Omzendbrief Dec.2014

Betreft: - DL2 Douaneformulier
- Tijdelijke toelating tot overvliegen of Permit to fly.

Beste Collega’s,
Met deze omzendbrief willen wij duidelijkheid verschaffen aangaande:
Het bewuste DL2 douane formulier en de aanvraag om boven het Belgisch grondgebied te mogen
vliegen voor diegene die niet over een Belgische registratie in het luchtvaartregister en
bevoegdheidsverklaring beschikt om met een paramotor te vliegen.

1. DL2 Douane Formulier:
Wie vanaf de datum van publicatie van Koninklijk besluit voor paramotoren van 10 Juni 2014 een
nieuw scherm aankoopt of heeft aangekocht, dient over een DL2 douane formulier te beschikken.
Dit DL2 formulier moet door de invoerder afgehaald/aangevraagd worden bij de douane. Het is enkel
de invoerder die een DL2 formulier kan aanvragen door het bewijs te leveren van aankoop.
De koper zal bij aankoop van zijn/haar scherm, bij de aankoopfactuur het DL2 formulier ontvangen
van de verkoper.
Bij de registratie van het scherm in het luchtvaartregister zal dus na aankoop van een nieuw scherm of
tweedehands van na de publicatiedatum, steeds een kopij van het DL2 formulier bijgevoegd dienen te
worden.
De personen die eigenaar zijn van een scherm(en) voor de datum van publicatie van het Koninklijk
besluit voor paramotoren en die hun scherm wensen te registreren, dienen enkel een “verklaring op
eer” op te maken dat ze eigenaar zijn van het scherm(en) dat ze wensen te registreren.
LET OP !!!: Er zal in dit geval en uiterlijk tot begin Juni 2015, een éénmalige regularisatie
uitgevoerd worden voor deze schermen. Dus, wie zijn scherm waarvan de aankoop datum van na
datum van publicatie wil registreren, zal steeds een DL2 formulier moeten bijvoegen bij zijn registratie
aanvraag.
Het is daarom zeer belangrijk om al uw schermen daterende van voor de datum van publicatie van
het KB deze tijdig te laten registreren.
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2. Tijdelijk toelating tot overvliegen of Permit to Fly.
Wie niet over een Belgische registratie of Belgische bevoegdheidsverklaring (Brevet) beschikt en toch
in België wilt vliegen zal een derogatie ( Permit to Fly) moeten aanvragen bij het Directoraat Generaal
van de Luchtvaart (DGLV).
Het document hiervoor is terug te vinden op de site van DGLV http://www.mobilit.belgium.be/ onder
de rubriek “luchtvaartuigen – tijdelijke toelating overvliegen” of op de site van de federatie
www.paramotorfederatie.be onder de rubriek “download- registratie – permit to fly”
Met deze toelating mag men gedurende 30 dagen per kalenderjaar in België vliegen. Kostprijs
hiervoor 94 euro per ingeschreven scherm.
Conclusie:
Wie in België onbeperkt wilt vliegen kan zich beter volgens de Belgische wetgeving in orde stellen qua
registratie en bevoegdheidsverklaring.
Bijkomende opmerking:
Wie in de andere Europese landen wenst te gaan vliegen (vb: Frankrijk, …) moet geen derogatie voor
deze landen aanvragen. Toch is het raadzaam om U hierover tijdig te informeren in het land waar U
wilt gaan vliegen. Meer info kan U terug vinden op de site van de Federatie onder de rubriek “federatie
– Onze Partners – EMF (Europese Microlight Federatie)- MLA Flying in Europe”.

Hopende jullie hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt, danken wij jullie met de meest
vriendelijke groeten

Namens het bestuur.
Prévot Jean-Paul
Voorzitter BPMF-FBPM
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