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Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de
Luchtvaartwet

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 ter uitvoering van de
overeenkomst met de Stichting geluidsisolatie Schiphol wenselijk is het
tarief van de heffing per rekeneenheid geluidsproduktie in de
Luchtvaartwet aan te passen;
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:

ARTIKEL I
Artikel 77 van de Luchtvaartwet1 wordt gewijzigd als volgt.
A
Het vijfde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. voor burgerluchtvaartuigen met een startmassa van meer dan 20 000
kilogram, die blijkens een verklaring van het bevoegde gezag van de Staat
van registratie van het burgerluchtvaartuig ten minste voldoen aan de in
bijlage 16, deel I, van het Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109) vastgestelde geluidsnormen:
Lr – 270
45
n x 10
, met dien verstande dat het aantal rekeneenheden
ten minste op één wordt gesteld;.

f

g

B
In het vijfde lid, onderdeel c, wordt «met een startmassa van 20 000
kilogram of meer» vervangen door: met een startmassa van meer dan
20 000 kilogram.
C
In het achtste lid wordt «f 38,–» vervangen door: f 40,–.
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 24 047.
Handelingen II 1994/95, blz. 3979.
Kamerstukken I 1994/95, 24 047 (254).
Handelingen I 1994/95, blz. 1147.
1

Stb. 1994, 715, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 26 april 1995, Stb. 250.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 mei 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
Uitgegeven de twintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

51U0298
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995

Staatsblad 1995

315

2

