Aanvraag bewijs van bevoegdheid voor
luchtverkeersdienstverlening of
luchtvaartterreininformatieverstrekking
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
E-mail: vergunningen@kiwa.nl

1

Toelichting
1.1

1.3

Met dit formulier vraagt u een bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersdienstverlening of luchtvaartterreininformatieverstrekking aan.

Zend de aanvraag aan Kiwa Register, op het bovenstaande adres.

1.2

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet overleggen
van de benodigde bescheiden) worden niet in behandeling genomen.

Bij een eerste afgifte dient u ook een kopie van uw paspoort of
identiteitskaart mee te sturen met de aanvraag.

1.4

1.5

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl.

2

Gegevens aanvrager

2.1 Naam en voorletter(s)
2.2 Voornamen voluit
2.3 Correspondentienummer/BSN
2.4 Adres
2.5 Postcode en woonplaats
2.6 Geboortedatum en geboorteplaats
2.7 Nationaliteit
2.8 Telefoonnummer(s)

Privé

Werk

Mobiel

Fax

2.9 E-mailadres
2.10 In dienst van
2.11 Sinds

3
3.1 Reden van de aanvraag

3.2 Functie

Gegevens aanvraag
Eerste aanvraag

Verlenging

Hernieuwde afgifte/vernieuwing

Nieuwe bevoegdverklaring

Nieuwe bevoegdheid

Bijzondere bevoegdverklaring

SCL (BvB als leerling luchtverkeersleider)

ATCO (BvB als luchtverkeersleider)

FISO (BvB als vluchtinformatieverstrekker)

ASO (BvB als luchtvaartterreininformatieverstrekker)

3.3 Datum handhaven vakbekwaamheid
laatste check
3.4 Datum medische keuring laatste
check

4

Behaalde bewijzen van bevoegdheid
Geef hier de behaalde bewijzen van bevoegdheid op, en/of de bewijzen van gelijkstelling (zowel in Nederland
als in het buitenland)
Type BvB

BvB nummer

Uitgereikt op

Geldig tot

Ga door op de volgende pagina
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4.1 Gegevens bewijs van bevoegdheid

5

Aan te vragen bevoegdheid/bevoegdverklaring
1

2

3

4

5

6

7

8

5.1 Noteer hier de gegevens van het
bewijs van bevoegdheid/
de bevoegdverklaring

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6
6.1 Stuur de bijlage mee met de
aanvraag

7

Bewijs van bevoegdheid (brevet/licence) (bijvoorbeeld: ATCO, FISO, ASO of SCL)
Aantekeningen betreffende de eenheid (unit endorsement) locatie indicator (bijvoorbeeld: EHAM)
Aantekeningen betreffende de eenheid (unit endorsement) (SC1, SWT, CET)
Bevoegdverklaring (rating) (bijvoorbeeld: ADI, ADR)
Aantekeningen bij de bevoegdverklaring (rating endorsement) (bijvoorbeeld: TWR/RAD)
Aantekeningen bij het bewijs van bevoegdheid (licence endorsement) (bijvoorbeeld: EXM)
Restricties (restrictions) (bijvoorbeeld: 2200)
Aantekeningen betreffende de taalvaardigheid (language endorsement) (LPE 4, 5 of 6)

Bijlagen
• Kopie van de voor de aanvraag relevante examenuitslag

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

7.1 Plaats en datum
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7.2 Handtekening

