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Wet van 2 oktober 2019, houdende wijziging 
van de Wet luchtvaart ter implementatie van 
artikel 83bis van het op 7 december 1944 te 
Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de 
internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins 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 dat de Wet 

luchtvaart wordt aangepast ter uitvoering van artikel 83bis van het op 
7 december te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de interna-
tionale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109); 

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

ARTIKEL I  

De Wet luchtvaart wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In alfabetische rangschikking worden de volgende begrippen en 
begripsomschrijvingen toegevoegd, luidende: 

artikel 83bis-overeenkomst: overeenkomst waarbij ten behoeve van het 
uitoefenen van toezicht op de naleving van luchtverkeersregels, eisen of 
bepalingen met betrekking tot het bezit van het bewijs van luchtwaar-
digheid annex radiovergunning behorende bij het betreffende lucht-
vaartuig, eisen of bepalingen met betrekking tot het bezit van het bewijs 
van bevoegdheid, alsmede bevoegdverklaringen van het stuurhutper-
soneel, door de staat van registratie van een luchtvaartuig functies en 
taken zijn overgedragen aan de staat van exploitatie; 

staat van exploitatie: staat waarin een luchtvaartuig ingevolge een 
lease-, charter-, of ruilovereenkomst of soortgelijke regeling wordt 
geëxploiteerd door een exploitant die zijn hoofdkantoor of, bij afwezigheid 
daarvan, zijn vaste woonplaats niet heeft in de staat waar het lucht-
vaartuig is ingeschreven; 

staat van registratie: staat waarin een luchtvaartuig is ingeschreven 
overeenkomstig Bijlage 7 bij het Verdrag van Chicago; 
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Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand 
gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 
109);. 

2. In de begripsomschrijving van «voorval gevaarlijke stoffen» wordt 
«Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)» 
vervangen door «Verdrag van Chicago». 

3. De begripsomschrijving van «Nederlands luchtvaartuig» komt te 
luiden: een in het register, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, ingeschreven 
luchtvaartuig. 

 B

Artikel 1.2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 

b. van toepassing op:
1°. Nederlandse luchtvaartuigen, alsmede het vervoer en de vluchtuit-

voering met Nederlandse luchtvaartuigen buiten het vluchtinformatie-
gebied Amsterdam;

2°. in een buitenlands nationaliteitsregister ingeschreven luchtvaar-
tuigen ten aanzien waarvan de Nederlandse Staat als staat van exploitatie 
geldt en een artikel 83bis-overeenkomst heeft gesloten,

tenzij en voor zover:
i. hetgeen bij of krachtens de basisverordening is bepaald van 

toepassing is, of
ii. ter zake van een Nederlands luchtvaartuig een artikel 83bis-

overeenkomst is gesloten;. 

 C

In artikel 2.2, achtste lid, wordt de zinsnede «op 7 december 1944 te 
Chicago tot stand gekomen verdrag inzake de internationale burgerlucht-
vaart (Trb. 1973, 109)» vervangen door «Verdrag van Chicago». 

 D

Na artikel 7.6 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende: 

Titel 7.6. Overdracht toezicht  

Artikel 7.7  

1. Wanneer een Nederlands luchtvaartuig buiten Nederland in een staat 
van exploitatie wordt geëxploiteerd kan met die staat van exploitatie een 
artikel 83bis-overeenkomst worden gesloten. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op 
buiten Nederland ingeschreven luchtvaartuigen ten aanzien waarvan de 
Nederlandse Staat als staat van exploitatie geldt. 

3. Een artikel 83bis-overeenkomst kan eveneens worden aangegaan met 
betrekking tot luchtvaartuigen, die geëxploiteerd worden door organi-
saties voor de gezamenlijke exploitatie van luchtvervoer of internationale 
exploitatiebureaus, dan wel voor het gemeenschappelijk uitoefenen van 
luchtdiensten op enige route of in enig gebied. 

4. Aan de sluiting van een artikel 83bis-overeenkomst gaat een evaluatie 
van de normen en voorschriften vooraf, zulks met inachtneming van de 
regels inzake gelijkstelling van buitenlandse bewijzen van luchtwaar-
digheid en buitenlandse bewijzen van bevoegdheid zoals opgenomen in 
deze wet. 
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5. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor zover de basisveror-
dening niet van toepassing is. 

 E

In artikel 11.28 wordt de zinsnede «op 7 december 1944 te Chicago tot 
stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart 
(Trb. 1973, 109)» vervangen door «Verdrag van Chicago». 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 oktober 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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