CAMO Zaken

Van :

Secretariaat Zweefvliegen

Onderwerp :

CAMO Zaken

Aan :

Alle inspecteurs

di 18 jun 2013 11:38

Geachte heren,
Op 12 juni jl. stuurde ik u onderstaand bericht:
Geachte heren ARC- en AMP- inspecteurs,
Het blijkt dat de laatste tijd de inzendingen van voornamelijk de ARC documenten niet helemaal volgens de
CAME regels worden ingediend. Met klem wil ik u verzoeken om op de volgende zaken te letten:
- de Date of issue en de Date of expiry mag beslist niet meer dan één jaar zijn.
Dus bijvoorbeeld: Date of issue 1 juni 2013, date of expiry is dan 31 mei 2014.
Als u 1 juni 2013 en 1 juni 2014 invult zie ik mij genoodzaakt de documenten aan u terug te sturen omdat ik
deze, zou ik ze doorsturen naar ILT, óók terug zal krijgen.
Zie hiervoor ook het bericht van heden van ILT:
'Als de uitgiftedatum 9 juni 2013 is dan wordt de vervaldatum 8 juni 2014 en niet 9 juni 2014.
De ARC is dan zowel op 9 juni 2013 en 9 juni 2014 geldig en daarmee langer dan een jaar…. De
inspectie hanteerde in het verleden ook dit schema bij het bepalen van de vervaldatum van een
BVL, maar tijdens audits van EASA werd dit als bevinding gesignaleerd. Tegenwoordig handelen
we zoals EASA heeft aangegeven (ook bij Annex II toestellen), maar wij zien nog vele ARCs van
CAMOs met dezelfde “fout”.'
Wilt u hier op toezien bij het invullen van de documenten?

- let u er alstublieft op dat u de documenten wanneer u de kist geïnspecteerd heeft en de
documenten ondertekend heeft, ook naar het CAMO secretariaat stuurt en niet alleen naar
de vliegtuigeigenaar of opbergt in uw eigen archief;
- wanneer u na een rappel van ILT alsnog een ARC in moet sturen, stuurt u die dan ook naar het CAMO
secretariaat en niet meteen naar ILT, zodat de documentatie in het CAMO archief gearchiveerd kan worden.
Voor de goede orde is bij deze mail de CAME nog eens bijgesloten die u ook op de CTZ site kunt
vinden, http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/website/pages/home.php
Met dank voor uw medewerking in dezen,
Met vriendelijke groet,
Anneke Wolthuis

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om verlopen ARC-en.
Afgelopen periode zijn er naar verhouding erg veel verlopen ARC-en ingediend; dit viel ILT
ook op. Diverse ingediende ARC-en moesten dan ook geretourneerd worden aan de
inspecteurs omdat geldigheidstermijn van één jaar met één dag overschreden was.

Daarnaast ontvingen wij gisteren onderstaande mail van Dirk-Jan de Lange
van ILT over een ingediende ARC:
'... De inspecteur heeft de vervaldatum aangepast en gebruikt 06-06-2013 en 05-06-2014 als
afgifte/vervaldatum. Om vragen over datumnotaties uit te sluiten moet je de maand met 3
letters òf volledig schrijven (bijvoorbeeld 05-06: is dat 5 juni of 6 mei). Dit staat ook zo op onze
site: http://www.ilent.nl/Images/Instruction%20ARC%20EASA%20Form%2015%20issue%203_
tcm334-337169.pdf
Completion instructions for the Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 issue 3
Block [Date of issue]
Enter the date on which the airworthiness review was satisfactory completed and the
aircraft was found airworthy. The date must be in the format dd = 2 digit day, mmm =
first 3 letters of the month or full month, yyyy = 4 digit year. E.g., 21-Mar-2012 or 21
March 2012.
Block [Date of expiry]
Enter the date on which the certificate expires meaning that the Certificate loses its
validity on the last hour of that day. Typically, the date of expiry is set up one year after
the previous expiration date (e.g., 21-Mar-2013). Refer to M.A.710(d) and AMC
M.A.710(d) for the new expiry date in case the airworthiness review is performed prior to
the expiry date of the previous airworthiness review certificate. The date must be in the
format dd = 2 digit day, mmm = first 3 letters of the month or full month, yyyy = 4 digit
year. E.g., 21-Mar-2013 or 21 March 2013.'...'

Graag in het vervolg uw aandacht voor de juiste datumnotatie op het certificaat.
Dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Anneke Wolthuis
=============================================
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