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Wet van 2 november 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
De Luchtvaartwet wordt gewijzigd als volgt.
In artikel 77, achtste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. Na «bedraagt» wordt een dubbele punt geplaatst.
2. Voor «f 40,–» wordt ingevoegd: «a. In het jaar 1995»:.
3. Na «f 40,–» wordt, na plaatsing van een puntkomma, ingevoegd:
b. In het jaar 1996: f 42,–;
c. In het jaar 1997: f 44,–;
d. In het jaar 1998: f 47,–;
e. In het jaar 1999: f 49,–;
f. In het jaar 2000: f 51,–;
g. In het jaar 2001: f 53,–;
h. In het jaar 2002: f 56,–;
i. In het jaar 2003: f 58,–;
j. In het jaar 2004: f 60,–;
k. In het jaar 2005: f 62,–.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 338.
Handelingen II 1995/96, blz. 747.
Kamerstukken I 1995/96, 24 338 (52).
Handelingen I 1995/96 , zie vergadering d.d.
31 oktober 1995.
1
Stb. 1994, 715, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 10 juli 1995, Stb. 355.

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, 2 november 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de eenentwintigste november 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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