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Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 14 september 1981 

De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zit t ing 1980-1981 Op het kamerstuk 16 473 inzake wi jz ig ing van de artikelen 1, 3, 9, 11 t /m 13 

en 76 van de Luchtvaartwet, laatsteli jk gewijzigd bij de wet van 7 juni 1978 
(Stb. 1978,354). 

Op het kamerstuk 16 473, nr. 2, Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, worden 
de vo lgende wi jz ig ingen aangebracht: 

I. Op blz. 1 word t in de considerans de derde volzin als volgt gelezen: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is in de Lucht-

vaar twet enige begr ipsbepal ingen aan te passen, de afgifte van bewijzen 
van bevoegdheid van grondpersoneel gel i jkwaardig te regelen aan die van 
v l iegend personeel, het v l iegen boven Nederland op in het bui tenland gere-
gistreerde burger luchtvaartu igen op efficiënte wijze binnen het Nederlandse 
vei l igheidstoezicht te halen, een vlot te ui tvoeringsregel ing mogel i jk te ma-
ken o m het lucht ru im geheel of gedeeltel i jk te sluiten alsmede een slotbepa-
l ing te w i jz igen; 

II. Op blz. 2 word t het onder C gestelde als volgt gelezen: 
C. Art ikel 9 word t als volgt gelezen: 
1. Ten aanzien van het bedienen en in luchtwaardige toestand houden 

van Nederlandse luchtvaartuigen worden de bewijzen van bevoegdheid af-
gegeven, geschorst en ingetrokken door of vanwege Onze Minister en we l , 
voor wat burger luchtvaartu igen betreft, naar regelen, gesteld bij of krach-
tens a lgemene maatregel van bestuur. Voorts kunnen bewijzen van gelijk-
stel l ing van buitenlandse bewijzen van bevoegdheid worden afgegeven, ge-
schorst en ingetrokken door of vanwege Onze Minister, naar regelen gesteld 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. 

2. Ten aanzien van het bedienen van buitenlandse luchtvaartuigen is een, 
krachtens internationale overeenkomst afgegeven, buitenlands bewijs van 
bevoegdheid of van gel i jkstel l ing vereist. 

3. Indien het bedienen van buitenlandse burger luchtvaartuigen boven 
Neder land, anders dan t i jdens commerc ië le v luchten, geschiedt door Neder-
landers, die ingezetenen zijn van Nederland, is tevens een geldig Neder-
lands bewi js van bevoegdheid of van geli jkstell ing vereist alsmede de voor 
de betreffende vlucht noodzakeli jke bevoegdverklar ingen. 
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III. Op blz. 2 word t onder H als vo lgt gelezen: 
In artikel 62 word t de zinsnede «artikelen 8, 14,» gelezen: art ikelen 8, 9, 14. 

Voorts word t H verletterd in I. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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