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Topics
Initial version
Corrections
New declaration of applicant
Corrections: specifications for instructor (Section 3, 4 and 5)

When to use this application form?
In case of application for the:
issue of a licence,
issue of a rating,
issue, revalidation and renewal of the instructor rating
Which sections to fill in?
Section 1 – Application – has to be filled in systematically.
Please select what you are applying for:
issue of the licence, a rating or an instructor rating;
revalidation (your instructor rating is still valid) of your instructor rating;
renewal (your instructor rating is not valid anymore) of your instructor rating.
Section 2 – Details of the applicant – has to be filled in systematically.
If you wish to inform us of your personal details or of any changes in our personal details, please fill in all the details.
Otherwise fill in your personal licence number in the 2.1.
Section 3 – Training
For an issue of a licence, please fill in 3.1.
For the issue of an instructor rating, please fill in 3.2.
Section 4 – Exams
For the issue of a licence, please fill in 4.1. and 4.2.
For the issue of a rating, please fill in 4.2.
For the issue, revalidation (if applicable) and renewal of the Instructor, please fill in the following section 5.
Section 5 – Exam
For the issue and the renewal of the instructor rating, please fill in this section.
In case of a revalidation, fill in the section only if you lack instructor experience.
Section 6 – Experience.
This section has to be filled in for the issue and the revalidation of an instructor.
Section 7 – Declaration of applicant – has to be filled in systematically.

BELGIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY
EUROPEAN UNION
Aanvraagformulier voor:
- het bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA
- de typebevoegdverklaring RPL-A, RPL-R et RPL-S
- de bevoegdverklaring voor RPAS-vlieginstructeur
1. Aanvraag

Datum van ontvangst

In te vullen door de aanvrager

Ik wens te behalen :
Bewijs van bevoegdheid als bestuurder
Bevoegdverklaring

RPL-A

RPL-R

RPL-S

Bevoegdverklaring voor RPAS vlieginstructeur
Afgifte

Verlenging

Hernieuwde afgifte

2. Gegevens van de kandidaat

In te vullen door de aanvrager

2.1. Houder van een Belgische vergunning BE.FCL…………………………………….
Voornaam:

Naam:

Rijksregisternummer:
Geboortedatum:

Nationaliteit:

Geboorteplaats:
Adres:
Woonplaats :

Postcode:

Telefoon /GSM:

E-mail:

Vereist(e) document(en):
Kopie van de nationale identiteitskaart of paspoort
3. Opleiding voor het bewijs van bevoegdheid of de bevoegdverklaring voor vlieginstructeur
In te vullen door de aanvrager en de instructeur
Datum :

Instructeur

3.1. Praktijk opleiding

Van…/..../….Tot…./…/….

3.2. Cursus instructietechniek

Van…/..../….Tot…./…/….

Handtekening

(Of vrijstelling op basis van PART-FCL FI rating)

Vereist(e) document(en):
Kopie van het logboek
Attest van de cursus instructietechniek
Kopie van de vergunning indien vrijstelling van de cursus instructietechniek
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4. Examens voor het bewijs van bevoegdheid en/of bevoegdverklaringen

In te vullen door de aanvrager

4.1. Theorie examen :
Examen geslaagd op ......./......../………... (datum)
Vrijstelling op basis van een geldig militair brevet, geldige piloot vergunning PART-FCL.
4.2. Praktijk examen :
Examen geslaagd op ......./......../………... (datum)*
Vereist(e) document(en):
Attest van het geslaagd theorie examen
Kopie van het militair brevet of de vergunning PART-FCL (indien van toepassing)
Kopie van het praktijkexamen verslag
*voor elke type drone (RPL-A, RPL-R en RPL-S) wordt er een apart praktijkexamen gevraagd

5. Examens voor de bevoegdverklaring van vlieginstructeur

In te vullen door de aanvrager

Examen geslaagd op ......./......../………... (datum)
Vereist(e) document(en):
Kopie van het verslag van het instructeur examen (= RPA Instructor assessment of competence form)
6. Ervaring

In te vullen door de aanvrager

Totaal aantal vlieguren :
Totaal aantal vlieguren na het behalen van het bewijs van bevoegdheid :
Totaal aantal vlieguren als instructeur gedurende de geldigheidsperiode van de bevoegdverklaring
vlieginstructeur :
Vereist(e) document(en):
Kopie van het logboek
7. Verklaring van de kandidaat
In te vullen door de aanvrager
Ik verklaar dat al de informatie op dit formulier correct is.
Ik verklaar alle vereiste documenten te hebben toegevoegd voor mijn aanvraag.
Ik wens mijn bewijs af te halen bij het DGLV tijdens de openingsuren.
Ik wens dat het DGLV mijn bewijs opstuurt per post.
Handtekening (aanvrager) :
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