
Koninklijke Luchtmacht 

Aan: ns 

nota Aanvraag verienging ontheffing gebruik F-35 voor AH54D in Mali. 
Referte: 
a. Nota verzoek voor gebruik F35 brandstof voor Apache tijdens missie 
MINUSMA in Mali d.d. 11-04-2014 
b. BS2014013745: Ontheffing gebruik F35 (JET A l ) brandstof AH-64D 
helikopters tijdens MINUSMA-missie te Mali 

1. In bijlage vindt u het verzoek tot verienging van de ontheffing en de reeds 
eerder afgegeven NTO van de MTC-houder voor beperkt gebruik van Jet A l 
brandstof tijdens missie MINUSMA in Mali. 

2. Blj recent overieg tussen MTC-H en uw afdeling aangaande het concept 
certificeringsplan, waarbij een positieve reactie is gegeven op het concept 
plan, is door uw afdeling verzocht om een nieuwe aanvraag tot ontheffing in 
te dienen om de periode vanaf 15 december 2014 tot afronding certificering 
te overbruggen. 

3. Verzoek deze aanvraag in behandeling te nemen. 

Ministerie van Oefensie 

Commando 
Lu chtstr i jdkrachten 
Defensie Helikopter Commando 
Bedrijfsbureau Onderhoud & 
Logistiek 

Rijksweg 121 
MPC 89 A 
Postbus 49 
5120 AA Rijen 
www.luchtmacht.nl 

Contactpersoon 

Datum 
10 november 201<1 

Onze referentie 
CLSK20W 017341 

Bij beantwoordiryg dotum, onze 
referentie cn betreft vermelden. 

Accountable Manager DHC 
Commandant Defensie Helikopter Commando 

Bijlage(n): 
A - MAA-NLD form 528 dd 10-11-2014; 
B- NTO TM-AH; Gebruik Jet A l brandstof, d.d. 10-04-2014 . 

DIT DOCUMENT IS DIGITAAL GEACCORDEERD EN DERHALVE NIET 
ONDERTEKEND 



Military Aviation Au!hority-NLD 
MPC 58 B 
PO Box 20701 
2500 ES The Hague 

Invulinstructies op laatste pagina 
Instructions on tinalpage 

Ministerie van Oefensie 

Verzoek tot ontheffing 
Application for exemption 

MAA-NLD 
Exemptionregister 
no. 
t,m.NLD use only. 

1. Gegevens aanvrager 
Contact details of applicant 

Naam (aanvrager) i 
Name (applicantj ̂  

Datum 
'Date' 

10-11-2014 

Organisatie -
Oiganisatiofi 

CLSK/DHC/O&L/IPC O&L 'Organisatie nr " 
'Organsslioniu)'' 

Adres 
Address ' tiif 

DHC, Rijksweg 121,5121 RD Rijen 

•E-mail ' j 
lEmajl ' / , 

jjei." / 
'Tel ' " ^ 

2. Wettelijke referentie 
Legal reference 

Els 
Requliement 

• Wet luchtvaart 
Aviation act 1999 

Artikel 
Atticle 

O Luchtvaartwet 
Aviation act 1958 • 

Luchtverkeensreglement 
Air Irallic regulations 

(S)MLE • 
(SjMAR 

Overig 
other 

Referentie TM I-15Z0-251 -loOpemtorManml 
Relerencè 

Van: 1 december 2014 Tot: 1 oktober 2015 
From: Until: 

Looptijd: 10 maanden 
Duration: 

^Toepassingsgebied 
••..Appliesdo- .;:. • . •.. ^ : 

lEl Eigen organisatie • Exteme organisatie 
Oivn organisation External organisation 

• Operaties (MAR OPS/FSTD/200/300) 
Operations 

• Vastvieugelig 
Fixed wing 

• Jacht 
Fighter 

M Heli 
Hell 

• UAS 
UAS 

• Brevetten (MAR FCL/AOL/145/ANS) 
Licensing 

• Bemanning 
Crew 

O Medisch 
Medical 

• Onderhoud 
Maintenaice 

• ANS licensing 

• Luchtwaardigheid 
Continued & Continuing Mtwoithiness (AAIV) 

O Ontwerp en certificatie 
Continued AAV 

El Onderhoud 
Conlinuing AM 

• 0 8 0 

• Luchtruim (MAR AN3/MLH) 
Airspace 

O Luchthavens 
Alrpotls 

• Luchtruim 
Airspace 

• BVG 
SRZ 

• Anders/o/ftec 
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4. Reden van verzoek 
Reason lor application 

;Mótivatiè̂  

De Nederlandse, bijdrage aan missie MINUSMA in Mali voorziet in de inzet van een viertal AH-46D helikopters. Deze helikopters opereren 
vanaf een thuisbasis, waar alie technische en logistieke faciliteiten, waaronder de brandstofvoorziening, onder eigen Nederlands, beheer 
vallen. Het beoogde operatiegebied is dermate groot in verhouding tot het vliegbereik van de helikopter daf hel noodzakelijk zal zijn de 
helikopters, tijdens een mi^ie op lokale burgerviiegvelden, anders dan de NL basis, van brandstof te voorzien, De brandstofvoorziening op 
deze vliegvelden valt niet onder Nederlands beheer en zat volgens de beschikbare informatie van het type Jet Al zijn. De 
brandstofvoorziening op de Nederlandse thuisbasis zal wel geschieden met de voorgeschreven F34 brandstof 

De Operators Manual van de AH-64D schrijft voor dat gebruik van brandstof van het type jet A1 alleen is toegestaan indien deze wordt 
voorzien van toevoegingen (additieven) ten behoeve van het tegengaan van ijsvorming en het voorkomen van zogenaamde microbiogical 
contamination. 

Het verzoek is om een ontheffing te verlenen om beperkt te opereran met Jet Al brandstof, zonder toevoeging van additieven, conform 
bijgevoegde NTO. Waarbij de mogelijkheid geboden wordt om tijdens de Missie MINUSMA in Mali zo nodig gebruik te maken van de 
brandstofvoorziening op lokale vliegvelden in het missiegebied, waar geen F34 beschikbaar is. 

MTC-H organisatie heeft reeds concept certificeringsplan opgemaakt en venwacht de certificering rond te hebben eind van het 2» kwartaal 
2015. Derhalve de aanvraag voor verlenging van de ontheffing tot minimaal eind 2« kwartaal met daarbij enige marge. 

Beheersmaatregel veiligheid 
Equivalent safety 

Zoals gesteld in bijgevoegde NTO. 

Verwachte structurele oplossing van situatie 
Expected stnjctural solution ol siiua^on 

Certificering van Jet Al conform certificeringsplan van MTC-H. 

5. Verklaring aanvrager 
: Applicant's declaration .. •• : • - ' • ; , 

Ik verklaar bovenvermelde Informatie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld 
l certify that Ihe above statements are Inje and complete 

Ingevuld door 
Filled in by ' ' 

Functie ^ 
Function ' 'JT ' * ' H-IPC O&L 

Datum 
Date 

10-'1-2014 Plaats 
Locate 

Rijen 

Postholder 
Posttiolc'er 

Datum 
Date 

10 november 2014 Plaats . 
'ideation' 

Rijen 

Handtekening 
Postholder ' -
'Signature'R^tholder.ft ::y • 

~.:::zis!:iiii,.....^^„i ,;:-r:'T.3:nrri.-- z •-™™ 

VOEG EVENTUELEBiaiiAGEN BIiJ DÈlAApfRAAGlEN'VEB^^^ 

. . AWAtH.THE'.NEeESSARMocM^ '̂ : , .--- V : 
:.r .i.-r) .' V^PMilS^ [ : V'-'C^-i'''' • . ï: 
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INDIEN AANVRAAG IS AFGEWEZEN, STUUR KOPIE VAN DIT FORMiNAAftAANVRAGER 
^ - WHEN THE APPLICATION IS'REJECTEDJEND COPY OF THIsyORMTOAPPllCANT " ' 

êl^mriël l»--:^- ' '••r'^-'^-k ' ^ • ^ ' ' : ) f r^ -
^limlllng^':"y-' :;:/V '-''1 ' " • '.^^ Documenten gearchiveerd 
Documents lifed.̂  ' " , _ ' • •yhs)--,: • !NeëF3 [iatürfïS 

MLA register nr. 
MAA-NLD register no. 

Instructies en richtliinen voor het invuilen en verzenden van  
MAA-NLD Form 528 r- Petition for Exemption A Permiftó Fly 

Formulieren mogen als bijlage per e-mail wprden ingediend en dienen te worden verzonden aan mla@mindef.nl 

Invulinstructies: 

1.. Gohtactdetails 
^ l ? ^ W : ^ ' ^ - ' licentiehouder (organisatie of persGori). Het is belangrijk dat:.alle gegevens juist worden ingevuld voor het geval dë̂  MLA 
bglioefte heeft oiTi contact op nfnièn rriet de;indiener. Pe:aanyi:agw kah opk:een:tjuitenlandsetrgari (inöierï geen 
licentiehouder.dan naam/functie). Rechtspersoon = licentiehouder. Organisatie nr-, is het^goedkeuringsnummer dat'vermeldis op het 
goedkeunngcertificaat van dë organisatie. - ^ 

2. Wettèlijké rèiferentie 
Aanvrager-dient éx^t aari.fë;gevérV:tegen we^ të wordëa Tévëhs diënt aangèigevèn te vwi^dén wat dé 
gewenste ternrtijn/löopijd vaii dè 'ónthé^^^^ r " 

3. Tpepasslngsgebied 
Voor het toepassingsgebied zijn behoemd: Organisatie, Pperaties, Brevetten, Luchtwaardigheid en Luchtruim-; Indien het gewensté 
toegangsgebied er met bij staat kunt u dë optje Ahdets aatikruiséri met daarbij éen omschnjving yah hel; gewensté töepâ ^̂ ^̂  

4i Reden verzoek 
Bijrdëipntheffiiigsaa in'3 ohiiiërdelèn: 
- M^rtlvatievooraeröntheff^ 

Beheersmaatregel, veihgheidi welke behéèrsmaatrëgel is ér ihgëstëld'om cie veiligheid te'gSrëndMri'ged 
|Ttl^ffingsperiode. Voeg onderbouwende docuinëntatiè toe Biji^. een WTO of ORM'(Zie voór töelicMing MLA Bposiilón Mamai 

Vèrwactité structuj-ele ópipssirig yari situatie. 

5. Verjilaring aanvrager 

^ ï ' ' l ?^^"W door'dient vermeld tewpr^ Indien dëinvuller:een andere persooh.is dan dePostftoidër 
dan.dient.er nóg phdèrtékend té ŵ^̂^ 

Betiandeling door de |VILA 
• SKS registratie - ontvangst en registratie. 

• SME {Subject iWatter Expert) 
- Beoordeling'aahvi'aag; 
- Bëoprdëling afgerond', datum invullen; 
- Advies SMEj 
- l-iandtekening afdelingshoofd. 

• SJB behandeling 
- f=1ëgëlt ter afsluiting vari het verzqék de volgehdeizakeh, indien hoödzakèlijk: 
- Beschikkingsnota 'samen met ÉAA-NLD Form 52« beide ondertekend door of namens D-MLA; 
^ Kopieën van bovengenoemde documenten naar iD-IVILA'. 

• D-MLA - Neemt besluit eh voorziet het MAA-NLD Form 528 van een handtekening; 
- Indien aanvraag wórdt afgewezen, wprdt éeh rédèh vah dë afwijzing gegeven. 

O SKS - Ontvangst en archivering. 

MAA-NLD Form 628 Applicalion for ExBniplion (version 2. Ij 
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Behandeling door de MLA 
Foruse:by;MAA;NLD , 

SKS registratie 
Q&S registration 

Nee • 
NO: 

SJB behandeling 
tASP processing 

tBispositlomnumbeim 

p^ ik -^ I^ I^ ra i f f - i f ^s • 
• I , 

?l|ï • iJatum'»: 

'Beslissing directeur MLA 
Conclusion director MAA -NLD 

i6onclusion<t4 s '< •, • 

iHandtêjffinjng'directeuPl^lLA ~' 
i;Signaturedi'ScCoifM'AA-NLD 

'Blj a^ijzing ^- ^ 
W/jen rejected 
Redenj/aniafwijzing-
Reason tor rejection \^ 
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Defensie Materieel Organisatie 
Mmisteric van Defensie 

Aan: 

CLSK/DHC/PH-M Di rec t i e W c i p e n s y s t c m e i i 
Afdeling Helikopters 
Sectie AH-54 

Van der Burchlaan 31, 
MPC 58 A 
Postbus 90822 
2S00 LV Den Haag 
ivivv/.defensle.nl/dmo 

C o n t a c t g e g e v e n s 
Typomanagement Apaciis 

No Technical Object ion AH-64D Gebru ik Jet A l t i jdens MINUSMA (NTO-AH-14-003) 

A/C-Type: AH-64Dr4 

A/C-Tailnr: a/c ingezet t.b.v. MINUSf^lAI 

A/C-Tijd: duur MINUSMA missie 

Component naam: 

Component P/N: 

Component S/N: 

Component Tijd: 

D a t u m 
07-04-2014 

Onze r e f e r e n t i e 
DMO/20M0036S9 

U w r e f e r e n t i e 
NTO aanvraag BPLTA-
20140319.1132 
I.a.a. 

Bijlage: Aanvuilend beheersregime opereren met Jet A l vliegtuigbrandstof AH-64D 

Bij beantwoording da lmn , onze 
referentie en onde.'werp 
vermelden. 

Met referte heeft u verzocht een No Technical Objection te verlenen voor het beperkt opereren met Jet 
A l vliegtuigbrandstof, zonder toevoeging van Prist, zoals de Operators Manual van de AH-64D 
voorschrijft. Het verzoek is specifie!< gericht op de mogelijkheid om tijdens de MINUSMA missie in Mali 
zo nodig gebruik te kunnen maken van de brandstofvoorziening op lokale vliegvelden in het 
missiegebied, waar geen F34 verkrijgbaar is. 

Op basis van onderzoek en ingewonnen advies van de US Army/Aviation Engineering Directorate, 
Boeing en DMO/Kenniscentrum Brand- en Bedrijfsstoffen is gebleken dat het opereren met Jet A l voor 
het functioneren en de prestaties van de motor gëerï negatieve gevolgen heeft. Het feit dat Jet A l een 
aantal toevoegingen ontbeert, waaronder m.n. de zgn. Fuel System Icing Inhibitor (FSll), levert wel een 
tweetal risico's op waar rekening mee dient te worden gehouden 

Het eerste risico betreft het ontstaan van ijsvon-ning in de brandstof, wat kan resulteren in het 
verstoppingen in het brandstofsysteem. Dit risico dient door de operator zelf beheerst te worden door 
alleen gebruik te maken van Jet A l indien de buitenluchttemperatuur gedurende de vlucht met 
zekerheid boven het vriespunt van water blijft. 

Het tweede risico komt voort uit een belangrijke nevenfunctie van FSII, door het tegengaan van 
microbiologische vervuiling in de brandstof. Deze zgn. microbial contamination kan op termijn leiden tot 
verstoppingen en corrosieschade in het brandstofsysteem. Dit risico kan worden beheei-st door 
nauwgezet te controleren op aanwijzingen waaruit blijkt dat er sprake is van het ontstaan van dergelijke 
microbial contamination. Hiertoe is een set van aanvullende richtlijnen opgesteld die zijn weergegeven 
in bijlage. 

Deze NTO is uel'Hsoeicl op dc Dl) üe MTCHO botende defiiiil ie van liet ijetteifciicle lijclitvaai tuig/component. Hot is niogelijlc dat deze H IO niec in ovefeensifirrirninfi is met een 
I naar een bij Ue MTCHO onbekende definitie. Voor 7.n een lur^luvaartuiy./component is het u'.v plicht zeker tc stellen l!ij tie luclilvaartuig/compönent dst is aemodificeerd i 

msnr.isntie die verantvjoordelijU is voor liel. onUverp {en rlaartriee de wijziging vnn de tc-r.hniscii.^ definilie) dat de-^e NTO valide is voor hel lietrctfünfie Inciitva.-.rTiiig/compoi ent. 
mdien u dit niet doet bnsrnat rie knns dnt dc prestaties van itet Iticlrtvaarluru/eomponent of de vlic-gveiliohciri vrnrdon oonnetast. 
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Defensie Materieel Organisatie 
Mifiisrerievan Defensie. 

Gezien het feit dat de risico's die zijn verbonden aan het opereren met Jet Al brandstof goed te zijn 
beheersen heb ik geen bezwaar tegen het gebruik van deze brandstof t.b.v. het geschetste opereren 
in het kader van MINUSMA, mits invulling wordt gegeven aan het correct opvolgen van het aanvullend 
beheersregime, zoals vastgelegd in bijlage. 

Di rec t i e W a p e n s y s t e m e n 
Afdeling Helikopters 
Sectie AH-öd 

D a t u m 
07-04-?.0ld 

De gemandateerde MTC-houder AH-64D 
Onze Referentie 
DMO/2014003689 

oia,.m-.u 1. d l . leriin.uoordelijSi ir, vi.or het nnhverp (on dsairnee de wijmjing van do technische deliidiie) dat deze MTO valide 1= 
Indien u d,t nic. doet bestnot dc I<nn3 d-3t de pror-ÈaSieü ven het liici«v,i.irt»i,.i/component of tie vliegveiligheid «order, isangelasc. vcor het betreffende Inchtv.i^irluig/coinpürvur;t. 
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bijlage 

Rotary Wing Aircraft 
m AH-64D 

Datum 
09 april 20.14 

Onze referentie 
OMO2014003689 

r n n t n r t n P l - c n A n 

horend bij NTO AH-14-003 
Operaties met Jet A l brandstof t.b.v. AH-64D inzet MINUSMA 

AANVULLEND BEHEERSREGIME: 

Uitgangspunten: 

a) Op de thuisbasis is F34 besciiikbaar, en wordt alleen F34 
getankt. 

b) Eik toestel wordt na terugkomst op de tliuisbasis afgetankt 
met F34. 

c) Slechts bij uitzondering gaan toestellen op meerdaagse 
missie, indien onderweg alleen met Jet A l getankt wordt. 

d) De operator maakt altijd de afweging of er een risico op icing 
zou kunnen bestaan. Als vuistregel kan worden aangehouden 
dat de Outside Air Temperature minimaal 5°C dient te zijn. 

Aanvul lend onderhoudsreg ïme: 

a) Zeer strikte uitvoering van het drain regime (before the first 
flight of the day, after the last flight of the day), conform Ti^l-
1-1520-251-PMD. Ool< toestellen die niet vliegen, maar wel 
voorzien zijn van brandstof in de tank(s) dienen dagelijks ta 
worden gedraind. 

b) Visuele inspectie van drain monster. Indien niet helder, 
verkleurd en /of vervuild is er spral<e van mogelijke microbial 
contamination, en dient DMO te v/orden benaderd voor 
verdere richtlijnen (cfm punt g) . 

c) Bepaling PH-waarde van de drain monsters. Bij een 
meetwaarde van minder dan 6 is er sprake van mogelijke 
microbial contamination, en dient DiMO te v/orden benaderd 
voor verdere richtlijnen (cfm punt g). 
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d) Indien een toestel op een meerdaagse missie gaat (zonder 
ondersteuning ter plaatse van eigen onderhouds- en/of POL-
personeel) kan de inspectie van de drainmonsters beperkt 
blijven tot de visuele controle op helderheid en vervuiling. De 
bepaling van de pH-waarde kan worden uitgesteld tot het 
moment waarop het toestel zich weer op de thuisbasis 
bevindt. 

e) De brandstoffilters dienen elke 25hrs te worden geïnspecteerd 
op biocedal contamination. Indien zeker gesteld kan worden 
dat sinds de laatste inspectie alleen met F34 brandstof is 
geopereerd kan het normale filterinspectieregime worden 
aangehouden. 

f) Aanbevolen wordt om zeker te stellen dat toestellen die 
gedurende langere tijd (meerdere dagen) aan de grond staan 
met gevulde brandstoftanks zijn voorzien van voldoende FSII 
(m.a.w. minimaal 50% F34). 

g) Indien op basis van bovengenoemde inspecties wordt 
vastgesteld dat er (mogelijk) sprake is van microbial 
contamination dient contact te worden opgenomen met 
DMO/MTCHO (TM AH-64D) voor het bepalen van de 
vervolgacties. In afwachting van een besluit of advies is het 
aan de operator om in voorkomend geval op basis van 
operational risl< management (ORM) te besluiten om een 
toestel aan de grond te houden dan wel vrij te geven voor 
verdere operaties. 

Rotary Wing Aircraft 
TM AH-64D 

Datum 

10 maart 2014 

Onze referentie 

Overige aspecten van aandacht. 

Het is van groot belang is om zeker te stellen dat de kwaliteit van de 
brandstof op de locaties waar de refueling wordt voorzien aan alle 
eisen voldoet. Dit betreft zowel de aanschaf en levering op die 
locaties, de opslag ter plekke en het leveren (tanken) aan de 
helikopters. Dit valt echter buiten de scope van dit document. 

Pagina 2 van 2 


