
Voor bestaande technici is het goed te weten wat wanneer en hoe hun bestaande 
licentie geconverteerd wordt. Nieuwe technici in opleiding willen natuurlijk graag 
weten wat ze moeten doen om aan een bevoegdheid te komen.





Voor zweefvliegtuigen inclusief TMG, Turbo, Zelfstart geldt dat zij onder de 
categorie ELA-1 vallen. Zolang de toestellen niet complex zijn en niet 
commercieel gebruikt worden mag een AML houder met de bevoegdheid L alle 
werkzaamheden uitvoeren en vrijgeven (behalve de ARC-verlenging).

De L-bevoegdheid geld voor ALLE EASA registraties. Voor Annex I (voorheen II) 
gelden nationale regels. Per land wisselt dus de mogelijkheid om aan een NIET 
PH zweefvliegtuig te werken.

Clubgebruik en introductiestarts (ook tegen vergoeding) vallen NIET onder 
commercieel.  Een commerciële vliegschool (bv Dwarf) moet gebruik maken van 
een onderhoudsbedrijf/CAMO



EASA kent als onderdeel van PART M het hoofdstuk over Part 66. Dit gaat over 
regels en voorschriften voor onderhoudstechnici. 

Voor de verwarring: EASA kent ook AML met de bevoegdheid A, B1, B2, B2L en 
C. Deze horen in hoofdzaak bij de grotere en complexere luchtvaart.



Nationale bevoegdheden:
A= airframe
B = motoren
C = avionica

Alle nationale bevoegdheden golden voor zwevers, turbo, zelfstart en tmg. 
Daarom krijgen ALLE Nederlandse houders van een nationaal AML ABC een 
EASA L2 bevoegdheid. Helaas zijn er wel beperkingen of limitaties op de L2 die 
je krijgt uitgereikt.



De huidige bevoegdheid C is omvangrijker dan in het L2 tijdperk. Je kan je 
afvragen hoe erg dat is. Moderne elektronica is niet reparabel (radio, ELT, 
transponder, Flarm). Veelal is er een built in diagnostic voorziening. Het ding doet 
het of niet. Een goede analyse vaardigheid / begrip voor hoogfrequent en 
storingen blijft wel nuttig maar ligt in het EASA systeem om een lager niveau.

Over het conversierapport is sinds 2014/15 diverse keren overleg geweest met 
ILT. Frank Beemster en Mark Verhagen hebben namens CTZ / zweefvliegerij een 
aantal onhebbelijkheden uit het oorspronkelijke ILT voorstel gehaald. 
Globaal is de conversie redelijk. Afhankelijk van je ambities moet je moeite doen 
om de limitaties weg te werken.



Globaal is de conversie redelijk. Afhankelijk van je ambities moet je moeite doen 
om de limitaties weg te werken.

TIP: wil je compas swingen op je bevoegdheid. Doe dan eerst drie swings onder 
toezicht van bevoegd AML en vraag compas swing gelijk aan met je conversie. 
Dat scheelt 180 euro.

Een kopie van het conversierapport vind je op de CTZ-site:
http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/Documenten/ILT-2019_23480_Part-
66_Conversierapport_Zweefvliegtechnici.pdf



Het meest compleet is de publicatie “Easy Access Part M”. EASY. Dit document kan je 
vinden via de link: 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20
Continuing%20Airworthiness%20%28April%202019%29.pdf

Het bewijs is 5 jaar geldig. Voor het verstrijken van de afloopdatum moet je het 
verlengen (bij KIWA), Ref. 66.A.40 en 66.B.120 

Je mag als technicus werk uitvoeren en vrijgeven als je in de laatste 24 maanden ten 
minste zes maanden als technicus actief bent (66.A.20 (b) 2). Voor een Part 66 L geldt: 
één dag in de week gedurende 6 maanden voldoet (AMC 66.A.20 6).



Het meest compleet is de publicatie “Easy Access Part M”. EASY. Dit document kan je 
vinden via de link: 
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In AMC 66.A.20 (b) 2 staat welke werkzaamheden in je logboek mogen worden 
genoteerd:

Het logboek mag op papier of digitaal (denk aan back-up, ref. AMC 66.A.20 (b) 2): 
Datum,
Type luchtvaartuig en registratie
Omschrijving van de werkzaamheden (verwijzing naar een Workorder voor 
details)
Duur (dagen/ uren)
Als bevoegd persoon of onder supervisie (leerling)









Het meest compleet is de publicatie “Easy Access Part M”. EASY. Dit document kan je 
vinden via de link: 
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Naast het slagen voor een theoretisch examen (66.A.25) moet je voor een L 
bevoegdheid praktijkervaring aantonen. LET op: het volgen van theorielessen is niet 
voorgeschreven. Voor details zie Appendix VII en VIII bij Part 66 (Annex III bij Part M).

De bevoegdheden en eventuele beperkingen staan in (66.A.45 (a), (h): Part 66 L1C 
Kunststof, L2C = kunststof met motoren, L1 alle voorkomende varianten, L2 als L1 met 
motor. 
De ervaringseisen zijn beschreven in 66.A.30. 2b (i). Voor de L bevoegdheid moet je 
twee jaar ervaring aantonen met relevante werkzaamheden, die past bij de bevoegdheid 
die je aanvraagt.
Voor een L licentie voldoet het als je gedurende twee jaar in de weekends je 
praktijkervaring opdoet (AMC 66.A.30 (a) 4 laatste “-“).
Een overzicht met werkzaamheden voor “on the job training” voor zweefvliegtuigen vind 
je in Appendix II B (On the job Training). Voor motoren wordt verwezen naar Appendix II 
A.

LET OP: in AMC 66.A.45 (h) 1 staat dat een kandidaat 50% van de werkzaamheden 
moet hebben uitgevoerd tijdens de opleiding!
Uitbreiding (66.A.30. 2b) van je bevoegdheid: 12 maanden ervaring op dat onderwerp. 
Dus je hebt de bevoegdheid kunststof en wil ook de houtbevoegdheid. Dan moet je 
theorie-examen gedaan hebben voor de module houten zweefvliegtuigen en een jaar 



gewerkt hebben aan houten toestellen.
Bij de aanvraag moet je voldoen aan een aantal eisen (66.A.10). Zo moet je een logboek 
bijhouden waaruit je ervaring blijkt (AMC.66.A.10 1). Hier staat dat je moet vastleggen: 
wat, waar en wanneer je gedaan hebt. Je mag b.v opschrijven dat je een jaarlijkse 
inspectie hebt uitgevoerd voor de PH-1234, ASK-21 volgens het Onderhoudsprogramma 
(OHP). Je hoeft niet alle individuele inspectie items uit het OHP op te schrijven



MERK op de vragen voor module 9, 10 en 11 gaan over de ballon bevoegdheid 





Merk op:

Voor je SPL of LAPL(S) moet je een aantal uren scholing volgen. Verder zijn niet 
alle vragen geheim en bestaat het onderdeel meerkeuze vragen uit 4 
antwoorden.

Vreemd eigenlijk dat EASA voor FCL en PART 66 verschillende uitgangspunten 
volgt (geldigheid bevoegdheid, geheimhouden van vragen, aantal antwoorden, 
verplichte theorie scholing)



Theorie en lesmateriaal is er in grote onsamenhangende hoeveelheden. De 
examinatoren hebben gepoogd materiaal te benoemen dat kandidaten kunnen 
bestuderen ter voorbereiding van het examen.

Ideaal zou zijn als er leden/vrijwilligers zouden opstaan die het lesmateriaal 
zouden samenvatten tot een handzamer en overzichtelijker lesboek.
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Zelfstudie kan en mag. Maar het zou voor kandidaten wel fijn zijn als er 
deskundigen zijn die hen helpen bij de voorbereiding op het examen. De 
kandidaten kunnen dit zelf organiseren en deskundigen zoeken en uitnodigen. 
Dat hoeft het CTZ niet ook nog eens op te pakken. 

Verder is er behoefte aan passend studiemateriaal.  Voor alle modules 

Als er leden zijn die dit kunnen en willen oppakken help je er de toekomst van de 
zweefvliegerij enorm.



Ergens in 2016 heeft ILT formeel aan KNVVL gevraagd om de examens te 
organiseren. ILT heeft als nationale autoriteit de mogelijkheid een organisatie aan 
te stellen om examens af te nemen. Sinds herfst 2018 is een groepje vrijwilligers 
bezig met het maken van vragen en het vullen van een database. Een voorzet 
voor handboeken is gemaakt door CTZ, deze klus is verder opgepakt door 
KNVVL in Woerden (zij moeten de examens gaan uitvoeren en organiseren).

Het blijkt erg moeilijk om commitment te krijgen en concrete afspraken te maken 
met alle betrokkenen. Ook is het fuzzy wat er wanneer klaar moet zijn. Van 
projectmanagement en doelgericht werken heeft nog niet iedereen notie.



Het aantonen van ervaring door een kandidaat technicus
Voor details zie Appendix VII en VIII bij Part 66 (Annex III bij Part M). Zie ook de 
nieuwsletter van CTZ van december 2019 (elders op de CTZ site. 

De bevoegdheden en eventuele beperkingen staan in (66.A.45 (a), (h): Part 66 L1C 
Kunststof, L2C = kunststof met motoren, L1 alle voorkomende varianten, L2 als L1 met 
motor. 
De ervaringseisen zijn beschreven in 66.A.30. 2b (i). Voor de L bevoegdheid moet je 
twee jaar ervaring aantonen met relevante werkzaamheden, die past bij de 
bevoegdheid die je aanvraagt.
Voor een L licentie voldoet het als je gedurende twee jaar in de weekends je 
praktijkervaring opdoet (AMC 66.A.30 (a) 4 laatste “-“).
Een overzicht met werkzaamheden voor “on the job training” voor zweefvliegtuigen vind 
je in Appendix II B (On the job Training). Voor motoren wordt verwezen naar Appendix 
II A.
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Continuing%20Airworthiness%20%28April%202019%29.pdf

LET OP: in AMC 66.A.45 (h) 1 staat dat een kandidaat 50% van de werkzaamheden 
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theorie-examen gedaan hebben voor de module houten zweefvliegtuigen en een jaar 
gewerkt hebben aan houten toestellen.
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motor. 
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LET OP: in AMC 66.A.45 (h) 1 staat dat een kandidaat 50% van de werkzaamheden 
moet hebben uitgevoerd tijdens de opleiding!
Uitbreiding (66.A.30. 2b) van je bevoegdheid: 12 maanden ervaring op dat onderwerp. 
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Bij de aanvraag moet je voldoen aan een aantal eisen (66.A.10). Zo moet je een logboek 



bijhouden waaruit je ervaring blijkt (AMC.66.A.10 1). Hier staat dat je moet vastleggen: 
wat, waar en wanneer je gedaan hebt. Je mag b.v opschrijven dat je een jaarlijkse 
inspectie hebt uitgevoerd voor de PH-1234, ASK-21 volgens het Onderhoudsprogramma 
(OHP). Je hoeft niet alle individuele inspectie items uit het OHP op te schrijven.



EASA Part M / Subpart 66 geeft wel mogelijkheden voor gelijkstellingen en vrijstellingen. 
Echter men legt de verantwoordelijkheid bij de nationale autoriteit (ILT).
ILT is erg terughoudend en geeft in principe (uit?) principe niet thuis.  Het uitgangspunt 
van ILT is: als je het allemaal al weet doe dan maar examen en vraag daarna maar de 
bevoegdheid aan. Dit is niet erg bevredigend voor een kandidaat. De stellingname van 
ILT schijnt te maken te hebben met gebrek aan personeel en kosten. Dit ondanks dat de 
wet vrijstellingen mogelijk maakt en het een overheidstaak is om de wet uit te 
voeren…….






