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Bronnen en referentie materiaal
Afhankelijk van je leerstijl kan je ervoor kiezen om dit document van voor tot achter te bestuderen
en details op te zoeken in de EASA documenten. Je kan ook beginnen met het voorbeeld
onderhoudsprogramma (AMP-Aircraft Maintenance Program) en dat voorbeeld doorbladeren en
daarna de toelichting en grondslagen lezen.
Bij het begrijpen van dit document en het eigen maken van de begrippen kan het handig zijn als je de
bronteksten erbij hebt. Van elke technicus, vlootbeheerder ARC-inspecteur wordt verwacht dat hij/zij
de regelgeving kan vinden en er ook de weg in kan vinden.
De regelgeving vindt je bij EASA (https://www.easa.europa.eu/regulations) onder het tabblad
“Regulations”. Scroll naar beneden naar de tabel, Continuing Airworthiness (zie onderstaande
figuur): Belangrijke naslagwerken zijn:
 Consolidated regulation (EU) No 1321/2014 van 24 maart 2020 (PART M) en in dit document
Annex Vb (Part ML), Annex Vd (Part CAO, Annex III (Part 66)
 AMC en GM materiaal bij ML
 AMC en GM materiaal bij CAO
 AMC en GM materiaal bij Part 66

Achtergrond bij verandering van de regelgeving van o.a.AMP
Als onderdeel van de roadmap general aviation heeft EASA de regelgeving specifiek gemaakt voor de
kleine luchtvaart. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het papierwerk rondom het onderhoud en de
“continuing airworthiness”. Tot nu toe was er min of meer één set regels voor onderhoud en
luchtwaardigheid zoals beschreven in het z.g. Part M voor alle luchtvaartuigen.
In de “Consolidated regulation (EU) No 1321/2014 van 24 maart 2020 zijn nieuwe hoofdstukken
toegevoegd, die specifiek voor de general aviation gelden. Het gaat dan om Annex Vb (Part ML) en
Annex Vd (Part CAO). Houd verder rekening met Regulation (EU) 2018/1976, Sailplanes: Operation
and Flight Crew Licencing (Part SAO). De veranderingen in de regelgeving over “continuing
Airworthiness” betreffen:
 Het maken & bijhouden van onderhoudsprogramma’s (Aircraft Maintenance Programs).
 De afgifte van ARC’s
 De vrijgave van werkzaamheden aan zweefvliegtuigen
 De ingeburgerde CAMO verandert / verdwijnt.
Er zijn een aantal gevolgen met ingang van 24 maart 2020:
 Voor continuing Airworthiness zijn de regels van PART ML (Annex VB bij EU regeling 1321/2014)
van toepassing. De L staat voor light aircraft
 Voor afgifte van een ARC is een CAO nodig of een technicus met bevoegdheid ARC afgifte op
basis van persoonlijke titel.
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In dit document vindt je uitleg over de opzet van het AMP vanaf 24 maart 2020. Om enige context te
geven worden uit de regelgeving relevante bepalingen toegelicht. Het is belangrijk dat een eigenaar
en bevoegd technisch personeel inzicht heeft in de papierwereld.

Beperkingen bij deze toelichting voor het PART ML-AMP:
Dit document richt zich op de bij de KNVVL aangesloten zweefvliegclubs en de leden. Commerciële
activiteiten, motorvliegen, ballonvaren en special operations etc. vallen buiten de scope.





Alleen zweefvliegtuigen, turbo’s, zelfstarters, tmg’s worden behandeld. De zweefvliegtuigen zijn
niet complex (onder complex vallen toestellen voor IFR, drukcabines etc.).
Deze uitleg geldt voor de leden van de afdeling zweefvliegen en de aangesloten clubs (dus niet
voor ballonvaren of motorvliegen)
De vliegtuigen hebben een EASA registratie (dus niet Annex I toestellen volgens de EASA Basic
Regulation)
De vliegtuigen worden NIET commercieel gebruikt. Volgens de EASA definitie (te lezen in PART
SAO –sailplane operations-)geldt dan:
o Privé gebruik,
o Houderschapsgroepen.
o Club gebruik inclusief introductiestarts
o Gebruik in niet commerciële ATO’s / DTO’s. Merk op: de aangesloten clubs gelden als
niet commercieel. Een motorzweefvliegschool zoals DWARF geldt als commercieel.
o Cost sharing valt onder “niet” commercieel. Het verhuren van een vliegtuig zonder daar
zelf mee te vliegen c.q. winst mee te maken geldt als commercieel.

Wat is er nodig om een luchtvaartuig in de lucht te houden:










De inschrijving moet in orde zijn (BVI,BVL, Noise certificaat)
Er moet een ARC (airworthiness review certificate) zijn.
Om een ARC te kunnen krijgen voor een luchtvaartuig moet het onderhouden worden en
schades moeten worden gerepareerd, verplichte verbeteringen moeten zijn uitgevoerd.
De zogenaamde “Continuing Airworthiness” wordt gerealiseerd door onderhoud uit te
voeren volgens een AMP.
Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel of
bevoegde berdrijven. Het is belangrijk voor de continuïteit van de clubs en de zweefvliegerij,
dat clubs investeren in de opleiding en het behoud van leden met bevoegdheden als
onderhoudstechnicus volgens EASA Subpart 66, Light Aircraft. Voor grote en omvangrijke
klussen kan een eigenaar terugvallen op de fabrikant of bijvoorbeeld Service Center Terlet.
Alle werkzaamheden en onderhoud moet gedocumenteerd worden volgens de eisen van
EASA. Werkzaamheden moeten op de juiste wijze en door bevoegde personen en bedrijven
vrijgegeven worden (afgifte van een CRS, Certificate release to service volgens ML.A.801 of
ML.A.803).
Er moeten personen zijn die een ARC mogen afgeven of een organisatie. Vanaf 24 maart
2020 is dat een CAO-organisatie (Combined Airworthiness Organisation).

Wat is een CAO?
Een CAO (Combined Airworthiness Organisation) is een opvolger voor de CAMO en mag onder
andere ARC’s afgeven (verklaring dat het toestel luchtwaardig is en al het onderhoud is uitgevoerd).
Belangrijk is dat de Afdeling Zweefvliegen goedkoop en simpel ARC’s kan blijven afgeven en
onderhoud en reparaties zoveel mogelijk in eigen beheer door de clubs en eigenaren kan blijven
plaatsvinden.
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Uitgaande van een zo simpel en goedkoop mogelijk CAO concept betekent dit voor de afdeling
Zweefvliegen:
 Kiezen voor een niet bewaakte omgeving. Kenmerken zijn:
o dat de eigenaar volledig verantwoordelijk is voor de luchtwaardigheid
o de eigenaar is verantwoordelijk voor een geldig en effectief onderhoudsprogramma
o de eigenaar verklaart het AMP geldig
o de ARC-inspecteur moet jaarlijks onderzoeken en verklaren dat het AMP nog actueel is
en voldoet voor het luchtwaardig houden van het toestel
o De CAO keurt het AMP niet meer goed, dat doet voortaan de eigenaar (MERK OP: in het
CAMO tijdperk had de CAMO vergunning voor indirecte goedkeuring van het AMP. Ook
ILT keurt geen AMP’s meer voor light aircraft)
o AMP inspecteur functie is niet meer nodig (EASA legt de controle taak van het AMP bij de
ARC-inspecteur).
 De eisen aan een CAO organisatie zijn beschreven in Annex Vd (Part-CAO) bij EU regeling
1321/2014.

Conclusies:





een geldig AMP is belangrijk en zelfs verplicht voor de luchtwaardigheid (continuing
airworthiness) en afgifte ARC
de rol van de eigenaar verandert
de functie AMP inspecteur vervalt
Voor het verkrijgen van een ARC is een CAO belangrijk.

Part ML AMP toelichting

4

E. Veldhuizen 2020

Onderhoudsprogramma voor zweefvliegtuigen en TMG’s na 24 maart 2020

Inhoudsopgave van ML
De artikelen van belang voor een AMP en eigenaar worden verder in dit document toegelicht. Je kan
hieronder zien hoe ML ingedeeld is en welke SUBPARTS er zijn.

Wat staat er in PART ML (Annex Vb bij EU regeling 1321/2014)?
We beperken ons hier tot zweefvliegtuigen. Niet primair belangrijke artikelen uit ML zijn niet
opgesomd / toegelicht. In alle gevallen geldt, dat de officiële door EASA gepubliceerde tekst
rechtsgeldig is.
In de inleidende artikelen van Part M (1321/2014) wordt beschreven waarop dit document van
toepassing is.
 Artikel 2, is een opsomming met definities en begrippen. Er staat onder ander in welke
categorie een zweefvliegtuig valt en welke regels van toepassing zijn.
Je kan ook lezen hoe EASA het gebruik van o.a. zweefvliegtuigen definieert (limited
operations) zoals cost sharing, wedstrijden, slepen van zweefvliegtuigen.
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Artikel 3 gaat over continuing airworthiness requirements. Hier lees je dat zweefvliegtuigen
vallen onder Annex Vb (Part ML).
Hier wordt ook vermeld dat AMP’s die voldoen aan Part M.A. 302 van voor 24 maart 2020
gewoon geldig blijven als ze inhoudelijk in order zijn. Pas als het AMP aangepast moet
worden of als er een heel nieuw AMP moet komen is voor zweefvliegtuigen ML.A. 302 van
toepassing. NB ML.A.302 beschrijft de eisen aan een AMP.
Artikel 4 beschrijft dat bestaande CAMO’s op hun verzoek van de nationale overheid een
CAO vergunning moeten krijgen volgens Annex Vd (Part CAO).

Na globale kennisname van de inleiding weten we dat Annex Vb (part ML) voor zweefvliegen
belangrijk is.
Als je vaker de stukken van EASA bestudeerd hebt, merk je dat er een bepaalde structuur in zit. Dit
geldt ook voor Part ML. Voor de zweefvliegers die al eens van Part M en CAMO gehoord hebben en
wellicht ook het organisatie handboek van de CAMO (het CAME) gelezen hebben treedt er wellicht
herkenning op bij het bestuderen van ML.


Artikel ML-1 General:
o Verklaring dat ML van toepassing is op zweefvliegtuigen
o Verklaring dat ILT toezicht houdt (competent authority). Aankloppen bij EASA omdat
je het niet met de uitleg van ILT eens bent is lastig of zelfs onmogelijk
o Uitleg over de “independent certifying staff” (voor de ouderen onder ons: dit is de
EZT-er 2.0)
o Beschrijft erkende bedrijven zoals de CAO of een 145 bedrijf
o Het begrip “OWNER” wordt verklaard. Men heeft het wel over eigenaar /houder
(owner/operator) of huurder (lessee). Dus als je eigenaar (gebruiker), operator of
huurder bent, dan ben je verantwoordelijk voor de luchtwaardigheid (continuing
airworthiness).



Artikel ML.A.101 General:
o Scope, d.w.z. beschrijving van alle handelingen en maatregelen nodig om het
zweefvliegtuig luchtwaardig te houden.



Artikel ML.A.201 Verantwoordelijkheden
Dit artikel is zeer belangrijk. Iedere zweefvlieger (eigenaar, bestuur, technicus) moet hiervan
op de hoogte zijn. Dit artikel bepaalt:
o De eigenaar is verantwoordelijk voor de luchtwaardigheid en moet zorgen voor een
geldig ARC.
o Operational en emergency apparatuur moet juist bevestigd zijn en correct werken.
Defecte apparatuur moet herkenbaar zijn als UNSERVICABLE. MERK OP: dit geldt dus
ook voor niet verplichte apparatuur zoals FLARM, Navigatie computers, radio’s,
transponders, kompas, etc.
o Onderhoud moet uitgevoerd zijn overeenkomstig een geldig AMP zoals uitgelegd in
ML.A. 302.
o Elke technicus en of bedrijf is verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden
die uitgevoerd en vrijgegeven zijn door hem/haar of het bedrijf..
o The gezagvoerder (PIC) moet de pre-flight inspectie uitvoeren. De pre-flight mag
uitbesteed worden aan een bevoegd persoon. Dit hoeft geen erkend bedrijf te zijn of
certifying staff (bevoegd technicus)
o NB KNVVL afdeling zweefvliegen, wil geen bewaakte omgeving voor CAO en zal geen
contracten afsluiten met eigenaren voor beheer van het luchtvaartuig en de
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luchtwaardigheid. De eigenaar blijft in geval van een KNVVL CAO (net als voorheen
bij de CAMO) volledig verantwoordelijk voor de luchtwaardigheid


Artikel ML.A. 202 Occurance reporting beschrijft de verplichting voorvallen te melden bij de
nationale autoriteit (ILT of LBA bij Duitse kisten) en bij de fabrikant (TCDS houder). Het
rapport moet binnen 72 uur verstuurd worden nadat het voorval is vastgesteld.



Artikel ML.A. 301 taken betreffende Continuing Airworthiness.
Hierbij horen o.a.: de dagelijkse inspectie (pre flight), verhelpen van defecten en schade,
onderhoud uitvoeren volgens het AMP Maar ook het opvolgen van instructies van de
overheid zoals AD’s. Eventuele maintenance check vluchten.



Artikel ML.A. 302 AMP wordt in een aparte paragraaf verderop in dit document behandeld.



Artikel ML.A. 303, afhandeling van AD’s (airworthiness directives, vroeger in Nederland BLA
geheten of in Duitsland LTA).



Artikel ML.A. 304 Eisen aan reparaties en gebruik van materialen en methoden. Als
informatie ontbreekt, kan het nodig zijn een Minor Repair goedkeuring bij EASA aan te
vragen. Dit is voor zweefvliegtuigen bijna nooit aan de orde. Op basis van EASA publicatie CSSTAN (standard repairs en standard modifications) kan en mag een bevoegd technicus bijna
alles repareren.



Artikel ML.A. 305 Eisen aan vliegtuigadministratie (= verplichte taak voor de eigenaar)
o Na onderhoud een vrijgave (CRS) volgens ML.A.801
o Bijhouden van een logboek voor airframe, motor en propeller
o Overzicht van AD’s (van toepassing, niet van toepassing, uitgevoerd.
o Modificatie en reparatie staat
o Overzicht van onderhoudsaanbevelingen van fabrikanten (TM’s, etc.)
o Voldoet het AMP en is het actueel
o Bedrijfstijdenoverzicht voor life limited components
o Overzicht van weight en balance en inventarislijst
o Overzicht van uitgesteld onderhoud / reparaties
o Overzicht van Form 1
o In artikel ML.A.305 staan ook de eisen aan de administratie, zoals bewaartermijnen.



Artikel ML.A.401, 402 403 betreft het uitvoeren van onderhoud en reparatie en de
afhandeling van defecten. Wie mag dat werk uitvoeren en hoe. Welke documenten moeten
er gebruikt worden. Het uitstellen van defecten wordt beschreven. Van uitgestelde defecten
moet voor de gezagvoerder (PIC) een overzicht bestaan waaruit duidelijk blijkt welke
defecten er zijn.



Artikel ML.A. 501, 502, 503, 504 Components and maintenance. Deze groep artikelen
beschrijft het gebruik van materialen en het monteren van componenten en het onderhoud.
Er staat ook wanneer een Form 1 nodig of wanneer het werk en gebruik van componenten
mag worden vrijgegeven volgens ML.A.801 door een bevoegd bedrijf of technicus.
In 503 staat specifiek hoe omgegaan moet worden met life limited componenten. 504
Beschrijft hoe om te gaan met afgekeurde “unserviceable” componenten.
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ML.A.801, 802, 803 Aircraft certificate release to service (CRS).
Hier is belangrijk vast te stellen, dat een CRS door een PART 66 L zweefvliegtuigtechnicus
gemaakt moet worden als het onderhoudswerk compleet is. Tot oktober 2020 mag dit ook
door een technicus met een nationale bevoegdheid als zweefvliegtuigtechnicus.
Er zijn twee opties voor de technicus. Hij kan de vrijgave aftekenen in het vliegtuigjournaal
(wel aanpassen voor ML.A.801 i.p.v. M.A. 801). De andere optie is het maken van een
Workorder formulier met CRS en dat formulier bewaren bij de vliegtuigadministratie. Als het
grotere klussen betreft is een Workorder met uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden
en gebruikte materialen handiger. Dit artikel beschrijft de eisen aan een CRS; die kan je
verwerken in een Workorder. De Workorder is dan een combinatiedocument met
beschrijving van de klacht of de uit te voeren klus, een beschrijving van het verrichte werk en
de vrijgave voor gebruiken toelichting vind je in AMC1 ML.A.801(e).
De omgang met CS STAN (standard repairs en standard changes) wordt uitgelegd in AMC1
ML.A. 801. Hier vind je ook een voorbeeld van EASA formulier 123. Dit formulier moet je
gebruiken als je een standaard modificatie/reparatie moet vrijgeven.
De piloot eigenaar mag werkzaamheden uitvoeren volgens ML.A.803. ook de Piloot eigenaar
MOET de werkzaamheden documenteren en vastleggen in de vliegtuigadministratie. Je hoeft
geen geldig Medical te hebben voor Pilot Owner Maintenance (POM). De registratie is ook
niet relevant. Dus met een Nederlands SPL (LAPL-S) mag je aan een Frans toestel werken (als
dat van jou is). In appendix II bij ML kan je lezen welke eisen er gelden aan POM. Bij
clubvliegtuigen dient de eigenaar in een lijst vast te leggen wie er van de leden bevoegd is
voor Pilot Owner Maintenance (POM).



Artikel ML.A.901, 902, 903, 907 Airworthiness review certificate.
Hier wordt de geldigheid van een ARC beschreven. Er staat welk formulier moet worden
gebruikt en welke controles een ARC-inspecteur moet uitvoeren voordat hij de ARC afgeeft.
De KNVVL hanteert voor de review volgens ML.A.903 een eigen Airworthiness Review
Formulier dat je kan vinden op de website van de CTZ (commissie technische zaken).
Belangrijk voor de ARC –inspecteur: Bij ARC afgifte volgens PART ML moet de ARC
inspecteur ook controleren of het AMP actueel is en afdoende. Deze controle dient jaarlijks
plaats te vinden en moet worden afgetekend door de ARC-inspecteur.
In het PART ML. tijdperk bestaat de AMP-inspecteur niet meer. De CAMO of t.z.t. de CAO
stelt geen AMP’s meer op en verleent geen indirecte goedkeuring aan het AMP volgens PART
ML.
In 907 wordt het begrip findings behandeld. Er kan sprake zijn van level 1 (niet vliegen) en
level 2 (kan de vluchtveiligheid negatief beïnvloeden, minder erg). Er staat ook hoe
findings/bevindingen opgelost moeten worden door de eigenaar.

ML.A.302 AMP, Aircraft Maintenance Program
De eisen aan het AMP staan in hoofdlijnen artikel 302. In het AMC (acceptable means of compliance)
en GM (guidance material) bij 302 staan voorbeelden voor het AMP. In de volgende tekst zullen we
het AMP verder uitwerken en de mogelijkheden bespreken, die EASA biedt. Je vindt uiteindelijk een
ingevuld voorbeeld en je krijgt ook een template die toegespitst is op zweefvliegtuigen en voldoet
aan de EASA richtlijn in ML.A.302.
Voor wie al eens AMPs’ gemaakt heeft volgens de KNVVL lay-out /template treedt ogenblikkelijk
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herkenning op. Wel zal je zien dat je meer mogelijkheden hebt om een geldig AMP te maken. De
extra keuzes maken het complexer.
Uitgangspunten van EASA voor het AMP.
Voor de afdeling zweefvliegen (privé eigenaren en clubs, niet commercieel gebruik, een niet
bewaakte CAO c.q. CAMO):


Elk vliegtuig moet een eigen specifiek AMP hebben (er kan maar één geldig AMP zijn). EASA
heeft een template beschikbaar in AMC2 ML.A.302 = EASA FORM AMP. Voortaan gaan we
als KNVVL het EASA format gebruiken.



Het AMP moet geldig verklaard worden door de eigenaar. Er is geen contract tussen
CAO/CAMO en eigenaar over het beheer van de luchtwaardigheid. De eigenaar hoeft geen
kopie op te sturen naar ILT of de CAO/CAMO. ILT kan er wel om vragen. De ARC-inspecteur
moet jaarlijks het AMP controleren.



De eigenaar moet verklaren dat hij de verantwoording neemt voor afwijkingen van de
adviezen van de fabrikant (alternatief onderhoud)



Pilot owner maintenance (POM)moet vastgelegd worden (naam+ handtekening).
TIP: gebruik altijd de EASA lijst van piloot eigenaar taken. Maak geen eigen lijst, want voor je
het weet krijg je discussie over wat nu wel en wat nu niet mag als POM.



De eigenaar moet ervoor zorgen, dat het AMP actueel is. Het AMP moet tenminste jaarlijks
gecontroleerd worden. Wat de eigenaar precies moet controleren wordt beschreven in
AMC1 ML.A. 302 (c)(9). Bij ARC inspectie controleert ook de ARC inspecteur.



Eisen aan het AMP (invullen op EASA FORM AMP):
o Vermeld naam en adres van de eigenaar
o Vermeld de gegevens van vliegtuig, motoren en propellers
o Is gebaseerd op een EASA Minimum Inspectie Programma (MIP), of
Let op: Het EASA MIP is het minimum. Je mag wel meer doen maar niet minder.
o Is gebaseerd op instructies van de fabrikant / overheid.
MERK OP de CAMO van de KNVVL heeft altijd AMP’s gemaakt volgens instructies van
de fabrikant / overheid. Voor jaarlijkse inspecties werden vaak wel club specifieke of
algemene checklists gebruikt.
o Het AMP volgens ML.A.302 gaat uit van:
1. het MIP met aanvullingen van de fabrikant en eventuele AD’s voor het type.
OF
2. Alle aanwijzingen van de fabrikant (design holder) en de overheid (EASA). Zo
nodig aangevuld met punten uit het MIP.
o Het AMP mag meer onderhoudstaken vermelden dan de fabrikant aanbeveelt of het
MIP. De eigenaar mag er ook voor kiezen het onderhoud op een alternatieve wijze te
doen (anders dan de fabrikant aanbeveelt).
Alternatief onderhoud moet worden vastgelegd in het AMP. De eigenaar hoeft zijn
keuze niet te onderbouwen. Als eigenaar kan je gebruik maken van alternatief
onderhoud zoals dat door de Duitse Aeroclub op basis van ervaring aanbevolen
wordt of overheden (Ierse CAA en LBA publicaties voor motoren). Je kan als eigenaar
ook kijken naar een risico gebaseerde aanpak zoals beschreven in AMC1 ML.A.302(c).
Het risico is dan een combinatie van: Gebruik (privé versus scholing), type vlucht
(VFR-VFR-night- IFR), MTOW, beheer luchtwaardigheid (eigenaar of bedrijf),
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onderhoud (eigenaar, AML, bedrijf), Leeftijd van het toestel, Gebruiks uren,
Redundancy (aantal hoogtemeters), Aanvullend onderhoud, gevolgen van een defect
(component)
Voorbeeld: de fabrikant beveelt aan na 5 jaar brandstof slangen te vervangen. Dit leg
je vast in het AMP. De eigenaar kiest voor een alternatief: Preflight controle,
Jaarlijkse controle, vervangen na 10 jaar of 1000 uur.
o

Het AMP moet in elk geval alle PERIODIEKE taken vermelden voortvloeiend uit AD’s,
de Airworthiness Limitation Section (ALS) van de Instructions for Continued
Airworthiness (ICA) en eventueel TCDS.

o

Het AMP moet verder rekening houden met:
1. specifieke apparatuur (FLARM, transponders, radio, ELT, Kompas, Navigatie
computers)
2. uitgevoerde reparaties (eigenlijk nooit van toepassing bij zweefvliegtuigen)
3. life limited componenten (haken, riemen)
4. tbo’s van b.v. motoren, denk aan niet verplichte TM’s, Service bulletins
5. operational directives (bv ELT verplichting voor vluchten in de bergen)
6. special operations (meestal niet van toepassing voor zwevers)
7. use of the aircraft / environment (denk aan aerobatics, zeeklimaat)
8. optioneel pilot owner maintenance en wie dat mag uitvoeren

Tabel 1 AMP volgens GM ML.A.302. Voor zweefvliegtuigen, niet commercieel gebruikt en zonder een
contract bij een CAMO/CAO.
Wat:
Ontwikkelen van het AMP
Geldig verklaren van het AMP, inclusief het op
zich nemen van de verantwoordelijkheid voor
de inhoud en de uitvoering van het AMP
Het onderhoud en de periodieke inspecties
(jaarlijks, 50 uur, 100 uur, etc.)
TIP: in Nederland wordt nog vaak de term “Dinspectie” gebruikt. Beter is het gebruik van het
begrip Jaarlijkse inspectie

Afwijkingen van onderhoud instructies van de
fabrikant

AMP jaarlijkse review

Part ML AMP toelichting

Door wie:
Eigenaar, ML.A.201(f)
De eigenaar kan hulp inschakelen
Eigenaar, ML.A.302 (e)

Optie 1: EASA Minimum Inspectie Program
(MIP)
Optie 2: Gebaseerd op informatie van de
fabrikant. Men noemt dat ICA, instructions for
continued airworthiness uitgegeven door de
DAH, Design Approval Holder
Je moet altijd rekening houden met instructies
van het Agentschap (EASA), zoals AD’s, PART
ML, PART SAO etc.
Eigenaar bepaalt; onderbouwing is niet nodig.
MERK OP! De ARC-inspecteur hoeft het niet
eens te zijn met de afwijkingen en geeft dan
geen ARC af.
ADVIES: Stem afwijkingen altijd vooraf af met
de ARC-inspecteur.
Tijdens de ARC inspectie, door de ARCinspecteur.
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Alternatief onderhoud. GM1 MLA.302(c)(3
Je bent deze term al een paar keer tegengekomen. Dat kenden we tot voor kort niet in Nederland. In
de vergunning en het handboek van de CAMO NL.MG.8065 heeft ILT vastgelegd, dat we alleen AMP’s
mogen goedkeuren die gebaseerd zijn op de instructies van de fabrikant.
Als eigenaar denk je nu wellicht, GEWELDIG! Maar helaas, EASA en de nationale ambtenaren zijn
altijd bang en vooral bang dat mogelijke voorvallen consequenties hebben voor de overheid. Dus de
vrijheid is beperkt. Je kan de riemen nog steeds niet on condition zetten. In GM1 MLA.302(c)(3) staan
een aantal voorbeelden van wat is toegestaan (en vooral wat niet).
Hoe ga je hier mee om?
De simpele oplossing is precies doen wat de fabrikant voorschrijft, dan heb je nooit een probleem
met de overheid. Wil je toch afwijken dan kan je als volgt handelen:
 staat er iets over in het EASA MIP (minder mag niet)? Dus als het MIP een bepaalde
handeling jaarlijks voorschrijft, dan moet je je daar naar richten in jouw AMP
 staat er niets over in het MIP? Er is ook geen AD of andere instructie van EASA? Dan is wat de
fabrikant vindt niet belangrijk en mag je de taak uitvoeren, niet uitvoeren of op een
alternatieve wijze uitvoeren.
Mandatory Continuing Airworthiness Information niet zijnde AD’s. GM1 MLA.302(c)(4)
Verplichte onderhoudsinstructies anders dan AD’s staan bij moderne toestellen in het TCDS (type
certificate datesheet) of in de ALS (Airworthiness Limitation Section) van het Maintenance Manual.
Bij de ontwerpeisen van zweefvliegtuigen (CS-22) vind je een paragraaf met eisen aan het
onderhoudshandboek en daarin wordt de ALS-sectie specifiek benoemd.
Bij oudere zweefvliegtuigen is het onderhoudshandboek niet erg dik en ontbreekt een specifieke ALS
sectie (vergelijk een K-8 met een Duo XLT of een Grob 109 b).
EASA stelt dat als er geen specifieke ALS sectie bestaat in de handboeken (zoals bij een K-8b of ASW15b), dat je bij het ontwerpen van het AMP rekening moet houden met alle door de fabrikant van het
toestel en componenten uitgegeven instructies. Voorbeelden hiervan zijn:
— Airworthiness limitations or Airworthiness limitation items (ALI)
— Certification maintenance requirements (CMR)
— Safe life items or safe life limits or safe life limitations
— Life-limited parts (LLP)
— Time limits
— Retirements life
— Mandatory Inspections or Mandatory Airworthiness Inspections
— Fuel airworthiness limitations or Fuel tank safety limitations
Zie ook EASA, Safety Information Bulletin Airworthiness, SIB No.: 2020-05
Onze blijdschap over alternatief onderhoud en andere TBO’s wordt met deze GM en SIB gelijk de
grond ingeboord. Er staat namelijk dat onderhouds intervallen van verplichte luchtwaardigheids
instructies niet verlengd mogen worden door CAO of CAMO. Alleen EASA mag aanpassingen
goedkeuren.
Operational test en Functional test GM1 MLA.302(d)(2)
Je komt deze begrippen ook tegen in de AC 43.13-1B van de FAA en in de Nederlandse MD 2011-002.
Wellicht denk je “boeien”. Maar het is iets genuanceerder. Een “operational test” mag iedereen doen
Part ML AMP toelichting
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en kan zonder specifieke apparatuur. Een voorbeeld is een proefoproep met de radio, of controle via
Dutch Mil of je transponder uitstraalt en ontvangen wordt. Een functionele test moet plaatsvinden
met gekalibreerde apparatuur en door bevoegd en gekwalificeerd personeel. Maak het zo simpel als
mogelijk en beschrijf alleen “operational test” in je AMP (waar dat kan en mag).

AMP maken
EASA heeft een template beschikbaar in AMC2 ML.A.302 = EASA FORM AMP. Als bijlage bij dit
document vind je een Word invulversie. Je vindt ook een ingevuld voorbeeld.
Waar moet je over nadenken / welke basis keuzes zijn er?
 Begin je opnieuw of heb je al een voorbeeld?
 Identificeer eerst alle brondocumenten en kijk of die actueel zijn (dit is veel werk en lang niet
iedere eigenaar is even precies met het bijhouden en bijwerken van brondocumenten).
Bepaal of er periodieke inspectie onderhoudstaken zijn. Kijk ook naar je AD-overzicht en TM
overzicht van je toestel en componenten
TIP: check ook meteen de bedrijfstijdenlijst. Hier zie je direct welke klus wanneer moet
plaatsvinden (b.v. propeller overhaul, riemen, Tost haken, Hotelliers, enz.)
 Kies voor: MIP met aanvullingen
of
 Kies voor: alle brondocumenten met aanvullingen uit het MIP
Overweging:
Bij oude en simpele toestellen (K-8, ASSW-15) kan je vaak goed uit de voeten met het MIP. Dat MIP
vul je dan aan met specifieke taken t.g.v. AD’s en componenten.
Bij moderne en complexe toestellen en ook motorzwevers kan je beter uitgaan van de informatie van
de fabrikanten. Deze publiceren vaak complete checklijsten voor jaarlijks onderhoud of voor 50 /100
uur, prop en motorinspecties. Deze informatie vul je dan aan met enige taken uit het MIP waar geen
overlap bestaat.
Andere bronnen zijn de Sectie techniek van de Duitse Aeroclub.
https://www.daec.de/fachbereiche/luftfahrttechnik-betrieb/teil-ml-und-amp/
De Duitse Aeroclub publiceert ook voorbeeld AMP’s en adviezen over “On condition” onderhoud
voor o.a. motoren.

PART SAO (sailplane operations)
Vanuit PART SAO zijn er eisen aan het gebruik van zweefvliegtuigen. Dit kan gevolgen hebben voor
uitrusting en de kwalificatie van het gebruik. Zo kunnen gebruiksomstandigheden leiden tot
aanpassingen aan het AMP.

Belangrijk in PART SAO zijn o.a.:
Artikel 3, definities. Hier staat dat een “powered sailplane “ een sailplane is. Dus turbo/thuisbrenger,
zelfstart en TMG vallen in de categorie zweefvliegtuig / sailplane. Dit is belangrijk voor eisen aan
uitrusting bij o.a. (motor-)zwevers.

Part ML AMP toelichting
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Annex 1, Definities, nr. 12 “Specialised Operations”: Gebruik van zweefvliegtuigen (commercieel of
niet commercieel), dat niet als doel heeft typisch gebruik en sport (les, overhand, wedstrijd,
introductievluchten). Voorbeelden van specialised operations: o.a. Para droppen, vluchten voor radio
en tv, display vluchten, reclame sleep(?). Zie ook SAO.OP.155 en de bijbehorende toelichting in AMC
en GM.SA.
SAO.GEN.130 Responsibilities of the pilot in command.
Dit is een hele lijst met bekende en misschien minder bekende zaken. Er staat onder andere welke
voorvallen de piloot moet melden en bij wie. Voor piloten nuttig hiervan kennis te nemen.
GM1 SAO.GEN.130 (m) is van belang: Hier staat dat een serie korte vluchten in het vliegtuigjournaal
als één regel genoteerd mag worden (is de praktijk bij lesvluchten).
SAO.GEN.140 Stelt dat een pilot zich bij de vluchtuitvoering niet alleen moet houden aan EASA
regels, maar ook aan de regels en wetten van het land waar de vlucht wordt uitgevoerd. Dat staat
wel mooi in dit artikel, maar het is eigenlijk een onredelijk beding van de overheid ten opzicht van de
piloot. Hoeveel regels en wetten moet een mens kennen en kan hij/zij nu onthouden…..
SAO.GEN.145 Portable electronic devices. De pilot moet erop toezien dat draagbare apparatuur de
goede werking van ingebouwde apparatuur en de veiligheid niet negatief beïnvloed.
SAO.GEN.160 Gegevens van de vlucht (journey log)
In de AMC1 SAO.GEN.160 staat beschreven wat in het vliegtuigjournaal moet worden genoteerd.
Hier staat ook, dat het terrein van vertrek en aankomst moeten worden genoteerd (niet alle clubs en
eigenaren doen dit op voorgeschreven wijze). MERK OP: je hoeft geen papieren journaal bij te
houden, zolang als toegankelijkheid en bescherming tegen verlies gewaarborgd wordt.
SAO.IDE.100 Instrumenten
GM1 SAO.IDE.100 legt uit, dat niet verplichte instrumenten niet goedgekeurd hoeven te zijn en niet
hoeven te voldoen aan TSO of ETSO eisen (fototoestellen, FLARM en Navigatiesystemen zijn
voorbeelden). MAAR:
> De montage en inbouw moet wel voldoen en goedgekeurd zijn (volgens CS-STAN)
> Storing in niet verplichte apparatuur mag de veiligheid niet negatief beïnvloeden
AMC1 SAO.IDE.105: de magnetische koers moet worden gemeten met een magneet kompas of een
alternatief (wat dat dan ook mag zijn?). Enfin, je mag het kompas dus vervangen door iets anders,
zolang het maar de magnetische koers aanduidt.
Voor vluchten over water, moeilijk bereikbare plaatsen kan het nodig zijn specifieke uitrusting mee
te nemen, zoals zwemvesten, ELT of PLB, radio, transponder.
SAO.POL.100 Wegen:
Je hoeft niet meer elke 4 jaar te wegen. Wel moet je wegen als er een aanleiding toe is. Dit is aan
de orde na reparaties of modificaties. Tip: pas je AMP hier op aan!

Part ML AMP toelichting
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Toelichting bij EASA FORM AMP en MIP
Het EASA FORM AMP moet je invullen als je een AMP gaat maken volgens ML. EASA heeft het FORM
AMP ingedeeld in tabellen met nummers en letters. Hieronder een invulhulp voor FORM AMP:
Form
AMP nr.
1

Item

toelichting

Aircraft Identification

Letterlijk overnemen van BVI/BVL
Eigenaar = persoon op het BVI
In geval materiaal bij een stichting (eigenaar)
ondergebracht is en gebruikt wordt door een club
geldt ML.A.201 (b). De huurder/gebruiker heeft de
verantwoording voor het onderhoud. Tussen
stichting en huurder moet een contract opgemaakt
zijn dat de verplichtingen over en weer regelt.

2

3

Basis for the maintenance program:
1. Keuze voor DAH (fabricant) instructions
for continued Airworthiness (ICA)
2. MIP -Minimum Inspection program van
EASA
3. Ander Minimum Inspection Program

Design Approval Holder (DAH) data /ICA

Je mag EASA FORM AMP vereenvoudigen
door het te beperken tot zweefvliegtuigen
en de andere opties weg te laten.

4

1. Je neemt dan bv de jaar inspectie staat over uit
je oude KNVVL CAMO OHP
2. Je neemt dan 1 op 1 de EASA MIP. Die hoef je
niet bij te voegen
3. Je neemt dan bv EASA MIP en voegt daar iets
aan toe. Verwijdert niet van toepassing zijnde
inspectiepunten
In het KNVVL OHP zijn dit de brondocumenten voor
periodieke inspecties en onderhoud.

TIP: schrijf hier ook de AD’s op die
periodieke inspecties of onderhoud
voorschrijven. Dan heb je alle
brondocumenten bij elkaar
Additional maintenance requirements to the
DAH ICA or MIP

Als je kiest voor een AMP op basis van EASA MIP heb
je dit overzicht niet nodig om het EASA FORM AMP
geldig te verklaren.
MAAR als je onderhoud moet uitvoeren heb je de
bron documenten van de fabrikant toch nodig.
Daarom het advies om het één keer goed uit te
zoeken en hier te noteren. De jaarlijkse controle van
de documenten is dan een stuk simpeler.
Altijd invullen! Beantwoorden met ja /nee. De acties
vul je in bij tabel B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specific equipment or modifications
Maintenance due to repairs
Life limited components
Mandatory continuing airworthiness info
Repetitive AD’s
Maintenance due to operations
Others

B.v. Modificatie Winglets of Straalmotor
Meestal “NO“ bij zwevers
B.v: haken en riemen
B.v. levensduur verlenging inspecties
B.v. AD’s zoals op Tost Haken
Meestal “NO“ bij zwevers
Meestal “NO“ bij zwevers

MERK OP: de Nederlandse MD’s en Duitse NFL’s zijn
geen verplicht onderdeel van je EASA AMP. Als je er
voordeel in ziet om MD NL/NFL’s te gebruiken dan
mag dat wel.

Part ML AMP toelichting
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Form
AMP nr.
5

Item

toelichting

Tasks alternative to DAH recommendations

Alternatief onderhoud. Je mag niet minder doen dan
het MIP voorschrijft. Wel meer.
Volg je de DAH holder instructies, dan vul je “NO” in.

6

Pilot Owner Maintenance

7

Approval/ declaration:

8

Certification statement

9

Appendices:

Wil je afwijken, vul dan “YES” in en beschrijf de
alternatieve taak in tabel “C”.
Het hoeft niet, maar mag wel. Vul Yes of No in. Clubs
moeten een lijst maken met leden die POM doen.
Altijd owner declared
Het blok CAMO, CAO mag uit de template.
De tekst CAMO, CAO mag uit de template. Operator
wordt in PART ML niet gedefinieerd en gebruikt.
Je tekent als eigenaar of huurder.
Zet een kruisje in het vakje dat van toepassing is

A. = Minimum Inspection Program

B. = Maintenance data volgens tabel 4

C. = Maintenance alternative to DAH

D. = Additional Data

MERK OP: Als je een of meer appendices A,
B, C, D niet hebt, kan je die weglaten

Part ML AMP toelichting
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A. Als je het EASA MIP gebruik vink je NO aan. Bij
YES voeg je een specifiek Inspectie programma
toe als annex A. Dit kan het EASA MIP zijn met
wijzigingen, maar ook mag je bv de
jaarinspectiestaat uit het oude KNVVL CAMO
OHP overnemen. Controleer wel of je ALLE
punten uit het EASA MIP afdekt in je eigen
jaarinspectie lijst
B. Alle taken die niet in het MIP staan. Als je afwijkt
van DAH onderhoudsinstructies zet je een vinkje.
De afwijkingen staan in tabel C.
LET OP: als bv in het MIP staat “elke 12”
maanden, en de fabrikant stelt “24” maanden,
dan mag je 24 maanden aanhouden (GM1
ML.A.302(c)(3).
C. Hier beschrijf je taken waar je afwijkt van de
aanbeveling van de fabrikant. Je mag niet
minder doen dan het MIP vereist. Wel de taak
anders uitvoeren of vaker.
Beschrijf het alternatief onderhoud.
MERK OP: een eigenaar hoeft de afwijking van
DAH gegevens NIET te onderbouwen en deze
onderbouwing niet vast te leggen. Dit kan
handig zijn voor motoren en propellers. Zie de
informatie bij Deutsche Aeroclub t.a.v. “on
condition maintenance”
D. Deze tabel kan je weglaten. Je kan er ook voor
kiezen om hier al je brondocumenten te
vermelden (net als tabel 4 in het oude KNVVL
CAMO onderhoudsprogramma) tenzij je alles al
bij elkaar hebt staan in tabel 3.
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