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:

De Clubsecretaris/-verantwoordelijke van
De Hoofdinstructeur/afgevaardigde bij de Raad van Instructeurs van
- K.A.C.B.
- D.A.C.
- L.V.
- A.C.K.
- K.A.C.
- V.Z.P.
- ALB.
- K.F.C.
- K.V.D.W.
- K.A.Z.M.
- L.U.A.C.
- V.Z.A.

KOPIE

:

F. Van Autreve, S. Taeymans, J. Van den Plas, St. Vander Veken
Leden RvB

VANWEGE :

Secretariaat

BETREFT

SLEEPACTIVITEIT / INITIATIEVLUCHTEN

:

Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat binnen het DGL er een werkgroep studiewerk verricht naar
definiëring en het uitvoeren van “Luchtarbeid”.
Onze sleepactiviteiten alsook het uitvoeren van initiatievluchten, komen hierbij blijkbaar aan bod …
Na overleg op BZF-vlak wordt over deze problematiek eerstdaags vanuit de KBAC een brief verstuurd
aan het DGL.
Evenwel moeten wij jullie aandacht en medewerking vragen voor het volgende.
In de luchtvaartwetgeving – K.B. 15-03-1954 – is het begrip ‘Luchtdoop’ opgenomen onder
hoofdstuk 7, ‘Exploitatie voor handelsdoeleinden’, afdeling 4 ‘Luchtarbeid’, art. 50
Dit betekent dat de uitvoerder van een ‘luchtdoop’ automatisch in het commerciële circuit zal belanden.
(beschikken over een exploitatievergunning, aanmelding materiaal, jaarlijkse vergoedingen betalen, aan
vergunning-, sociale, fiscale en verzekeringstechnische vereisten voldoen, etc. …)
Vermits wij in de zweefvliegsport geen enkel commercieel doel nastreven, werd enkele jaren geleden
reeds opgeroepen om het woord ‘luchtdoop’ of ‘doopvlucht’ niet te gebruiken.
Geïnteresseerden voor onze sport kunnen steeds een initiatie- of kennismakingsvlucht maken waarbij ze
vanuit het oogpunt van de collectieve verzekering trouwens worden beschouwd als volwaardig lid.
Daarom de oproep om zowel in de clubadministratie, vluchtbladen, reisdagboeken en persoonlijke
vliegboeken het gebruik van het woorden ‘luchtdoop’, ‘doopvlucht’ of de afkorting ‘LD’ te vermijden.
Onze sport ligt ernstig onder vuur, speel de tegenpartij geen troeven in de hand!
Kunnen jullie hierop toezien a.u.b.?
Met vriendelijke groet,

Patrick PAUWELS
Dagelijks Bestuurder
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