Aanvraag toelatingsbewijs

bewaar

Theorie-examens luchtvaart

print

Vliegtuigen (A), Helikopters (H), Communications (RT) en Gyrocopter

Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een
toelatingsbewijs theorie-examen aan.
Procedure
Zend het ingevulde aanvraagformulier en
eventuele bijlagen aan het CBR,
divisie CCV, afdeling Administratie,
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk ZH, of
naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Onvolledig en/of onjuist ingevulde
formulieren kunnen vertraging in
de verwerking tot gevolg hebben.
Indien aan de voorwaarden voldaan
is, ontvangt u éénmalig het door u

aangevraagde toelatingsbewijs. Daarmee
kunt u voor alle in het toelatingsbewijs
genoemde theorievakken examen doen.
In het toelatingsbewijs staat onder meer
binnen welke termijn u deze examens
moet hebben afgelegd.
Aanvullende informatie kunt u vinden
op www.cbr.nl/Luchtvaart
Ondertekening
Dit formulier moet ondertekend worden
door een opleider. Uitzonderingen
hierop zijn een omzetting buitenlands
Bewijs van Bevoegdheid derde land, FAA
PPL – EU PPL, FAA IR – EU IR en RT
(Communications).

Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00. De klantenservice
is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens
voor de behandeling van uw aanvraag
op grond van onze publiekrechtelijke taak
en voor het verbeteren van en rapporteren
over de dienstverlening. Meer informatie
vindt u op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Gegevens kandidaat
Voorletters/eerste voornaam (voluit)
Achternaam

Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

Burgerservicenummer(BSN)
Geboortedatum

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
 w persoonlijke nummer bij de Inspectie Leefomgeving en
U
Transport / Kiwa Register, indien bekend.

Correspondentienummer ILT /
Kiwa Register
Straat en huisnummer

 lleen als u niet bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
A
huisnummer
moet u hieronder uw adres invullen.

Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres

Vul hier uw algemene e-mailadres in.

Aanvraag en soort toelatingsbewijs

Let op! Gebruik per aanvraag een apart formulier.

Beroepsvlieger

Airline Transport Pilot Licence
ATPL-A incl. COM (090)
ATPL-H incl. COM (090)
ATPLH/IR incl. COM (090)
Commercial Pilot Licence

ccv • 712 • 0821

CPL-A incl. COM (090)
CPL-H incl. COM (090)
Ga naar de volgende pagina.

toevoeging

bewaar
print

Instrument Rating (IR) incl. COM (090)
Basic Instrument Rating (BIR) incl. COM (090)
Competency Based Instrument Rating (CB-IR) incl. COM (090)
Omzetten FAA IR - EU IR

Kopie FAA IR brevet toevoegen

Overbrugging militair brevet
Jet
Transport
Helikopter
Geïntegreerde opleiding

Vul hier in welk type opleiding
u volgt (niet van toepassing
voor IR, BIR en CB-IR).

Modulaire opleiding

Privévlieger

Door ondertekening van dit formulier verklaart de kandidaat in het bezit
te zijn van de juiste vooropleiding, minimaal PPL (kopie BvB toevoegen).

Private Pilot Licence (PPL), Light Aircraft Pilot Licence (LAPL)
Vliegtuigen (A)
Helikopters (H)
Communications (RT)

N.v.t. indien u momenteel in opleiding bent voor een Bewijs van Bevoegdheid.

Omzetten buitenlands Bewijs van Bevoegdheid (O-PPL)

Kopie buitenlands brevet toevoegen.

Omzetten FAA PPL - EU PPL

Kopie FAA PPL brevet toevoegen.

Regional Pilot License Gyrocopter (RPL GC)

Vrijstellingen
Bij te voegen documenten bij deze
aanvraag (indien van toepassing).

Stuur een kopie mee van het brevet dat recht geeft op vrijstellingen.

Ik heb een brevet dat mij recht geeft op vrijstellingen.

Meesturen bij deze aanvraag
Bij te voegen documenten bij deze
aanvraag (indien van toepassing).

Bewijs van bevoegdheid
Vrijstellingen en overige verklaringen ILT/Kiwa Register
Kopie ID-bewijs kandidaat

Indien modulaire opleiding.
Indien van toepassing.

Alleen meesturen als u niet bent ingeschreven
in de Basisregistratie personen (BRP).

Ondertekening aanvrager
Datum

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

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Handtekening

Ondertekening opleidingsinstelling
Door het plaatsen van uw handtekening garandeert u dat de kandidaat pas wordt vrijgegeven voor een
theorie-examen als de betreffende theorieopleiding is voltooid op bevredigend niveau (conform FCL.025
of het Examenreglement voor luchtvarenden 2004, artikel 3).

CBR-registratienummer
Naam opleidingsinstelling
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Datum
Handtekening

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

