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Administratie 

van de 

AMP-inspecteur 

 

 

Deze administratie is opgebouwd met tabbladen.  U heeft de keuze deze AMP –administratie op papier 

op te slaan dan wel digitaal.   

Indien u de AMP-administratie op papier wilt opslaan gebruikt u de tabbladen 1, 2 en 3. 

Indien u de AMP-administratie digitaal wilt opslaan gebruikt u de instructies zoals beschreven onder 

tabblad 4 . 

 

Tabblad 1 Aanwijzingsbrief als AMP-inspecteur 

Tabblad 2 Overzicht van uitgevoerde AMP-inspecties 

Tabblad 3 Bewaarde inspectiedocumenten (van uitgevoerde inspecties). 

Tabblad 4 Instructies voor digitale opslag van de AMP-administratie 
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Tabblad 1 

Aanwijzingsbrief 

Van de 

AMP-inspecteur 

 

 

U wordt door de accountable manager van de CAMO KNVVL aangewezen als AMP-inspecteur. U 

bewaart de aanwijzingsbrief onder dit tabblad. 
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Tabblad 2 

Overzicht van 

uitgevoerde 

AMP-inspecties 

 

U voert als AMP-inspecteur diverse inspecties uit. Voor de audit door het Inspectie-Instituut van de 

CAMO van de KNVVL en voor uzelf is het handig om een overzicht te hebben van uitgevoerde 

inspecties. In het kader van uniformiteit en vereenvoudiging van de audit verzoeken wij u de door u 

uitgevoerde AMP-inspecties in een overzicht bij te houden. 

 
Naam AMP-inspecteur …………………………………………Blad …….. 

Datum Registratie 

PH- 

Eigenaar Vliegtuigtype Referentie-nummer 
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Tabblad 3 

Bewaarde 

inspectiedocumenten 

(van uitgevoerde AMP-inspecties). 

 

 

Als AMP-inspecteur voert u inspecties uit. U dient hiervoor een eigen administratie te voeren. Wij 

verzoeken u elke inspecties apart onder dit tabblad op te bergen.  

Per AMP-inspectie bewaart u hier het onderhoudsprogramma van het vliegtuig zelf en de originele 

door u ingevulde Afgifte en checklist Compliance AMP (onderhoudsprogramma). 
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Tabblad 4 

Instructies voor digitale opslag van de 

AMP-administratie  

 

Indien door u gewenst kan de administratie van de AMP-inspecteur digitaal worden opgeslagen.  

Hierbij moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 

1) De volgende documenten moeten in deze digitale administratie worden opgenomen: 

a. Digitale kopie aanstellingsbrief AMP-inspecteur 

b. Overzicht van uitgevoerde AMP-inspecties, 

c. Bewaarde inspectiedocumenten (van uitgevoerde AMP-inspecties). 

2) Indien gevraagd moeten al bovengenoemde documenten getoond kunnen worden. Dit kan 

door het afdrukken van de documenten of het weergeven op een daarvoor bestemde 

computer, (laptop en/of via extern geheugen). 

3) U bent als AMP-inspecteur verantwoordelijk voor een deugdelijke opslag en/of backup van 

deze administratie. 


