Aanvraag

Afgifte of uitbreiding
instructeursbevoegdheid FI(S)
Met dit formulier kunt u een eerste afgifte of uitbreiding van de
instructeursbevoegdheid (FI(S)) voor een SPL brevet aanvragen.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in
behandeling genomen.

Stuur het formulier, inclusief bijlagen, 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

			1

Gegevens kandidaat

1.1

Naam en voorletter(s)

|																	|

1.2

Voornamen voluit

|

1.3

Brevetnummer (SPL)

|

1.4 Geboortedatum en -plaats

|						|

1.5

|				

Nationaliteit

1.6 Adres

|

1.7

|						|																

Postcode en woonplaats

1.8 Correspondentieadres

|																					

1.9 Postcode en plaats

|						|																

1.10 Telefoonnummer(s)

|																	

1.11 E-mailadres

|

			2

Gegevens aanvraag

2.1

Geef aan wat voor soort
aanvraag u wilt indienen

n (Eerste) afgifte van een instructeurscertificaat FI(S)
n Opheffen van de restrictie op het instructeurscertificaat FI(S)
n Uitbreiding van de FI(S) bevoegdheden om instructie te mogen verzorgen voor de onderstaande bevoegdheden
n TMG extension (SFCL.315(a)(2) and (a)(4)) 			

n TMG Night rating (SFCL.315(a)(3))

n Basic Aerobatic Privileges (SFCL.315(a)(5)) 			

n Advanced Aerobatic Privileges (SFCL.315(a)(5))

n Sailplane cloud flying privileges (SFCL.315(a)(5)) 		

n Sailplane towing rating (SFCL.315(a)(5)

n Banner towing rating (SFCL.315(a)(5)) 					

n an FI(S) certificate (SFCL.315(a)(7))

ILT.243.10 | 1 van 2

Aanvraag
2.2 Geef aan in welke
startmethoden u
instructiebevoegdheid wilt
aanvragen

Afgifte of uitbreiding instructeursbevoegdheid FI(S)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

n Winch launch (SFCL.315(a)(3))
n Aero tow launch (SFCL.315(a)(3))
n Self-launch (SFCL.315(a)(3))
n Car launch (SFCL.315(a)(3))
n Bungee launch (SFCL.315(a)(3))

3
3.1

Totaal aantal uren (voorafgaand
aan assessment of competence,
indien van toepassing)

Ervaring kandidaat
Sailplanes
Totaal uren

|

|

PIC uren

|

|

Uren dubbelbesturingsonderricht FI(S)

|

|

Uitbreiding: uren vlieginstructie als
FI(S)

|

|

|

|

Uitbreiding: starts vlieginstructie als
FI(S)

3.2 Aantal launches/take-offs

Winch launch

4
4.1 Stuur de volgende bijlagen mee

-

-

5.1

Wijze van betaling

Aero tow launch

Self-launch

Car launch

Bungee launch

Bijlagen

-

5

TMG

Een kopie van het EU bewijs van bevoegdheid (brevet)
Een
	
kopie van het EU bewijs van bevoegdheid (brevet) als u houder bent van een instructeursbevoegdheid in een
ander EU Part-FCL of Part-BFCL bewijs van bevoegdheid
Een kopie van de medische verklaring
Een
	
kopie van het logboek waaruit blijkt dat aan de relevante eisen in Part-SFCL is voldaan (waaronder uren, starts,
landingen,bekwaamheidsvlucht met een FI(S) onder een ATO/DTO, overlandvlucht, aftekening van bevoegdheid voor
startmethodes, basic aerobatic, advanced aerobatic, cloud flying)
Een kopie van 'Report SPL Instructor assessment of competence for FI’
Een kopie van 'Form Flight Test Schedule Assessment of Competence For FI, CRI, IRI, STI, RFI’
Een
	
kopie van het course completion certificate van de ATO of DTO en kopie van erkenning van de buitenlandse ATO/
DTO indien de opleiding in een ander EU land is gevolgd

Betaling
Nadat de inspectie Leefomgeving en Transport uw aanvraag (inclusief de bijlagen) ontvangen heeft, krijgt u een factuur
toegestuurd. Na ontvangst van het bedrag ontvangt u binnen 8 weken uw brevet (ILT streeft naar een afhandeltermijn van
2 weken)

6

Ondertekening kandidaat
Ik verklaar als kandidaat voor een EU-bewijs van bevoegdheid met de ondertekening van dit formulier het
volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en daarnaast, dat ik:
1.	Niet in het bezit ben van een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring, vergunning, autorisatie of attest met
hetzelfde doel en in dezelfde categorie afgegeven in een andere (EU) lidstaat;
2.	Geen aanvraag heb ingediend voor een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring, vergunning, autorisatie of
attest met hetzelfde doel en in dezelfde categorie in een andere (EU) lidstaat;
3. 	Nooit in bezit ben geweest van een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring, vergunning, autorisatie of attest
met hetzelfde doel en in dezelfde categorie afgegeven in een andere (EU) lidstaat welke was geschorst of
ingetrokken;
4.	Mij bewust ben dat elke incorrecte informatie verstrekt bij de aanvraag kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.

6.1 Naam aanvrager

|

6.2 Datum en woonplaats

|							

6.3 Handtekening

|

|
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