
Infovergadering Koninklijk Besluit
van 9 juli 2014 voor paramotoren

Welkom



Stand van zaken, na 
publicatie KB

Voorwoord en stand van zaken Fed./DGLV.

• Publicatie KB op 9 juli 2014

• Regelmatig  overleg bij FOD mobiliteit omtrent 
onvolkomenheden in KB. 

• Goede samenwerking, positieve ingesteldheid  
DGLV

• Kleine onvolkomenheden, kunnen  zo  
opgelost, door aanpassen van 
documenten, zonder het KB zelf aan te 
passen.

• Structurele  onvolkomenheden worden 
structureel aangepast bij revisie van KB 
volgend jaar.



Registratie van scherm.

Op vraag van DGLV, zal BPMF de registratie 
coördineren en overmaken aan DGLV 
(wegens -30% werkingsbudget).

• Er komt een downloadbaar invulformulier op onze site. 
(afdrukken, invullen, ondertekenen en overmaken BPMF) 

• U krijgt een 00-1xx nummer per scherm van DGLV.

• Het scherm zelf zal primair onderwerp van registratie worden, en 
de machine(s) zullen secundair erbij vermeld worden.

• In tegenstelling tot KB voorschrift ; Voorlopig geen factuur of 
douane form. DL2 nodig voor machines/schermen van voor 9 juli 
‘14 bij registratie. 
Enkel verklaring op eer van eigendomssituatie zou moeten 
volstaan.
(Zie document) 

•Vraag dus bij aankoop vanaf nu steeds factuur !
• Planning begin 2015.

Prijs registratie; eenmalig 100 euro per scherm.



Brevetten -
Bevoegdheidsverklaring

Bestaande brevetten worden 
overgenomen en uitgereikt door DGLV

• Federatie wordt belast met gezamenlijke 
aangifte van bestaande brevetten afgeleverd 
door de BPMF.

• Iedereen (leden of niet leden), dienen zich te 
melden bij BPMF met oog op overzetting.

• Planning eind 2014

• Duurtijd; Brevet blijft onbeperkt geldig. 
(voorwaarden !)

• Kost 94 euro . Elke piloot krijgt 
overschrijvingsformulier van DGLV.



Medische klasse 4
Het KB spreekt van een medische     
keuring klasse 4.

•Dit omvat; Cardiogram,  Ogentest, Oren test en Algemeen 
onderzoek (psychisch en lichamelijk).
• Twee jaar geldig (+40j) of 5 jaar geldig (-40 j). (KB van 12 Juli 

2013 Art 54 §1)

• Er is eensgezindheid om dit af te schaffen in volgend KB 
(geen attest meer bij mono, huisdokterattest bij duo en 
monitor).

• Concreet; momenteel is een med. klasse 4 nodig.

• Overzicht van luchtvaartmedici, beschikbaar op de site 
DGLV en Fed.

• Kostprijs tussen de 80 en de 160 euro (afhankelijk van keuze 
dokter).



Verplicht bijhouden vliegboek.

•Wat Noteren: datum, welk registratienummer, welke 

paramotor, de duur van de vlucht en de opstijg-en 

landingsplaats.

•Dit kan digitaal op de federatie-site, of in een boekje 

zelf bij te houden.



Afschaffing oefenlicentie

KB weerhield geen “oefenlicentie.”

•We verzochten DGLV om op vraag van de 
monitoren dit terug te voorzien.

•Voor de veiligheid was dit aanbevolen.

•Dringend: iedereen die een oefenlicentie 
heeft; gelieve deze middels praktisch 
examen in orde te maken. 

•Deze personen zijn anders niet meer
verzekerd indien men niet onder toezicht 
van de monitor vliegt!!!



Tweejaarlijkse check up

Brevet is geldig mits med. Klasse 4 en 
tweejaarlijkse check up bij een erkende monitor.

• Aftekenen v/h vliegboek .

• Afleggen praktische proef. Indien niet 
aan de vereiste vlieguren is voldaan.     
(prijs bepaald door monitor)



Terreinen
Permanente terreinen

• Geschreven toelating van eigenaar/ exploitant.
• Toelating van de gemeente.
• Een gemeente prefereert doorgaans een permanent 
terrein boven een recreatief..
• Aanvraag bij DGLV voorleggen en laten goedkeuren.
• Ba. verzekering materieel en terrein.
• Brandblusser, Notams en windvaan.
• Plan van aanpak, nota en uittreksel kadastraal plan.
• Onbeperkt in vliegbewegingen en aantal piloten.

Mogelijk taks betalen.



Terreinen
Tijdelijke terreinen

• Schriftelijke toelating van eigenaar/ exploitant.
• “Melding” aan de gemeente (zie modelformulier).
• Melding aan DGLV (zie modelformulier).
• Beperking in vliegdagen. 

•Geen beperking in aantal piloten.
•1X30 opeenvolgende dagen of 20 dagen verspreid over 2 
maanden.  2 jaar niet meer)

• Ideaal voor inrichten events en fly-inns.



Terreinen

Recreatieve terreinen

• Mondelinge toelating van eigenaar/ exploitant.

• Melding aan de gemeente (zie modelformulier).

• Melding aan DGLV ( zie modelformulier).

• Beperkingen: 

•max. 6 dagen/maand met een max. van 2 
opeenvolgende dagen.

•aantal piloten (max 8 piloten).

•Ideaal voor dagdagelijks gebruik!



Taxen van de gewesten

Taks op machines is vrijgesteld omdat we met het KB onder de 
uitzondering  ‘footlaunched’ machines vallen met rug gedragen 
en trike-machines.. (KB van 25 Mei 1999 Art.1 bijzondere voorwaarden 

voor toelating tot het luchtverkeer van ultralichte luchtvaartuigen)

• ULM (KB’99) is 646 euro.

• Andere is 2500 euro.

• Uitzondering ; 
“hefschroeftuigen en luchtvaartuigen van het “foot-launched” 

type ”

•Voor een vliegtuig bent u GEEN jaarlijkse verkeersbelasting 
verschuldigd

Tax op permanente terreinen is nog niet duidelijk.



Pauze 15’ min.

Gelieve uw vragen schriftelijk in te dienen.

Wij trachten deze te beantwoorden na de pauze.



Voorstelling nieuwe 
website

Belgische paramotor 

Federatie



Beantwoorden van vragen

omtrent Koninklijk Besluit

9 juli 2014



Hartelijk dank voor jullie 
aanwezigheid

Contacteer ons:
info@paramotorfederatie.be

Correspondentie adres:

BPMF-FBPM

Cardijnplein 2 bus 22

8400 Oostende

Info verkrijgen, lid worden, verzekering nemen, brevet 

laten overschrijven, enz…

mailto:info@paramotorfederatie.be

