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1. EASA staat voor: 
A. European Aviation Safety Authority; 
B. European Aviation Safety Agency; 
C. European Aviation Safety Administration. 

 
2. Een nationaliteitsvlag op een Nederlands luchtvaartuig is: 

A. verboden; 
B. toegestaan; 
C. verplicht. 

 
3. 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). 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. De PH-2S4 is: 

A. een Boeing 747-200; 
B. een MLA; 
C. een zweefvliegtuig. 
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7. Onder meer welke drie categorieën bewijzen van luchtwaardigheid (BvL) kent het 

Besluit luchtvaartuigen 2008? 
   A. EASA-standaard-BvL, ontheffings-BvL, export-BvL; 

B. EASA-standaard-BvL, speciaal-BvL, export-BvL; 
D. vrijstellings-BvL, speciaal-BvL, export-BvL. 
 

 
8. Wat is krachtens de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid een “luchtvaartincident"? 

A. elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de 
periode ingaande op het moment waarop enig persoon in het luchtvaartuig stapt 
met het oogmerk om te vliegen tot aan het moment waarop deze personen allen 
het luchtvaartuig hebben verlaten; 

B. een voorval, niet zijnde een ongeval, dat samenhangt met het gebruik van het 
luchtvaartuig en waarbij de veiligheid van derden of inzittenden daadwerkelijk in 
gevaar is gebracht; 

 C. een voorval dat niet samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig en 
waarbij de veiligheid van derden of inzittenden daadwerkelijk in gevaar is 
gebracht. 

 
9. Een EZT (ARI) meldt een ernstig defect of gebrek 
  A. onmiddellijk aan de Minister van Verkeer en Waterstaat; 

B. zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat; 

C. zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 144 uur aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

 
10. 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. 

 
11. Voor het verkrijgen van de bijzondere bevoegdverklaring AB2Z  dient de aanvrager 

onder meer aan te tonen, dat zij/hij 
A. in de drie jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag tenminste 

twee jaren ervaring met betrekking tot het desbetreffende type luchtvaartuig 
heeft verkregen; 

B. in de twee jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag 
tenminste één jaar ervaring met betrekking tot het desbetreffende type 
luchtvaartuig heeft verkregen; 

C. in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag tenminste zes 
maanden ervaring met betrekking tot het desbetreffende type luchtvaartuig 
heeft verkregen. 
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12. De International Civil Aviation Organization (ICAO) is een orgaan van 
 A. de Verenigde Naties; 
 B. de Joint Aviation Authorities; 
 C. de Europese Unie. 
 
13. Welke soorten aantekeningen moeten, met vermelding van data, ten minste worden  

gesteld omtrent de 
documentatie, die in de technische administratie van een luchtvaartuig zijn 
opgenomen? 

 A. 1°. het aantal vlieguren, of cycli, zodanig dat hieruit blijkt hoe lang het 
vliegtuig heeft gevlogen sinds de bouw en het laatste periodieke on-
derhoud; 

  2°. de technische storingen, de opgelopen schade en de proefvluchten; 
3°. het onderhoud dat het luchtvaartuig heeft ondergaan. 

 B. 1°. inschrijvingskenmerk en aantal bedrijfsuren van het luchtvaartuig; 
  2°. de technische storing en de opgelopen schade; 
  3°. onderhoud, revisies, herstellingen en wijzigingen van het luchtvaartuig. 
 C. 1°. wat er aan complex en niet-complex onderhoud is verricht; 
  2°. welke revisies er zijn verricht; 

3°. welke bogus-parts er zijn gebruikt. 
 
14. Een luchtballon 
 A. kan nooit een luchtvaartuig zijn; 
 B. kan nooit een vliegtuig zijn; 
 C. kan zowel een vliegtuig als een luchtvaartuig zijn. 
 

 15. Aan welke 4 voorwaarden moet een luchtvaartuig voldoen om ermee de luchtvaart uit 
te mogen oefenen? 

 A. 1° geldig bewijs van inschrijving;  
  2° geldig bewijs van luchtwaardigheid; 
  3° nationaliteitskenmerk en inschrijvingskenmerk; 
  4° luchtwaardig zijn. 
 B. 1° geldig bewijs van inschrijving; 
  2° geldig bewijs van luchtwaardigheid; 
  3° registratiekenmerk en inschrijvingskenmerk; 
  4° luchtwaardig zijn. 
 C. 1° geldig bewijs van inschrijving; 
  2° geldig serie- en typebewijs; 
  3° nationaliteitskenmerk en inschrijvingskenmerk; 
  4° luchtwaardig zijn. 
 
16. 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. 
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17. Een Nederlands luchtvaartuig is een luchtvaartuig, dat 
 A.  uitsluitend binnen Nederland vliegt; 
 B. in het Nederlandse luchtvaartuigregister is opgenomen; 
 C. in Nederland is gebouwd. 
 
18. Gevlogen mag worden met een luchtvaartuig, dat 
 A. luchtwaardig is; 

B. voorzien is van een geldig bewijs van luchtwaardigheid; 
 C. zowel luchtwaardig is als is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid. 
 
19. Verantwoordelijk voor het opstellen van een onderhoudsprogramma van een 

luchtvaartuig is 
 A.  de eigenaar van dat luchtvaartuig; 
 B.  de houder van dat luchtvaartuig; 
 C. het onderhoudsbedrijf, waar dat luchtvaartuig in onderhoud is. 
 
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 typecertificaat voor een heteluchtballon wordt afgegeven door  

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

 
22. Een  erkenning als Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO-  

erkenning) is  
 A. behoudens schorsing of intrekking onbeperkt geldig; 
 B. 5 jaar geldig; 
 C. 2 jaar geldig. 
 
23. Iemand met de bevoegdheid AB1Z mag onderhoud verrichten aan vliegtuigen zonder 

drukcabine en met één zuigermotor 
A. alleen met een startmassa van ten hoogste 5700 kg; 
B. alleen met een startmassa van meer dan 5700 kg; 
C. ongeacht de startmassa aan alle vliegtuigen. 

 
24. Waarover gaat het in de luchtvaartvoorschriften? 

 A. luchtschepen, vliegtuigen, luchtballonnen; 
 B. kleine luchtvaart, grote luchtvaart, militaire luchtvaart; 
 C. luchtvaartuigen, luchtvaartterreinen, luchtvaartpersoneel. 

 
25. Hoe lang is een bewijs van bevoegdheid (BvB) als GWK geldig? 
  A. een BvB is behoudens schorsing of intrekking onbeperkt geldig; 

B. een BvB is geldig tot en met de daarin vermelde datum; 
C. een BvB is twee jaar geldig. 
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26. Mag een daartoe aangewezen ambtenaar tegen de wil van de eigenaar een bedrijf 
binnentreden? 

 A. ja, altijd; 
B. neen, alleen met een machtiging van de officier van justitie of de burgemeester; 
C. neen, alleen met een schriftelijke lastgeving van kantonrechter. 

 
27. Degene, die een aanvraag voor erkend inspecteur indient, moet voor die erkenning 

worden voorgedragen door 
A. de KNVvL; 
B. de onderneming waarvoor hij werkzaamheden gaat verrichten; 
C. een willekeurige onderneming. 

 
28. Wat wordt verstaan onder niet-complex onderhoud? 
 A.  onderhoud dat op eenvoudige wijze uit te voeren is, met uitzondering van 

revisie; 
B. onderhoud anders dan complex onderhoud; 
C. periodieke inspecties, voorgeschreven door de fabrikant en de daaruit 

voortvloeiende tussentijdse reparaties welke staan in de 
onderhoudsvoorschriften van de vliegtuig-, motor- of propellerfabrikant. 

 
29. Alle onderdelen van de sleepkabel, met uitzondering van het breukstuk, moeten een 

trekkracht kunnen opnemen, welke tenminste zonder blijvende vervorming een 
trekkracht kunnen opnemen, welke tenminste:  
A. 1 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt; 
B. 1,15 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt; 
C. 1,5 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt. 

 
30. De houder van een luchtballon  

A. mag onder bepaalde voorwaarden een alternatief onderhoudsprogramma 
opstellen; 

B. mag geen alternatief onderhoudsprogramma opstellen; 
C. is verplicht een alternatief onderhoudsprogramma op te stellen. 

 
31.  Part 21 is 
 A. Bijlage 1 bij de Verordening 1702/2003 inzake de luchtwaardigheid en 

milieucertificering van  
   luchtvaartuigen etc.; 
 B. Bijlage 1 bij de Verordening 2042/2003 inzake de permanente luchtwaardigheid 

van luchtvaartuigen etc.; 
C. Bijlage 1 bij de Regeling standaard-BvL. 

 
32. De letters "CF" staan bij de bevoegdverklaringen voor 
 A. instrumenten en elektrische installaties; 
 B. elektrische installaties en klimaatregeling; 
 C. klimaatregeling  en  instrumenten. 
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33. Een  speciaal-BvL is geldig voor: 
   A. het internationaal uitvoeren van vluchten; 

B. het uitvoeren van vluchten binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam; 
C. vluchten binnen het luchtruim van bij de EASA aangesloten landen. 

 
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; 
B. beroep open op de rechtbank van het arrondissement waar degene woont, die in 

beroep wil komen; 
C. geen beroep open. 

 
35. Een erkenning als EZT (ARI) kan worden geschorst  

A. als een ernstig vermoeden rijst, dat het betrokken bedrijf niet aan de wettelijke 
eisen voldoet; 

B. als vaststaat, dat het betrokken bedrijf niet aan de wettelijke eisen voldoet; 
C. als de houder in staat van faillissement verkeert. 

 
36. Wat is in de wetgeving de juiste rangorde? 
 A. eerst een verdrag, dan een wet, dan een AMvB; 
 B. eerst een wet, dan een verdrag, dan een AMvB; 
 C. eerst een wet, dan een AMvB, dan een verdrag. 
 
 


