
Proefexamen ZVT Voorschriften 2007 

 

1) Wanneer is het verboden met een luchtvaartuig voorzien van een voortstuwingsinrichting vluchten 
uit te voeren? 

a) Als het niet voldoet aan de voor dat luchtvaartuig geldende geluidseisen of niet is voorzien 
van een geldig geluidscertificaat 

b) Als het niet luchtwaardig is of geen geldig BvL heeft 

c) Als het geen geldig nationaliteitskenmerk en inschrijvingskenmerk heeft 

2) Hoe heten de luchtwaardigheidsvoorschriften van de EASA?  

a) Joint Aviation Requirements 

b) Certification Specifications 

c) Airworthiness Requirements 

3) In welke luchtvaartpublicaties vindt men belangrijke informatie voor zweefvliegtechnici?  

a) AIP Netherlands II 

b) NoTAMs 

c) AIC-B’s 

4) In welke documenten vindt men luchtwaardigheidsaanwijzingen van na 1-1-2005?  

a) EASA Airworthiness Directives 

b) BLA’s en OAL’s 

c) AIC-B’s 

5) Onder welke wet valt de algemene maatregel van bestuur Besluit luchtvaartuigen?  

a) Regeling Toezicht Luchtvaart 

b) Luchtvaartwet 

c) Wet Luchtvaart 

6) Onder welke Europese richtlijn wordt het onderhoud van grote vliegtuigen geregeld?  

a) EC 2042/2003 Part 66 

b) EC 2042/2003 Part M 

c) EC 2042/2003 Part 145 

7) Onder welke categorie luchtvaartuigen valt een MLA? 

a) Zweeftoestel 

b) Vleugelvliegtuig 

c) Motorzweefvliegtuig 

8) Onder welke categorie luchtvaartuigen valt een TMG?  

a) Motorzweefvliegtuig  

b) Zweeftoestel 

c) Zweefvliegtuig 

9) Aan welke categorie luchtvaartuigen mag een EZT-AB onderhoud verrichten? 

a) MLAs 

b) Zeilvliegtuigen 

c) Motorzweefvliegtuigen 

10) Welke werkzaamheden vallen niet onder groot onderhoud? 

a) Revisie 

b) Reparaties die de luchtwaardigheid beïnvloeden 

c) Onderhoud dat op eenvoudige wijze is uit te voeren 



11) Welke luchtvaartuigen staan ingeschreven in het Nederlandse register?  

a) Luchtvaartuigen die in Nederland zijn geproduceerd 

b) Luchtvaartuigen die in een EU land zijn geproduceerd en waarvan het beheer met betrekking 
tot blijvende luchtwaardigheid vanuit Nederland wordt gevoerd 

c) Luchtvaartuigen waarvan de houder een Nederlander is 

12) Welk Nederlands luchtvaartuig heeft correcte registratiekenmerken?  

a) Zweefvliegtuig: PH-1234 

b) Hetelucht ballon: NL-ABC 

c) Motorvliegtuig: PH-QYZ 

13) Op welke gedeelte van de vleugel staat het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk?  

a) Bovenzijde linkervleugelhelft 

b) Onderzijde linkervleugelhelft of gehele onderzijde met nationaliteitskenmerk op de linkerhelft 

c) Onderzijde rechtervleugelhelft 

14) Wat is de minimale hoogte van de registratiekenmerken op een luchtvaartuig?  

a) 30 cm op de vleugels, romp en staartvlakken 

b) 50 cm op de vleugels en 30 cm op de romp en de staartvlakken 

c) 50 cm op de vleugels, romp en staartvlakken 

15) Welke soorten onderhoud mag een bedrijf met een MOA volgens JAR-145 uitvoeren aan een type 
luchtvaartuig waarvoor het personeel gecertificeerd is?  

a) Klein onderhoud inclusief revisie 

b) Groot onderhoud exclusief revisie 

c) Alle vormen van onderhoud, inspectie, wijziging, reparatie en revisie 

16) Hoe lang is een AML bevoegdheid A (zweefvliegtechnicus) geldig?  

a) 1 jaar 

b) 2 jaar 

c) Onbepaalde duur, maar het document moet om de 5 jaar worden vernieuwd 

17) Wat zijn de eisen voor afgifte van een bevoegdheid als zweefvliegtechnicus?  

a) Minimaal 16 jaar, theorie-examen niet ouder dan 36 maanden, 3 maanden praktische ervaring 

b) Minimaal 18 jaar, theorie-examen niet ouder dan 24 maanden, 1 jaar praktische ervaring 

c) Minimaal 18 jaar, theorie-examen niet ouder dan 36 maanden, 6 maanden praktische ervaring 

18) Hoe lang is een AML bevoegdverklaring voor een categorie, type of klasse luchtvaartuigen geldig?  

a) 1 jaar na het theorie-examen 

b) 1 jaar na het praktijk-examen 

c) Onbeperkt 

19) Met welke onderhoudsbevoegdheid mag geen onderhoud worden verricht aan TMG motoren?  

a) AML-A 

b) EZT-B 

c) AML-AB1Z 

20) Een type-certificaat voor een zweefvliegtuig kan worden afgegeven als 

a) De aanvrager een DOA-JA heeft en het luchtvaartuig voldoet aan CS-22 

b) De aanvrager een DOA-JB heeft en het luchtvaartuig voldoet aan CS-ETSO 

c) De aanvrager een DOA-JA heeft en het luchtvaartuig voldoet aan CS-VLA 



21) Wanneer is een speciaal BvL niet van toepassing?  

a) Bij proefvluchten voor het verkrijgen van een type-certificaat 

b) Voor het deelnemen aan een snelheidswedstrijd 

c) Voor een historisch luchtvaartuig 

22) Hoe lang is een standaard-BvL geldig voor een (motor)zweefvliegtuig?  

a) 1 jaar 

b) 2 jaar 

c) 3 jaar 

23) Welke eisen gelden voor het verkrijgen van een Nederlands standaard-BvL? 

a) EASA Certification Specifications voor het betreffende type 

b) JAR luchtwaardigheidseisen voor het betreffende type 

c) Een in Nederland afgegeven type-certificaat of goedgekeurd type-ontwerp 

24) Een houder van een BvL voor een luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor commercieel vervoer, is 
verplicht het onderhoud laten uitvoeren door een:  

a) AML 

b) EZT-AB 

c) MOA 

25) Een MOA, AML of EZT dient gebreken of defecten die de luchtwaardigheid ernstig in gevaar 
brengen aan de minister te melden: 

a) Binnen 24 uur, mondeling 

b) Binnen 48 uur, schriftelijk 

c) Binnen 72 uur, schriftelijk 

26) Wanneer mag een EZT een BvL-verlengingsinspectie uitvoeren op een (motor)zweefvliegtuig?  

a) Als hij voor BvL-verlengingsinspecties bevoegd is  

b) Als hij het onderhoud van dat vliegtuig heeft uitgevoerd 

c) Als hij voor BvL-inspecties bevoegd is, en als het onderhoud niet door hem is uitgevoerd 

27) Een EZT mag groot onderhoud uitvoeren aan (motor)zweefvliegtuigen van 

a) De zweefvliegclub die hem heeft voorgedragen 

b) Alle zweefvliegclubs die zijn aangesloten bij de KNVVL 

c) Alle privé-eigenaren in Nederland 

28) Alvorens een luchtvaartuig na onderhoud weer gebruikt mag worden, moeten beschikbaar zijn:  

a) Certificaat van vrijgave 

b) Certificaat van vrijgave voor gebruik 

c) Certificaat van vrijgave voor gebruik en een onderhoudsverklaring 

29) De technische administratie van luchtvaartuigen bevat gegevens over de volgende onderdelen: 

a) Voorstuwingsinrichtingen 

b) Voorstuwingsinrichtingen en luchtschroeven 

c) Voorstuwingsinrichtingen, luchtschroeven en verwisselbare onderdelen met een beperkte 
gebruiksduur of levensduur 

30) De bewaartermijnen voor onderhoudsgegevens van luchtvaartuigen zijn: 

a) Onderhoud: 2 jaar, revisies: laatste 2, wijzigingen/belangrijke herstellingen: 1 jaar na 
doorhaling in het register, onderdelen met beperkte levensduur: 1 jaar na vervanging 

b) Onderhoud: 5 jaar, revisies: alle, wijzigingen/belangrijke herstellingen: 10 jaar na doorhaling in 
het register, onderdelen met beperkte levensduur: 5 jaar na vervanging 

c) Onderhoud: 1 jaar, revisies: alleen laatste, wijzigingen/herstellingen: 10 jaar, onderdelen met 
beperkte levensduur: 1 jaar na vervanging 
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