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0.1.1. Management personeel 

Alle medewerkers zijn gekwalificeerd overeenkomstig de eisen van EASA zoals gedefinieerd in Part CAO. 

0.1.1.1. Accountable Manager 

 
De Accountable Manager rapporteert aan het afdelingsbestuur Zweefvliegen en is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de CAO. 
 
Bevoegdheden 

 Het aanstellen en het op non- actief stellen van de MARS, coördinator van het Inspectie Instituut en 
beheerder van de administratie. 

 Het aanstellen en het op non-actief stellen van AR-staff en Inspecteurs van het Inspectie Instituut. 

 Het goedkeuren van het jaarlijkse auditplan. 
  
Taken en verantwoordelijkheden 

 Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het beheer van de CAO. 

 Het aanstellen en het op non-actief stellen van de MARS, Kwaliteits Manager (coördinator van het 
Inspectie Instituut) en beheerder van de administratie. 

 Het aanstellen en het op non-actief stellen van AR-staff, kwaliteits manager en Inspecteurs van het 
Inspectie Instituut. 

 Het beheer van de CAE. 

 Het goedkeuren van het jaarlijkse auditplan. 

 Intermediair met ILT. 

0.1.1.2. MARS. Manager Airworthiness Review Staff. 

Bevoegdheden 

 Het voordragen van aspirant AR-Staff bij ILT. 

 Het voordragen van aspirant AR-Staff bij de Accountable Manager. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Het trainen en informeren van de AR- Staff. 

 Het beheren van de procedures die betrekking hebben op de Continuing Airworthiness. 

 Het informeren van AR-Staff over nieuwe of gereviseerde procedures en werkinstructies. 

 Het voordragen van aspirant AR-Staff bij ILT. 

 Het voordragen van aspirant AR-Staff bij de Accountable manager. 

 Het uitvoeren van de  jaarlijkse evaluatie van de AR-Staff. 

 Melding aan ILT van veranderingen aan de organisatie voorbereiden. 

0.1.1.3.  Kwaliteits Manager 

 
Bevoegdheden 

 Het voordragen van aspirant Auditors van het Auditteam bij de Accountable Manager. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Het opstellen en laten uitvoeren van het jaarlijkse auditplan. 

 Het trainen en informeren van de Auditors van het Audit Team. 

 Het organiseren van de vergadering(-en) van het Audit Team. 

 Het beheren van de procedures die betrekking hebben op het kwaliteitssysteem 

 Het beheren van de lijst met bevindingen en het monitoren van de correctieve acties 

 Het beheren van de audit rapporten. 
 

0.1.2. Overig personeel 

0.1.2.1. Airworthiness Review Staff (ARS) 

 
Plaats in de organisatie 
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De ARS rapporteert aan de MARS. 

Bevoegdheden 

 Het uitgeven van de ARC’s. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Het uitvoeren van de ARC inspectie met gebruik making van de Airworthiness Review Checklist 
volgens ML.A.901 en 903. 

 Het uitgeven van ARC’s 

 Het verstrekken van een ARC en AR-rapport aan de eigenaar van het luchtvaartuig mits het een lid 
betreft van de afdeling zweefvliegen van de KNVVL of aangesloten club 

 Het archiveren van een kopie van de uitgegeven ARC’s en AR inspectie checklists. 

 Het opsturen van een kopie van de uitgegeven ARC’s en AR inspectie checklists naar de 
Beheerder Administratie binnen 5 dagen na uitvoering van de inspectie. 

 Het bijhouden van een administratie van uitgevoerde ARC inspecties. 
. 

0.1.2.2. Auditor 

 
Plaats in de organisatie 
 
De Auditor is lid van het audit team rapporteert aan de Kwaliteitsmanager. 

Bevoegdheden 

 Het uitvoeren van interne audits conform het goedgekeurde auditplan 

 Het sluiten van bevindingen 

 Het beoordelen van aspirant ARS 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Het uitvoeren van audits volgens standaard checklists. 

 Het maken van audit rapportages en deze opslaan in de Dropbox 

 Het bewaken van bevindingen. 

 Het sluiten van bevindingen. 

 Het beoordelen van aspirant ARS. 

0.1.3. Beheerder Administratie  

 
Plaats in organisatie 
 
De beheerder Administratie rapporteert aan de Accountable Manager. 
 
Bevoegdheden  
Het versturen van de ARC’s naar ILT en LBA. 
 
Taken en verantwoordelijkheden. 
Het controleren van de ARC’s (o.a. of eigenaren lid zijn van KNVVL en betaald hebben). 
Het versturen van de ARC’s naar ILT en LBA. 
Het archiveren van de uitgegeven ARC’s en ARC checklists. 
Het archiveren van de gegevens over de kwalificatie van het personeel genoemd  
Het bijhouden van overzichten van gemaakte ARC’s per ARS per jaar 
Het archiveren van aanstelling en ontslagbrieven. 
Het actueel houden van het overzicht met actieve inspecteurs 
Bijhouden van het Brievenboek van In- en Uitgaande Correspondentie 
Mondeling en schriftelijk communiceren met CAO medewerkers en ILT. 


