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Examen voor het bekomen van het beperkt bewijs van radiotelefonist.

Ref. :
-

ministerieel besluit van 23 juni 1969 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder
van vliegtuigen, inzonderheid de artikelen 6, 13, 30 en 32 ;

-

ministerieel besluit van 21 juni 1979 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder
van helikopters, inzonderheid de artikelen 6 en 9 ;

-

ministerieel besluit van 31 juli 1980 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van
boordwerktuigkundige, inzonderheid het artikel 6 ;

-

ministerieel besluit van 27 oktober 1982 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van
bestuurder van vrije ballon, inzonderheid de artikelen 8 en 14 ;

-

de verschillende ministeriële besluiten houdende vaststelling van de voorwaarden om militaire brevetten
om te zetten in burgerlijke vergunningen.
De 2de uitgave bevat
De Directeur-generaal,

R. DE BORGER
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blz. gedagtekend

: 03/92

1.

De aanvragen tot deelname aan het examen tot het bekomen van de beperkte vergunning van
radiotelefonist die door het Bestuur van de luchtvaart georganiseerd worden moeten schriftelijk ingediend
worden bij middel van het formulier waarvan model in bijlage.
De aanvragen zullen tegengetekend zijn door de persoon, erkend door de Directeur-generaal van het
Bestuur van de luchtvaart, die de kandidaat voor het examen heeft voorbereid. Hij zal er zich van
vergewissen dat de kandidaat voldoende voorbereid werd om met reële kans op slagen aan het examen
deel te nemen.
De aanvragen voor herexamen zullen eveneens volgens de hierboven vermelde procedure ingediend
worden.

2.

3.
3.1.

Volgende personen worden toegelaten kandidaten voor het examen voor te stellen;
-

de houders van een vergunning van bestuurder van een luchtvaartuig met de bevoegdverklaring
instructeur ;

-

verkeersleiders met de bevoegdverklaring instructeur ;

-

verkeersleiders met tenminste de bevoegdverklaring IFR en een ervaring van tenminste 10 jaar in de
burgerlijke of gecombineerde burgerlijke/militaire verkeersleiding ;

-

de personen die, op basis van een dossier waarin zij hun bekwaamheid inzake lesgeven, hun kennis
over de onderwezen stof en hun ervaring op luchtvaartgebied aantonen en door het afleggen van een
didactisch examen voor examinatoren aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur van de
luchtvaart bewezen hebben de vereiste kennis te bezitten.

Examenprogramma
Het theoretisch gedeelte van het examen gaat over de tele-verbinding-procedures, vervat in Volume II van
de bijlage 10 aan de Conventie over de Internationale Burgerluchtvaart (ICAO) en de reglementering
vervat in de A.I.P. België en Luxemburg, deel COM en RAC.
Het examen zal hoofdzakelijk lopen over ;
-

de spelling van het alfabet, cijfers en getallen volgens de regels van de ICAO ;

-

de posities in het vliegveldcircuit ;

-

de voorrangen van radiotelefonische berichten;

-

de gebruikelijke uitdrukkingen ;

-

de leesbaarheidsschaal der berichten ;

-

de verkorting van de roepnaam ;

-

de handelingen uit te voeren in geval van radiodefect ;

-

de verkeersleidingsgebieden :
-

tot instrument beperkt
instrument/visueel
visueel vrijgesteld
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-

de hoogtemeterinstellingen in gecontroleerd en niet gecontroleerd luchtruim ;

-

de overgangshoogten, -niveaus en -lagen ;

-

de regionale QNH ;

-

de controleorganen met wie radiocontact tot stand moet gebracht worden bij het binnenvliegen van
de CTR/TMA van Brussel ;

-

de verkeersgebieden in dewelke een voorafgaandelijk toelating van de betrokken ATC dienst
verplichtend is.

3.2.

Voor het praktisch gedeelte zal gevraagd worden te praten in de Engelse taal met de
luchtverkeersleidingdiensten en de radiotelefonische zegswijzen te gebruiken gedurende een
opgelegde en ingebeelde VFR vlucht.
De kandidaat zal beoordeeld worden over het gebruik van de radio-uitrusting, de uitspraak, de
zending van de berichten, de ontvangst en het begrip van de berichten en de kennis van de Engelse
taal.
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BIJLAGE

AANVRAAG VOOR EXAMEN

BEPERKT BEWIJS VAN RADIOTELEFONIST

Ik, ondergetekende (naam en voornaam) :
Adres :
Telefoon :
Vergunning

nr

vraag het examen af te leggen voor het bekomen van het Beperkt Bewijs van Radiotelefonist.
Voor dit examen werd ik voorbereid door : (naam van de instructeur)

Datum,

Handtekening van de kandidaat.

Ik ondergetekend, instructeur,
Naam :
Adres :
Telefoon :
verklaar dat hogervermelde kandidaat door mij werd voorbereid en dat zijn kennis voldoende is om deel te
nemen aan het examen voor het bekomen van het Beperkt Bewijs van Radiotelefonist.
Datum

Handtekening van de instructeur
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