Verklaring

Declared Training Organization (DTO)
Met dit formulier verklaart u, dat u opleidingen t.b.v. vliegend
personeel verzorgt of gaat verzorgen met inachtneming van de regels,
zoals vastgelegd in EU-Verordening 1178/2011, Annex VIII - Part DTO
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen.

Stuur het formulier naar dto@ilent.nl met "DTO" in de onderwerpregel
of naar Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

			1

Gegevens organisatie

1.1

Naam organisatie

|																	

1.2

Kvk-nummer

|					

1.3

Adres

|

1.4 Postcode en plaats
1.5

Telefoonnummer en e-mailadres

1.6 Naam vertegenwoordiger
1.7

Telefoonnummer en e-mailadres

|							|
|																	|
|																	
|																	|

1.8 Naam hoofd training

|			

1.9 Telefoonnummer en e-mailadres

|																	|

			2

Gegevens verklaring

2.1

n Eerste verklaring		

Is dit een eerste DTO verklaring
of een wijziging?
(Bij wijziging(en) alleen de naam van
de organisatie en de gewijzigde
onderdelen invullen).			

			3

n Wijziging				| Wijzigingsdatum: 								| DTO nummer: 								

Gegevens DTO vestiging(en) waar de opleiding plaatsvindt
>

3.1

Naam luchthaven

| Startdatum:

Bij meer dan 3 DTO vestigingen, deze graag als bijlage toevoegen (zie paragraaf 7).

|													

3.2 Adres DTO vestiging

|

3.3 Postcode en plaats

|							|

3.4 Telefoonnummer en e-mailadres

|																	|

3.5 Plaatsvervangend hoofd training

|
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3.6 Naam tweede luchthaven

|

3.7 Adres DTO vestiging

|

3.8 Postcode en plaats

|

3.9 Telefoonnummer en e-mailadres

|							|

3.10 Plaatsvervangend hoofd training

|																	|

3.11 Naam derde luchthaven

|													

3.12 Adres DTO vestiging

|

3.13 Postcode en plaats

|

3.14 Telefoonnummer en e-mailadres

|							|

3.15 Plaatsvervangend hoofd training

|																	|

			4

Gegevens Opleidingen (Conform DTO.GEN.110(a) t/m (d))

4.1 Aangeboden opleidingen
Airplane

Brevetten:

n Theorie PPL (A) / LAPL (A)   
n Praktijk PPL (A)  										n Praktijk LAPL (A)

Ratings:		 n Class Rating-SEP (Land)							  	n Aerobatic Rating

				n

Class Rating-SEP (Sea)							 	 	n Sailplane Towing Rating

				n Class Rating-TMG	  								n Banner Towing Rating
																				n Night Rating
																				n Mountain rating
4.2 Aangeboden opleidingen
Helicopter

4.3 Aangeboden opleidingen
zweefvliegtuigen

n Theorie PPL (H) / LAPL (H)   

Brevetten:

n Praktijk PPL (H)  										n Praktijk LAPL (H)
Ratings:		 n SE Type Rating: 						

(≤ 5 seats)			

				n SE Type Rating: 						

(≤ 5 seats)  

				n SE Type Rating: 						

(≤ 5 seats)  

n Night Rating

n Theorie SPL / LAPL (S)   

Brevetten:

n Praktijk SPL	  										n Praktijk LAPL (S)
n Uitbreiding met TMG
n Additionele startmethode				
Ratings:		 n Aerobatic Rating											n Flight Instructor Rating (S)
				n Sailplane Towing Rating									n FI (S) Refresher Seminar  
				n Wolkenvliegen  

4.4 Aangeboden opleidingen
ballonnen

n Theorie BPL / LAPL (B)   

Brevetten:

n Praktijk BPL	  										n Praktijk LAPL (B)
n Uitbreiding met klasse
n Uitbreiding met groep			
n Uitbreiding met tethered flight				
Ratings:		 n Night rating												n Flight Instructor rating (B)
				

									n FI (B) refresher training  
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4.5 Naam van de te gebruiken
gebruiken
opleidingsprogramma’s
(betreffende documentatie bijvoegen)

|

4.6 Zijn dit reeds goedgekeurde
opleidingsprogramma’s?

n Ja, zie de brief van ILT met nummer:

Declared Training Organization (DTO)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

|
|

n Nee

			5

Gegevens vliegtuigen en vluchtnabootsers

5.1

|

Te gebruiken type(n)
vliegtuig(en)

5.2 Te gebruiken goedgekeurde
vluchtnabootser(s)

|
|
|

			6

Verklaring

6.1 De exploitant verklaart het
volgende

n De organisatie, het personeel, de opleidingsprogramma’s voldoen aan de eisen van EU-Verordening 216/2008 (met
name in Annex III) en van EU-Verordening nr. 1178/2011 (met name in Annex I - Part FCL en Annex VIII - Part DTO.
n De DTO heeft een veiligheidsbeleid vastgelegd conform Annex VIII van EU-Verordening 1178/2011 en in het bijzonder
DTO.GEN.210(a)(1)(ii). Alle opleidingsactiviteiten worden in overeenstemming met dit beleid uitgevoerd.
n Wijzigingen in de trainingsactiviteiten die gevolgen hebben voor de informatie die in deze eigen verklaring wordt
verstrekt, worden aan de bevoegde autoriteit doorgegeven.

			7
7.1

Stuur de volgende bijlage(n) mee

			8

Bijlagen
-

Documentatie van de opleidingsprogramma's
Een lijst met opleidingslocaties (indien van toepassing, zie paragraaf 3)

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

8.1 Naam hoofd trainer

|

8.2 Plaats en datum

|																								|

8.3 Handtekening

|

			9

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

9.1 Naam verantwoordelijk manager

|

9.2 Plaats en datum

|																								|

9.3 Handtekening

|
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Algemeen

6		 Verklaringen

DTO activiteiten kunnen bij ILT gedeclareerd worden, indien de
betreffende organisatie in Nederland is gevestigd.

Vraag 1.6 Naam vertegenwoordiger
De exploitant dient een verantwoordelijke vertegenwoordiger aan te
stellen die de bevoegdheid heeft om te waarborgen dat alle activiteiten
in overeenstemming met de toepasselijke eisen kunnen worden
uitgevoerd. Deze vertegenwoordiger draagt de verantwoordelijkheid
voor het vaststellen,onderhouden en promoten van een
veiligheidsbeleid en vertegenwoordigt de organisatie in de contacten
met ILenT.

De verklaringen, die bij paragraaf 6 middels het plaatsen van een kruisje
worden gedaan zijn de kern van de Eigen Verklaring. De verklaringen
geven aan dat de vertegenwoordiger de verantwoordelijkheid neemt
voor het voldoen aan de toepasselijke regels.
De operator dient ten allen tijde aantoonbaar te kunnen maken dat de
vliegoperatie volledig in overeenstemming met de van toepassing zijnde
regelgeving is beschreven en wordt uitgevoerd.
NB:
•
Naast EU-Verordening 1178/2011 Part-FCL en Part DTO zijn op de
vluchtuitvoering (relevante delen van) EU-Verordening 965/2012,
zoals Annex VII - Part NCO, van toepassing. Als de documentatie van
de operator deze delen van de regelgeving juist weerspiegelt en de
vluchtuitvoering geschiedt conform de documentatie wordt aan de
regels voldaan.
EU-Verordening 1321/2014 bevat regels ten aanzien van het
•
onderhoud en het beheer van de luchtwaardigheid van de
luchtvaartuigen.
•
Relevante wijzigingen moeten tijdig met dit formulier worden
gemeld bij de bevoegde autoriteit.

3

7		 Bijlage

1		 Gegevens organisatie
Vraag 1.3 - 1.4 Plaats waar de organisatie is gevestigd of verblijft
Dit betreft de plaats van vestiging, bijvoorbeeld volgens de inschrijving
in het register van de Kamer van Koophandel.
De luchthaven(s) waar de opleiding(en) plaatsvinden worden
aangegeven onder 3.

Gegevens luchthaven(s)

Opleidingen binnen een organisatie kunnen plaatsvinden op meerdere
locaties. Voor elke locatie moet een plaatsvervangend Hoofd Training
worden aangewezen. Indien meer dan drie locaties worden gebruikt,
moeten deze worden vermeld in een aparte bijlage bij het formulier.

4		 Gegevens opleidingen
Middels het DTO proces kunnen organisaties opleidingen declareren
voor de volgende brevetten, zowel theorie, als praktijk:
•
LAPL(A)
•
PPL(A)
•
LAPL(H)
•
PPL(H)
•
LAPL(B)
•
BPL
•
LAPL(S)
•
SPL

Vraag 7.1 Lijst met opleidingsprogramma’s
Het betreft hier een complete lijst met alle opleidingen die worden
aangeboden.
Een opleidingsprogramma is een document, opgesteld door de DTO,
waarin in detail de inhoud van de door de DTO aangeboden opleiding
wordt beschreven.
De opleidingsprogramma’s hoeven niet van te voren worden
goedgekeurd. Wel wordt binnen 6 maanden na ontvangst van de brief
met de bevestiging van ILT dat de verklaring is ontvangen geverifieerd of
de programma’s ten minste voldoen aan de eisen in EU
Verordening1178/2011.

Daarnaast kunnen opleidingen voor in bovenstaande brevetten bij te
schrijven bevoegdverklaringen worden gedeclareerd.
(Zie EU-Verordening 1178/2011, Annex VIII (Part-DTO) - DTO.GEN.110 (a)
(1)-(4))
Uitzonderingen
Opleidingen voor de Instrument Rating mogen vooralsnog niet door een
DTO worden uitgevoerd. Van de in EU-Verordening 1178/2011, Annex VIII
(Part-DTO) DTO.GEN.110(a) genoemde mogelijkheden om ook
opleidingen en herhalingstrainingen door een DTO voor FE(S), FIE(S),
FE(B) en FIE(B) goed te keuren wordt in Nederland geen gebruik
gemaakt.

5		 Type(n) luchtvaartuig(en) en vluchtnabootser(s)
Dit betreft alle luchtvaartuigen waarmee opleidingen worden
uitgevoerd, inclusief niet-Nederlandse registraties en de
vluchtnabootser(s).
NB: Op Annex II vliegtuigen is de regelgeving m.b.t. DTO niet van
toepassing. Deze vliegtuigen kunnen niet voor de opleidingen worden
gebruikt.
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