Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussels
part66@mobilit.fgov.be

Vak bestemd voor de dienst vergunningen

AANVRAAG VOOR EEN EERSTE AFLEVERING / WIJZIGING / VERNIEUWING
VAN EEN DEEL-66 BEWIJS VAN ONDERHOUDSBEVOEGDHEID VOOR LUCHTVAARTUIGEN
(PART-66 AML)
Naam:

Voornaam:

Ik vraag aan (desbetreffende vakje(s) aankruissen):
Een EERSTE AFLEVERING van een Deel-66 bewijs
Een WIJZIGING van mijn Deel-66 bewijs N° BE.66.
Een VERNIEUWING van mijn Deel-66 bewijs N°BE.66.
Toevoeging van een bevoegdverklaring
Bevoegdverklaring

A

B1

B2

B2L

B3

L

C

Vleugelvliegtuig met turbinemotor
Vleugelvliegtuig met zuigermotor
Helikopter met turbinemotor
Helikopter met zuigermotor
Avionica
Complexe motoraangedreven luchtvaartuigen
Andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen
Zweefvliegtuigen, gemotoriseerde zweefvliegtuigen, ELA1 vleugelvliegtuigen, luchtballonnen en luchtschepen
Vleugelvliegtuigen met zuigermotor zonder drukkajuit ≤2000kg MTOM
Subcategoriëen voor categorie L

Systeembevoegdverkaringen voor
categorie B2L:

L1C: Composieten zweefvliegtuigen

Automatische vlucht

L1: Zweefvliegtuigen

Instrumenten

L2C: Gemotoriseerde composiet zweefvliegtuigen en
composieten ELA1-vleugelvliegtuigen
L2: Gemotoriseerde zweefvliegtuigen en
ELA1-vleugelvliegtuigen

Com/Nav

L3H: Heteluchtballonen

Cascosystemen

Surveillance

L3G: Gasballonnen
L4H: Heteluchtzeppelins
L4G: ELA2-gaszeppelins
L5: Andere gaszeppelins dan ELA2
Ik voeg hierbij:
Een attest van examenvrijstellingen, zo mogelijk
Een kopie van de certificaten van mijn Deel-66 basiskennis examens en/of opleiding
Een gedetailleerde beschrijving van mijn eigen ervaring in het onderhoud van luchtvaartuigen

DOC/L-PEL/0200-51, issue 7, 01/08/2020
www.mobilit.belgium.be
Page 1 of 5

EASA FORM 19

Toevoeging van een luchtvaartuigtype of luchtvaartuiggroep
Luchtvaartuigtype (met motortype) of luchtvaartuiggroep

B1

B2

B3

C

Ik voeg hierbij:
Een kopie van de certificaten van mijn luchtvaartuigtype theorieopleiding en/of examen
Een kopie van de certificaten van mijn luchtvaartuigtype praktijkopleiding en/of ervaring
Een omschrijving van mijn ervaring in luchtvaartuigtype onderhoud (SOJT) (zo mogelijk)

Schrapping van één of meerdere beperking(en)
Beperking

Referentienummer certificaat

Ik voeg hierbij:
Een kopie van de certificaten van mijn Deel-66 omzettingsexamens
Een beschrijving van mijn ervaring in de betreffende beperking, zo mogelijk

Bijvoegen van nationale bevoegdheden buiten het toepassingsgebied van Deel-66
Luchtvaartuigen of luchtvaartuiggroepen die niet behoren tot Annex 1

Nationale bevoegdheden

Ik voeg hierbij:
Een bewijs van mijn nationale voorrechten van certificering, zo mogelijk
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Een OMZETTING van mijn in Belgïe geldige kwalificatie van certificeringpersoneel naar een Deel-66 bewijs
Ik bezit de volgende kwalificatie

Ik voeg hierbij:
Een kopie van de onderhoudsorganisatie afgegeven certificeringtoelating

Ik wens dat de volgende luchtvaartuigtypen die aan mijn kwalificatie van certificeringpersoneel verbonden zijn, op mijn
Deel-66 bewijs worden bijgeschreven:
Luchtvaartuigtype (met motortype) of luchtvaartuiggroep

B1

B2

C

Ik voeg hierbij:
Een kopie van de onderhoudsorganisatie afgegeven certificeringtoelaing
(bijvoorbeeld: maatschappijvergunning)
Een kopie van de certificaten van mijn typeopleidingen en/of ervaring

Opgelet: enkel in te vullen voor de omzetting van de nationale voorrechten van certificering die u voor de inwerkingtreding
van de Deel-66 reglementering verkregen hebt, en voor de luchtvaartuigtypen waarvoor u de certificeringvoorrechten had.
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Gegevens van de aanvrager:
Naam:
Voornaam:

:
:

:
Adres
Straat:
Nummer:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon / GSM nummer:
E-mail:
Ik voeg hierbij :
Een kopie van mijn identiteitskaart of paspoort.

Gegevens van de werkgevenr:
Naam:
Referentie van erkenning van de onderhoudsorganisatie :
Adres
Straat:
Nummer:
Plaats:
Postcode:
Land:
Telefoonnummer:
Email:
Gegevens van het Deel-66 bewijs:
Deel-66 bewijs nummer:
Datum van uitgifte:
Deel-66 bewijs taal:
Nederlands [+ Engels]
Frans [+ Engels]
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I bevestig hierbij dat:
1.
2.
3.

Ik geen houder ben van een Deel-66 bewijs, uitgegeven door een andere lidstaat;
Ik geen aanvraag voor een Deel-66 bewijs in een andere lidstaat heb ingediend; en
Ik nooit een Deel-66 bewijs heb gehad, die werd uitgegeven door een andere lidstaat en in enige andere lidstaat
is ingetrokken of opgeschort.

Ik weet dat elke onjuiste informatie me kan beletten een geldig Deel-66 bewijs te verkrijgen.
Ik voeg hierbij:
Mijn huidige Deel-66 bewijs, zo mogelijk

Naam:
Ondertekening:

Datum:

ontvangen op

Na het indienen van dit aanvraagdocument, zal u via mail een betalingsuitnodiging ontvangen met het verschuldigde bedrag.
Wacht steeds met betalen tot na de ontvangst van deze betalingsuitnodiging. Spontane betaligen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van
uw dossier, integendeel. Betaal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de betalingsuitnodiging! Dit kan enkel een positieve invloed hebben op de snelheid van de behandeling van uw dossier.
Voor meer informatie omtrent de vergoedingen : www.mobilit.belgium.be (NL)
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Prijs (AR 14/02/01 Art. 4).
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