
Visie en missie afdeling Paramotorvliegen KNVvL   
 
Aanleiding 
Het bestuur ambieert een groei in kwaliteit om het voortbestaan van de paramotorvliegsport te 
waarborgen. Nederland kent een aantal serieuze bedreigingen waarbij het huidige bestaan van de 
sport kan worden ingeperkt of verboden. De oorzaak hiervan is meerledig en wordt onder meer 
veroorzaakt door een beperkt coöperatieve overheid. Maar het mag niet onuitgesproken blijven dat 
een aanzienlijke groep paramotorvliegers zelf bijdraagt aan deze bedreiging, onder meer door zich 
ongewenst of zelfs onaanvaardbaar te gedragen. 
 
Als bestuur van de Afdeling Paramotorvliegen is het onze opgave en missie om ons in te zetten om 
paramotorvliegen ook in de toekomst te waarborgen. Dit bereiken we door: 
 
1. 
Belangen behartigen, faciliteren en ondersteunen van leden; informatie beschikbaar stellen aan alle 
paramotorvliegers;  
 
2. 
Het verhogen van de veiligheid; 
 
3. 
Het vergroten van het draagvlak bij zowel onze leden als bij overheden en burgers, en het 
verbeteren van de beeldvorming van onze sport; 
 
4. 
Het voeren van constructief overleg met overheden om gedegen wet- en regelgeving te verkrijgen 
en te behouden. 
 
Sub 1. 
Belangen behartigen, faciliteren en ondersteunen van leden; informatie beschikbaar 
stellen aan alle paramotorvliegers  
 
Het bestuur staat voor haar achterban die zich onderscheidt als serieuze en verantwoordelijke 
vlieger. Voor leden en niet-leden stellen we informatie beschikbaar voor zover dit het behoud van 
de vliegsport aangaat. Dergelijke informatie is beschikbaar via nieuwsbrieven, websites, etc. 
Daarnaast komt er voor leden aanvullende (besloten) informatie beschikbaar. Om het lidmaatschap 
aantrekkelijk te maken en te houden kennen we daarnaast kortingen voor leden en stellen we alles 
in het werk om een collectieve WA-verzekering met aantrekkelijke premies gerealiseerd te krijgen.  
Gezien het bovenstaande wordt opgemerkt dat we nadrukkelijk geen verantwoordelijkheid dragen 
voor vliegers die niet behoren tot onze leden en zij die hetgeen we als bestuur nastreven proberen 
te ondermijnen.  
 
Sub 2. 
Verhogen van de veiligheid 
Het bestuur wil zich doorlopend inzetten om de sport veiliger te maken. Dit willen we bereiken 
middels “just culture”. Praktisch gezien betekent dit het stimuleren van *naam van het systeem*, 



het registratiesysteem waarin ongelukken en andere onveilige situaties worden veredeld. Dit vanuit 
het oogpunt deze informatie zowel educatief als preventief te kunnen gebruiken. 
 
In geval van onveilig gedrag, overlast en overtredingen wordt in eerste instantie middels 
zelfreinigend handhaven gepoogd om herhalingen te voorkomen. Naast voorlichting via 
nieuwsbrieven en aangeboden lesmateriaal worden overlastgevers vanuit het bestuur 
aangesproken op dergelijk gedrag. Leidt dit niet tot een gedragsverandering, dan zal een systeem 
van handhaving worden ingezet. Ondermijning van de vliegsport door misdragingen en ongewenst 
gedrag schaadt immers álle vliegers en bestrijding ervan is daarom onontkoombaar. In het 
document “Bevorderen goed (vlieg)gedrag” wordt het bovenstaande nader uitgewerkt.  
 
Sub 3. 
Vergroten van het draagvlak en verbeteren van de beeldvorming van onze sport 
Het bestuur verkiest kwaliteit boven kwantiteit. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt ingezet op het 
verhogen van de kwaliteit binnen de bestaande ledengroep en er niet ingezet wordt op het 
promoten van de sport. Het Nederlands luchtruim is klein en een volumegroei van vliegers zal een 
groei van overlast met zich meebrengen.  
 
Uit de overlastmeldingen die het bestuur ontvangt blijkt dat het overlast veelal ervaren wordt 
vanuit het gedrag van de overlast gevende vlieger. De laagdrempeligheid van de sport, de eenvoud 
van de opleiding en de wijze waarop sommige scholen hun opleiding verzorgen, zijn belangrijke 
oorzaken hiervan. Daarnaast speelt de huidige cultuur een belangrijke rol. Aanspreken op elkaars 
gedrag is namelijk niet vanzelfsprekend en soms wordt ongewenst gedrag (al dan niet onbewust) 
zelfs door scholen gestimuleerd.  
 
Het opleidingsniveau gaat omhoog. De opleiding wordt minder laagdrempelig en er wordt meer 
aandacht besteed aan ongewenst en ontoelaatbaar gedrag en op de gevolgen ervan. Scholen 
krijgen te maken met kwaliteitscriteria waaraan voldaan moet worden om een erkenning te 
verkrijgen en behouden. Door in samenspraak met de overheid tot gedegen regulering van 
opleiding en examinering wil het bestuur overheidsregulering voorkomen. Het bovenstaande wordt 
in het Handboek O&E Paramotor nader uitgewerkt 
 
Sub 4. 
Voeren van constructief overleg met overheden teneinde gedegen wet- en regelgeving te 
verkrijgen en te behouden 
Hoewel de samenwerking met de overheid de afgelopen jaren als “stroef” werd ervaren is gebleken 
dat de combinatie van geduld en kennis leidt tot voortgang en resultaat. Als bestuur blijven we hier 
sterk op inzetten.  
Uitgangspunt is dat wet- en regelgeving geen onredelijke beperkingen dient te bevatten en gelijk 
dient te worden gesteld aan dat van vergelijkbare vliegdisciplines. Het dagen van jurisprudentie 
hoort daarbij tot de mogelijkheden. 
Gebleken is dat verschillende overheden en bevoegde gezagen sterk uiteenlopende kennisniveaus 
hebben en niet uniform handelen in gelijksoortige situatie. Ook hiervoor geldt dat we middels een 
voortdurende dialoog proberen te komen tot verbeteringen, maar dat we ook hier de confrontatie 
niet uit de weg gaan.  
 


