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Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
18 mei 1988 

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 

Luchtvaartwet enige begripsbepalingen aan te passen, de afgifte van 
bewijzen van bevoegdheid van grondpersoneel gelijkwaardig te regelen 
aan die van vliegend personeel, het vliegen boven Nederland op in het 
buitenland geregistreerde burgerluchtvaartuigen op efficiënte wijze 
binnen het Nederlandse veiligheidstoezicht te halen, een vlotte uitvoe-
ringsregeling 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 (Stb. 1958, 47) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. De onderdelen a, g en k worden vervangen door: 
a. luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen alsmede het gebruik in 

het luchtruim van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
toestellen; 

g. luchtvaartterreinen: een aangewezen terrein ingericht voor het 
opstijgen en landen van luchtvaartuigen; 

k. luchtverkeer: alle luchtvaartuigen die zich in de lucht bevinden of op 
een terrein ingericht voor het opstijgen en landen en de daarmede 
verband houdende bewegingen op de grond van luchtvaartuigen;. 
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2. Er wordt een onderdeel I toegevoegd luidende: 
I. Onze Minister: voor wat de burgerluchtvaart en de algemene 

verkeersveiligheid in de lucht betreft: Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat: voor wat de militaire luchtvaart betreft: Onze Minister van 
Defensie;. 

B 

In artikel 3 wordt de zinsnede «Onze Minister van Oorlog en Onze 
Minister van Marine, ieder voor zoveel hem aangaat» vervangen door: 
Onze Minister van Defensie. 

C 

In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het eerste lid wordt vervangen door: 
1. Ten aanzien van het bedienen en in luchtwaardige toestand houden 

van Nederlandse luchtvaartuigen worden de bewijzen van bevoegdheid 
afgegeven, geschorst en ingetrokken door of vanwege Onze Minister en 
wel, voor wat burgerluchtvaartuigen betreft, naar regelen, gesteld bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur. 

Voorts kunnen bewijzen van gelijkstelling van buitenlandse bewijzen 
van bevoegdheid worden afgegeven, geschorst en ingetrokken door of 
vanwege Onze Minister, naar regelen gesteld bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur. 

2. Er wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
3. Indien het bedienen van buitenlandse burgerluchtvaartuigen boven 

Nederland, anders dan tijdens beroepsmatig uitgevoerde vluchten, 
geschiedt door Nederlanders, die ingezetenen zijn van Nederland, is 
tevens een geldig Nederlands bewijs van bevoegdheid of van gelijk-
stelling vereist alsmede de voor de betreffende vlucht noodzakelijke 
bevoegdverklaringen. 

D 

Artikel 11 wordt vervangen door: 
1. Voor zover bij verdrag niet anders is bepaald, kan het uitoefenen 

van de burgerluchtvaart worden beperkt of verboden boven Nederland of 
gedeelten daarvan: 

a. door of vanwege Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
1 °. om reden van openbare veiligheid; 
2°. om andere dringende redenen, waarbij het uitoefenen van de 

luchtvaart en omstandigheden en gebeurtenissen op het aardoppervlak 
elkaar kunnen beïnvloeden; 

b. door of vanwege onze Minister van Defensie na overleg met Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat om redenen van militaire noodzaak. 

2. Op voordracht van Onze Minister worden in overeenstemming met 
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld met 
betrekking tot het uitoefenen van de burgerluchtvaart boven stiltege-
bieden zoals omschreven in de artikelen 117 tot en met 123 van de Wet 
Geluidhinder (Stb. 1979, 99). 

3. Van beschikkingen, houdende een beperking of verbod als bedoeld 
in het eerste lid, dan wel opheffing van een dergelijke beperking of 
verbod wordt, voor zoveel nodig, mededeling gedaan in de Nederlandse 
Staatscourant. 
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E 

Artikel 12 vervalt. 

F 

In artikel 13 vervalt het gestelde onder c. 

G 

In de artikelen 56, 58, 59 en 61 worden de zinsneden «Onze Minister 
van Oorlog of van Onze Minister van Marine» en «Onze Minister van 
Oorlog en Onze Ministervan Marine» vervangen door: Onze Minister van 
Defensie. 

H 

In artikel 62 wordt de zinsnede «artikelen 8, 14» vervangen door: 
artikelen 8, 9, 14. 

I 

In artikel 76 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid worden de onderdelen b, e en f vervangen door: 
b. ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat van het lucht-

verkeer; 
e. ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen met uitzon-

dering van de geluidhinder ten gevolge van de uitoefening van de 
burgerluchtvaart boven stiltegebieden; 

f. betreffende het gebruik in het luchtruim van bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen toestellen;. 

2. In het eerste lid vervallen de onderdelen h en i. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Staatssecretaris van Defensie, 

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
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