Aanvraag

Vergunning opleidingsinstelling RPA-L
Voor eerste aanvraag, verlenging of wijziging

Met dit formulier vraagt u een eerste vergunning, verlenging of
wijziging voor een RPA-L opleidingsinstelling aan.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.

Stuur het formulier naar div.hoofddorp@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

			1

Gegevens opleidingsinstelling

1.1

Naam opleidingsinstelling

|

1.2

Naam volgens KvK register

|

1.3

KvK-nummer

|

1.4 Certificaatnummer (indien al een
geregistreerde opleiding)

|

1.5

|

Naam eigena(a)r(en)

|
1.6 Voorgenomen startdatum
opleidingen (indien van toepassing)

|

1.7

|

Adres

1.8 Postcode en plaats

|					|

1.9 Website

|

1.10 Adres trainingslocatie

|

1.11 Postcode en plaats

|					|

1.12 Naam contactpersoon

|

1.13 Telefoonnummer en e-mailadres

|																	|

			2

Soort aanvraag

2.1

n Eerste aanvraag				n Verlenging			 n Wijziging

Reden van de aanvraag

			3

Opleiding(en)

3.1

n Theorie			 n Praktijk

Welk opleiding wordt gegeven?

3.2 RPA-L voor de categorie

3.3 Wordt FI (RPA-L) gegeven?

n Vliegtuig(en) in de categorie(en):			

n ≤ 25 kg		

n > 25 - ≤ 150 kg		

n VLOS			 n EVLOS

n Helikopter(s) in de categorie(en):			

n ≤ 25 kg		

n > 25 - ≤ 150 kg		

n VLOS			 n EVLOS

n Ander luchtvaartuig in de categorie(en): n ≤ 25 kg		

n > 25 - ≤ 150 kg		

n VLOS			 n EVLOS

n Ja			 n Nee
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Registratie RPAS vliegopleiding(en)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

			4

Registratie luchtvaartuigen en vluchtnabootsers

4.1 Registratie('s)

| PH-							| PH-							| PH-							| PH-							
| PH-							| PH-							| PH-							| PH-							
| PH-							| PH-							| PH-							| PH-							
| PH-							| PH-							| PH-							| PH-							

			5
5.1

Opmerkingen

Geef hier eventuele
opmerkingen die van toepassing
zijn op de aanvraag

			6
6.1 Stuur de volgende bijlagen mee

			7

Bijlagen
-

Trainingshandboek
Examenhandboek
Trainingsprogramma (voor docenten en instructeurs)
Beschrijving van de theorie-accommodatie
Lijst met instructeurs (zie pagina 3 voor de gegevens die op de lijst moeten staan)
Lijst met praktijk trainingslokaties (zie pagina 3 voor de gegevens die op de lijst moeten staan)
Referentielijst waarin implementatie van de regeling opleidingsinstellingen wordt verantwoord
Kopie verzekeringscertificaat van elk luchtvaartuig
Kopie Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL)
Verklaring van beschikbaarheid van luchtvaartuig(en) (indien de opleidingsinstelling niet de eigenaar is)
Kopie inschrijving KvK (alleen in geval van eerste aanvraag)

Ondertekening
Ondergetekende, zijnde de aanvrager van de registratie, verklaart dat alle in dit formulier en de bijlagen vermelde
gegevens naar waarheid zijn verstrekt en dat alle opleidingen zullen geschieden in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wettelijke regelingen.

7.1

Plaats en datum

|																								|

7.2 Naam

|

7.3 Handtekening

|
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Registratie RPAS vliegopleiding(en)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting bij bijlagen
Lijst met instructeurs
-

-

Stuur een lijst van instructeurs(s) mee waarin minstens wordt aangegeven:
Naam van de instructeurs(s),
Soort instructeur (vluchtinstructeur, vluchtsimulatorinstructeur, theorie-instructeur)
Soort brevet en brevetnummer van de instructeurs(s),
Training die gegeven zal worden door elke instructeur
De lijst dient per instructeur, vergezeld te gaan van:
C.V. van de instructeurs
Kopie van het brevet
Verklaring van beschikbaarheid

Voorbeeld:

Lijst met instructeurs die de training gaan geven
Naam instructeurs

Soort instructeur
Vluchtinstructeur

Soort brevet

Brevetnummer

Training die gegeven zal worden

Vluchtsimulatorinstructeur
Theorie-instructeur

Lijst praktijk trainingslokaties
Stuur een lijst van praktijk trainingslokaties mee, met de naam van de trainingslokaties en de adressen.
Voorbeeld:

Lijst met praktijk trainingslokaties
Naam trainingslokatie

Adres
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