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AANVRAGEN VOOR EEN NATIONALE AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE (AML-NL)
APPLICATION FOR A NATIONAL AIRCRAFT MAINTENANCE LICENSE (AML-NL)

Deze AIC-B is van belang voor alle houders van een Nationale Aircraft Maintenance Licence (AML-NL), een erkenning
als zweefvliegtechnicus (EZT) en/of een aanwijzing als liertechnicus.
NIEUWE AANVRAAGFORMULIEREN
Sinds kort zijn er voor deze vergunningen nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar. Deze zijn te downloaden van de
IVW-site: http://www.ivw.nl/nl/Loket/formulieren/.
AANVRAAGPROCEDURE VOOR ZWEEFVLIEGTECHNICI
De aanvraagprocedure voor verlenging van een AML als
Zweefvliegtechnicus is vereenvoudigd.
De opgave van de werkervaring hoeft voortaan alleen op het
aanvraagformulier te worden gedaan met de zgn. eigen verklaring. Het insturen van de logboekjes kan daarmee achterwege blijven. Hiermee is deze procedure gelijk met die welke
wordt gehanteerd voor een AML-NL voor grondwerktuigkundigen.
ADMINISTRATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Alle AML-houders moeten een administratie bijhouden van
de uitgevoerde werkzaamheden. Deze moet op verzoek kunnen worden overlegd.
Grondwerktuigkundigen kunnen hiervoor vaak terugvallen op
de administratie van het vliegtuigonderhoudsbedrijf waar zij
werkzaam zijn. Zweefvliegtechnici gebruiken nog het
bekende logboekje.
DE LOGBOEKJES VERDWIJNEN
Het administreren in de logboekjes gebeurt alleen nog maar
door de zweefvliegtechnici. De grondwerktuigkundigen hanteren steeds meer eigentijdser vormen van administratie,
meestal met de computer. Op dit punt zullen de grondwerktuigkundigen en zweefvliegtechnici ook gelijk worden behandeld.
Beide categorieën AML-houders mogen zelf bepalen op
welke manier zij hun werkzaamheden administreren. Voorwaarde is wel dat deze administratie de benodigde informatie bevat, waarmee kan worden aangetoond welke
werkzaamheden er zijn uitgevoerd. In het verlengde hiervan
is daarom besloten de logboekjes niet meer aan te bieden.
De bestaande logboekjes mogen nog wel worden gebruikt
tot ze vol zijn.

Nadere informatie over deze AIC-B is te verkrijgen bij:

This AIC is important for all holders of a national Aircraft
Maintenance License, holders of a “approved Zweefvliegtechnicus” certificate or winch technician certificate.
The application forms for national Aircraft Maintenance
Licences and certificates are available on the internet at:
http://www.ivw.nl/nl/Loket/formulieren/.
In essence the procedure for the General Aviation AML’s en
the recreational AML’s are now the same. The consequence
is that the conducted workhistory for the recreational AML
submitting in addition to the application form is no longer
necessary.
Therefore the “Logbooks” will be no longer available. All AML
holders may use copies of the aircraft technical logbooks as
evidence of conducting work on appropriate aircraft.
Upon request the applicant must able to submit this copies
as evidence.
Inquiries can be done at:
Transport and Watermanagement Inspectorate
Civil Aviation Authority Netherlands
Division Aircraft
PO Box 575
2130 AN HOOFDDORP
Tel 023 – 566 3400
Fax 023 – 566 3011
e-mail LVT@ivw.nl
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Divisie Luchtvaart
Unit Luchtvaartuigen
Postbus 575
2130 AN HOOFDDORP
Tel 023 – 566 3400
Fax 023 – 566 3011
e-mail LVT@ivw.nl
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