
 

BELGIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY 

EUROPEAN UNION 

 

Page 1 of 2 LA/L-PEL/ –  Vers: 1.0 Issued :  

 

Aanvraagformulier voor : 
 - het verkrijgen van een vergunning paramotor  
 - het uitbreiden van de bevoegdheid “met passagier ” (duo) 
 - het verkrijgen van de bevoegdverklaring monitor 

Datum van ontvangst : 
 
 

 
1. Aanvraag In te vullen door de aanvrager 

Ik wens te behalen : 

□  Toelating tot besturen paramotor  

□  Bevoegdheid « met passagier » vliegen  

□  Bevoegdverklaring van monitor paramotor  

 
2. Gegevens van de kandidaat In te vullen door de aanvrager 

Voornaam:      Naam:           

Rijksregisternummer:              

Geboortedatum:      Nationaliteit:        

Geboorteplaats:              

Adres:                

          Postcode:     

Telefoon /GSM:       E-mail:       

Bijlage: 
Kopie van de nationale identiteitskaart of paspoort 

 
3. Opleiding                                                                                  In te vullen door de aanvrager en de monitor 

 Datum : Monitor/Examinator Handtekening  

3.1. Theorie opleiding Van…/..../….Tot…./…/….   

3.2. Praktijk opleiding   Van…/..../….Tot…./…/….   

3.3. Opstijgingen en 
landingen met monitor als 
passagier  

Van…/..../….Tot…./…/…. 

Aantal opstijgingen en 
landingen : ……………… 
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4. Examens voor de toelating tot besturen                                   In te vullen door de aanvrager en de monitor 

4.1. Theorie examen : 

         □ Examen geslaagd op  ......./......../………... (datum) 

         □ Vrijstelling op basis van een toelating tot besturen ULM/DPM, vergunning vliegtuig/helikopter piloot.  

                   Nummer van de Belgische vergunning/toelating: ……………………………………………………… 

4.2. Praktijk examen : 

Datum : % Monitor/Examinator Handtekening  

Van …./…./….Tot…./…./….    
 

Bijlage : 
Attest van geslaagd theorie examen 

 
4. Examens voor de bevoegdverklaring monitor                          In te vullen door de aanvrager en de monitor 

4.1. Didactisch examen : 

         □ Examen geslaagd op  ......./......../………... (datum)  te ………………../……………….. (plaats/instituut) 

4.2. Praktijk examen : 

Datum van geslaagd examen Monitor/Examinator Handtekening  

Van …./…./….Tot…./…./….   
 

Bijlage : 
Attest (brief) van geslaagd theorie examen 

 
5. Ervaring                                                                                                           In te vullen door de aanvrager 

Totaal aantal vlieguren :       

Totaal aantal vlieguren als enig inzittende van een paramotor na het behalen van de toelating tot besturen 
paramotor : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Totaal aantal vlieguren als bestuurder van een paramotor in de laatste 24 maanden (na het behalen van de 
toelating tot besturen paramotor): .…………………………………………………………………………………… 

Aantal opstijgingen/landingen :            

Aantal opstijgingen/landingen als enig inzittende van een paramotor na het behalen van de toelating tot 
besturen paramotor : ……………………………………………………………………………………………………. 

Aantal opstijgingen/landingen als bestuurder van een paramotor (na het behalen van de toelating tot 
besturen paramotor) in de laatste  24 maanden : ..………………………………………………………………….. 

Bijlage : 
Kopie van het vliegboek 

 
6. Verklaring van de kandidaat                                                                            In te vullen door de aanvrager 
Ik verklaar dat al de informatie op dit formulier correct is. 
Ik verklaar alle bijlagen te hebben toegevoegd voor mijn aanvraag.  
 
Handtekening (aanvrager) : ……………………………………..Datum : ………………………………………. 

 


