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HOE JE TOESTEL INSCHRIJVEN IN
FRANKRIJK
Bijgewerkt tot 1 november 2005

Je paramotor inschrijven in Frankrijk is een relatief
eenvoudige procedure ... hoewel als je het volgens de
vigerende wetgeving moet doen toch weer niet zo simpel.
Hieronder vind je de stappen die moeten doorlopen worden
om dit administratief correct te doen.
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Lintsesteenweg 307
2570
Duffel
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Stap 1: De DGAC contacteren
Je stuurt een schrijven naar de DGAC van het Franse departement waar je je systeem (zogezegd) gaat stallen en testen. Elk in Frankrijk ingeschreven
toestel moet een officiële stalplaats of beter gezegd een administratieve vertrekbasis hebben. Een geschikt vliegveld of erkend paramotor terrein is hiervoor
nodig. (Vermits je theoretisch in Frankrijk enkel van daar mag vertrekken)
Voor de meeste Vlamingen (dito Nederlanders) is het kortste bij ergens in het noorden van Frankrijk.
Het dichtst bijzijnde departement is dan namelijk Rijsel.
Ministère de l'Equpement des Transports et du Logement
Direction Generale de l’Aviation Civile
Direction de l’Aviation Civile Nord
Aérodrome de Lille Lesquin
BP 429
59814 Lesquin Cedex
00 33 3 2016 18 00
In deze brief vraag je eenvoudig om je toestel in te schrijven. Een voorbeeldje ervan vind je hieronder. Je past aan wat je nodig vindt en verwijdert
eventueel de franse taalfouten.
Let wel, indien het om een systeem gaat dat nog geen type keuring heeft (zie verder) moet je er duidelijk bij vermelden dat het om een eigen constructie
gaat zelfs al is zowel het scherm als het systeem aangekocht.
Na enige tijd (dit kan even duren, een maand of twee is geen aardigheid, al naar gelang de periode) krijg je dan een antwoord.
Opmerking: Wil je een systeem, dat reeds een type goedkeuring heeft, inschrijven dan is het vrij eenvoudig. Je vermeld niet in je schrijven dat het
om een eigen constructie gaat. Het aanvraagformulier dat je dan krijgt, vul je in met verwijzing naar het type keuring die je bij je systeem van de
fabrikant gekregen hebt. Ik heb zo direct weet van twee systemen die fabrieksmatig een type keuring hebben namelijk de combinatie Syliph met
Soubeyrat scherm en Adventure met adventure scherm. In geval het om een type gekeurd systeem gaat en je stuurt het formulier terug, heb je
direct je definitieve inschrijving.
Het enige dat je dan nog moet doen is dit nummer in je scherm aanbrengen volgens de voorziene afmetingen.
Gaat het om een eigen constructie zie dan verder bij de aanvraag.
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Lesquin

Demande d’inscription

Monsieur,
Je voudrais inscrire mon paramoteur. Pouvez-vous m’envoyer les document neccesaire pour y faire.
C’est une paramoteur construit moi même. Si je ne me trompe pas, j’ai besoin un nummero d’inscription previsoir pour faire les testes d’epreuve.
Prier de me faire parvenir les documents necessaire.
Merci d’avance.

Naam Voornaam

Adres
Telefoon
Fax
Mail

Stap 2: De aanvraag
Het antwoord bevat o.a. de Franse wetgeving i.v.m. de ULM en dus
alle uitleg over wat je moet doen om je toestel in te schrijven. Van het
antwoord dat je ontvangt, vind je hiernast een voorbeeld.
Naast de ganse Franse ULM wetgeving zijn er en bovendien twee
documenten bijgevoegd die je ingevuld moet terug sturen, namelijk:
1. DEMANDE DATTRIBUTION OU RENOUVELLEMENT
DE CARTE D’IDENTIFICATION D’ULM
2. FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE FICHE
D’IDENTIFICATION PARAMOTEUR SOUS CLASSE 1A
Het voorbeeld van beide formulieren is hieronder terug te vinden,
maar ze kunnen er soms wat anders uitzien.
Je vult beide documenten in en stuurt ze terug aan de DGAC. Alle
velden wijzen zichzelf uit. De gegevens hiervoor vind je normaliter
op de handleidingen die je bij je scherm en je systeem hebt gekregen
tenzij het effectief om een eigen constructie gaat.
De ULM basis (waar je in principe je testen uitvoert) moet je
specificeren. Tot voor kort was een goed vliegveld hiervoor
Valenciennes maar recent is daar radioprocedure verplicht dus dat is
een bijkomende moeilijkheid. Daarom kan je op dit ogenblik beter
een ander veld nemen bijvoorbeeld "Lens Bénifontaine" (.ICAO
code LFQL )

Stap 2: De identificatie en de voorlopige inschrijving
Als je vorige documenten in gevuld terug stuurt naar de DGAC en je voegt
zoals gevraagd een lege grote omslag bij met je eigen adres vermeld en een
internationale antwoordcoupon erop gekleefd, krijg je twee documenten
toegestuurd.
Opmerking: Doe dit bij elke brief aan de DGAC, om het hen
eenvoudig te maken, een omslag met eigen adres en internationaal
antwoordcoupn. Dergeljke antwoordcoupon kan aanschaffen in elk
postkantoor.
Het eerste document is de voorlopige identificatie kaart. Je vindt hierop
alle identificatie gegevens van het systeem dat je wenst in te schrijven. Zeg
maar het PVG dat je bij een voertuig hebt. Het kenmerkt de paramotor. Wil
je een type keuring bekomen dan wordt dat hetgeen je aan eventueel andere
gebruikers van een gelijkaardig systeem moet geven om een inschrijving
op basis van een typekeuring te bekomen. In dit geval is het identificatie
nummer A 2 01 QQ 1107 L
Dit nummer is ook de referentie van zowel de gebruikershandleiding als de
onderhoudshandleiding.
Je ziet de uitleg van dit identificatie nummer op de fiche.
Zijn er fouten of ontbrekende elementen op dit document dan pas je die aan
na de preoven die je doet of als je deze beschikbaar hebt. Zie verder.

Het tweede document dat je ontvangt is de voorlopige inschrijving.
Dit document bevat het voorlopig inschrijvingsnummer. Dit is het
toekomstig definitief inschrijvingsnummer met een W eer voor. In het
voorbeeld W 62 ACT. Dit nummer moet in je scherm aangebracht
worden zonder de W.

Samenstellen van je dossier
Als je beide documenten ontvangen hebt kan je starten met het samenstellen van je dossier.
Opmerking: Ik ga er hier van uit dat het om een eigen constructie gaat die je wil inschrijven. Is het een reeds type gekeurde combinatie dan kon je
deze direct inschrijven, verwijzende naar het identificatie nummer van deze typekeuring. Dit identificatie nummer bekom je in dat geval van de
fabrikant.
Samenstellen van een dossier houdt het volgende in:
Proeven doen om het document (de identificatiefiche ) in te vullen. Dit houdt onder andere in: de gewichten bepalen, snelheden vastleggen,
geluidsniveau opnemen. Dit zijn logische en elementaire handelingen die je perfect kan uitvoeren. Het W nummer is een jaar geldig en
eigenlijk alleen om deze proeven uit te voeren.
Een gebruikershandleiding en een onderhoudshandleiding samenstellen.
Bij een eigen constructie (en daaronder valt ook elke combinatie die je aankoopt en zelf samenstelt) dan zijn er zijn twee mogelijkheden
2. Ofwel wil je een type inschrijving bekomen voor een standaard combinatie. Dit zal meestal niet de bedoeling zijn. Fabrikanten hebben hier voordeel
bij. Dus wil je je eigen constructie commercialiseren dan kan je dit doen. Vergelijk het met een DULV gekeurde combinatie die je nadien eenvoudig
kan inschrijven.
3. Ofwel gaat het daarentegen om een eenmalige identificatie en inschrijving. Er zijn naast de proeven die je moet doen, opnieuw twee gevallen:

een ruggedragen toestel en elk mono toestel
Je moet alleen een gebruikershandleiding samenstellen hoewel uiteraard niks je verbiedt om ook de onderhoudshandeling te maken.Deze
handleiding moet alle gegevens bevatten die een piloot moet toelaten veilig het systeem te gebruiken. Je kan deze volledig zelf samenstellen
zoals ik dit deed met mijn eigen gemaakt duo trike toestel of je kan de handleidingen die je ontvangt van de constructeur van scherm en
systeem, samenvoegen, en/of vervolgens aanpassen aan de specifieke situatie. (dingen er uit gooien die niet van toepassing zijn)
De items die in deze brochure moet voorkomen vind je in de Franse wetgeving. Een voorbeeld vind je op mijn site voor de Arcus-Fly
combinatie.Deze gebruikershandleiding draagt het nummer die de DGAC je bezorgt bij je voorlopige inschrijving.
De handleiding moet je in principe niet opsturen naar de DGAC. Je moet ze volgens de wetgeving alleen in je bezit hebben of beschikbaar
stellen aan de piloot. De neiging zou je bekruipen om deze niet te maken, vermits er geen controle op is. (Controle kan en mag volgens de
Franse wetgeving evenwel maar praktisch heb ik er geen weet van dat dit ooit gebeurd is)

Als je evenwel in Frankrijk (of Nederland) gaat vliegen (wat net de bedoeling is van de inschrijving) ben je aan de Franse wetgeving
onderworpen. De handleiding is dan een voorwaarde die de verzekering zou kunnen aangrijpen om aan schadevergoeding te ontsnappen bij
eventueel schadegeval indien deze handleiding niet beschikbaar zou geweest zijn en voornamelijk als iemand anders met je systeem zou
vliegen. Het gaat dus over juridische interpretatie en zoeken naar elementen om aan een schadevergoeding te ontsnappen. (typische
eigenschap van verzekeringen)
Dus waarom zou je ze niet samenstellen. Het vraagt niet een zo danig grote inspanning.
Hoewel niet verplicht, stuur ik deze met mijn definitieve vraag tot inschrijving toch mee naar de DGAC, niet op papier maar op CD rom om
mezelf veilig te stellen Het kost immer niks.
een trike of een duotoestel
Als het om een trike (en/of duo) systeem gaat moet je volgens de Franse wetgeving zowel een gebruikershandleiding als een
onderhoudshandleiding opmaken.
De gebruikershandleiding is hetzelfde als in punt hiervoor vermeld maar bijkomend stel je een een onderhoudshandleiding samen.
Ook hier kan je terug grijpen naar de fabrikant. Meestal zit de gebruikers - en onderhoudsuitleg in dezelfde brochure bij de fabricant.
Is dit niet des te beter en gemakkelijker. Als je een eigen systeem bouwt is een samenstellen van motor, constructie ....
onderhoudsvoorwaarden een nuttig instrument.

Eindresultaat
Is je dossier compleet, testen uitgevoerd en handleidingen samengesteld dan
stuur je de beide formulier terug naar de DGAC.
Je ontvangt je definitieve inschrijvingsdocumenten namelijk
a.Het identificatie document
b.De inschrijvingskaart.
De inschrijving is twee jaar geldig. Voor de vervaldatum (binnen de twee jaar)
moet je dit getekend terug zenden om dit opnieuw te laten valideren. Dit is
een controle om na te gaan of het toestel nog bestaat en er niks gewijzigd is
aan de administratieve of technische toestand.

Het volledige identificatie document van de combinatie.

