
 

 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Royal Netherlands Aeronautical Association  

  

 
 

KNVvL Examen Instituut April 6, 2020 
Authorized by KNVvL Central Board 

 

COVID-19 outbreak: Extension of validity of KNVvL Paragliding licenses and ratings 

The Exemption is effective from March 18, 2020 until November 18, 2020 

De regeling is van kracht van 18 maart 2020 tot en met 18 november 2020 

 
 
 
Verlengen schermvliegbrevetten inclusief bevoegdheden tijdens COVID-19 maatregelen 
 
 
 
Vanwege de maatregelen die zijn genomen door de overheid om verspreiding van COVID-19 tegen te 
gaan heeft de KNVvL een regeling getroffen voor het verkrijgen van een verlenging van een 
schermvliegbrevet inclusief de bevoegdheden. 
 
Als uw schermvliegbrevet de aankomende tijd verloopt en u voldoet aan de verlengingseisen dan kan 
middels een reguliere aanvraag een nieuw brevet worden verkregen. 
 
Wanneer uw schermvliegbrevet verloopt tijdens de looptijd van deze regeling en u voldoet niet aan 
de verlengingseisen door de beperkingen om te kunnen vliegen, dan kunt u gebruik maken van deze 
tijdelijke regeling. Het schermvliegbrevet kan met 4 maanden worden verlengd, met de mogelijkheid 
tot nog eens 4 maanden verlenging of tot het einde van deze regeling op 18 november 2020 (wat 
eerder passeert). Daarmee heeft u tijd om alsnog aan de verlengingseisen te voldoen. 
 
De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing: 

● U bent in het bezit van een KNVvL schermvliegbrevet dat geldig is op 18 maart 2020 of later. 
● U print onderstaand formulier uit, vult deze in met uw naam, lidnummer, brevetnummer en 

de nieuwe geldigheidsdatum. Dit is de geldigheidsdatum die op uw brevet vermeld staat + 4 
maanden of tot uiterlijk 18 november (wat eerder passeert).  

● U moet dit ondertekende document bij uw KNVvL schermvliegbrevet dragen. 
● U stuurt een scan van het ingevulde en ondertekende document naar kei@knvvl.nl. 
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COVID-19 outbreak: Extension of validity of KNVvL Paragliding licenses and ratings 

The Exemption is effective from March 18, 2020 untill November 18, 2020 

 
The KNVvL Examination Institute (KEI), authorized by the KNVvL Central Board, grants an extension 
for the validity of KNVvL Paragliding certificates as follows. 
 
For all holders of a KNVvL Paragliding license, including any ratings of which the validity expires from 
March 18, 2020 until November 18, 2020, the validity period can be extended for 4 months, with the 
possibility of an additional 4 months extension or until the end of the exemption period (which 
passes earlier). 
The following conditions apply: 

● You are in possession of a KNVvL Paragliding license that is valid on March 18, 2020 or later. 
● You have this document signed. 
● You must carry this exemption with your KNVvL paragliding license. 
● You send a scan of the signed exemption to kei@knvvl.nl . 

 
Het KNVvL Examen Instituut (KEI), gemachtigd door het KNVvL Hoofd Bestuur, verleent als volgt een 
vrijstelling voor de geldigheid van KNVvL schermvliegbrevetten en bevoegdheden. 
 
Voor alle houders van een KNVvL schermvliegbrevet inclusief eventuele bevoegdheden waarvan de 
geldigheid verloopt met ingang van 18 maart 2020 tot en met 18 november 2020, kan de 
geldigheidsduur worden verlengd voor 4 maanden, met de mogelijkheid tot nog eens 4 maanden 
verlenging of tot het einde van de vrijstellingsregeling (wat eerder passeert). 
De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing: 

● U bent in het bezit van een KNVvL schermvliegbrevet dat geldig is op 18 maart 2020 of later. 
● U vult dit formulier in en zet uw handtekening. 
● U moet deze vrijstelling samen met uw KNVvL schermvliegbrevet bij u dragen. 
● U stuurt een scan van de ondertekende vrijstelling naar kei@knvvl.nl. 

 
Invullen: 
New validity date (initial validity date + 4 months):      ..   /   ..    / 2020 
 
President of the KNVvL Paragliding license holder 
Central Board Signature: 

 
Mr. Dr. R.M. Schnitker Name: 

 
KNVvL number: 
 
License number: 

 


