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Aanvraagformulier Schermvliegen  

Voor aanvragen nieuw brevet, verlengen brevet, uitbreiden brevet en aantekeningen bijschrijven. 
Lees eerst de toelichting op de volgende pagina’s! 
 

 
Voorletter en achternaam:……………………………………………… Lidnr: ..……………………  

 

☐  Ik vraag voor het eerst een schermvliegbewijs 2 aan voor 

☐   Soar         ☐   Lier        ☐    Berg   

☐  Ik heb al een schermvliegbewijs  en wil dat verlengen. 

Sinds de afgiftedatum van mijn schermvliegbewijs heb ik de afgelopen 36 maanden de volgende aantallen 
vluchten & vlieguren en/of dagen en/of starts ervaring 

   
Aantal vluchten Aantal uren 

  
Aantal dagen Aantal starts 

☐ Soar 

  

☐ Hulpinstructeur 

  

☐ Lier 

  

☐ Instructeur 

  

☐ Berg 

  

☐ Lierman 

  

☐ Tandem 

  

☐ Opleidingsbevoegde lierman 

  

 

☐  Ik wil een 2e en/of 3e startmethode laten bijschrijven 

                             ☐   Soar         ☐   Lier        ☐    Berg   

☐  Ik wil mijn brevetniveau verhogen 

☐   Lier 2 naar Lier 3         ☐   Berg 2 naar Berg 3      

 ☐  Ik wil de volgende aantekening laten bijschrijven 

☐    Tandemvliegen       

☐    Hulpinstructeur  ☐  Soar        ☐  Lier         ☐     Berg   

☐    Instructeur  ☐  Soar        ☐  Lier         ☐     Berg   

☐ Lierman       

☐ Opleidingsbevoegde Lierman           

 

☐  Ik ben mijn brevet kwijt / mijn brevet is verlopen en ik doe een verzoek om herafgifte 

 Ik verklaar dat ik alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld en dat ik voldoe aan 

betreffende de eisen in het Reglement Schermvliegen. 

 

Datum en plaats:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Handtekening aanvrager:……………………………………………………………………………………………………… 
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Toelichting 
Om een brevet te kunnen aanvragen moet je lid zijn van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL. Hoe je lid 
kunt worden vind je op de .knvvl.nl/lidmaatschap/lid-worden 
 

Omdat we jouw lidmaatschapsgegevens al hebben, hoef je alleen je lidnummer en je naam in te vullen. Je brevet 
sturen we naar het adres dat in de ledenadministratie staat vermeld. Controleer dus wel even of je 
adresgegevens goed staan vermeld in de ledenadministratie via mijn.knvvl.nl . Je kunt de gegevens zo nodig 
meteen zelf aanpassen. 
 
Alle formulieren die nodig zijn voor je aanvraag kun je vinden op www.brevet.aero.  

 
De inhoudelijke eisen, zoals aantal vluchten of vlieguren, vind je in het Reglement Schermvliegen, 
hoofdstukken 6 (schermvliegbewijzen) en 7 (aantekeningen), zowel voor eerste afgifte als verlenging:  
https://www.knvvl.nl/uploads/files/documenten-algemeen/Reglement-Schermvliegen-november-2018.pdf 

Wat moet je meezenden bij je aanvraag? 

 

A1) Bij eerste aanvraag Schermvliegbewijs-2 Lierstart, Bergstart of Soarstart: 

 Kopie van je Luchtwaardigheid verklaring, afgetekend door een KNVvL-erkende instructeur namens een 
KNVvL-erkende opleidingsinstantie 

 Kopie van de Takenlijst, afgetekend door een KNVvL-erkende instructeur namens een KNVvL-erkende 
opleidingsinstantie (tenzij je al in het bezit bent van brevet 2 met andere startmethode) 

 
A2) Bij aanvraag van afgifte Schermvliegbewijs op basis van een buitenlands PgPl 

 Een kopie van je geldige buitenlands PgPL 

 Een kopie van je geldige IPPI kaart 
 

B1) Bij verlengen van je brevet zónder aantekeningen: 

 Je hoeft niets mee te zenden. Wel moet je op eerste verzoek van het KEI kunnen aantonen dat je aan de 
voorwaarden voor verlenging voldoet. 
 

B2) Bij verlengen van je brevet mét aantekeningen: 

 Voor aantekening Tandem: kopie proficiencycheck van ten hoogste 3 maanden oud 

 Voor aantekening Hulpinstructeur: kopie verklaring van erkende opleidingsinstantie 

 Voor aantekening Instructeur: kopie verklaring van erkende opleidingsinstantie 

 Voor aantekening Lierman: kopie verklaring ven erkende opleidingsinstantie of vereniging. 

 Voor aantekening Opleidingsbevoegde Lierman: kopie verklaring van de vereniging 
 

C) Bij bijschrijven van een tweede of derde startmethode: 

 Kopie van je Luchtwaardigheid verklaring, afgetekend door een KNVvL-erkende instructeur namens een 
KNVvL-erkende opleidingsinstantie 

 Heb je een schermvliegbewijs met startmethode Berg, dan kun je te allen tijde de startmethode Soar laten 
bijschrijven, zonder dat je een luchtwaardigheidsbewijs Soarstart hebt 
 

D) Bij verhogen van je brevetniveau 

 Kopie van het ingevulde formulier Luchtwaardigheid verklaring en takenlijst 

 
E1) Bij bijschrijven van een aantekening Tandem: 

 Kopie van je Luchtwaardigheid verklaring Tandemvliegen, afgetekend door een KNVvL-erkende instructeur 
met aantekening Tandem namens een KNVvL-erkende opleidingsinstantie  
 

E2) Bij bijschrijven van een aantekening Lierman: 

 Kopie van je Geschiktheidsverklaring Lierman, afgetekend door een KNVvL-erkende instructeur met 
aantekening Lierman namens een KNVvL-erkende opleidingsinstantie  
 

E3) Bij eerste aanvraag bevoegdheid Hulpinstructeur: 

 Kopie van je Geschiktheidsverklaring Hulpinstructeur, afgegeven door een KNVvL- erkende 
opleidingsinstantie 

 

https://www.knvvl.nl/lidmaatschap/lid-worden
http://mijn.knvvl.nl/
http://www.brevet.aero/
https://www.knvvl.nl/uploads/files/documenten-algemeen/Reglement-Schermvliegen-november-2018.pdf
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E4) Bij eerste aanvraag bevoegdheid Instructeur: 

 Kopie van je certificaat van de opleiding tot instructeur van de afdeling Schermvliegen 

 Kopie van je getuigschrift EHBO  
 

E5) Bij bijschrijven uitbreiding bevoegdheid Instructeur: 

 Kopie van je certificaat van de opleiding tot instructeur van de afdeling Schermvliegen 
 

F) Bij verzoek om herafgifte schermvliegbewijs: 

 Als je schermvliegbewijs niet langer in je bezit is vanwege verlies, vermissing, ontvreemding, ernstige 
beschadiging en dergelijke én je schermvliegbewijs is niet verlopen volgens de ledenadministratie, dan 
hoef je alleen dit formulier in te sturen. 

 Als je schermvliegbewijs minder dan 3 maanden is verlopen: een kopie van je logboek waaruit blijkt dat je 
voldoende vluchten en/of vlieguren hebt gemaakt. Dit mag ook een uitdraai van een digitaal logboek zijn. 

 Indien je schermvliegbewijs meer dan 3 maanden is verlopen: een kopie van een proficiency check van ten 
hoogste 3 maanden oud  

 Indien je schermvliegbewijs meer dan 36 maanden is verlopen: een verklaring van een erkende instructeur 
dat je jouw ervaring op peil hebt gebracht op basis van een praktijkprogramma en een kopie van een 
proficiency check van ten hoogste 3 maanden oud 
 
Let op: 

Je schermvliegbewijs is alleen geldig als je een ingevulde en ondertekende Eigen Medische Verklaring bij je hebt, 
of een geldig sportkeuringsbewijs afgegeven door een sportmedisch adviescentrum of sportkeuringsbureau, 
aangesloten bij het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg. Meer informatie vind je op de website van 
het KEI: http://www.brevet.aero/schermvliegen/reglement-afgifte . Op die website vind je in de rubriek 
Aanvraagformulieren ook een blanco Eigen Medische Verklaring om zelf in te vullen. 
 

Procedure 

 Stuur je aanvraag liefst per e-mail naar kei@knvvl.nl . Vermeld als onderwerp “Aanvraag 
Schermvliegbewijs” gevolgd door je 6-cijferige lidnummer. 
 

 Je mag je aanvraag ook per post sturen naar: 
KEI, t.a.v. Afdeling Schermvliegen, Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden 
Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop KEI PgPL . 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, of niet zijn voorzien van de benodigde bijlagen, worden 
niet in behandeling genomen. 
 

 Je aanvraag wordt in behandeling genomen zodra je betaling van  € 17.50  aan het KEI is ontvangen. 
Bankrekeningnummer NL78 INGB0000179618 t.n.v. ALG SECRETARIAAT KON NED VER V 
LUCHTVAART. Vermeld bij je betaling  KEI PgPL, je naam en KNVvL lidnummer. 
 

 De afhandeling van je aanvraag neemt maximaal 10 werkdagen in beslag na ontvangst van je betaling. 

  

 Voor meer informatie kunt je contact opnemen met het KEI op werkdagen tussen  
10.00  en 16.00 uur, telefoonnummer is 0348 – 437 066. 

 

Tarieven 

Initiële uitgifte € 17,50 

Verlenging € 17,50 

Herafgifte / uitbreiding € 17,50 

 
  
 

 

 

 

http://www.brevet.aero/schermvliegen/reglement-afgifte
mailto:kei@knvvl.nl

