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35 744 Wijziging van de Wet luchtvaart ter 
implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 
2019 tot vaststelling van een prestatie- en 
heffingsregeling in het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en tot intrekking van 
Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en 
(EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1) 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

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 Uitvoeringsverordening 
(EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van 
een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) 
nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1); 

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, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. De begripsbepalingen «prestatieverordening» en «vergoedingenver-
ordening» vervallen. 

2. In de alfabetische volgorde van begripsbepalingen wordt een 
begripsbepaling ingevoegd, luidende: 

prestatie- en heffingsverordening: Uitvoeringsverordening (EU) 
2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een 
prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) 
nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56) of een uitvoeringsver-
ordening die daarvoor in de plaats treedt; 
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B

Het opschrift van § 5.2.2. komt te luiden: 

§ 5.2.2. Prestatie- en heffingsregeling  

 C

Artikel 5.20 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «De gebruiker van luchtvaartna-
vigatiediensten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vergoedingen-
verordening» vervangen door «De luchtruimgebruiker, bedoeld in 
artikel 2, onderdeel 5, van de prestatie- en heffingsverordening». 

2. In het tweede lid wordt «de hoogte van het eenheidstarief, bedoeld in 
artikel 11 van de vergoedingenverordening» vervangen door «de hoogte 
van het en-route-eenheidstarief, bedoeld in artikel 25 van de prestatie- en 
heffingsverordening». 

3. In het derde lid wordt «de hoogte van het eenheidstarief, bedoeld in 
artikel 12 van de vergoedingenverordening» vervangen door «de hoogte 
van het terminaleenheidstarief, bedoeld in artikel 25 van de prestatie- en 
heffingsverordening». 

4. In het zesde lid wordt «als bedoeld in artikel 5 van de vergoedingen-
verordening» vervangen door «als bedoeld in artikel 21 van de prestatie- 
en heffingsverordening». 

5. In het achtste lid wordt «overeenkomstig artikel 10 van de vergoedin-
genverordening» vervangen door «overeenkomstig artikel 31, derde tot en 
met zesde lid, van de prestatie- en heffingsverordening». 

6. In het negende lid wordt «worden voorschriften gesteld» vervangen 
door «kunnen voorschriften worden gesteld», wordt «als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid van de vergoedingenverordening» vervangen door 
«als bedoeld in artikel 11 van de prestatie- en heffingsverordening» en 
wordt in de tweede volzin «De voorschriften» vervangen door «Dergelijke 
voorschriften». 

7. In het twaalfde lid wordt «als bedoeld in artikel 16 van de vergoedin-
genverordening» vervangen door «als bedoeld in artikel 32 van de 
prestatie- en heffingsverordening». 

 D

Artikel 5.21, eerste lid, komt te luiden: 
1. De prestatie- en heffingsverordening en artikel 5.20 zijn niet van 

toepassing op plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten die worden 
verstrekt op luchthavens met minder dan 80.000 IFR-luchtvervoers-
bewegingen per jaar als bedoeld in artikel 2, onderdeel 10, van de 
prestatie- en heffingsverordening, tenzij deze luchthavens onderdeel 
uitmaken van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
terminalheffingszone als bedoeld in artikel 2, onderdeel 21, van de 
prestatie- en heffingsverordening. 

 E

In paragraaf 5.2.2. wordt na artikel 5.21 een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 5.21a  

Onverminderd de prestatiekernindicatoren en de indicatoren voor 
monitoring als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de prestatie- en 
heffingsverordening kan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
bij ministeriële regeling, met het oog op de monitoring van de prestatie 
van luchtvaartnavigatiediensten, aanvullende prestatiekernindicatoren en 
monitoringindicatoren vaststellen. 

 F

In artikel 11.1, tweede lid, wordt «als bedoeld in artikel 11.15, 
onderdeel b, onder 1° tot en met 8° en 10° tot en met 12°» vervangen door 
«als bedoeld in artikel 11.15, onderdeel b, onder 1° tot en met 8°, 10° en 
11°. 

 G

Artikel 11.15, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In subonderdeel 8° wordt «de vergoedingenverordening» vervangen 
door «de prestatie- en heffingsverordening». 

2. Het subonderdeel 10° vervalt, onder vernummering van subonder-
delen 11° en 12° tot subonderdelen 10° en 11°.
  

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
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