
 
 

Maatschappelijke Zetel vzw : Het Huis der Vleugels – Montoyerstraat 1/21 – 1040 Brussel – België 
Siège Social de l’asbl : La Maison des Ailes – Rue Montoyer 1/21 – 1040 Bruxelles – Belgique 

 
Correspondentieadres : BPMF – Cardijnplein 2 bus 22 – 8400 Oostende – België 

Adresse de correspondence : FBPM - Cardijnplein 2 bus 22 – 8400 Oostende – België 

 

Beste Collega’s, 

De personen wonende in het Vlaams gewest die dit jaar hun scherm(en) hebben laten registreren 

hebben de afgelopen dagen een aanslagbiljet voor de inverkeerstelling van vliegtuigen ontvangen van 

de Vlaamse Belastingdienst ten belope van 61.50 euro 

Voor elk luchtvaartuig dat geregistreerd werd in het luchtvaartregister dient men deze belasting op 

inverkeerstelling te betalen. (hetzelfde als u een wagen of boot inschrijft). 

De wet hieromtrent is zeer duidelijk. Zie de website van financiën: 

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=127  

Normaal zouden wij (paramotoren) vallen onder ofwel ULM vluchtvaartuigen of andere luchtvaartuigen 

wat resulteerde in een tax van minimum 619€ of 2478€. De ‘uitzondering als footlaunched’ 

opgenomen bij de ULM wetgeving (619 euro) bleek ons terug naar de ‘andere vliegtuigen’ van 2478 

euro te brengen in plaats van een verhoopte vrijstelling. Hiervoor moest de wet dus dringend 

aangepast omdat deze hoge tax, helemaal niet in verhouding stond met de kostprijs van deze 

schermen, en daardoor onaanvaardbaar zou zijn om ons onder de voorziene wettelijke taxen van 

‘andere vliegtuigen’ te taxeren. 

Daar deze taxen vanaf nu door de gewest regeringen word geheven heeft de Federale Minister van 

Financiën en DGLV onze zaak gaan verdedigen bij de gewestregeringen met het behaalde resultaat 

van de minimum bijdrage. De Vlaamse gewest regering heeft hierdoor een derde regel moeten 

invoeren dat naast 1. ‘toestellen ouder dan 10 jaar’ en 2. ‘zelfbouwvliegtuigen’ ook voor 3.paramotoren 

het minimum bedrag van 61,50€ geopteerd wordt. 

Wij hadden liever gezien dat er geen taks betaald moest worden maar jammer genoeg kwamen wij 

daar niet aan onderuit. 

Deze inverkeerstellingtaks is een eenmalige tax die geheven wordt, zolang dit scherm niet van 

eigenaar verandert. Indien u hetzelfde jaar dat u inschreef uw scherm weer verkoopt aan ‘een Vlaming 

die het opnieuw inschrijft’ wordt er dit jaar dus twee maal inschrijvingstaks op dat scherm betaald. 

Verandert het scherm niet van eigenaar blijft het bij een éénmalige inverkeerstellingstax vanwege het 

Vlaamse gewest. 

Wie zijn scherm verkoopt of heeft verkocht dient de procedure te volgen die u terug vindt op de site 

van de federatie onder de rubriek “Download – registraties – wat te doen als ik een reeds 

ingeschreven/geregistreerd scherm koop,of verkoop”  

Wie zijn/haar scherm al heeft verkocht maar toch een aanslagbrief heeft ontvangen kan een 

bezwaarschrift indienen. De procedure hiervoor staat op de achterzijde van het aanslagdocument. 

Namens het bestuur. 

Prevot Jean-Paul 

Voorzitter. 


