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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 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. De PH-5LX is 
A. Een motorzweefvliegtuig (TMG) 
B. Een onbemand luchtvaartuig 
C. Een helicopter 

4. Hoe lang mag een bijzondere bevoegdverklaring AML ten hoogste verlopen zijn bij verlenging? 
A. 2 maanden 
B. 6 maanden 
C. 12 maanden 

5. Aan welk type luchtvaartuig mag men zonder geldige bevoegdverkaring onderhoud uitvoeren? 
A. Zweefvliegtuig 
B. Luchtballon 
C. Amateurbouwluchtvaartuig 

6. Welke soort onderhoud mag AML-A uitvoeren aan een zweefvliegtuig: 
A. Niet-complex onderhoud 
B. Beperkt complex onderhoud 
C. Complex onderhoud 

7. Welke onderhoudstaken mag de piloot/eigenaar van een zweefvliegtuig niet uitvoeren? 
A. Onderhoud waarvoor geen speciaal gereedschap of testapparatuur nodig is en waarvoor 

hij de benodigde deskundigheid bezit om de taak te kunnen uitvoeren 
B. Eenvoudige visuele inspecties en handelingen om de algemene staat en normale werking 

van het luchtvaartuig vast te stellen 
C. Onderhoud van cruciaal belang voor de veiligheid, waarvan onjuiste uitvoering de 

luchtwaardigheid nadelig zou beïnvloeden 
8. 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. 

9. Hoelang is een AML bevoegdheid geldig? 
A. 1 jaar 
B. 2 jaar 

C. onbeperkt 
10. Wat wordt verstaan onder niet-complex onderhoud? 

A. onderhoud anders dan complex onderhoud; 
B. onderhoud dat op eenvoudige wijze uit te voeren is, met uitzondering van revisie; 
C. periodieke inspecties, voorgeschreven door de fabrikant en de daaruit  

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

11. Welk type luchtwaardigheidsbewijs geldt voor historische luchtvaartuigen? 
A. Permit to Fly  
B. EASA-beperkt-BvL 
C. Speciaal-BvL 

12. De CAMO KNVVL geeft Airworthiness Review Certificates (ARCs) af met een geldigheid van  
A. 1 jaar 
B. 2 jaar 
C. 3 jaar 
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1. B 

2. C 

3. B 

4. A 

5. C 

6. B 

7. C 

8. B 

9. B 

10. A 

11. C 

12. A 

 


