beperkt tot de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in het handboek van de erkende
organisatie, en

2. Deze erkenning verplicht tot het voldoen aan de procedures zoals zijn vastgelegd in het handboek van de erkende
organisatie, en

3. Deze erkenning blijft van kracht zolang het "Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008" erkende bedrijf blijft
voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze regeling, en

4. Deze erkenning, inclusief de aanhangsels, heeft een geldigheid voor onbepaalde tijd, zolang de erkenning niet
eerder is ingeleverd, geschorst of ingetrokken.

Datum van eerste afgifte: 15 december 2014 Voor de competente autoriteit: namens de Staatssecretari
Milieu, de Inspecteur Civil Aviation Authority The

an Infra uctuur en
Datum van deze afgifte: t2 december 2016
Revisie nummer: 2
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AANHANGSEL

Erkenningnummer: NL-O65
organisatie: KNVvL Afdeling Zweefvliegen, p.a. papendallaan 6o, 6916

VD Arnhem

KLASSE RATING LIMITATIE

Onderhoudsma nag ement A4 Vliegtuigen anders
dan Al, A2 and A3

Sailplanes and powered sailplanes

Aanvullend erkend BvL-V keuring Bvl-verlengingsinspectie voor luchtvaartuigen
genoemd in de Regeling erkenningen luchtwaardigheid
2008 artikel 29a lid 2.a.

Acceptatie- ke u ring Acceptatiekeuring en aanbeveling voor
luchtvaartuigen genoemd in de Regeling erkenningen
luchtwaardigheid 2008 artikel 29a lid 2.b.

De werkzaamheden zijn gelimiteerd tot de producten, onderdelen en toepassingen en tot de activiteiten zoals
gespecificeerd in de scope of work sectie van het goedgekeurde onderhoudshandboek.

Referentie: Status overzicht, laatste uitgave.
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