Aanvraag
Goedkeuring wijziging
luchtvaartuig(-onderdeel) (GWL)

In te vullen door ILT
| GWL-nummer

Met dit formulier vraagt u goedkeuring voor een wijziging van een
luchtvaartuig(-onderdeel) aan.
Deze aanvraag geldt voor luchtvaartuigen die vallen onder Bijlage I van
Verordening (EU) 2018/1139, en voor luchtvaartuigen die vallen onder
artikel 2 lid 3(a) van Verordening (EU) 2018/1139 voor zover niet bedoeld
voor het uitvoeren van militaire activiteiten.
Voor alle correspondentie over deze wijziging dient u gebruik te maken
van het GWL-nummer van deze aanvraag. Het nummer kunt u vinden op
de ontvangstbevestiging.
Voor elke aanvraag goedkeuring wijziging luchtvaartuig dient u een geldig
GWL-aanvraagformulier in te dienen.

Een luchtvaartuig wordt geacht niet in luchtwaardige toestand te
verkeren, indien een uitgevoerde wijziging op het luchtvaartuig niet is
geaccepteerd door de ILT.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet meesturen
van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling genomen.
Stuur het formulier naar ILTDocumentManagement@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

Eventuele bijlagen kunnen in enkelvoud worden ingediend.

1

Gegevens aanvrager|

1.1

Bedrijf

|

1.2

Naam en voorletter(s)

|

1.3

Adres

|

1.4

Postcode en plaats

|					

1.5

Telefoonnummer

|																										

1.6

E-mailadres

|

2

|
|

Gegevens contactpersoon
> Voor aanvullende informatie betreffende deze wijziging is onderstaand persoon aangewezen als contactpersoon.

2.1

Naam en voorletter(s)

|

2.2 Adres

|

2.3

|					

Postcode en plaats

2.4 Telefoonnummer

|																										

2.5 E-mail adres

|

|				
|
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Goedkeuring wijziging luchtvaartuig(-onderdeel) (GWL)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Keuringsverzoek
> Ondergetekende verzoekt de keuring van de wijziging van het volgende model luchtvaartuig en/of onderdeel daarvan.

3.1

Type / model

|

3.2

Vliegtuigfabrikant

|

> Indien de goedkeuring aangevraagd wordt voor een specifieke registratie, hieronder de registratie en het serienummer
invullen. Wanneer de goedkeuring gevraagd wordt voor het generieke type/model veld 3.3 leeg laten.

3.3

|

Registratie
, S/N

4

Keuringsaspecten
> De certificatiebasis voor de wijziging, bv. CS-23, CS-25 e.d.
|

4.1 Certificatiebasis

> Geef aan welke onderwerpen door de wijziging worden beïnvloed.
4.2 Geraakte onderwerpen

5

n Prestaties

n Systemen

n Cabin safety

n Besturingskarakteristiek

n MMEL

n EMC

n Structurele sterkte

n Brandveiligheid

n Onderhoud

n AFM

n Anders:

Omschrijving van de wijziging
1.
2.
3.
4.

Duidelijke omschrijving van de modificatie en de werking ervan d.m.v. tekst en figuren.
Duidelijke installatietekening, waaruit de plaatsing van de modificatie in het luchtvaartuig blijkt (foto’s).
Voorstel voor de wijze waarop aan luchtwaardigheidsvoorschriften en operationele eisen (JAR, FAR en CAA-NL) worden voldaan.
Onderbouwing voor de beslissing Minor of Major (ref AMC/GM to EASA part21 section A Subpart D).

5.1 Geef een duidelijke omschrijving
van de wijziging

| Verder op bijlage(n) nr.

t/m
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6.1

Stuur de volgende bijlagen mee

Goedkeuring wijziging luchtvaartuig(-onderdeel) (GWL)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen
- Tekeningen, nummers:
- Berekeningen:
- Rapporten, nummers:
- Wijziging(en) voor het fabrieksvlieghandboek:
- Wijziging(en) voor de onderhoud gegevens, of een aanvulling op de laatste uitgave hiervan:

- Andere gegevens:

7

Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

7.1

Naam

|

7.2 Plaats en datum

|																					

7.3 Ondertekening

|

|
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