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1. Wat  zijn de verschillen tussen een wet en een AMvB? 

  A. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken meer in detail; 
  B. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken grof; 
  C. een wet komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken in detail. 

 
2. Een buitenlands BVI 

A. moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving als het vliegtuig gebruik wil maken van het  
 Nederlands luchtruim; 
B. moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving als het vliegtuig in Nederland wordt 

onderhouden; 
  C. moet voldoen aan de wetgeving van het land van inschrijving. 

 
3. Wat houdt de categorie 3Z in? 

A. helikopters met een maximaal toegelaten totaalmassa van ten hoogste 5700 kg uitgerust met 
zuigermotoren en van de in het bewijs van bevoegdheid vermelde typen; 

 B. helikopters met een maximaal toegelaten totaalmassa van ten hoogste 2730 kg uitgerust met 
zuigermotoren en van de in het bewijs van bevoegdheid vermelde typen; 

 C. helikopters met een maximaal toegelaten totaalmassa van ten hoogste 2730 kg uitgerust met 
turbinemotoren en van de in het bewijs van bevoegdheid vermelde typen. 

 
4. Het inschrijvingskenmerk van een luchtballon bestaat uit 

A. twee of meer cijfers; 
B. een letter-cijfer-lettercombinatie; 
C. drie letters. 

 
5. De European Aviation Safety Agency (EASA) is een orgaan van 
 A. de Verenigde Naties; 
 B. de Joint Aviation Authorities; 
 C. de Europese Unie. 
 
6. Het basisonderhoudsprogramma mag op enkele uitzonderingen na worden gewijzigd door 
 A.  de houder van een daartoe strekkende erkenning; 
 B. de houder van een daartoe strekkende erkenning, maar dan na toestemming van de Minister 

van Verkeer en Waterstaat; 
 C. de houder van het desbetreffende luchtvaartuig na instemming van de Minister van Verkeer 

en Waterstaat of de houder van een daartoe strekkende erkenning. 
 
7. De Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid is van toepassing op 

A. alleen burgerluchtvaart met uitzondering van amateurluchtvaartuigen en MLA’s; 
B. alleen burgerluchtvaart; 
C. burgerluchtvaart en militaire luchtvaart. 

 
8. Een Preflight Information Bulletin (PIB) is 

A. een presentatie van actuele AIC’s; 
B. een presentatie van actuele AIRAC’s; 
C. een presentatie van actuele NOTAM’s. 

 
9. Tegen een besluit tot intrekking van een bewijs van bevoegdheid door de Minister van Verkeer en 

Waterstaat 
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A. kan bezwaar worden gemaakt bij de Minister van Verkeer en Waterstaat; 
B. kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; 
C. staat geen rechtsvoorziening open. 

 
10. Voor een luchtvaartuig, dat van historische waarde is, maar niet voldoet aan de krachtens de Wet  
   luchtvaart vastgestelde eisen 

A. kan geen bewijs van luchtwaardigheid worden afgegeven; 
B. kan EASA een permission to fly afgegeven als het desbetreffende luchtvaartuig aan de door 

EASA gestelde eisen voldoet; 
C. kan de minister een bewijs van luchtwaardigheid afgegeven als het desbetreffende 

luchtvaartuig aan de door hem gestelde eisen voldoet. 
 
11. Binnen hoeveel maanden na het theorie-examen moet de bijzondere bevoegdverklaring zijn 
 aangevraagd? 
 A. maximaal 6 maanden; 
 B. maximaal 12 maanden; 
 C. maximaal 36 maanden. 
 
12. Welke bevoegdverklaringen kunnen er worden afgegeven voor grondwerktuigkundigen? 

A. AB, CDE, FG; 
B. B, CEF, DG; 
C. AF, CDG, BE. 

 
13. De luchtwaardigheidseisen van amateurluchtvaartuigen worden vastgesteld door 

A. de Joint Aviation Authorities (JAA); 
B. de Minister van Verkeer en Waterstaat; 
C. de European Aviation Safety Agency (EASA). 

 
14. De PH-2S4 is: 

A. een Boeing 747-200; 
B. een MLA; 
C. een zweefvliegtuig. 

 
15. Onderhoud aan luchtvaartuigen met en maximaal toegelaten startmassa van ten minste 5700 kg 

wordt  
 uitgevoerd door of  onder toezicht van: 

A. de houder van het desbetreffende luchtvaartuig; 
B. een daartoe bevoegde onderhoudstechnicus; 
C. een daartoe geschikte erkenninghouder. 

 
16. Een Aeronautical Information Circular (AIC) 

A. is de Engelse vertaling van een regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat; 
 B. bevat de mededelingen uit de MAL in de Engelse taal die van internationaal belang zijn; 
 C. bevat informatie, die niet in aanmerking komt voor publicatie in NOTAM of Luchtvaartgids. 
 
17. Degene, die een aanvraag voor EZT indient, moet voor die erkenning worden voorgedragen door 

A. de KNVvL; 
B. de zweefvliegclub waarvoor hij werkzaamheden gaat verrichten; 
C. een willekeurige zweefvliegclub. 
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18. De technische eisen, waaraan een zweefvliegtuig moet voldoen, zijn opgenomen in 
A. JAR-22; 
B. CS-22; 
C. een bijlage bij de Regeling luchtwaardigheidseisen. 

 
19.  In welk geval moet de Onderzoeksraad voor veiligheid een onderzoek instellen naar een voorval? 
 A. bij een voorval met in Nederland vervaardigde luchtvaartuigen; 

   B. bij een voorval met luchtvaartuigen op of boven Nederlands grondgebied met inbegrip van 
de territoriale zee; 

C. bij een voorval met luchtvaartuigen op of boven Nederlands grondgebied met inbegrip van 
de territoriale zee en bij een voorval met Nederlandse luchtvaartuigen in het buitenland. 

 
20. Wat houdt de bevoegdverklaring AB voor onderhoud in? 

  A. vliegtuigen en de voortstuwingsinstallatie hiervan van een bepaalde klasse; 
  B. vliegtuigen en de voortstuwingsinstallatie hiervan van een bepaalde klasse en type; 
  C. vliegtuigen en de voortstuwingsinstallatie hiervan van een bepaald type. 

 
21. Een bewijs van inschrijving in het register van Nederlandse burgerluchtvaartuigen wordt verleend  

A. voor twee jaar; 
B. voor één jaar; 
C. voor onbepaalde tijd. 

 
22.   Een erkenning als EZT is al gedurende vier maanden geschorst. De Minister van Verkeer en Water- 
 staat 

A. kan de erkenning intrekken; 
B. moet de erkenning intrekken; 
C. moet de schorsing ongedaan maken. 

 
23. Wat is de definitie van vliegtuigen? 

A. luchtvaartuigen met vaste vleugels die zwaarder zijn dan lucht en die een voortstuwings-
installatie hebben; 

B. toestellen die in de dampkring worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht  
  daarop uitoefent; 

C. vliegtuigen zonder voortstuwingsinstallatie. 
 
24. Hoe lang is een Bewijs van Luchtwaardigheid voor een motorzweefvliegtuig geldig? 

  A. een Bewijs van Luchtwaardigheid is 24 maanden geldig; 
B. een Bewijs van Luchtwaardigheid is behoudens schorsing of intrekking onbeperkt geldig; 
C. een Bewijs van Luchtwaardigheid is geldig tot en met de daarin vermelde datum. 

 
25. Iemand met de bevoegdheid AB1Z mag onderhoud verrichten aan vliegtuigen met een startmassa 

van ten hoogste 5700 kg 
A. zonder drukcabine met één zuigermotor; 
B. zonder drukcabine met meerdere zuigermotoren; 
C. met drukcabine met één zuigermotor. 

 
26. Waarom moet je je Bewijs van Bevoegdheid altijd bij je hebben? 

  A. omdat je anders je bevoegdheid niet kan tonen en dus geacht wordt onbevoegd te werken; 
 B. om misbruik te voorkomen; 
 C. A en B zijn allebei juist. 
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27. Een revisie valt  
 A. onder groot onderhoud; 
 B. afhankelijk van de aard van de revisie onder klein of groot onderhoud; 
 C. wordt niet tot onderhoud gerekend, maar is een afzonderlijke categorie. 
 
28. Welke 3-deling is er bij de technische administratie van onderdelen van luchtvaartuigen? 
   A. a. reparatieartikelen; 
  b. ruilartikelen; 
  c. verbruiksartikelen; 
 B. a. schone voorraad; 
  b. vuile voorraad; 

c. shelf-voorraad ; 
 C. a. voortstuwingsinrichtingen; 

   b. luchtschroeven; 
c. onderdelen, welke in het algemeen niet in het zelfde luchtvaartuig worden  
 teruggeplaatst. 

 
29. Een Fokker 100 is volgens de definitie uit de Wet luchtvaart 
 A. altijd een Nederlands vliegtuig; 
 B. nooit een Nederlands vliegtuig; 
 C. soms een Nederlands vliegtuig. 
 
30. Het document, dat ter uitvoering van de EASA-verordening tezamen met een Airworthiness Review 
 Certificate wordt  afgegeven,  

A. is onbeperkt geldig; 
B. heeft een geldigheidsduur van één jaar; 
C. heeft een geldigheidsduur, die afhankelijk is van het type luchtvaartuig. 

 
31. De houder van een AML met de bijzondere bevoegdverklaring AB1Z is tevens bevoegd werkzaam- 
   heden te verrichten waarvoor: 
 A. de bijzondere bevoegdverklaring A is vereist; 
 B. de bijzondere bevoegdverklaring B is vereist; 
 C. de bijzondere bevoegdverklaring C is vereist. 
 
 
32. Indien de houder van een luchtvaartuig gebreken aan zijn luchtvaartuig ontdekt, 
 A. hoeft hij niets te doen; 
 B. moet hij die zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 72 uren aan de Minister van Verkeer  
  en Waterstaat melden; 
 C. moet hij die zo snel mogelijk melden aan de Inspecteur-Generaal van de Inspectie V&W. 
 
33. Verantwoordelijk voor het bijhouden van de luchtvaartinlichtingen is 
 A. de Inspecteur - Generaal van Verkeer en Waterstaat; 

A. de exploitant van het luchtvaartterrein; 
B. de luchtvaartmaatschappij. 

 
34. Tegen een besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat op een bezwaar met betrekking tot een 

bewijs van bevoegdheid staat 
A. beroep open op de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; 
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B. beroep open op de rechtbank van het arrondissement waar degene woont, die in beroep wil 
komen; 

C. geen beroep open. 
 
35. De houder van een luchtvaartuig mag onder bepaalde voorwaarden een alternatief 

onderhoudsprogramma opstellen voor: 
 A.  ballonnen of zweefvliegtuigen; 
 B. alleen zweefvliegtuigen; 

C. vliegtuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 5700 kg, helikopters met een 
maximum startmassa van ten hoogste 2730 kg, ballonnen of zweefvliegtuigen. 

 
36. Een bijzondere bevoegdverklaring is langer dan twee maanden verstreken. De bijzondere 

bevoegdverklaring wordt wederafgegeven, wanneer is aangetoond, dat de aanvra(agst)er  
A. in de twee jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag tenminste zes 

maanden ervaring heeft verkregen met het onderhoud waarvoor de bijzondere 
bevoegdverklaring vereist is; 

B. in de twee jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag tenminste één jaar 
ervaring heeft verkregen met het onderhoud waarvoor de bijzondere bevoegdverklaring 
vereist is; 

C. in de drie jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag tenminste één jaar 
ervaring heeft verkregen met het onderhoud waarvoor de bijzondere bevoegdverklaring 
vereist is. 

 


