
Wetten en regels veranderen constant. Zijn we net aan iets nieuws gewend, 
komt er weer een wijziging. Steeds veel werk zonder dat er iets wezenlijks 
verandert aan  de manier waarop luchtvaartuigen onderhouden worden. Voor 
de mensen die het onderhoud uitvoering is de dynamiek in de bureaucratie 
eerder een hindernis dan een hulp.

We kunnen er maar op twee manieren iets aan doen: revolutie of evolutie. 
Revolutie past niet zo bij zweefvliegers. Blijft evolutie, d.w.z. proberen mee te 
sturen.

We kunnen ook afwachten wat er voor ons bedacht wordt, en dan lijdzaam alle 
veranderingen ondergaan. Vaak is dat wat er plaats vindt eventueel sturen we 
dan nog wat aan het eind (ten koste van veel energie).





Het Wet en regelgeving maakproces gaat langzaam. Er zijn veel partijen 
betrokken bij veranderingen en die vinden allemaal hun eigen standpunt 
belangrijk. Daarnaast is er ook tussen EASA en EC vertraging.

Het proces gaat via een opdracht aan een projectgroep met 
vertegenwoordigers uit de sector (EASA, NA, ATC, aeroclubs, fabrikanten).  
Het voorstel (NPA) wordt gepubliceerd en via een formeel proces van 
commentaar voorzien.



Voorbeeld ATO, DTO, SMS: veel bureaucratie, NUL extra veiligheid! Voordeel: 
eenvoudiger Europese / wereldwijde erkenningen van bevoegdheden.

Je kan zeggen dat de overheid ervoor moet zorgen dat de maatschappij 
geordend en soepel werkt met als doel de inwoners het leven te 
vergemakkelijken. De burger als klant en opdrachtgever.  Men kan makkelijk 
het gevoel krijgen dat de overheid en de politiek het andersom ziet. De 
overheid bedenkt wat en de burger moet dat maar accepteren. Daarbij kan de 
overheid behoorlijk arrogant overkomen (betuttelen, boetes, verbieden); 
voorbeelden genoeg: afhandeling schade in Groningen, toeslagen affaire, 
bonnetjesaffaire, burn pits in Afganistan, verkeerde munitie gebruiken, 
Mariniers naar Vlissingen, Lelystad airport.

EAS European Airsports
EGU European Gliding Union
EC Europesche Commissie
DAEC Deutsche Aeroklub
NA  Nationale Autoriteit, b.v. ILT, LBA



Sturen via EAS en EGU. Sturen richting ILT heeft weinig zin behalve voor 
annex I. De belangen van ILT en KNVVL zijn lang niet altijd hetzelfde, dus ILT 
is niet altijd de beste partij om onze belangen in Keulen te vertegenwoordigen. 
ILT zal eerder haar eigen interesses verdedigen.

Iedereen kan ook sturen via EASA. Je kan EASA reacties sturen en vragen 
stellen. Verder kan je reageren op NPA’s. (notice of proposed amendment) via 
het CRD (common response document).

EAS European Airsports: http://www.europe-air-sports.org/
EGU European Gliding Union: http://www.egu-info.org/index.htm
EASA: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation



Je kan een abonnement nemen op de e-mail service van EASA. CTZ 
(Veldhuizen) volgt NPA, etc. en geeft namens de zweefvliegerij commentaar. 
Maar elke belanghebbende mag reageren en meepraten. EASA is voor goede 
ideeën wel ontvankelijk. Maar er zijn veel partijen die meepraten. NA’s en 
juristen zijn wel eens terughoudend als het gaat om vertrouwen geven aan de 
inwoners van de EU en bevoegdheden te delegeren.

Je kan meepraten via EASA CRT:  
https://hub.easa.europa.eu/crt/docs 



Kijk eens in de folder welke projecten er lopen. 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/220931_EASA_GA_ROADM
AP_2019_EN.pdf



Voor CS STAN, standard changes en standard repairs. Merk op: actueel = 
versie 3. CS Stan wordt regelmatig aangepast.

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/CS-STAN%20Issue%203.pdf



Voor informatie over de mogelijkheden en eisen aan Part 66 L bevoegdheden 
kan je PART M raadplegen. In de “Easy Access Versie” van Part M vind je ook 
AMC (acceptable means of compliance) en GM (Guidance Material). AMC en 
GM helpen de lezer beter te begrijpen hoe je aan de wet kan voldoen. Je mag 
ook op een andere manier aan de wet voldoen maar dat moet je dan wel 
beargumenteren.
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-
access-rules-continuing-airworthiness-regulation-eu-no



Kijk bij EASA naar EASY acces PART M voor informatie. Er bestaat ook een 
vertaalde versie van PART M maar dan zijn de AMC’s (Acceptable means of 
compliance) en GM (Guidance material) niet vertaald.

Part M easy access:
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-
access-rules-continuing-airworthiness-regulation-eu-no-0

PART M in het Nederlands:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:362:FULL&from=EN



Basic Regulation is de basis voor allerlei andere EASA regels over luchtruim, 
medicals, ontwerpen, onderhoud etc. De basic regulation regelt o.a. vrij 
verkeer van personen goederen en diensten. Dus een Duitse dokter mag een 
medical afgeven voor een Nederlandse piloot. Een Spaanse technicus mag 
Nederlandse of Duitse vliegtuigen onderhouden en een vrijgave opstellen.
De Basic regulation regelt ook welke luchtvaartuigen niet onder EASA regiem 
vallen (Annex I). Dit zijn o.a. voormalige militaire vliegtuigen, historische 
vliegtuigen, experimentals. 

De Nederlandse overheid is bezig de losse brokken regelgeving te 
harmoniseren in een nieuwe regeling veiligheid luchtvaart.

Verder is ook nationaal geregeld het luchtvaartuigenregister en de manier van 
/ eisen aan inschrijving.

De Nederlandse overheid maakt gebruik van internet consultaties. 
https://www.internetconsultatie.nl/ 
Je kan je aanmelden voor die zaken die voor jou belangrijk zijn.

Voorbeeld = tarieven luchtvaart. Als alle 4000 zweefvliegers nu eens bezwaar 
zouden maken, dan heb je de kans dat er iemand in Den Haag eens gaat 
nadenken. Als er maar één reageert namens de zweefvliegerij dan wordt het 
bezwaar vaak zo onder de tafel gepoetst (bonnetjes affaire, toeslagen affaire, 



aardgaswinning, Lelystad, ……)



https://www.internetconsultatie.nl/regeling_veiligheid_luchtvaartuigen

ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/eigenaren-luchtvaartuigen/wet-en-
regelgeving

Wetten en regels die in Nederland gelden: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2017-04-01





ML: commission implementing regulation 2019/1383

Guide transition CAMO naar CAO:
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Guide%20for%20transition%
20to%20Part-CA%28M%29O%20-%20revision%20Jan%202020.pdf

Part M per 24 maart 2020: 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/eRules%20consolidated%20
Reg.%20%28EU%29%201321-2014%20-%20applicable%20from%2024-Mar-
2020.pdf



PART M wordt per 24 maart 2020 een nieuwe versie met een nieuwe indeling. 
Voor de General aviation gaat deel ML gelden. De CAMO blijft wel bestaan 
maar wordt complexer en moet een uitgebreid SMS (safety management 
systeem) invoeren. De blijvende CAMO is bedoeld voor de commerciële 
luchtvaart / complexe toestellen / IFR operaties.

De CAO is een combinatie van onderhoudsbedrijven volgens wat nu heet 
PART MF en een CAMO volgens PART MG. De CAO lijkt erg op het oude 
Duitse LTB, ofwel een combinatie van onderhoud, reparatie en inspectie en 
afgifte van ARC. De eisen staan in het nieuwe PART M in Annex Vd Part CAO. 
PART MF en PART MG verdwijnen. PART MG wordt PART CAMO voor de 
grote luchtvaart / commercieel.

Wij hebben in Nederland geen behoefte aan een MF reparatie bevoegdheid. 
Voor niet commercieel gebruikte luchtvaartuigen biedt de L1 of L2 ruime 
mogelijkheden voor modificatie, reparatie en inspectie.

De ARC review moet wel op een efficiënte en goedkope manier. Dat kan op 
twee manieren. CAMO omzetten in CAO met ARC bevoegdheid. Of de 
individuele ARC bevoegdheid van een Part 66 L houder benutten. Lijkt een 
beetje op de oude EZT-er. 







Zie ook 21.A.307 Gebruik van onderdelen en materialen met en zonder Form 
1.
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/certification-memoranda-
import-EASA%20Proposed%20CM-21%20A-K-
001%20Issue%2001_Installation%20of%20parts%20and%20appliances%20wi
thout%20EASA%20Form%201%20in%20ELA_PUBL.pdf





Sailplane rule book

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/sailplane-
rule-book-%E2%80%93-easy-access-rules

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-
access-rules-air-operations

Regeling 965/2012 gaat over NCO Non commercial operations. Niet 
commercieel gebruik. Er staan eisen aan gebruik, uitrusting in. Dat kan verder 
gaan dan de basic ontwerp eisen uit PART 21 / CS-22 (voor zweefvliegtuigen). 
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