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Introductie en algemeen. 
Dit document is geschreven als bijlage bij het CAE van de NL.CAO.4403 (CAO van de afdeling 

zweefvliegen van de KNVVL). De aanleiding voor dit document is de door de Europese en Nationale 

overheid compleet veranderde wetgeving op het gebied van luchtwaardigheid (continuing 

airworthiness). Bij het schrijven van deze annex zijn de volgende documenten als uitgangspunt 

gebruikt: 

De vergunning van het erkende bedrijf NL-065 blijft geldig. Alleen het handboek dient aangepast de 

worden aan de actuele situatie (zie bevinding hieronder). 

De bevinding van ILenT, d.d. 17 november 2021: 

KNVvL afdeling zweefvliegen heeft een verzoek ingediend voor de omzetting van de Part-M Subpart G 

erkenning naar een Part-CAO erkenning. KNVvL is ook houder van een nationale erkenning o.b.v. 

Regeling Erkenningen Luchtwaardigheid 2008 artikel 29. De aanvulling van het handboek zoals bedoeld 

in artikel 30 van de REL 2008 is Appendix voor Annex II Revisie 03 van 01-03-2018. Deze is echter niet 

overeenkomstig met CAE Issue 1.00 van 11 October 2021 die voor de Part-CAO vergunning is 

goedgekeurd. 

 

 

De Nederlandse wet: Regeling erkenningen luchtwaardigheid (merk op dat ILenT via een link op haar 

site verwijst naar een oude versie, die gold tot 2015). De actuele versie (2020) vind men via: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024682/2020-10-01  

Belangrijk voor de inhoud van deze appendix zijn: 

Hoofdstuk 5, artikel 29 a (merk op: ILT vermeldt abusievelijk artikel 29 in de bevinding. 29 is niet van 

toepassing en bestaat al lang niet meer) en artikel 30. De overige artikelen in hoofdstuk 5 zijn deels 

relevant. Voor begripsbepalingen is hoofdstuk 1 nuttig en voor de indeling van het handboek bijlage C 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024682/2020-10-01
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(bijlage C vertoont overeenkomsten met eisen in PART ML en CAO). 

 

De Nederlandse wet: De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen. Deze tekst 

beschrijft de verschillende soorten BVL’s, aanvraag, verlenging en export voor verschillende categorieën 

van luchtvaartuigen. 

Tool van ILT: voor het inrichten van de appendix bij het CAE (Merk op: deze tool is niet actueel; is 

uitgegeven in 2015!): 

Nationaal+supplement+voor+de+Regeling+Onderhoud+luchtvaartuigen.pdf 
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Lijst van effectieve pagina’s (LEP) 
 

Revisie 4 is een compleet nieuwe tekst ten gevolge van de Introductie van PART CAO, ML en 

veranderingen in de Nederlandse wetgeving. Alle pagina’s hebben als datum 17 februari 2022.  

Revisie procedure 
Zie procedures in CAE van NL.CAO.4403 hoofdstuk A5.  

Introductie 
Dit supplement hoort bij het CAE van NL.CAO.4403. Het dient voor de nationale vergunning als erkend 

bedrijf voor het uitvoeren van BVL-verlengingen, import- en exportkeuringen. Dit supplement werd 

noodzakelijk door de Europese wetswijzigingen (PART CAO) en het aanpassen van Nederlandse 

regelgeving (vervallen van de ROL). 

Accountable Manager statement 
Zie CAE van NL.CAO.4403 hoofdstuk A1. 

De accountable manager verklaart dat de organisatie voldoet aan de nationale regelgeving. De 

accountable manager verklaart te begrijpen dat bij niet navolging van de eisen, de erkenning kan 

worden geschorst of ingetrokken. Indien de accountable manager wordt vervangen zal zijn opvolger in 

dit document opgenomen worden en de verklaring door de nieuwe accountable manager worden 

getekend. Wijzigingen in het management team, de organisatie of procedures worden gemeld bij ILenT 

(zelfde procedure als beschreven in hoofdstuk A5 van het CAE). 

Naam: T.A.I. Bunck 

Getekend op: 15 februari 2022 

 

Accountable Manager 
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Omvang van de Werkzaamheden (SoW) 
 

Ref.: Regeling Erkenningen luchtwaardigheid 2008 (versie 2020), Artikel 29 a-1-b en 2, Artikel 30-2 en -

3. Merk Op: De Nederlandse wet (artikel 30-2-b) is bij het schrijven van dit document niet aangepast 

aan (EU) 1321/2014, PART ML en PART CAO. Waar NL regelgeving verwijst naar MG of M wordt dit door 

het erkende bedrijf NL-065 geïnterpreteerd als CAO en ML. 

De organisatie verzorgt: BVL-acceptatiekeuringen, BVL-verlengingsinspecties en exportinspecties (BVL 

voor export) en brengt advies uit bij de ILenT het BVL af te geven (import en export) of te verlengen 

voor (motor-) zweefvliegtuigen die onder Nederlands recht vallen volgens de definitie in ANNEX I bij de 

EASA Basic Regulation (EU) 2018/1139 (of de actuele versie). 

De erkenning is beperkt tot Nederlandse burgerluchtvaartuigen met een ICAO standaard BVL of Orphan 

Aircraft en historische vliegtuigen met een Special BVL. 

De organisatie verzorgt ook acceptatiekeuringen voor (motor-)zweefvliegtuigen volgens EASA 

regelgeving en Annex-I (Basic Regulation en de regelgeving continuing Airworthiness (EU) 1321/2014). 

 

Tabel: De bevoegdheden van het erkend bedrijf NL-065.  

 

Vergunning voor: Rating Limitatie 

 Management A4 vliegtuigen anders 
dan A1, A2 en A4 
 

 (Motor) Zweefvliegtuigen 
(Annex I vliegtuigen) 
 
Wordt niet aangeboden aan klanten 
(leden van de KNVVL). Zie hoofdstuk A4 
van het CAE en brief ILT-2021/33682 
 

Aanvullend erkend BVL-V keuring 
 

Luchtvaartuigen voorzien van een  
ICAO-standaard-BVL, of speciaal BVL 

zoals historische vliegtuigen en Orphan 
vliegtuigen 
 

Acceptatie keuring 
 

Luchtvaartuig voorzien van een ICAO 
standaard-BVL, speciaal of export BVL 
 

 
Opmerking: Het erkend bedrijf NL-065 organisatie beheert geen vliegtuigen. Het beheren van het 

vliegtuig is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/houder. Het erkend bedrijf NL-065 keurt voert BVL 

acceptatie en BVL-V keuringen uit. Dit geldt zowel voor import- als exportkeuringen. 

Het kwaliteitssysteem 
Zoals beschreven in het CAE van NL.CAO.4403 hoofdstuk B1 en B2. 

Onderhoudsprogramma 
Ref.: De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (hoofdstuk 5) 

Ref.: NL.CAO.4403 hoofdstuk D3 

Sinds de introductie van de Regeling Nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen in 2020 zijn 

voor (motor-) zweefvliegtuigen de eisen voor onderhoudsprogramma’s en de verantwoordelijkheden 
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voor de eigenaar houder gelijk getrokken met de Europese regelgeving voor Continuing Airworthiness 

((EU)1321/2014 en meer specifiek PART ML, ML.A.302). 

De eigenaar voldoet aan de wettelijke eisen indien hij voldoet aan de eisen volgens ML.A.302: 

 Het onderhoudsprogramma is opgesteld volgens het EASA formulier AMP 

 De periodiek inspecties dienen te voldoen aan dezelfde eisen als voor een EASA regiem 

vliegtuig  

 De eigenaar/houder verklaart het onderhoudsprogramma geldig (owner declared) 

 De eigenaar houder mag Pilot Owner Maintenance uitvoeren volgens ML.A.803 

 De eigenaar doet zelf het airworthiness management en houdt de vliegtuigadministratie bij 

OPMERKING: In het onderhoudsprogramma wordt opgenomen: aanvullend onderhoud, dat door de 

minister is aangewezen bij de certificatie die in Nederland van toepassing is en/of aanwijzingen van de 

minister in de vorm van onderhoudsaanwijzingen en bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen. 

Goedkeuring wijziging luchtvaartuig (GWL) 
De CAO is niet betrokken bij wijzigingen. De Eigenaar kan zoals beschreven in Hoofdstuk 4, Wijziging 

van een luchtvaartuig (Artikelen 24-32) lezen welke mogelijkheden er zijn. 

BVL inspecties 
Ref.: De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, Hoofdstuk 3. Bewijzen van 

luchtwaardigheid (BVL). 

Ref.: CAE van NL.CAO.4403 hoofdstuk A-12  

De NL.CAO.4403 beschikt over Airworthiness Review Staff deze medewerkers (ARS) zijn gekwalificeerd 

en kunnen BVL acceptatie (import/export) enBVL-V inspecties uitvoeren. De AR-Staff moet de BVL/BVL-

V aanvraag opsturen naar de Beheerder van de Administratie van de CAO. De Beheerder van de 

administratie van de CAO stuurt de aanvraag door naar het Luchtvaartuigregister en slaat een kopie van 

de aanvraag op. 

Om het BVL tijdig te kunnen verlengen, moet de BVL/BVL-V aanvraag uiterlijk 35 dagen voor de 

vervaldatum van het BVL worden verstuurd naar de Beheerder van de Administratie van de CAO.  

De CAO voert als erkend bedrijf de volgende keuringen uit: 

 BVL-acceptatiekeuring (ICAO- standaard BVL en Speciaal BVL). 

 BVL verlengingsinspectie  

 BVL voor export / Exportinspectie 

De aanvraag voor de afgifte of verlenging van de geldigheidsduur van een BVL wordt op elektronische 

wijze ingediend op een daartoe door de minister op elektronische wijze verstrekt aanvraagformulier. 

Deze formulieren worden door ILT gepubliceerd (website ILT).  

De BVL-acceptatiekeuring: 

Afgifte ICAO-standaard-BVL (zie: § 2, Artikel 6, 7 en 8). 

Bij een aanvraag voor een ICAO-standaard-BVL horen een aantal gegevens. Welke informatie 

aangeleverd moet worden beschrijft: “De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen” 

in Hoofdstuk 3, artikelen 5-8 (let op: Gebruik de actuele versie van de regeling).  
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Gebruik de (actuele versie van de) ILT formulieren: 

 ILT.002.09 Aanvraag Bewijs van Inschrijving (BvI) 

 ILT.040.17 (of actuele versie) Acceptatie rapport luchtwaardigheid 

 ILT.001a.13 (of later) voor de aanvraag van een BVL 

 ILT.043.06 (of later) Checklist Inschrijving, wijziging tenaamstelling en doorhaling luchtvaartuig 

Speciaal BVL- voor een historisch luchtvaartuig en speciaal-BVL voor orphan aircraft 

Ref.: Afgifte speciaal-BVL voor een historisch luchtvaartuig(§ 5, Artikel 11, 12) 

Ref.: Afgifte speciaal-BVL voor orphan aircraft met maximaal toegelaten startmassa van 2.000 kg of 

minder (§ 6. Artikel 13).  

Met betrekking tot een historisch luchtvaartuig dat als een luchtvaartuig met een duidelijk historisch 

belang voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt aangemerkt, kan na de beoordeling van de 

luchtwaardigheid van dat luchtvaartuig een speciaal-BVL worden afgegeven. 

Gebruik de (actuele versie van de) ILT formulieren: 

 ILT.002.09 Aanvraag Bewijs van Inschrijving (BvI) 

 ILT.001a.13 (of later) voor de aanvraag van een BVL 

 ILT.040.17 (of actuele versie) Acceptatie rapport luchtwaardigheid 

 ILT.256.05 (of later) voor de aanvraag van een Speciaal BVL voor historisch verklaarde 

vliegtuigen 

 ILT.043.06 (of later) Checklist Inschrijving, wijziging tenaamstelling en doorhaling luchtvaartuig 

BVL verlengingsinspectie  

Ref.: Verlenging geldigheidsduur BVL (§ 8. Artikel 15, § 9 Artikel 17, 18, 19). 

De geldigheidsduur van een ICAO-standaard-BVL, een speciaal-BVL betreffende een orphan aircraft of 

een speciaal-BVL betreffende een historisch luchtvaartuig wordt op aanvraag verlengd nadat is 

aangetoond dat nog steeds aan de van toepassing zijnde eisen is voldaan. 

De BVL-verlengingsinspectie wordt niet eerder dan 90 dagen voor het verlopen van de termijn van 

geldigheid van het bewijs van luchtwaardigheid uitgevoerd. 

Gebruik de (actuele versie van de) ILT formulieren: 

 ILT.001a.13 (of later) voor de aanvraag van een BVL 

 ILT.224.05 (of later) voor verlenging van ICAO BVL of Speciaal BVL voor historisch verklaarde 

vliegtuigen 

BVL voor export / Exportinspectie 

Ref.: § 7. Afgifte export-BVL, Artikel 1 

Bij een aanvraag voor een export-BVL worden de volgende gegevens ingediend: 

a. een verklaring van de bevoegde autoriteit van de staat van invoer waarin wordt vermeld welke 

luchtwaardigheidseisen van toepassing zijn, alsmede de eventuele afwijkingen van de 

luchtwaardigheidseisen die door de staat van invoer worden geaccepteerd; en 

b. een volledig ingevuld en ondertekend inspectierapport betreffende de exportinspectie die niet 

eerder is uitgevoerd dan 60 dagen voorafgaande aan de datum van de aanvraag voor een 
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export-BVL, waaruit blijkt en waarin wordt verklaard dat het luchtvaartuig in overeenstemming 

is met de onder a. genoemde luchtwaardigheidseisen. 

Gebruik de (actuele versie van de)  ILT formulieren: 

 ILT.001a.13 (of later) voor de aanvraag van een export BVL 

 ILT.040.17 (of actuele versie) Acceptatie rapport luchtwaardigheid 

BVL ADMINISTRATIE 
  

Een kopie van BVL-V inspectie /acceptatie rapport moet worden opgeslagen in het persoonlijk archief 

van de ARS Inspecteur en bij de Beheerder van de Administratie van de CAO. De rapporten moeten 

minimaal 3 jaar worden bewaard, nadat de inspectie is uitgevoerd.  

Technische administratie 
Ref.: De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (hoofdstuk 5) 

Ref.: Zelfde als NL.CAO.4403 hoofdstuk B9 

In hoofdstuk 5, § 3. Technische administratie, Artikel 41 wordt beschreven hoe de eigenaar zijn 

verantwoordelijkheid dient in te vullen. 

De technische administratie van een zweefvliegtuig, die door de houder wordt opgesteld en 

bijgehouden overeenkomstig de voorschriften van Part ML, onderdeel ML.A.305, van verordening (EU) 

nr. 1321/2014, wordt geacht aan te voldoen. 

De bewaartermijnen voor technische administratie zijn beschreven in Artikel 42. 

Formulieren 
Bron: https://www.ilent.nl/onderwerpen/eigenaren-luchtvaartuigen/vereiste-documenten/formulieren  

 ILT.001a.13 Aanvraag bewijs van luchtwaardigheid (BVL) en/of Airworthines Review Certificate 

(ARC) 

 ILT.002 Aanvraagformulier Bewijs van Inschrijving  

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een luchtvaartuig in het 

Luchtvaartuigregister in of over te schrijven, of een vernieuwing van het 'Bewijs van 

inschrijving' aanvragen. 

 ILT.003 Formulier: Verklaring contactpersoon 

Met dit formulier kan één van de houders/eigenaren van een luchtvaartuig aangewezen 

worden als contactpersoon. 

 ILT.040 Acceptatierapport Luchtwaardigheid  

Naast dit acceptatierapport dient er ook een aanvraagformulier “Bewijs van Luchtwaardigheid” 

en indien van toepassing een “Airworthiness Review Rapport” ingediend te worden. 

 ILT.053 Dit formulier dient u mee te sturen met het formulier “Aanvraag BVL en ARC” als u een 

Airworthiness Review Certificate voor een Part-M of Part-ML luchtvaartuig wilt aanvragen 

(Import). 

 ILT.224 Rapport BVL-V inspectie voor luchtvaartuigen met een ICAO BVL of historisch 

verklaarde luchtvaartuigen met een S-BVL 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/eigenaren-luchtvaartuigen/vereiste-documenten/formulieren
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 ILT.256 Aanvraag Speciaal bewijs van luchtwaardigheid (S-BVL) -  

Met dit formulier kunt u een Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid aanvragen voor MLA’s, 

MLH’s, schermvliegtuigen, amateurbouw luchtvaartuigen, RPAS, Historische luchtvaartuigen en 

YAK 52 luchtvaartuigen. 

 ILT.043 Checklist inschrijving, wijziging tenaamstelling en doorhaling luchtvaartuig 

Controleer altijd de ILenT website op de actuele versie. ILenT verandert regelmatig formulieren en de 

locatie op haar homepage zonder informatie aan betrokkenen. Het is daardoor niet mogelijk hier altijd 

accuraat te zijn. 

 

Opmerking: Het formulier CTZ/06/010615 (of andere uitgave) is bij deze vervallen en wordt niet meer 

gebruikt voor een BVL-verlenging. In plaats hiervan dient de ARS het ILT-formulier (ILT.053 of ILT.224) te 

gebruiken. 


