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1. Bewijzen van bevoegdheid voor onderhoudstechnici voor de kleine luchtvaart worden geregeld in  

a. Wet Luchtvaart 

b. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart 

c. EU Regulation 2042 – Part 66 

2. Opleiding voor onderhoudsbevoegdheid Part-66-AML mag gebeuren door 

a. IVW - Afdeling Brevetten 

b. Part 147 opleidingsorganisatie 

c. Part 145 onderhoudsorganisatie 

3. Onderhoud aan het airframe van een TMG motorzweefvliegtuig mag gebeuren door een 

a. AML-A 

b. EZT-B 

c. AML-AB1Z 

4. Buitenlandse luchtwaardigheidsaanwijzingen (AD’s) worden gepubliceerd door  

a. IVW - Dienst Luchtvaart 

b. AIS-Netherlands 

c. EASA 

5. Met een vliegtuig zonder geluidscertificaat of geluidsverklaring mag men  

a. niet vliegen in Nederland 

b. niet vliegen in EASA landen 

c. geen internationale vluchten uitvoeren 

6. Een luchtvaartuig moet voorzien zijn van de volgende documenten om te mogen vliegen:  

a. BVI, BVL + ARC, geluidscertificaat of geluidsverklaring 

b. BVI, BVL 

c. BVI 

7. Een geluidscertificaat of geluidsverklaring is  

a. 1 jaar geldig 

b. geldig tot het BVL of de ARC verloopt 

c. onbeperkt geldig 

8. De geldigheidsduur van een AML bevoegdheid is 

a. 1 jaar 

b. 2 jaar 

c. onbeperkt, maar het document moet elke 5 jaar worden vernieuwd 

9. Voor het verlengen van een AML bijzondere bevoegdverklaring geldt de volgende ervaringseis: 

a. In de 12 maanden voor de datum van aanvraag tenminste 6 maanden ervaring 

b. In de 24 maanden voor de datum van aanvraag tenminste 6 maanden ervaring 

c. In de 24 maanden voor de datum van aanvraag tenminste 12 maanden ervaring 

10. Een AML-AB3Z mag onderhoud uitvoeren aan 

a. vleugelvliegtuigen 

b. hefschroefvliegtuigen met turbinemotoren 

c. hefschroefvliegtuigen met zuigermotoren en een maximum startmassa tot 2730 kg 



11. Een EZT-C mag groot onderhoud uitvoeren aan electronische installaties in 

a. vleugelvliegtuigen 

b. zweefvliegtuigen 

c. zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen 

12. Een luchtvaartuig met inschrijvingskenmerk PH-3A2 is een 

a. zweefvliegtuig of motorzweefvliegtuig (TMG) 

b. helikopter of vliegtuig 

c. micro-light aircraft (MLA) 

13. Wat is het verschil tussen een AML en een Part-66-AML? 

a. AML: kleine luchtvaart, Part-66-AML: grote luchtvaart 

b. AML: max. 1 motor, Part-66-AML: meer motoren 

c. AML: alleen PH-registraties, Part-66-AML: registraties uit alle EASA landen 

14. Een luchtvaartuig wordt ingeschreven in het Nederlandse register als 

a. het een Nederlandse eigenaar heeft 

b. het een Nederlandse eigenaar heeft en het beheer van de luchtwaardigheid vanuit 
Nederland wordt gevoerd 

c. het een Nederlandse eigenaar heeft en het beheer van de luchtwaardigheid vanuit een 
EASA land wordt gevoerd 

15. Een Part-66-AML categorie A mag een Certificate of Release to Service (CRS) afgeven na 
uitvoeren van  

a. een taak als deel van klein onderhoud (line maintenance) 

b. klein onderhoud aan een deel (motor, constructie, instrumenten,etc.) van een vliegtuig 
(line maintenance) 

c. groot onderhoud van een geheel vliegtuig (base maintenance) 

16. Een historisch luchtvaartuig met een Speciaal-BVL mag vliegen in 

a. Nederland 

b. EASA landen 

c. FIR Amsterdam 

17.  Met een vliegvergunning (Permit to Fly) mogen de volgende soorten vluchten worden uitgevoerd 

a. commerciële vluchten 

b. vluchten met een specifiek doel (bijv. testvluchten) 

c. vluchten met historische vliegtuigen 

18. Een export-BVL heeft de volgende geldigheidsbeperking: 

a. éénmalige afgifte 

b. 1 jaar geldig 

c. onbeperkt geldig 

19. Een EASA Standaard-BVL heeft een geldigheidsduur van 

a. 1 jaar 

b. 2 jaar 

c. onbeperkt 

20. Een vliegtuig met een maximale startmassa boven 5700 kg mag worden onderhouden door een 

a. MOA 

b. MOA-F 

c. CAMO 



21. Een Airworthiness Review Certificate (ARC) heeft een geldigheidsduur van 

a. 1 jaar 

b. 2 jaar 

c. onbeperkt 

22. Een ARC bij een BVL wordt afgegeven door  

a. de Minister van V&W 

b. de Minister van V&W of een CAMO 

c. een CAMO of een EZT 

23. De luchtwaardigheid van een luchtvaartuig wordt aangetoond door een geldig 

a. typecerficaat 

b. CRS 

c. BVL + ARC 

24. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoudsprogramma van een luchtvaartuig? 

a. CAMO of MOA 

b. Eigenaar/houder 

c. AML 

25. Een onderhoudsprogramma moet worden aangepast aan nieuwe aanbevelingen van de fabrikant 
binnen een termijn van 

a. 3 maanden 

b. 6 maanden 

c. 1 jaar 

26. Als aanvullende onderhoudsinformatie van de fabrikant afwijkt van de onderhoudsaanwijzingen 
van de minister van V&W, dan  

a. prevaleert de aanwijzing van de minister  

b. prevaleert de informatie van de fabrikant 

c. beslist de eigenaar/houder 

27. Een alternatief onderhoudsprogramma is toegestaan voor 

a. Vliegtuigen met een maximale startmassa tot 5700 kg, helikopters met een maximale 
startmassa tot 2730 kg, zweefvliegtuigen en ballonnen 

b. MLA’s en TMG’s 

c. zweefvliegtuigen 

28. Een alternatief onderhoudsprogramma mag als volgt afwijken van de aanbevelingen van de 
fabrikant 

a. overschrijden van onderhoudsintervallen 

b. overschrijden van revisie-intervallen of bedrijfslimieten 

c. overschrijden van revisie-intervallen of bedrijfslimieten of het niet opnemen van 
aanvullende periodieke inspecties 

29. Periodiek onderhoud van een luchtvaartuig mag door de houder worden uitgesteld  

a. binnen de door de fabrikant aangegeven grenzen of 10 % (niet cumulatief) 

b. 10 % 

c. 20 % 

30. Periodiek onderhoud mag gebeuren door of onder toezicht van de eigenaar/houder voor 

a. zweefvliegtuigen en ballons 

b. zweefvliegtuigen met hulpmotor en TMG’s 

c. MLA’s en amateurbouwluchtvaartuigen 



31. Groot onderhoud aan een zweefvliegtuig mag worden uitgevoerd door 

a. eigenaar/houder 

b. AML-A 

c. EZT-A of erkend bedrijf (MOA) 

32. Klein onderhoud is 

a. onderhoud dat op eenvoudige wijze is uit te voeren 

b. onderhoud dat op eenvoudige wijze is uit te voeren, met uitzondering van revisie 

c. onderhoud niet zijnde groot onderhoud 

33. Groot onderhoud omvat 

a. reparaties die de luchtwaardigheid kunnen beïnvloeden 

b. revisies en grote reparaties 

c. onderhoud niet zijnde klein onderhoud inclusief revisies 

34. In een certificaat van vrijgave voor gebruik (CRS) verklaart een AML 

a. dat het onderhoud conform de Regeling onderhoud luchtvaartuigen is uitgevoerd 

b. welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd 

c. wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden 

35. Een onderhoudsverklaring van een luchtvaartuig wordt opgesteld door 

a. AML 

b. ARC inspecteur 

c. eigenaar/houder 

36. Een onderhoudsverklaring vermeldt 

a. wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden 

b. wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden 

c. dat het laatste onderhoud correct is uitgevoerd 

37. Een ARC- of BVL-verlengingsinspectie van een luchtvaartuig mag worden uitgevoerd door 

a. AML 

b. MOA 

c. CAMO of EZT 
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