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Nieuwsbrief juni 2018 1 

Van: Coordinator Continuing Airworthiness,  
 

Aan:  ARC en AMP inspecteurs KNVVL, secretaris CTZ, CAMO administratie. 
 

Betreft: CAME versie 10 en nieuwe Appendix voor Annex II toestellen revisie 3 

 

Inleiding 

De verhuizing van de CAMO administratie naar Woerden was aanleiding om een nieuwe CAME uit te 

geven. Het nieuwe CAME (versie 10), de Appendix voor Annex II toestellen (revisie 3) en de nieuwe 

CAME vergunning vind u op de site: http://www.camo.zweefportaal.nl/website/pages/came.php 

 

De belangrijkste verschillen met de vorige versie: 

 Import keuringen vinden plaats via de vergunning van onze ANNEX II CAMO NL-065. Dus op 

de ILT formulieren:  ILT.001.a.13,  ILT.040.15 en ILT.053.11 (of actuele versie) invullen:  

Naam Keurend Bedrijf: CAMO KNVVL NL-065. 

 Uitgifte van een ARC dat nog niet verlopen is en waarbij de ARC-inspectie niet in de 90 dagen 

periode plaatsvindt, is beschreven in paragraaf 4.1.5.  

 Aanvullende taken beschreven, zodat het CAME overeenkomt met de werkelijke situatie 

(paragraaf 1.5 en 1.6).  De CAMO – administratie opgenomen in (1.5.6 (medewerkers). 

 Verduidelijking van de stappen voor aanpassing van het CAME (paragraaf 1.8) 

 De tekst aangepast bij instructies voor het gebruik van het vliegtuiglogboek (paragraaf 2.1). 

De A-inspectie is vervangen door de pre-flight inspectie (of dagelijks inspectie voor de eerste 

vlucht). Invliegen is geen EASA eis en is verwijderd. EASA licenties toegevoegd (SPL/LAPL(S)). 

 Bij instructies voor het OHP is nog explicieter beschreven dat het OHP tenminste elk jaar 

gecontroleerd moet worden (actueel en compleet) en dat deze controle terug vindbaar 

gedocumenteerd wordt (paragraaf 2.2). 

 Onderhoud door Piloot Eigenaar. Verduidelijking van tekst. De Piloot /Eigenaar mag de 

werkzaamheden uitvoeren die in het OHP staan. De piloot/eigenaar moet de 

werkzaamheden vastleggen in het vliegtuiglogboek. Indien de werkzaamheden omvangrijk 

zijn dient een WORKORDER gemaakt te worden (paragraaf 2.2.5) 

 Aanpassing van het auditplan n.a.v. een bevinding door ILT (paragraaf 3.1.3). 

 Vervolgstappen indien bevindingen bij een audit niet opgelost worden (paragraaf 3.1.6) 

 Het AC formulier (ARC) heeft het adres in Woerden gekregen (paragraaf 6.1.1.). 

 De regel “revisie” is verwijderd op het formulier GK (paragraaf 6.1.3).  

 Het vliegtuiglogboek (paragraaf 6.1.4) is aangepast. A-inspectie en invliegen zijn verwijderd. 

Vrijgave door piloot-eigenaar volgens PART M.A.803 en volgens de ROL voor Annex II 

toestellen zijn toegevoegd. 

 Actueel overzicht met AMP en ARC inspecteurs toegevoegd (paragraaf 6.2 en 6.3). 

 Verder diverse aanpassingen bij verwijzingen naar formulieren van ILenT en tekst correcties 

(CAME en Appendix voor Annex II). 

 

Veel leesplezier,   Egbert Veldhuizen 

 

Coordinator Continuing Airworthiness CAMO NL.MG.8065 

 

Opmerking: Een Nieuwsletter is een officieel document van de CAMO. Inspecteurs worden geacht 

van de inhoud kennis te nemen en ernaar te handelen (ref. CAME, opleiding en training van 

personeel). 

http://www.camo.zweefportaal.nl/website/pages/came.php

