AML zweefvliegtechnici
U heeft dit AML nodig indien u als zweefvliegonderhoudstechnicus werkzaam wilt zijn.
1.

Kennis

Een aanvrager voor een bewijs van bevoegdheid moet door middel van module examens aantonen
dat hij een voldoende kennisniveau heeft in de hieronder genoemde vakken.
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De module-examens worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) examencommissie
afgenomen. Het examen mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn behaald en met voldoende resultaat
zijn afgelegd
2. Ervaring
De aanvrager van een bewijs van bevoegdheid moet de vereiste ervaring opdoen in het
vliegtuigonderhoud. U dient 2 jaar ervaring aan te tonen. De ervaring is opgedaan in systemen en bij
werkzaamheden die vallen binnen de aangevraagde bevoegdverklaring.
Voor een eerste afgifte van een bevoegdverklaring is de eis dat uw ervaring is opgedaan onder
toezicht van een bevoegd persoon of een erkende onderhoudsorganisatie.
3. Verlenging Bewijs van Bevoegdheid
Na twee jaar is het AML verlopen en kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Bij uw aanvraag toont u
aan dat u in de 2 jaar voorafgaande aan uw aanvraag 6 maanden ervaring heeft opgedaan. Het
aanvraagformulier mag niet eerder dan 2 maanden voor de vervaldatum worden opgestuurd.
4. Uitbreiding Bewijs van Bevoegdheid
Het bewijs van bevoegdheid kan worden uitgebreid met een bevoegdheid. Hiervoor toont Basis
Kennis en Ervaring aan. Uw basiskennis kan worden aangetoond door middel van het moduleexamen en 1 jaar ervaring. De ervaring is opgedaan onder toezicht van een bevoegdpersoon of een
erkende onderhoudsorganisatie.
5. Wederafgifte Bewijs van Bevoegdheid
Wanneer uw AML langer dan 2 maanden is verlopen vraagt u wederafgifte aan. Bij uw aanvraag toont
u aan dat u in de twee jaar voorafgaande aan uw aanvraag, ten minste zes maanden ervaring heeft
opgedaan. Uw ervaring is opgedaan na de vervaldatum en onder toezicht van een bevoegd persoon
of erkende onderhoudsorganisatie.
6. Aanvraag
Op de website kunt u het aanvraagformulier downloaden.
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