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NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 

Beste Collega, 

Op vrijdag 23/01/2015 heeft de federatie de eerste 300 registratiedocumenten afgegeven bij DGLV 

voor verdere afhandeling van de registratie. 

Eveneens werd de lijst van uitgegeven brevetten door de federatie ingediend.  DGLV zal deze 

brevetten omzetten naar het officieel staatsbrevet.  

Binnen enkele weken zal iedereen die het piloten brevet en het duo brevet heeft, de 

betalingsmodaliteiten van DGLV ontvangen voor de afgifte van het/de brevet(ten) en of registratie(s).  

Let op: bij de betaling voor uw registratie of betaling voor de aflevering van het brevet, dient U 

erop te letten dat in de stortingsmededeling “de gestructureerde mededeling “ op uw storting 

staat. Anders zal uw betaling niet gelokaliseerd kunnen worden bij DGLV. 

Wat de registratie van het scherm betreft, willen wij het volgende meegeven. 

Zoals wij al eerder hebben gemeld en genoteerd staat op de site van de federatie, dient men geen 

DL2 formulier te hebben indien de aankoop van uw scherm dateert van voor de publicatie van het KB 

van 9 Juli 2014. Alle schermen na de datum van publicatie moeten een DL2 formulier hebben om 

een registratie te kunnen doen. Hiervoor heeft u een aankoopfactuur nodig! 

Voor de schermen daterend van voor de datum van publicatie, zal een éénmalige regularisatie 

uitgevoerd worden tot en met 30 Juni 2015. Alle schermen daterend van voor publicatie van het KB 

kunnen na 30 Juni 2015 niet meer geregistreerd worden zonder DL2 formulier.  

 

Dit betekent, dat mocht iemand een scherm kopen daterend van voor de datum van publicatie en 

waar geen regularisatiedocument bij zit hij/zij dat scherm nooit zal kunnen laten registreren in België. 

Zelfs zal het scherm in België niet meer verkocht kunnen worden! 

Daarom vragen wij met aandrang dat iedereen zijn/haar scherm laat registreren. Daardoor voorkom je 

achteraf veel problemen! 

De tijd dringt! Mogen wij vragen dat iedereen die zijn registratiedocumenten nog niet heeft ingediend, 

dit zo snel mogelijk doet om wettelijk in orde te zijn. De documenten moeten opgestuurd worden naar 

info@paramotorfederatie.be  .Wij controleren de documenten op correctheid en daarna maken wij uw 

dossier over aan DGLV voor verdere afhandeling. 

De procedure voor het invullen en welke documenten ingediend moeten worden, kunt U terug vinden 

op de site onder de rubrieken “download en FAQ”. 

Begin februari voorzien wij op de site ook een online aanvraagformulier om een sticker van uw 

registratienummer te laten maken via de federatie. Deze sticker bestaat uit ripstopstof; dus met 

dezelfde fysieke eigenschappen van uw glider.  
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De kostprijs voor het laten maken, verpakking en versturen is vastgelegd op 30 euro.  Meer uitleg 

hierover zal eerdaags op de site verschijnen. 

Maak daarom even tijd om de site www.paramotorfederatie.be te doorlopen en alle informatie in te 

zamelen. Dit bespaart U achteraf veel tijd en heeft U ongetwijfeld geen of minder vragen bij het 

invullen van de documenten. 

Mocht U nog vragen hebben, gelieve het online contact formulier hiervoor te gebruiken. 

Op zaterdag 28 februari 2015 om 17h heeft de Algemene statutaire leden vergadering plaats. De 

uitnodiging en agenda hiervoor heeft U al ontvangen. Mocht U de uitnodiging en agenda niet hebben 

ontvangen, dan kunt U deze terug vinden op de site onder de rubriek “NIEUWS”.  

Wij zoeken ook  gemotiveerde kandidaten die het bestuur willen versterken. Graag uw kandidatuur 

indienen via het email adres info@paramotorfederatie.be  . 

 

Ook vragen we voldoende interesse als u geen kandidaat bent om deze kandidaat-bestuurders voluit 

en massaal te ondersteunen met uw stem en uw aanwezigheid, gelet op de 50% drempel  van de 

stemmen die deze kandidaten namens de statuten moeten hebben om in het bestuur te geraken. Dit 

is geen vanzelfsprekendheid. Wij rekenen dus op uw groepsgevoel en uw aanwezigheid op 28 

februari! 

Na afloop van de Algemene statutaire vergadering is van 20.00 uur tot 21.00uur een receptie met 

gezellig samenzijn voorzien waar wij U graag op willen uitnodigen. 

Hopende U met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd, danken wij met vriendelijke groeten. 

Namens het Bestuur 

Prévot Jean-Paul 

Voorzitter BPMF 
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