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Verlengen van bevoegdverklaring monitor van paramotor
Deze nota is informatief bedoeld en kan slechts gebruikt worden als leidraad.

Toepasbaarheid:
Vliegvergunningen
Medische vergunningen
Training organisaties
FSTD
Categorie van het Luchtvaartuig:
Vliegtuig ☐
ULM ☐

monitor van paramotoren

Helikopter ☐
Paramotor ☒

Zweefvliegtuig ☐
RPAS ☐

Ballon ☐

Luchtschip ☐

1. Inleiding
Deze informatie nota legt uit hoe een monitor van paramotoren zijn bevoegdverklaring kan verlengen.

2. Werkwijze
Aanmelden voor de test
De monitor waarvan de geldigheid van zijn bevoegdverklaring afloopt, neemt zelf contact op met een examinator die
werd aangewezen door de Directeur generaal van het DGLV.
De lijst met de aangeduide examinatoren vindt men terug op de website van het DGLV:
https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_vergunningen_list_examinatoren_monitoren_pa
ramotor.
De examinator dient de test te registreren bij het Directoraat generaal Luchtvaart (DGLV).
Men vindt meer informatie over de procedure op de volgende webpagina:
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/piloten/skill_test_proficiency_check.
Opgelet: De test dient te worden afgelegd in de loop van het laatste jaar van de geldigheid van zijn bevoegdverklaring
monitor voor paramotoren.
Documenten voor te leggen door de monitor aan de examinator vóór de test:
• Een identiteitskaart.
• Een geldige toelating tot het besturen van een paramotor met een geldige bevoegdverklaring monitor voor
paramotoren.
• Een geldig medisch attest.
• Het vliegboek met een overzicht van de gevlogen uren.
• Het bewijs van betaling van de vergoeding van de test en de onkosten voor de verplaatsing van examinator.
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Verloop van de test
De test is een didactische test en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
De monitor maakt een keuze uit een reeks van 8 fiches met examenvragen die worden voorgesteld door de examinator.
Elke fiche bestaat uit een aantal vragen over de theoriecursus paramotor en een oefening uit het praktisch instructie
programma voor het behalen van de toelating tot het besturen van een paramotor.
De monitor voorziet al het materiaal om de vliegles te kunnen geven.
Tijdens de theorie en de vlieg-instructie speelt de examinator de rol van student-piloot.
Na de test zal de examinator een verslag opmaken voor het verlengen van de bevoegdverklaring en deze meegeven
met de monitor. Het verslag stelt de omstandigheden alsook het verloop van de test voor en vermeldt of de kandidaat
monitor “geslaagd” of “niet geslaagd” is.
Teneinde zijn bevoegdverklaring te kunnen verlengen dient de monitor, binnen de periode van de geldigheid van de
bevoegdverklaring, een aanvraag voor verlenging te doen bij het DGLV, vergezeld met het verslag van de test.

3. Referentie in de regelgeving
Artikel 30 van het koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het
luchtverkeer van paramotoren van 10 Juni 2014.

4. Inwerkingtreding en opheffing
Deze nota blijft geldig tot nader order.
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