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Deze aanwijzingen voor het invullen hebben betrekking op het gebruik van Technical Occurrence Report 
Form  voor de melding van technische voorvallen aan EASA.  
Afhankelijk van de informatie die beschikbaar is op het moment dat een meldingsformulier wordt ingevuld, 
dienen zo veel mogelijk velden te worden ingevuld.  
 

0.  
1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Reporting Organisation Name –  Naam van de meldende organisatie of persoon (verplicht veld). 
1.2. Reporting Organisation Country  – Kies het juiste land in de keuzelijst (verplicht veld). 
1.3. Reporting Organisation Approval Reference  – Referentie goedkeuring EASA van de meldende 

organisatie, indien van toepassing: bijvoorbeeld: EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – of een nationale 
goedkeuringsreferentie van de meldende organisatie.  

1.4. Name of submitter  – Het contactpunt van de meldende organisatie voor dit voorval. 

1.5. E-mail address – Volledig e-mailadres. 

1.6. Telephone number –  Het telefoonnummer met toegangscode van het land, bijvoorbeeld: +49 221 
8990 WXYZ. 

1.7. Internal Reference number  – Het interne referentienummer dat de meldende organisatie aan dit 
voorval heeft toegewezen (verplicht veld). 

1.8. Issue Number – Het uitgiftenummer van deze melding, indien de meldende organisatie bijgewerkte 
meldingen beheert door middel van uitgiftenummers. 

1.9. Date of the Report – De datum van deze melding. 

1.10. Report Type – Dit deel bevat informatie over deze melding als oorspronkelijke melding of als follow-
up: 
Initial –  Kruis dit vakje aan als deze melding de eerste kennisgeving van het voorval is aan EASA.  

 Follow-up –  Kruis dit vakje aan als deze melding een follow-up is van een eerdere kennisgeving. 
Vermeld de datum van de oorspronkelijke melding. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation)  – Vermeld indien van toepassing of de status van het 
voorval vanuit het oogpunt van de meldende organisatie Open of Closed is. De status “closed” 
betekent dat er bij de meldende organisatie geen verdere onderzoeken, analyses of corrigerende 
maatregelen zijn gepland. 

1.12. Parties Informed – Vermeld wie naast EASA op de hoogte is gesteld van dit voorval: staat van 
registratie, houder(s) erkenning ontwerp, exploitant (of eigenaar), nationale burgerluchtvaartautoriteit 
(bevoegde autoriteit van de meldende organisatie), en/of de CAMO (managementorganisatie voor 
permanente luchtwaardigheid), zoals vastgesteld in deel M, subdeel G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Vermeld hier, indien van toepassing, de 
na(a)m(en) van alle houders van goedkeuringen (houder (aanvullend) typecertificaat 
luchtvaartuigen/motor/propeller) die op de hoogte zijn gesteld. 

 
2. OVERZICHT VOORVAL 

2.1. Occurrence Title  – Een titel die de omschrijving van het voorval samenvat. De titel moet duidelijk 
zijn, zonder acroniemen, en kan volgens onderstaand schema worden gestructureerd (van algemeen 
naar gedetailleerd): 

 Systeemnaam – Subsysteem- of subsubsysteemnaam – Samenvatting voorval 

2.2. Date of finding  – De datum van het voorval of de bevinding.  
2.3. ATA Chapter  – Het ATA Chapter (2 cijfers) dat aangeeft welk domein hoofdzakelijk aan het voorval 

bijdraagt. In de bijlage is een lijst van ATA Chapters te vinden.  
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2.4. Location  – De geografische locatie van het voorval 

2.5. Detection phase –  In dit deel moet een van de vakjes worden aangekruist om aan te geven wanneer 
de storing, de fout, het defect of een ander voorval is geconstateerd.  

 

Manufacturing Het voorval vond plaats / de bevinding is gedaan tijdens het 
fabricageproces 

Scheduled 
Maintenance 

Het voorval vond plaats / de bevinding is gedaan tijdens 
gepland onderhoud. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Het voorval vond plaats / de bevinding is gedaan tijdens 
ongepland onderhoud. 

Standing Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig stilstond, 
bijvoorbeeld tijdens de grondafhandeling of toen het 
geparkeerd stond. 

Taxi Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig aan het taxiën 
was naar of terugkwam van de start- en landingsbaan. 

Take-off Het voorval vond plaats tijdens de start. 

Climb Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig aan het vliegen 
was naar kruishoogte. 

En-route Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig op kruishoogte 
vloog. 

Descent Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig aan het dalen 
was. 

Approach Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig de luchthaven 
naderde. 

Landing Het voorval vond plaats tijdens de landing. 

Hovering Voor helikopters in standvlucht gebruikte vliegfase. 

Manoeuvring Het voorval vond plaats toen het luchtvaartuig manoeuvres 
aan het uitvoeren was, zoals stuntvluchten, sproeien vanuit de 
lucht, enz. 

Unknown De detectiefase is niet bekend. 

Other, Specify: Indien de detectiefase hierboven niet is genoemd, kan de 
betreffende fase hier worden gespecificeerd. 

 
2.6. Cause of occurrence –  Kruis een of meerdere vakjes aan die het best beschrijven wat op dit 

moment bekend is over de oorzaak van het voorval.  
Design De oorzaak houdt verband met het ontwerp. 

Production De oorzaak houdt verband met het fabricage-/productieproces. 

Maintenance De oorzaak houdt verband met het onderhoud. 

Repair De oorzaak houdt verband met een reparatie. 

Fatigue De oorzaak is structurele vermoeiing van het materiaal. 

Corrosion De oorzaak is corrosie van het materiaal. 
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Unapproved 
parts 

Het defecte onderdeel was niet goedgekeurd. 

 

Human factors De oorzaak van het defect was gelegen in menselijke factoren 
en kwesties met betrekking tot menselijke prestaties, bijv. op 
het gebied van menselijke vaardigheden en beperkingen op het 
grensvlak tussen menselijke en andere systeemonderdelen op 
het gebied van ontwerp, certificering, training, operaties en 
onderhoud.   
Voorbeelden van factoren zijn het grensvlak mens-machine, 
organisatorische en personeelsfactoren, opleiding, procedures, 
verantwoordelijkheden en communicatie. 

Operational De oorzaak houdt verband met operaties. 

Unknown De oorzaak van het voorval is onbekend of nog niet 
vastgesteld. 

Other, Specify: Indien de oorzaak niet bij de hierboven gespecificeerde 
elementen kan worden ondergebracht, vermeld de oorzaak van 
het defect dan onder ‘Overig’. 

 
 

3. BIJLAGEN OVER HET VOORVAL  

Vermeld hier het type (rapport, foto, enz.) en de naam (beschrijving van de inhoud) van alle meegeleverde 
bijlagen.  
De bijbehorende bestanden moeten worden meegestuurd als bijlage bij de e-mail waarmee de melding van het 
voorval wordt verzonden.  
Om te kunnen worden bewerkt door EASA, moeten de bijlagen in de volgende formaten worden geleverd: 

.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 

Elke bijlage heeft een maximale grootte van 3 MB. Als de totale grootte van de meegestuurde bijlage in een e-
mail groter is dan 10 MB, dienen meerdere e-mails met een maximale grootte van 10 MB te worden verzonden. 

 
4. INFORMATIE LUCHTVAARTUIG 
Dit deel bevat informatie over het betreffende luchtvaartuig. Indien er geen luchtvaartuig bij betrokken is, hoeft 
dit deel niet ingevuld te worden. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model –  Kies de juiste waarde in de keuzelijst. 
4.2. Aircraft Serial number –  Het serienummer van het luchtvaartuig. 
4.3. Operator/Owner –  De naam van de exploitant of de eigenaar van het betreffende luchtvaartuig, 

indien van toepassing. 
4.4. Aircraft Registration –  Als het luchtvaartuig geregistreerd is, wordt in dit deel het registratiekenteken 

ingevuld. Als het luchtvaartuig niet is geregistreerd, mag dit een kenteken zijn dat is erkend door de 
bevoegde autoriteit.  

4.5. Aircraft Usage Details – Dit deel moet informatie bevatten over de gebruiksgegevens van het 
betreffende luchtvaartuig ten aanzien van totale tijd (uren) en totale vluchten. De totale tijd is de 
kalendertijd verstreken in uren sinds nieuw.  

 
5. INFORMATIE MOTOR 
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Dit deel bevat informatie over de betreffende motor. Indien er geen motor bij betrokken is, hoeft dit deel niet 
ingevuld te worden. Indien er meer dan een motor betrokken is, voeg dan verdere informatie toe onder 7.1 
“Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder –  Kies de juiste waarde in de keuzelijst. 
5.2. Engine Serial number –  Het serienummer van de motor. 
5.3. Engine Event –  Een classificatie van het soort voorval met de motor, indien van toepassing. 

LOTC/LOPC staat voor Loss of Thrust Control / Loss of Power Control (verlies stuwkrachtcontrole / 
verlies vermogenscontrole). Indien u “overige” aankruist, vermeld dan meer informatie onder 7.1 
Narrative. 

5.4. Engine Aircraft Position –  De positie (1, 2, 3,…) van de motor van het luchtvaartuig volgens de 
nummering van de fabrikant van het luchtvaartuig. 

5.5. Engine Usage Details – Dit deel moet informatie bevatten over de gebruiksgegevens van de motor 
ten aanzien van de totale tijd (uren) en totale vluchten. De totale tijd is de kalendertijd verstreken in 
uren sinds nieuw of sinds revisie of behandeling in de werkplaats.  

 

6. INFORMATIE PROPELLER 
Dit deel bevat informatie over de betreffende propeller. Indien er geen propeller bij betrokken is, hoeft dit deel 
niet ingevuld te worden. Indien er meer dan een propeller betrokken is, voeg dan verdere informatie toe onder 
7.1 “Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer –  Kies de juiste waarde in de keuzelijst. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder –  Kies de juiste waarde in de keuzelijst. 
6.3. Propeller Serial Number – Het serienummer van de propeller. 
6.4. Propeller Aircraft Position –  De positie (1, 2, 3,…) van de propeller op het luchtvaartuig volgens de 

nummering van de fabrikant van het luchtvaartuig.  
6.5. Propeller Usage Details – Dit deel moet informatie bevatten over de gebruiksgegevens van de 

propeller ten aanzien van de totale tijd (uren) en totale vluchten. De totale tijd is de kalendertijd 
verstreken in uren sinds nieuw of sinds revisie of behandeling in de werkplaats.  

 
7. INFORMATIE ONDERDEEL 
Dit deel bevat informatie over het betreffende onderdeel. Indien er geen onderdeel bij betrokken is, hoeft dit 
deel niet ingevuld te worden. Indien er meer dan een onderdeel betrokken is, voeg dan verdere informatie toe 
onder 7.1 “Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country –  De naam en het land (kies het betreffende land in 
de keuzelijst) van de fabrikant van het onderdeel. 

7.2. Component Part Number –  Het nummer van het onderdeel. Vermeld indien van toepassing ook de 
mate waarin het gewijzigd is.  

7.3. Component Serial Number – Het serienummer van het onderdeel. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name –  De naam van het onderdeel zoals vermeld in de 

geïllustreerde onderdelencatalogus of andere documentatie van de fabrikant. 
7.5. (E)TSO Reference.  –  De referentie van de TSO- of ETSO-goedkeuring van het onderdeel, of de 

referentie van een andere nationale goedkeuring voor onderdelen, indien van toepassing.  
7.6. Date of manufacture–  De productiedatum van het onderdeel. 
7.7. Component Usage Details – Dit deel moet informatie bevatten over de gebruiksgegevens van het 

onderdeel ten aanzien van de totale tijd (uren) en totale vluchten. De totale tijd is de kalendertijd 
verstreken in uren sinds nieuw of sinds revisie of behandeling in de werkplaats.  
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8. GEGEVENS – Die is een vrij tekstveld waarin nadere informatie over het voorval en de resultaten van het 
onderzoek naar het voorval kunnen worden vermeld. Het is mogelijk tekst in te voeren die langer is dan de 
beschikbare ruimte, maar tekst die buiten de beschikbare ruimte valt, kan niet worden afgedrukt. Langere 
teksten kunt u eventueel ook als bijlage meesturen. 

8.1. Narrative – Vermeld hier een omschrijving van het voorval of van de bevinding.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Vermeld hier gegevens, indien beschikbaar, van het 

onderzoek en de analyse die als reactie op het voorval zijn uitgevoerd. Vermeld, indien van 
toepassing of FDR-/QAR-gegevens zijn gedownload en/of geanalyseerd. 

8.3. Risk Assessment – Een risicobeoordeling is een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van zowel de 
waarschijnlijkheid als het gevolg van een bepaald risico. Een risicobeoordeling kan worden 
meegeleverd door meldende organisaties die in staat zijn of ermee belast zijn om zulke analyses uit 
te voeren, zoals bijvoorbeeld ontwerporganisaties voor voorvallen die verband houden met het 
ontwerp. In de risicobeoordeling moet ook worden vastgesteld welke vloot mogelijk betroffen is.  

8.4. Corrective Actions – Vermeld hier, indien van toepassing, gegevens over de corrigerende 
maatregelen die bij de meldende organisatie zijn genomen als reactie op het voorval. 

8.5. Conclusion – Vermeld een conclusie voor zover van toepassing. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ATA CHAPTERS  

 
1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
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52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


