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Besluit van [datum] tot vaststelling van regels voor de verdeling van 

luchtverkeer tussen de luchthaven Schiphol en de luchthaven Lelystad (Besluit 

verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad)   

 

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van, nr. IenW/BSK-, 

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Gelet op verordening (EG) Nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 

luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293/14) en artikel 8a.52 van de Wet 

luchtvaart; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. ); 

Gezien het nader rapport van Minister van Infrastructuur en Waterstaat van, nr. 

IenW/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

  

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

§1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

 

In dit besluit wordt verstaan onder:  
 
besluit: Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad; 

dienstregelingsperiode: dienstregelingsperiode als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van 
de slotverordening;  

handelsverkeer: verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor 

individuele boekingen voor passagiers, vracht of post, en die betreffen: geregelde 
vluchten, zijnde lijnvluchten of commerciële vluchten, uitgevoerd op een vaste route 
volgens een gepubliceerde dienstregeling, en niet-geregelde vluchten, zijnde 
chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer of commerciële vluchten met een 
ongeregeld karakter;  

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;  

punt-tot-punt-vlucht: vlucht die bij ministeriële regeling als punt-tot-punt-vlucht is 
aangewezen;  

slot: slot als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de slotverordening;  

slotcoördinator: coördinator als bedoeld in de slotverordening; 

slotverordening: Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van «slots» op 
communautaire luchthavens (Pb L 14);  
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transfervlucht: vlucht die bij ministeriële regeling als transfervlucht is aangewezen. 

 

§2. Luchthaven Lelystad 

 

Artikel 2 

 

1. Luchthaven Lelystad wordt aangewezen als een gecoördineerde luchthaven als 
bedoeld in de slotverordening met ingang van het moment dat dit besluit in werking 
treedt. 

2. Onverminderd het bepaalde in de slotverordening, krijgt een luchtvaartmaatschappij 
prioriteit bij het verkrijgen van slots op luchthaven Lelystad voor zover die 

luchtvaartmaatschappij: 
a. historische slots op luchthaven Schiphol heeft overgedragen aan een andere 

luchtvaartmaatschappij of de slotcoördinator; of 
b. heeft toegezegd voortaan historische slots op luchthaven Schiphol te gebruiken 

voor het verrichten van transfervluchten. 
3. De prioriteit, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de slots beschikbaar voor 

handelsverkeer tot en met 10.000 op luchthaven Lelystad. 
4. De prioriteit, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de slots beschikbaar voor 

handelsverkeer van 10.001 tot en met 25.000 op luchthaven Lelystad. 
5. Het tweede lid geldt alleen voor slots op luchthaven Schiphol die in de vorige 

dienstregelingsperiode of in drie van de vier vorige dienstregelingsperiodes werden 
gebruikt voor het uitvoeren van punt-tot-punt-vluchten. 

6. Bij ministeriële regeling worden transfervluchten en punt-tot-punt-vluchten 
aangewezen. Daarbij worden regels gesteld over de criteria waaraan deze vluchten 
moeten voldoen. De vluchten worden iedere twee jaar aangewezen en worden ten 

minste een jaar voorafgaand aan inwerkingtreding bekendgemaakt. 
7. De data en tijden van de capaciteit op luchthaven Lelystad en de slots op luchthaven 

Schiphol, bedoeld in het eerste lid, hoeven niet overeen te stemmen. 
8. De luchtvaartmaatschappij die toepassing geeft aan het tweede lid, stelt Onze 

Minister, de slotcoördinator en in voorkomende gevallen de verkrijgende 
luchtvaartmaatschappij daarvan op de hoogte, waarbij eveneens wordt vermeld 
welke slots op luchthaven Schiphol het betreft. Bij de vermelding aan Onze Minister 

toont de luchtvaartmaatschappij aan dat wordt voldaan aan het vijfde lid. 

 

§3. Luchthaven Schiphol  

 

Artikel 3 

 

1. De historische slots op luchthaven Schiphol die zijn overgedragen overeenkomstig 
onderdeel a van artikel 2, tweede lid, of ten aanzien waarvan de toezegging is 

gedaan overeenkomstig onderdeel b van artikel 2, tweede lid, mogen door 
luchtvaartmaatschappijen uitsluitend worden gebruikt voor transfervluchten. Bij 
ministeriële regeling kunnen vluchten worden aangewezen die van deze verplichting 

worden uitgezonderd. 
2. Wanneer, als gevolg van slotmobiliteit overeenkomstig artikel 8 bis van de 

slotverordening, een slot als bedoeld in het eerste lid, een slot vervangt dat tot dan 
toe voor een transfervlucht is gebruikt, mag het vervangen slot alleen voor een 
transfervlucht worden gebruikt. 

 

Artikel 4 

 

1. Luchtvaartmaatschappijen verstrekken Onze Minister uiterlijk twee maanden na 
afloop van een dienstregelingsperiode de gegevens waaruit blijkt hoe zij de slots op 

luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 3, hebben gebruikt.  
2. Iedere luchtvaartmaatschappij die de slots op luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 

3, verkrijgt, stelt in geval van overdracht van die slots aan een andere 
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luchtvaartmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij waaraan de slots worden 

overgedragen op de hoogte van het feit dat het slots zijn die uitsluitend 
overeenkomstig artikel 3 mogen worden gebruikt.  

3. De luchtvaartmaatschappij die slots als bedoeld in artikel 3 overdraagt stelt Onze 
Minister en de slotcoördinator op de hoogte van de overdracht, de slots die het 
betreft en de identiteit van de luchtvaartmaatschappij waaraan de slots worden 
overgedragen.  

4. Indien slots als bedoeld in artikel 3 door de slotcoördinator worden gealloceerd aan 

een luchtvaartmaatschappij, stelt de slotcoördinator die luchtvaartmaatschappij op 
de hoogte van het feit dat het slots zijn die uitsluitend overeenkomstig artikel 3 
mogen worden gebruikt. 

 

§4. Slotbepalingen  

  

Artikel 5 

 

Het bij of krachtens dit besluit bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien 

bestemmingen fungeren als vertrekpunt van een vlucht. 

 

Artikel 6 

 

Onze Minister zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-

Generaal en de Europese Commissie een verslag over de doeltreffendheid, impact en 

proportionaliteit van dit besluit in de praktijk. Dit verslag zal de resultaten bevatten van 

een consultatie op de genoemde onderwerpen en zal in het bijzonder aandacht besteden 

aan de beschikbare capaciteit voor nieuwe gegadigden op de Nederlandse 

luchtvaartmarkt, en de luchthavens Lelystad en Schiphol in het bijzonder. 

 

Artikel 7 

 

1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel 2, vierde lid, in werking op een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

2. Artikel 2, vierde lid, treedt in werking met ingang van de dag dat de Europese 

Commissie dit lid goedkeurt en publiceert in het Publicatieblad van de Europese Unie 

na een aparte melding op grond van artikel 19, derde lid, van verordening (EG) Nr. 

1008/2008. 

 

Artikel 8 

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens 

Schiphol en Lelystad. 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

  

  

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

  

 


