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16 473 Wijziging van de artikelen 1, 3,9,11 t/m 13 en 76 van de 
Luchtvaartwet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 juni 
1978 (Stb. 1978, 354) (in werking getreden 1 oktober 
1978) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet hou-
dende Wijziging van de artikelen 1,3, 9,11 t/m 13 en 76 van de Luchtvaart-
wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 juni 1978 (Stb. 1978,354) (in wer-
king getreden 1 oktober 1978). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Bonaire, 1 november 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Lucht-

vaartwet enige begripsbepalingen aan te passen, de afgifte van bewijzen 
van bevoegdheid van grondpersoneel gelijkwaardig te regelen aan die van 
vliegend personeel, een vlotte uitvoeringsregeling mogelijk te maken om 
het luchtruim geheel of gedeeltelijk te sluiten, alsmede een slotbepaling te 
wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Enig artikel 

In de Luchtvaartwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 1 onder a, g en k wordt gelezen: 
a. luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen alsmede het gebruik in het 

luchtruim van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen toestellen; 
g. luchtvaartterrein: een aangewezen terrein ingericht voor het opstijgen 

en landen van luchtvaartuigen; 
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