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Algemene inleiding 

§ 1. Inleiding 

Deel I 

De achtergrond van de onderzoeksvraag is met name te vinden in de druk op de rechts-
handhaving en de capaciteitsproblemen bij Justitie. Daarbij staat de vraag centraal naar 
altematieven voor de vrijheidsstraf vanwege het cellentekort. De comrnissie Korthals 
Altes heeft zich over het probleem gebogen en heeft bepaalde altematieven voorgesteld. 

Wat daarin voor het onderhavige object van onderzoek met name van belang is, zijn de 
voorstellen inzake het handhavingsinstrumentarium van de ordeningswetgeving. Zowel 
de commissie Korthals Altes als het kabinet zijn het eens over het uitgangspunt dat 
Justitie ontlast kan worden door versterldng van de administratieve handhaving van de 
ordeningswetgeving, waarvoor de verantwoordelijkheid primair bij de bestuursorganen 
ligt. De conunissie Korthals Altes stelt (o.a.) voor om de mogelijkheden tot het opleg-
gen van administratieve boeten zoals nu al onder andere via de wet Mulder voor ver-
keersovertredingen geldt, tamelijk integraal in te voeren voor overtredingen van de 
ordeningswetgeving. De strafrechtelijke handhaving van deze wetgeving verloopt moei-
zaam en daarbij is de conunissie Korthals Altes van mening dat hoewel dit bijzondere 
deel van de strafwetgeving dient "om gewichtige belangen (zoals een gezond milieu en 
een rechtvaardige verdeling van middelen) veilig te stellen, (ze) als zodanig weinig 
morele lading kent". Dit terrein kan het beste overgelaten worden aan bestuurlijke hand-
having door de bestuursorganen zelf. Over een uitbreiding van het gebruik van de 
adzninistratieve boete wordt kritiek geleverd in de doctrine (zie Corstens, G.J.M., Een 
stille revolutie in het strafrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1995). 

Bij de bestuurlijke handhaving worden een aantal problemen geconstateerd. Het gegeven 
dat uitvoering, toezicht en handhaving in dezelfde hand liggen kan leiden tot slecht 
naleefbare regelgeving, onbevredigend toezicht, onvoldoende onafhankelijIcheid en on-
partijdigheid. Ook wordt gesignaleerd dat het bestuur huiverig is voor de toepassing van 
bestuursdwang en van het opleggen van dwangsommen. Indien deze instrumenten 
onterecht worden gehanteerd dan zou het betreffende bestuursorgaan met een fikse 
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Algemene inleiding 

schadeclaim lcunnen worden geconfronteerd. Een rechterlijke wets vooraf zou volgens 
de commissie Korthals Altes wellicht soelaas bieden. Verder zou bij een bredere invoe-
ring van de administratieve boete om de beleidsvrijheid te verldeinen en corruptie te 
voorkomen de hoogte van de boete per overtreding in de wet kunnen worden vastge-
legd. Een andere mogelijkheid die de commissie Korthals Altes ziet, is de bestuurlijke 
handhaving voor wat het punitieve element over te dragen aan het OM. Waarbij door 
de commissie Korthals Altes gewezen wordt op de ervaring met de (vergelijkbare) 
transacties die door het OM worden opgelegd. Hierdoor zou ten soon bestuurlijk OM 
ontstaan, dat zou instaan voor ten consistent handhavingsbeleid. Dit bestuurlijke OM 
zou daarbij ook de mogelijkheid moeten krijgen om via privaatrechtelijke middelen nale-
ving af te dwingen. De conunissie Korthals Altes denkt daarbij aan een gebod in KG 
om illegale lozingen te verbieden of om een straatverbod af te dwingen (De commissie 
meent dat de basis hiervoor te vinden zou zijn in art. 4 RO Jo art. 3:305b BW). Ook 
zou een vorm van persoonlijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden voor de over-
tredingen van de rechtspersoon lcunnen worden ingevoerd. 

Het kabinetsstandpunt luidt dat de voorstellen van de commissie Korthals Altes welis-
waar zeer boeiend zijn, mar dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de de wijze 
waarop de bestuursorganen °mg= met het handhavingsinstrumentarium. Er is te 
weinig zicht hierop vanwege het ontbreken van een integrale verantwoording over het 
gebruik van de bestuurlijke handhavingsmiddelen. 

Vooreerst meent het kabinet dat de bestuurlijke handhaving in eerste instantie in handen 
dient te blijven van het besruur. Losmaken van de handhavingsbevoegdheid zou ertoe 
ktumen leiden dat er door het bestuur bij de uitvoering minder betrokkenheid en minder 
zicht ontstaat op het handhavingselement en dat daardoor het handhavingstekort eerder 
wordt vergroot dan verkleind. 

Voorts is niet duidelijk welke redenen leiden tot een achterblijven van de bestuurlijke 
handhaving. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Het zou 
inderdaad lcunnen liggen in een "negatier belang bij het achterwege laten van sancties 
namelijk het risico van schadeclaims. Een andere mogelijke verldaring kan het primaire 
belang zijn dat het bestuur hecht aan haar verzorgende taken, zoals het belang van de 
werkgelegenheid, daardoor zou minder aandacht geschonken worden aan een adequate 
handhaving. Een altematieve verklaring voor een stilzitten van het bestuur zou kunnen 
liggen in een onvoldoende instirutionalisering van de handhaving binnen de bestuursor-
ganisatie. Er zal ook volgens het kabinet meet consistentie en eenheid moeten komen 
in de handhaving, maar als eerste zal onderzoek moeten aantonen war de grootste 
lcnelpunten liggen. 

Dit nadere onderzoek is toegewezen aan de commissie Michiels. Deze commissie zou 
ook de voorstellen van de commissie Korthals Altes moeten onderzoeken met betreldcing 
tot de voorafgaande toetsing door de rechter, indien het bestuur over wenst te gaan tot 
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Deel I 

bestuursdwang of dwangsom. Naast constitutionele bezwaren kleven aan dit voorstel sec 
praktische moeilijkheden, waaronder de toenemende werkdruk van de rechterlijke macht 
evenals de moeilijkheden bij wijziging van de bestuurlijke sanctie. Ook wat betreft de 
suggesties van de commissie Korthals Altes inzalce de privaatrechtelijke handhaving is 
nader onderzoek geindiceerd. Afgezien van de nu reeds door de rechtspraak aanvaarde 
mogelijkheden voor het bestuur om het privaatrecht te gebruiken ook in gevallen waarin 
het gaat om optreden tegen de overtreding van een publielcrechtelijke regel en de over-
heid daarbij slechts een publielcrechtelijk belang heeft, wil de cornmissie het privaatrecht 
nog verder inzetbaar maken .voor de handhaving van .het ordeningsrecht. De grens die 
de HR stelt aan het gebruilcmaken van het privaatrecht door de overheid bij kosten-
verhaal respectievelijk bij verbods- en gebodsacties, namelijk dat het privaatrechtelijk 
instrumentarium niet gebruikt mag worden als er daardoor spralce is van een onaan-
vaardbare doorkruising van het publielcrecht wenst de conunissie Korthals Altes te 
ecarteren. De commissie Korthals Altes wil in de wet vastleggen dat er "in de wet een 
zelfstandige, algemene bevoegdheid om ter handhaving van wetgeving een beroep te 
doen op de burgerlijke rechter en dit ter vrije discretie van het bestuur". Het kabinet is 
van mening dat er aanvullend gebruik van het privaatrecht voor zover dat overeenstemt 
met de eisen van legaliteit en rechtszekerheid en voor zover beantwoord wordt aan de 
algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur mogelijk moet zijn. Daarbij wordt 
gerefereerd aan een voorstel van VROM om in de wet milieubeheer vast te leggen dat 
de overheid binnen grenzen de vrije keuze heeft tussen privaatrechtelijk of publiekrech-
telijk instrumentarium. 

Het kabinet wenst onderzoek naar de mogelijkheden van het privaatrecht in deze. Daar-
bij wordt vooral gedacht aan het eventueel codificeren van de geldende (doorkruisings-) 
norm. Ook zou aandacht besteed lcunnen worden aan de uitbreiding van de mogelijlche-
den om bestuurders van rechtspersonen eerder persoonlijk aansprakelijk te lcunnen 
stellen. Het is dan de vraag welke criteria hierbij zouden moeten gelden en of men zich 
hierbij zou moeten beperken tot bepaalde terreinen bijvoorbeeld het milieu. 

§ 2. Aanleiding voor het onderzoek 

De bovenstaande punten dienen door de corrunissie Michiels nader te worden uitge-
werkt. De conunissie Michiels heeft daarop via het WODC gevraagd een onderzoelcs-
voorstel te formuleren. De vragen die blijkens de startnotitie primair behandeld moeten 
worden, zijn: 

Welke is de huidige bestuurspralctijk en welke zijn daarbinnen de factoren die in 
de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente 
hanclhavingsreactie? 

Op welke wijze kan de bestuurlijke repressieve handhaving het beste worden 
georganiseerd. In het bijzonder wit de commissie onderzoek naar de wenselijkheid 
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van een scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctie-oplegging 
anderzijds. Indien dit bevestigend wordt beantwoord is de volgende vraag hoe deze 
scheiding gestalte dient te krijgen. Is het antwoord ontkennend dan is de vraag 
welke andere wegen openstaan om de bestuurlijke handhaving te verbeteren. 

Aan de handhavingsproblematiek op milieurechtelijk terrein is vrij veel aandacht gege-
ven. Het onderzoek tot nu toe is echter voomamelijk gericht geweest op inrichtingen. 
In het onderhavige onderzoek zou vooral aandacht moeten worden besteed aan de 
geluidhinder en de veiligheidsrisico's Ms gevolg van dalende en opstijgende vliegtuigen. 
Onderzoeksobject zijn de vliegbewegingen bij Schiphol, Beek (Maastricht Aachen) en 
Zestienhoven (Rotterdam). De commissie Michiels heeft de indruk dat de regels die 
gelden voor de concrete vliegbewegingen niet erg consclentieus door de piloten worden 
nageleefd en dat verder aan de klachten weinig aandacht worth besteed. 

§ 3. Probleemstelling 

Algemene inleiding 

Uitgaande van de onder hierboven samengevatte informatie uit de startnotitie blijkt dat 
de volgende probleemstelling centraal zal moeten staan in het te verrichten onderzoek: 

In welke mate worden de voorschriften met betrekking tot geluidsoverlast en de veilig-
heidsvoorschriften intake vliegbewegingen nageleefd, in het bijzonder op de vliegvelden 
Schiphol, Beek (Maastricht Aachen) en Zestienhoven (Rotterdam). 

Om en antwoord op deze centrale probleemstelling te vinden zal eerst het algemene 
wettelijke kader moeten worden aangegeven, waarbinnen vliegbewegingen zijn toege-
staan. Daarbij zal en analyse noodzakelijk zijn van zowel de Nederlandse (ondoorzich-
tige) regelgeving Ms van de intemationale verdragen in dit verband. 

Voorts lijkt het voor de hand te liggen om een opsplitsing te maken tussen de regelge-
ving en handhaving intake de veiligheid en die intake de geluidhinder. 

§ 4. Uitwerking Nan de vraagstelling: onderzoekopzet 

A. UMVERKING VAN HE NORMATIEF ICADER 

I. Intemationaal kader 

Bij de regelingen intake de luchtvaart en de vliegbewegingen speelt de intemationale 
component een zeer belangrijke en overheersende rol. Vliegvervoer en -verkeer is 
vooral intemationaal verkeer. Dat betekent dat veel regelingen ten aanzien van het 
luchtverkeer op intemationaal niveau worden bepaald en dat de mogelijkheden tot 
normering door nationale wetgeving beperkt(er) van karakter zijn. Zo wordt bijvoor-
beeld op intemationaal niveau vastgesteld aan welke eisen de vliegtuigen moeten vol- 
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doen en welke brevetten worden erkend. 

Dee! I 

Als eerste onderwerp zal dus een beschrijving gegeven moeten worden van de verdragen 
terzake en de intemationale organisaties die zich met deze materie bezig houden. 

De basis voor de intemationale ordening van de international burgerluchtvaart wordt 
gevormd door het verdrag van Chicago (1944). Voor de uitvoering daarvan wordt zorg 
gedragen door de International Aviation Organisation (ICAO), onder auspicien van de 
Verenigde Naties. Lidmaatschap van deze organisatie is overigens verplicht om deel te 
kurmen nemen aan de burgerluchtvaart. 183 landen zijn hierbij aangesloten. Elk land 
dient te waarborgen dat de vliegtuigen temninste voldoen aan de ICAO-eisen en zulks 
dient te blijken uit een certificering. Bovendien stelt genoemde ICAO ook eisen aan de 
inrichting van de luchthavens en het gebruik van het luchtruim. De aangesloten staten 
hebben zich ertoe verbonden de standards and recommended practices (SARPS) van de 
ICAO op te volgen en eventuele afwijkingen te melden. 

Binnen Europa kan ook nog worden gewezen op de European Civil Aviation Conference 
(ECAC), waarbij thans 33 Europese landen zijn aangesloten. Op EU-vlak is sprake van 
een verordening inzake exploitatievergunningen voor de luchtvaartmaatschappijen. 
Bovendien is sprake van gemeenschappelijk technische voorschriften en procedures. 

Nadere eisen zouden nog door Nederland kunnen worden gesteld in bilaterale verdra-
gen. Met name de onderhandelingen over de landingsrechten geven mogelijkheden tot 
het stellen van voorschriften en voorwaarden. Een complicatie hierbij wordt gevormd 
door het gegeven dat deze landingsrechten geregeld worden tussen twee staten in een 
bilateraal verdrag. Die staten dienen dan weer hun luchtvaartmaatschappijen aan regels 
te binden (Deze zullen overigens meestal deelnemen aan de bilaterale overeenkomsten). 
Deze maatschappijen dienen op hun beurt in te staan voor hun cockpitpersoneel en hun 
vliegtuigen. 

2. Nederlandse regelingen 

Het tweede onderdeel van het onderzoek zal een analyse moeten bevatten van de Neder-
landse regelingen en de actoren die daarbij betroldcen zijn. 

Meer bepaald kan in dit verband worden gewezen op het normatief kader, zoals vastge-
legd in de Luchtvaartwet, de Wet luchtverkeer, het Luchtverkeersreglement, de Rege-
ling Toezicht Luchtvaart en het Besluit geluidbelasting grote luchtvaart en andere 
AMVB's en rninisteriele verordeningen. Aandacht moet ook zeker worden besteed aan 
de verscheidene actoren inzake de burgerluchtvaart, waaronder, op rijksniveau het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksluchtvaartdienst. Belangrijke beleidsta-
ken en uitvoerings- en toezichtstalcen zijn toebedeeld aan de Luchtvaartinspectie. Daar-
enboven is de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie als zelfstandig bestuursorgaan actief. 
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Algemene inleiding 

Her spreelct voor zich dat de rol van deze verscheidene actoren, voor zover voor het 
onderzoek van belang, moet worden beschreven op een probleemgetirienteerde wijze. 
In her bijzonder moet de aandacht daarbij uitgaan naar de vraag welke organisaties 
bevoegdheid hebben om toezicht uit te oefenen op eventuele overtredingen. In dat 
verband dient uiteraard ook de aandacht uit te gaan naar de rol van de luchtvaartpolitie 
en de ICLPD, evenals naar de Rand voor Luchtvaartonderzoek, die onder meer aanbe-
velingen kan formuleren inzalce het voorkomen van ongevallen en andere incidenten. 

Meer toegespitst op de Onderzoeksvragen zal binnen dit normatief kader aandacht 
worden besteed aan het volgende: 

a. Algemeen 

Bij de analyse van de Nederlandse regelgeving moeten vragen aan de orde komen zoals 
wie is de bevoegde overheid en hoe is de interne organisatie van de betreffende instan-
tie. Waar ligt de bevoegdheid tot normstelling wie verleent vergunningen en landings-
rechten en volgens welke procedure. Over welk instrumentarium worth beschikt: zoals 
schorsing en intrekking van de vergunning om gebruik te tnaken van de luchthavens. 
Welke instantie is belast met her toezicht en welke met her sanctionerend optreden. De 
regelgeving worth gekenmerkt door een grote mate aan versnippering en weinig helder-
heid; ze is onoverzichtelijk en moeilijk uitvoerbaar. Daarnaast is de regelgeving slecht 
aangepast aan de intemationale ontwikkelingen. De invloed hiervan op de mogelijkheden 
om sanctionerend op te treden moet worden onderzocht. 

b. Geluidhinder 

Welke specifieke regels gelden ten aanzien van geluidhinder van opstijgende en dalende 
vliegtuigen. 

Ook hier is het weer de vraag wie instant voor de normering. Welke instantie houdt zich 
er mee bezig en hoe ziet de normering emit. De geluidsnormen worden gerelateerd aan 
geluidszones rond de landingsbanen. Er is echter tot nu toe nog rond geen enkel vlieg-
veld een defmitieve zone vastgesteld. Er zijn wet interimzones mar deze hebben een 
meer beleidsmatig karakter. Dit betekent dat het erg moeilijk zo niet onmogelijk is daar 
het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium te gebruiken omdat "harde" normering 
ontbreekt. Wel bepaalt de Luchtvaartwet dat de minister van V&W ook voor interimzo-
nes een handhavingsvoorschrift vaststelt (art. 30 a Lvw). Hierin worden de hoofdlijnen 
vastgesteld waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Het bevat tentninste gegevens 
voor meten registreren en berekenen van de geluidsbelasting en regels over de constate-
ring van overtredingen. Een probleem hierbij is dat er uitgegaan wordt van jaargemid-
delden. Daardoor wordt het moeilijk om de verantwoordelijkheid voor de geluidsbelas-
ting toe te rekenen aan een bepaalde vlucht. leder jaar moet her handhavingsvoorschrift 
worden gedvalueerd en dit moet worden voorgelegd aan de milieucommissie. De ex- 
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ploitant moet een gebruiksplan voorstellen. Dit plan wordt door de ministeries van 
VROM en V&W vastgesteld als zij menen dat de geluidsbelasting bij het voorgestelde 
gebruik binnen de perken blijft. Ook hier weer kan slechts achteraf worden geconsta-
teerd dat er eventueel een te hoge geluidsbelasting heeft plaatsgevonden. Toerekening 
naar een bepaalde gebruiker blijft moeilijk. De sanctionering bestaat uit tijdelijke slui-
ting van het vliegveld. Daar zal niet snel toe worden overgegaan. Zeker niet zolang de 
overheid de tekorten dient te dekken 

c. Externe veiligheid 

Voor wat de veiligheidsvoorschriften geldt vooral dat regelgeving en beleid een sterk 
intentioneel laralcter heeft. Dat houdt in dat er veel wordt gewerkt met doelvoorschrif-
ten en weinig middelvoorschriften. Bovendien wordt er veel overgelaten aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de belanghebbenden zelf bij het al dan niet voldoen aan de 
(veiligheids)eisen. Dit wordt hooguit steelcproefsgewijs gecontroleerd, waarbij op de 
belanghebbenden een bewijslast rust. Verder wordt er veel gewerkt met zekerheidsstel-
lingen vooraf. (dit hangt weer samen met de internationale regelgeving waarbij in de 
meeste gevallen de certificaten van het land van oorsprong worden erkend. Hierbij kan 
worden aangetekend dat het ook ondoenlijk schijnt te zijn om deugdelijke onderhouds-
controles uit te voeren van alle verschillende typen vliegtuigen). 

d. Welke organen zijn bevoegd om op te treden tegen de overlast door vliegtuigen en 
waar worden klachten ingediend? 

Het is van bijzonder belang bij een onderzoek naar de handhaving ook de wijze waarop 
met ldachten wordt omgegaan te betrelcken. Daarbij zou ook gebruik gemaakt moeten 
worden van informatie vanuit de rechtshulp-zelf. Juist binnen de rechtshulp en rechts-
praktijk komt het eventuele feilen van de handhaving pregnant am de orde. 

De aanvliegende en opstijgende vliegtuigen zullen zich allereerst hebben te houden aan 
de voorschriften die worden gegeven door de luchtverkeersleiding. Hiervoor is de 
Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie verantwoordelijk. De Rij lcsluchtvaartdienst isbelast 
met het toezicht op de naleving van de regels op vliegvelden. Voor een analyse van de 
mate waarin met sancties wordt opgetreden onder andere naar aanleiding van de klach-
ten dienen de onderzoekers over voldoende data te kunnen beschikken. 

Sinds 1994 is in de luchtvaartwet de mogelijkheid opgenomen om een dwangsom op te 
leggen am gebruikers van de luchthaven indien de wettelijke voorschriften worden 
overtreden (art. 73c Lvw e.v.). Onderzocht zal worden in hoeverre dit handhavingsin-
strument bijdraagt am de naleving van de voorschriften met betrekking tot de vliegbe-
wegingen. 
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B. EMPIRISCHE DATA VERZAMELING NAAR DE HANDHAVING 

Binnen het kader van de onderzoelcsopdracht is het uiteraard van cruciaal belang naast 
het normatief kader, ook een behoorlijk beeld te lcunnen bieden van de handhavings-
praktijk. In dit verband zal niet alleen de aandacht uit moeten gaan naar de verscheidene 
organisaties die toezicht uitoefenen, maar ook riaar de vraag of empirische data beschik-
baar zijn waarvan gebruik kan worden gemaakt om een behoorlijk beeld te lcrijgen 
inzalce de naleving van de te onderzoeken reglementering. 

Een vooronderzoek heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Iedere luchthaven heeft een milieucornmissie. Deze commissie beschikt over de gege-
yens met betreklcing tot de handhavingsvoorschriften inzake geluid en externe veiligheid. 
Via deze conunissie vallen ook de gegevens inzake de klachten te achterhalen. Er is 
reeds contact gelegd met en van de betrokken commissies en voor wat de andere twee 
wordt er verwacht dat de gegevens zonder meer ter beschikking worden gesteld, het 
gaat om openbare gegevens. De gegevens over de daadwerkelijke oplegging van admini-
stratieve of andere sancties liggen in handen van de Rijlcsluchtvaartdienst. Er is monde-
ling contact geweest warn -in toegezegd is dat er gegevens ter beschildcing worden ge-
steld. Van een ter beschiklcing stetting van de benodigde data zal afhangen of we ook 
de handhavingspraktijk zullen kunnen analyseren. Verder zou het mogelijk zijn om 
gespreldcen te voeren met de voorzitter van de Vereniging (ken Uitbreiding Vliegveld 
Beek. Deze voorzitter houdt al meer dan tien jar bij hoe er op vliegveld Beek omge-
gaan wordt met de handhaving. 

Voorts participeert de advocaat van de rnilieugroepen rond Schiphol in het onderzoek. 
Zo kan ook voor de nationale luchthaven de visie van omwonenden en klagers op de 
handhaving worden achterhaald. 

C. VERDERE ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Het spreekt voor zich dat uiteindelijk het onderzoek naar het normatief kader (zie 1.) 
en het empirisch materiaal (zie 2.) met elkaar in verband dient te worden gebracht. 
Daarbij zal de aandacht uitgaan naar de vraag in hoeverre al dan niet sprake is van en 
"behoorlijk" niveau van handhaving. Mocht worden vastgesteld dat er een belangrijk 
"dark number" blijft bestaan waarop via handhaving geen vat is te Icrijgen, dan moet 
onvemtijdelijk de vraag worden gesteld of de oorzaak voor een eventueel handhavingste-
kort gelegen kan zijn in het normatief kader, meer bepaald in de wijze waarop de 
normstelling is geformuleerd. Derhalve zal dew toetsing resulteren in het formuleren 
van aanbevelingen voor een eventuele aanpassing van de regelgeving en het handha-
vingsinstrumentarium. 
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§ 5. Methodologie 

Deel I 

Het hierboven vermelde onderzoek bestaat voomamelijk uit desk research van traditio-
neel juridische aard waarbij de gebruikelijke bronnen worden geraadpleegd om een 
behoorlijk beeld te schetsen van het normatief kader betrelckelijk de geluidhinder en 
exteme veiligheid bij luchthavens. Het spreelct voor zich dat daarbij niet alleen de 
wetgeving zal worden geschetst en het beschikbare handhavingsinstrumentarium, doch 
dat ook de literatuur kritisch zal worden weergegeven, teneinde een genuanceerd beeld 
te bieden van verscheidene meningen in de literatuur aangaande dit normatief kader. In 
bijlage bij dit projectvoorstel is een voorlopige literatuurlijst gevoegd, die bij nadere 
bestudering het reeds zal toelaten *een behoorlijk inzicht te krijgen in de verscheidene 
meningen over de normeringsproblematiek inzake geluidhinder en exteme veiligheid bij 
luchthavens. 

Wat de methodologie bij de empirische dataverzameling naar de handhaving betreft, 
moet worden opgemerkt dat het niet in de bedoeling ligt dat de onderzoekers zelf een 
empirisch onderzoek naar de handhavingspraktijk zullen gaan uitvoeren, bijvoorbeeld 
door in concreto zelf metingen te gaan uitvoeren. Dit lijkt weinig zinvol en bovendien 
zou, gelet op de relatief korte periode, geen representatief beeld van de naleving van 
de reglementering lcunnen worden verkregen. 

Het ligt veeleer voor de hand gebruik te malcen van verscheidene gegevens vanuit 
verschillende bronnen, zoals reeds werd aangegeven. Uit het vooronderzoek blijkt dat 
de verscheidene milieuconunissies bereid zouden zijn tot medewerlcing en hun data ter 
beschiklcing zouden willen stellen. In de offerte-aanvraag is vermeld dat zulks eveneens 
zou gelden ten aanzien van de Rijksluchtvaartdienst. Een derde bron bestaat uit advoca-
ten die zijn opgetreden voor actiegroepen rondom Schiphol en Beek en die zich bereid 
hebben verklaard mee te werken aan het onderzoek en hun feitenmateriaal ter beschik-
king te stellen. Ten vierde zullen ook nog interviews worden gehouden teneinde een 
waarheidsgetrouw beeld van de problemen bij de handhavingspraktijk te lcunnen krijgen. 

Aangezien derhalve een input vanuit vier verschillende bronnen is gegarandeerd, kan 
een behoorlijk realistisch beeld van de handhavingspraktijk worden verkregen over een 
langere periode ook zonder dat de onderzoekers zelf tot het uitvoeren van dit empirisch 
onderzoek dienen over te gaan. 

Het spreekt voor zich dat wat de methodologie betreft van de gebruikelijke crimino-
logische en sociaal-wetenschappelijke kennis gebruilc wordt gemaakt om het beschikbare 
empirische materiaaI kritisch te toetsen teneinde een realistisch beeld van het "dark 
number" probleem te kunnen krijgen. 

Wat de confrontatie tussen de juridische vormgeving en het empirisch materiaal betreft, 
zal bij de formulering van aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van de handha- 
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vingsmogelijkheden gebruik worden gemaakt van de milieu-juridische literatuur inzalce 
de relatie tussen de kwaliteit van de normgeving en de handhavingspraktijk. 

§ 6. Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd door Mw.Mr. M. Hertoghs, in samenwerking 
met Mr. M. Brouns. De coordinatie en wetenschappelijke begeleiding lagen in handen 
van Prof.Dr. Michael G. Faure LL.M. en Prof.Mr. Th. de Roos. De lcritische analyse 
en aanbevelingen werden geredigeerd door Prof.Dr. Michael G. Faure LL.M. en 
Mw.Mr. M. Henoghs. 

Bij de uitvoering van het onderzoek werd de onderzoeksgroep bijgestaan door de hoger-
vermelde "commissie Michiels". De onderzoekers zijn dank verschuldigd aan de leden 
van deze commissie voor de vruchtbare gedachtenwisseling en nuttig commentaar op 
eerdere versies van dit rapport. 

De onderzoekers hebben bovendien nauw samengewerkt met Mr. A.H.J. van den 
Biesen, die vanuit zijn pralctijkervaring zeer veel nuttige infonnatie Ian aandragen over 
de handhavingspartijk. Ook werden de onderzoekers bijgestaan door Mr. J.M.H.F. 
Teunissen, die vanuit zijn (bestuursrechtelijk) onderzoek een grote deslcundigheid heeft 
wat betreft het juridisch kader van de geluidhinder veroorzzalct door vliegtuigen. 

§ 7. Opbouw van deze rapportage 

Hieronder volgt eerst een schets van het wettelijk kader inzake geluidhinder van vlieg-
tuigen, waarin de intemationale en Nederlandse regelingen worden geschetst (II). Daar-
na volgt, zoals eerder was aangegeven, een weergave van de praktijkervaringe met de 
handhaving (III). De combinatie van beide leidt tot een lcritische analyse en het formule-
ren van aanbevelingen (IV). Die aanbevelingen worden vervolgens nog samengevat in 
V. De rapportage eindigt met een literatuurlijst (VI) en een overzicht van de uitvoe-
ringsbesluiten in bijlagen. 
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Schets van het wettelijke kader inzake geluidhinder van 

vliegtuigen 

•-• 
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Schets van het wettelijke kader inzake geluidhinder van 

vliegtuigen 

§ 1. Internationale regelingen 

A. IN LEIDING 

Dee! II 

De ontwilckeling van de burgerluchtvaart heeft vooral in intemationaal kader plaatsge-
vonden. Vliegverkeer, zeker in een klein land als Nederland, is (bijna) per definitie 
intemationaal en grensoverschrijdend. De ordening van het luchtvaartverkeer heeft dan 
ook plaats gevonden binnen het kader van intemationale verdragen. Al in 1919 werd in 
Parijs het Verdrag houdende regeling van de luchtvaart gesloten. 1  Belangrijke uitgang-
spunten van de hedendaagse mondiale samenwerking in de burgerluchtvaart zijn in het 
Verdrag inzake de intemationale burgerluchtvaart opgenomen, ook het Verdrag van 
Chicago (VvC) genoemd. 2  Dit verdrag is de na-oorlogse opvolger van het verdrag van 
Parijs van 1919. Het verdrag vormt een grondslag voor intemationale afspraken inzake 
de geluidproductie waaraan luchtvaartuigen moeten voldoen. Vandaar dat de relevante 
bepalingen van dit verdrag hieronder de revue passeren (§ 2). 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de burgerluchtvaart in intemationaal verband zijn 
verschillende intemationale organisaties opgericht. Binnen dergelijke organisaties kan 
beraadslaagd worden over nieuwe ontwikkelingen en kunnen wijzigingen van de be-
staande intemationale afspraken worden voorgesteld. Bepaalde organisaties houden zich 
voornamelijk bezig met overleg over tarieven (International Air Transport Association, 
IATA), andere organisaties hebben een bredere doelstelling. Wereldwijd is vooral de 
intemationale burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization, 

1. Convention portant reglementation de la navigation aerienne, van 13-10-1919. 
2. Verdrag inzake de intemationale burgerluchtvaart, Chicago 7-12-1944, Trb 1959, 45, Nederlandse 

tekst Trb. 1973, 109, Verder afgekort als VvC. 
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ICAO) van belang. Deze organisatie vindt de juridische grondslag in het Verdrag van 
Chicago. Bij de bespreking van dat verdrag zal aan deze organisatie aandacht worden 
besteed. Daamaast is ook binnen Europa een aantal organisaties op luchtvaartterrein 
actief. Daarbij verdienen met name de Europese burgerluchtvaartvergadering (European 
Civil Aviation Conference, ECAC) (§ 3) en de Verenigde luchtvaart autoriteiten (Joint 
Aviationa Authorities, JAA) aandacht (§ 4). Tenslotte komt uiteraard ook de positie van 
de Europese Unie aan bod (§ 5). 

B. HET VERDRAG 1NZAKE DE INTERNATIONALE BURGERLUCHTVAART 

I. Inleiding 

Schets van het wettelijke kader inzake geluidhinder van vliegruigen 

Het verdrag inzake de intemationale burgerluchtvaart, ofwel het Verdrag van Chicago, 
heeft ten doe' de veilige en ordelijke ontwildceling van de intemationale burgerluchtvaart 
en de economische exploitatie van intemationale luchtvervoersdiensten op basis van 
gelijke kansen te bevorderen. 3  De staatsluchtvaartuigen vallen niet onder het toepas-
singsgebied. Te denken valt aan militaire luchtvaartuigen en luchtvaartuigen ten behoeve 
van politie- of douanediensten (art. 3 VvC). Ituniddels zijn ruim 180 landen partij bij 
het verdrag. 

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op enige algemene uitgangspunten van 
het Verdrag van Chicago en de bijbehorende bilaterale overeenkomsten. Vervolgens zal 
aandacht worden besteed aan de voorschriften die lcrachtens dit verdrag zijn vastgesteld 
met betreklcing tot de beperking van de geluidsbelasting veroorzaakt door het vliegver-
keer. 

2. Ullgangspunten 

Bij de verdragssluiting was het niet eenvoudig voor de staten-partijen am tot overeen-
stemming te komen. Daarbij speelde onder andere het verschil in opvatting tussen de 
voorstanders van een grote vrijheid in de lucht, zoals de Verenigde Staten, Nederland 
en de Scandinavische landen enerzijds en staten, waaronder Groot Brittannie, die juist 
protectie en strikte regulering via een Internationale autoriteit voorstonden, andetzijds. 5  

Uiteindelijk is het uitgangspunt van het eerdere verdrag van Parijs gehandhaafd namelijk 
de "volledige en uitsluitende soevereiniteit" van de staten over het luchtruim boven het 
grondgebied en de territoriale wateren (ant. 1 en 2 VvC). Dit basisbeginsel staat op 
gespannen voet met de doelstelling am tot een grotere vrijheid te komen en am de 

3. Preambule VvC. 

4. Zie Tweede Kamer 1995-1996, 24804 (Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart), or. 2, blz. 43. 

5. 1.H.Ph. Diederilcs Verschoor. An introduction to air law, Deventer/Boston, 1993, blz. 9. 
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gelijke toegang tot de luchtvaartmarkt te garanderen. Een impuls voor een vrijer lucht-
verkeer is gelegen in de zogenaamde vijf vrijheden. Deze zijn deels neergelegd in het 
Verdrag van Chicago zelf en deels geformuleerd in twee aparte Internationale overeen-
komsten die tegelijk met het verdrag zijn opgesteld. 6  De eerste twee vrijheden garan-
deren in beginsel het recht over het grondgebied van de staten-partijen te vliegen en het 
recht een "technische" tussenlanding te malcen. Het recht passagiers, post en vracht 
te vervoeren van en naar het land waaronder het luchtvaartuig ressorteert, is neergelegd 
in de derde en vierde vrijheid. De vijfde vrijheid omvat de volledige vrijheid van het 
luchtverkeer waarbij de nationaliteit van het vliegtuig geen rot speelt bij het Internationa-
le vervoer. 8  Deze laatste vrijheid is omstreden vanwege de vergaande liberalisering 
van het luchtverkeer. Dit is een van de redenen waarom vele staten de Transport Agree-
ment Met hebben geratificeerd. 9  

3. Het bilaterale kader en de landingsrechten 

Het verdrag maalct onderscheid tussen lijndiensten (geregelde vluchten) en niet-geregelde 
vluchten (onder andere charters). 
Conform het uitgangspunt van de soevereiniteit zijn de geregelde vluchten slechts toege-
staan met toestemrning of vergunning van de staat over wiens grondgebied wordt gevlo-
gen respectievelijk waar geland zal worden. Aan de toestenuning kunnen voorwaarden 
worden verbonden (art. 6 VvC). Ter uitvoering van dit artikel worden tussen de ver-
schillende staten-partijen bilaterale regelingen met betrelcking tot de wederzijdse Ian-
dingsrechten vastgesteld. 10  Deze regelingen worden geregistreerd door de ICAO (art. 
83 VvC). 
De bilaterale overeenkomsten leggen vast welke routes wederzijds mogen worden ge- 
bruikt en welke capaciteit is toegestaan. Ze lcunnen tevens een regeling bevatten van 
vervoersrechten en tarieven en een aanwijzing van de maatschappijen die het luchtver- 

6. Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten (Transit Agreement) en de Overeen-
komst inzake het internationale luchtvervoer (Transport Agreement) (Nederlandse tekst Stb. 1947, G 
252). De laatste overeenkomst is echter door te weinig ratificaties zonder belang gebleven. P. van der 
Tuuk Adriani, C.A.F. Falkenhage, A.A. de Roode, H.B. Sitter, P. Werre, P. Scheeper, De rijkslucht-
vaartdienst vijftig jaar, Den Haag 1980, blz. 20. 

7. Een technische tussenlanding oftewel een landing zonder verkeersdoeleinden, is een landing waarbij 
geen passagiers, lading of post worth afgezet of opgenomen (artt. 96 Jo art 5 VvC (voor het niet-
geregelde vervoer) en art. 1 Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten (voor 
de lijndiensten). 

8. Deze drie vrijheden zijn neergelegd in de art. 1 lid 1 van de Overeenkomst inzake het internationale 
luchtvervoer. Ook at speelt dat verdrag zelf geen erg belangrijke ml de geformuLeerde vrijheden 
vinden wel hun neerslag in sommige bilaterale overeenkomsten en tevens binnen de regelingen van de 
Europese Unie. 

9. I.H.Ph. Diederiks Verschoor, a.w., blz. 12. 
10. Zie J. van der Bij, E. Boneschansker, A.P.G. de Moor, Luchtvaart en milieu: instrumenten voor over-

heidsbeleid, Den Haag 1994, blz. 36. 
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voer mogen uitvoeren. I ' De bilaterale overeenkomsten geven de mogelijkheid om een 
wederzijdse luchtvaartpolitiek te voeren en weerspiegelen de mate waarin men al dan 
Met een liberate respectievelijk een protectionistische houding inneemt. 12  Zo wordt 
in een aantal gevallen bepaald dat het recht op vluchtuitvoering op fifty/fifty basis 
verdeeld wordt tussen de wederzijdse nationale luchtvaartmaatschappijen. Indien de ene 
partij meer zou vliegen clan de andere, konden afspraken gemaakt worden over de 
verdeling van de opbrengsten. n  In beginsel lcunnen ook birmen de bilaterale overeen-
komsten eisen gesteld worden waaraan de vliegtuigen dienen te voldoen, bij voorbeeld 
met betrelcking tot de toegelaten vliegtuigtypes en de geluidsproductie ervan. 

Schers van het wenelijke kader inzake geluidhinder van vliegtuigen 

Voor de niet-geregelde of chartervluchten garandeert het Verdrag van Chicago de eerste 
twee vrijheden: geen voorafgaande vergunning mag worden gevraagd voor tussenlanding 
of overvlucht. Bovendien wordt hen de derde vrijheid gegeven, namelijk het recht om 
passagiers, post of vracht op te nemen of af te zetten. Aan deze laatste vrijheid mag het 
betreffende land wel voonvaarden verbinden (art 5 VvC). Bij vergunningverlening voor 
dit laatste zijn feitelijk echter slechts econornische afwegingen mogelijk aldus de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat. Is  Ten tijde van de totstandkoming van het Verdrag van 
Chicago waren de ongeregelde vluchten van geringe importantie. Het volume van 
chartervluchten is sindsdien echter steeds toegenomen en vormde een bedreiging voor 
de Ifinvluchtdiensten. 17  Met betreklcing tot chartervluchten is er in het kader van de 
Europese burgerluchtvaan-conferentie (European Civil Aviation Conference ECAC) een 
aparte multilaterale overeenkomst gesloten. 18  

4. Internationale burgerluchtvaartorganisatie 

Het Verdrag van Chicago biedt tevens de grondslag van de Internationale burgerlucht- 
vaanorganisatie (International Civil Aviation Organisation ICAO) (ant. 43 e.v. VvC). 

II. 	W.O. Butte, Nieuwe grenzen boven Europa. Luchtvaarttarieven en EEG-concurrentieregels, Enschede 
1987, blz. 17. 

12. R.L.M. Schreurs, De positie van Nederland in de luchtvaartpolitiek, in F.A. van Bakelen (red), Lucht-

recht: teksten van het op 8 oktober 1982 te Rotterdam gehouden symposium, Zwolle 1983, blz. 91. 

13. Tweede Kamer 1996-1997, 25230 (Regionale luchthavenstrategie), nrs 1-2, blz. 39. Vender afgekon 

als Relus. 

14. De landingsrechten binnen de interne Europese luchtvaartmarkt en die die vallen binnen de Open Skies-
overeenkomst met de Verenigde Staten valt niet onder specifieke (nadere) voorschriften in bilaterale 

overeenkomsten. Daarbij gaat het om meet dan 60% van het luchtverkeer. R.C.D. Bemdsen, D. 

Meijer, E.M.L. Martens (Bureau Berenschot), Rapport naar aanleiding van de proefevaluatie handha-

vingsvoorschrift Schiphol. Utrecht oktober 1997, blz. 6. Venter Berenschot rapport. 

IS. Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 10-11-1995, Tweede Kamer 1995-1996. 24400 

XII, nr. 26 (Notitie betreffende risky carriers in de burgerluchtvaart), blz. 3. 

16. J.J. Goudsmit, Het intemationale ongeregelde luchtvervoer en artikel 5 van het Verdrag van Chicago. 
Amsterdam 1953, biz. 72. 

17. I.H.Ph. Diederiks Verschoor, a.w., biz. 16. 

18. Zie 3. 
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Deel II 

De organisatie bestaat uit een algemene vergadering waar alle staten-partijen vertegen-
woordigd (lcunnen) zijn en waar ze over stemrecht beschikken (artt. 48 e.v. VvC). 
Verder fungeert de raad als permanent orgaan (art. 50 e.v. VvC), er is de commissie 
voor het luchtverkeer (artt. 56 e.v. VvC) en enige subcommissies (art. 55 sub a VvC). 

De ICAO heeft tot taak de ontwilckeling van de internationale burgerluchtvaart te bevor-
deren (art. 44 VvC). In dit verband worden de normen vastgesteld en aanbevolen werk-
wijzen ontwikkeld, die in de bijlagen zijn opgenomen (art. 54 sub 1 VvC). Tevens kan 
de organisatie een rol spelen bij de beslechting van geschillen (artt. 84 e.v. VvC) 19  

Daarenboven heeft .  de ICAO de taak om de bilaterale overeenkomsten te registreren, 
gegevens van luchtvaartmaatschappijen op te nemen en bepaalde verkeersfaciliteiten ten 
behoeve van de internationale burgerluchtvaart in te richten en te onderhouden indien 
een bepaalde staat daar niet in kan voorzien (artt. 69 e.v: VvC). Deze functie staat door 
geldgebrek van de ICAO onder druk. 

5. Enkele overige bepalingen van het verdrag 

Het verdrag bestaat uit 96 artikelen en 18 bijlagen. Naast de reeds besproken bepalingen 
kent het verdrag regels over het gebruik van het luchtruim en gebruik van de luchtha-
yens. Het erkent het recht van de staten om bepaalde voorschriften vast te stellen in 
verband met de te vliegen routes en dergelijke. De nationale regelingen en voorschriften 
met betrelcking tot het gebruik van luchtvaartuigen binnen het grondgebied moeten 
toegepast worden zonder onderscheid naar nationaliteit (art. 11 VvC). Ook de luchtha-
yens die de staat voor zijn eigen luchtvaartuigen laat gebruiken moeten onder gelijke 
voorwaarden opengesteld zijn voor de luchtvaartuigen van andere verdragssluitende 
partijen en de opgelegde heffingen mogen niet hoger zijn dan die gelden voor het eigen 
luchtverkeer (art. 15 VvC). 

Verder kent het verdrag een regeling voor de nationaliteit en de inschrijving in de 
(nationale) registers van de luchtvaartuigen, technische voorwaarden waaraan de vlieg-
tuigen moeten voldoen, voorschriften voor de bewijzen van luchtwaardigheid en voor-
schriften ter facilitering van de luchtvaart. Als de verdrags-partijen bij het verstrelcken 
van luchtwaardigheidsbewijzen, bewijzen van bevoegdheid en dergelijke voldoen aan 
de minimumeisen uit het verdrag of uit de bijlagen clan erkent iedere andere partij deze 
bewijzen en dus ook het bijbehorende luchtvaartuig, inclusief bemanning (art. 33 VvC). 
De staten-partijen zullen meewerken aan een zo groot mogelijke eenvonnigheid in 

19. Daarnaast is de ICAO is als gespecialiseerde organisatie verbonden met de VN. Conform art. 96 lid 
2 van het VN-Handvest kan de organisatie het Intemationaal Gerechtshof om advies vragen bij aanhan-
gige zaken. 

20. Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 10-11-1995, Tweede Kamer 1995-1996, 24400 
XII, nr. 26 (Notitie betreffende risky carriers in de burgerluchtvaart), blz. 10. 
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Schets van het wettelijke kader intake gcluidhinder van vliegtuigen 

voorschriften, normen en methoden. Deze zullen zoveel mogelijk in het kader van de 
ICAO worden ontwilckeld en worden neergelegd in de bijlagen (art. 37 VvC). 

De bijlagen hebben onder andere betrelcking op bewijzen van geschiktheid van het 
personeel (bijlage 1), luchtverkeersregels (bijlage 2), de luchtwaardigheid van de toestel-
len (bijlage 8) en milieubescherming (bijlage 16). De structuur van de bijlagen is steeds 
gelijk. In ieder geval bestaan de bijlagen uit definities, standaardnormen en aanbevolen 
werkwijzen (Standards and recommended practices SARPS). 21  Bij de besprelcing van 
bijlage 16 zal daar jets meer in detail op worden ingegaan. 

6. Bijlage 16 en het luchtvaartlawaai 

Waar binnen het verdrag vooral belang werd gehecht aan de ontwiklceling en uitbreiding 
van de luchtvaart, onder meer door uniforme (veiligheids)eisen te stellen en nationale 
belemmeringen weg te nemen, werd eerst eind jaren zestig aandacht gegeven aan de 
negatieve exteme effecten van de ongebreidelde groei van het luchtverkeer. In 1966 
vond in Londen een conferentie plaats aangaande de reductie van lawaai en hinder 
veroorzaalct door burgerluchtvaartuigen. Deze werd in 1968 gevolgd door een resolutie 
van de algemene vergadering van de ICAO vanwege de onaanvaardbaar geachte geluids-
overlast rond de belangrijke luchthavens in de wereld. De raad kreeg opdracht een 
speciale bijlage bij het verdrag te voegen met betreldcing tot luchtvaartlawaai. De eerste 
versie van de bijlage dateert van 2 april 1971 en is sindsdien herhaaldelijk gewij-
zigd. n  

De bijlage bestaat uit vijf delen. In casu zijn de eerste twee delen relevant: deel 1 bevat 
definities en deel 2 bestaat uit een aantal hoofdstuklcen waarin verschillende gecertifi-
ceerde normen zijn opgenomen waaraan de geluidsproductie van de verschillende 
vliegtuigtypen moet voldoen, wil dat type voor een bewijs van luchtwaardigheid in aan-
merking komen. 24  Ook warden uniforme meetmethoden en berekeningswijzen voor 
de type-keuring gegeven (appendix 1 Bijlage 16). Er wordt een methode gegeven om 
de geluidhinder in de omgeving van luchtvaartterreinen te meten en controleren (monito-
ring). Het gaat dus in Bijlage 16 voomamelijk om gestandaardiseerde (minimum) nor-
men die door de staten-partijen dienen te worden nageleefd, willen zij waarborgen dat 
de luchtvaartuigen die in hun nationale registers zijn ingeschreven, toegelaten worden 
op de luchthavens van de overige partijen bij het verdrag. De Bijlage 16 bevat geen 
normen voor het luchtvaartlawaai als zodanig maar een indeling in categories' aan de 

21. Zie I.H.Ph. Diederiks Verschoor, a.w., blz. II. 
22. ICAO, Environmental protection, International standards and recommended practices, Annex 16 to the 

Convention on international civil aviation, volume 1 Aircraft noise, third edition, july 1993, blz. vii. 
Verder aangeduid als Bijlage 16. 

23. Zie bijvoorbeeld deel 2, hoofdstuk 2, § 2.4 : maximum noise levels, Bijlage 16 blz. 3 
24. Zie ook artikel 2 sub e Luchtvaartwet: hierin wordt onder de luch6vaardigheid van een vliegtuig mede 

de toelaatbare geluidsproductie ervan begrepen. 

28 

1 

1 

1 

I. 

1 



hand van de geluidproductie. 

De voorschriften van bijlage 16 hebben ook een rot gespeeld in de regelingen met 
betrelcking tot luchtvaartlawaai die in het kader van de Europese Gemeenschap zijn 
totstandgekomen. Deze zullen in paragraaf 5 aan de orde komen. . 

De indeling van luchtvaartuigen in vijf categorieen of hoofdstuklcen van geluidsklassen 
is eveneens gebaseerd op Bijlage 16. 28  Daarbij is de hoofdstukindeling gerelateerd aan 
de hoofdstulcnummers uit deel 2 van Bijlage 16. De meest clawaiierige toestellen zijn de 
niet gecertificeerde toestellen, hoofdstuk-twee toestellen zijn wel gecertificeerd, hoofd-
stuk drie-toestellen produceren al weer minder geluid. 

C. DE EUROPESE BURGERLUCHTVAARTVERGADERING (ECAC) 

Deel II 

Sinds 1955 komen de Europese landen die aangesloten zijn bij het verdrag van Chicago 
en bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie periodiek bijeen om binnen de ICAO 
de belangen van de Europese deelnemers beter te kunnen behartigen. De ECAC is ont-
staan in de schoot van de Raad van Europa. 26  Er zijn 33 Europese landen aangeslo-
ten. 27  De ECAC heeft geen eigen regelgeving of eigen bevoegdheden, maar speck een 
rot als overleg-gremium waarbinnen een afstemming van de luchtinfrastructuur en 
economische samenwerking kan plaats vinden. De oorspronkelijke doelstelling om de 
eenheid van de Europese luchtvaart te bereiken is door het verschil in opvattingen over 
het al dan niet liberaliseren van de luchtvaart niet gehaald. 28  Wet werd binnen de 
ECAC overeenstemming bereikt over het charterverkeer 29 , de bewijzen van lucht-
waardigheid voor geimporteerde toestellen 3°  en over de vaststelling van tarieven. 31  
Ook heeft de ECAC een rot gespeeld bij beveiliging van de luchtvaart tegen kapingen 
en andere terroristische acties. - 

Binnen de ECAC wordt momenteel een studie verricht naar de mogelijkheden de lucht-
verkeersleiding boven Europa te verbeteren en om een European Air Traffic Manage-
ment System te ontwildcelen. 32  

25. Zie art. 9 van het Heffingenbesluit geluidhinder burgerluchtvaartuigen, van 8-10-1982 Stb. 584. Hierop 
worth later ingegaan. 

26. I.H.Ph. Diederiks Verschoor, a.w., blz. 43. 
27. Tweede Kamer 1995-1996, 24804 (Veiligheidsbeleid burgerluchtvaart), nr. 2, blz. 16 en 18. 
28. P. van der Tuuk Adriani, C.A.F. Falkenhage, A.A. de Roode, H.B. Sitter, P. Werre, P. Scheeper, 

a.w., blz. 21. 
29. Multilaterale overeenkomst inzake commerciele rechten voor niet-geregelde luchtdiensten in Europa, 

van 30-4-1956 te Parijs, Trb. 1957, 137. 
30. Multilaterale overeenlcomst inzake bewijzen van luchtwaardigheid van geimporteerde luchtvaartuigen, 

van 22-4-1960, te Parijs gesloten. 
31. Internationale overeenkomst voor de vaststelling van tarieven voor geregelde luchtdiensten, 10-7-1967 

te Parijs, Trb. 1968, 79. 
32. Relus-nota, blz. 49. 
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D. VERENIGDE LUCHTVAART-AUTORITEITEN (JAA) 

Schets van het wettelijke kader inzake geluidhinder van vliegmigen 

De Joint Aviation Authorities (JAA) ofwel de Verenigde luchtvaart autoriteiten is een 
samenwerkingsverband van in eerste instantie een aantal Europese vliegtuigproducerende 
landen. Inmiddels maken er 26 landen deel van uit, waarvan 18 als volwaardig lid. 33  
Het oogmerk van de JAA is te komen tot samenwerlcing bij de certificatie van nieuwe 
vliegtuigen en harmonisatie van regels intake toelatingseisen voor nieuwe vliegtuigen, 
onderhoudseisen, brevettering van personeel en vergunningverlening voor vluchtuitvoe-
ring. De nadruk ligt vooral bij de veiligheid van het luchtvervoer. In het kader van de 
JAA worden de Joint Aviation Requirements (JAR's) opgesteld. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat er JAR's worden opgesteld die het complete terrein van het luchtvaartuig 
en het gebruik ervan afdekken, inclusief regels met betreklcing tot luchthavens. 
De Europese Unie stelt de verschillende JAR's verplicht via ten verordening zodat deze 
verbindend zijn voor de lidstaten van de Europese Unie. 

De JAA toetst of de aangesloten landen de JAR's invoeren en correct toepassen. Dit 
toezicht wordt uitgevoerd door intemationale teams van de aangesloten landen. Door dit 
mechanisme worth gewaarborgd dat de geharmoniseerde regels ook uniform worden 
toegepast. 

E. HET EUROPESE GEMEENSCHAPSRECHT INZAKE DE BURGERLUCHTVAART 

I. Inleiding 

Het Verdrag inzake de intemationale burgerluchtvaart staat niet in de weg aan regionale 
regelingen, zolang deze niet in strijd komen met de doelstellingen van het verdrag. Een 
regeling op Europees gemeenschapsniveau ligt daarbij voor de hand, waarbij de lucht-
vervoersmarkt intern wordt gereguleerd en geharmoniseerd. Lange tijd heeft een rege-
ling van deze materie voor het luchtvervoer ontbroken. Dit in tegenstelling tot de regle-
mentering van vervoer over de weg, via het spoor of over de binnenwateren. Door 
lang aandringen van het Europese Parlement 33  is sinds 1987 een begin gemaakt met 
een liberaliseringsbeleid binnen de Europese Gemeenschap. 36  Vanuit de gedachte van 
voltooiing van de interne markt van het luchlyervoer zijn er inmiddels verschillende 
richtlijnen en verordeningen uitgevaardigd door de Europese Raad om te komen tot een 
hannonisatie en liberalisering van het Europese luchtvervoer, waarbij vooral economi- 

33. Tweede Kamer 1995-1996, 24804 (veiligheid burgerluchtvaart), nr. 2, blz. 16. 
34. Zie tite1 IV (am. 74 - 83) EG-verdrag. 

35. In 1985 heeft het EP ten inbreukprocedure tegen de Rand aanbangig gemaakt (zaak 13183, 22-5-1985). 

Zie hierover W.O. Butte, a.w., blz. 36 en Janssen van Raay, Net Europese verdrag en de mogelijkhe-

den van ten communautair luchtvaartheleid, in F.A. van Bakelen (red), a.w., Na. 82. 
36. Zie COM (96)514 def., van 22-10-1996. De gevolgen van het derde pakket I iberaliseringsmaatregelen 

in het luchtvervoer, biz. lb . 
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Deel II 

sche motieven een rot spelen. 37  ZO is er bijvoorbeeld de Verordening betreffende de 
verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen. 38  Een ander 
voorbeeld is de Verordening betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaat-
schappijen tot intracommunautaire luchtroutes. " Deze verordening heeft ten doel niet-
discriminerende regels vast te stellen voor de verdeling van het luchtverkeer tussen de 
luchthavens binnen de Europese link. Voorts zijn regels vastgesteld inzake prijzen en 
tarieven voor intracommunautaire luchtdiensten Deze verordeningen beogen op Eu-
ropees niveau een uniform luchtvervoerbeleid, ex artikel 8a van het Verdrag, te ontwik-
kelen. Dit uniforme luchtvervoerbeleid heeft als primair doel de werking van de interne 
markt voor de burgerluchtvaart te vergemalckelijken en de (economische) aanwezigheid 
van de EU in de wereld te versterken. Daarbij wit men binnen Europa de vijf vrijheden 
zoveel mokelijk realiseren en de monopolieposities afbreken. ' I  De (gefaseerde) Euro-
pese liberalisatie van de burgerluchtvaart begint effect te krijgen. De vergroting van de 
concurrentie en de toename van de mobiliteit kan echter leiden tot een groter beroep op 
de capaciteit van de (overbelaste) luchthavens. 42  Om ervoor te waken dat de capaci-
teitsproblemen in de weg staan aan de vrije mededinging is op Europees niveau een 
Verordening betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slot's op 
communautaire luchthavens vastgesteld. 43  Een slot is een aankomst- of vertrektijd vol-
gens de dienstregeling en wordt toegewezen aan een vliegtuigbeweging op een bepaalde 
dag op een bepaalde luchthaven. Luchthavens waarvan de capaciteit onvoldoende is 
lcunnen tot "gecoOrdineerde",luchthaven worden bestempeld, waarbij toewijzing van het 
beperkte aantal slot's aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen door een onafhanke-
lijke coordinator wordt verzorgd (art. 4). " Een luchthaven kan alleen als gecotordi-
neerd worden aangewezen als op grond van een capaciteitsanalyse duidelijk is gemaakt 
dat de capaciteit niet door infrastructurele maatregelen of door exploitatiewijziging op 
korte tennijn kan worden verhoogd (art. 3). Tot op heden is aanwijzing tot gecoordi-
neerde luchthaven slechts mogelijk geweest vanwege onvoldoende infrastructurele 
capaciteit of vanwege overbelasting van de verkeersleiding. 

37. Binnen de gemeenschappelijke markt wordt het luchtverkeer niet langer beheerst door de bilaterale 
overeenkomsten. 

38. Verordening nr. 2407/92 PBL 240/1 24-8-92 
39. Verordening nr. 2408/92 PBL 240/8 24-8-92 
40. Verordening nr 2409/92, Pb L 240 28-8-1992. 
41. De overeenkomsten met derde landen worden nog steeds beheersd door bilaterale overeenlcomsten. Zie 

COM (96) 514 def. 
42. Tweede Kamer 1996-1997 25230 (Relus) nrs 1-2, blz. 41. 
43. Verordening (EEG) nr 95/93 van 18-1-1993 Pb L 14 van 22-1-1993. 
44. Zie COM (96) 514 def., blz. 1 c. 
45. Voor Schiphol worth overwogen om de status van gecoordineerde luchthaven vast te stellen vanwege 

de handhaving van de geluidszone. 
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2. Geluidsemissie 

Schets van het wenelijke kader inzake geluidhinder van vliegtuigen 

Met betrelcicing tot de geluidsemissie van het luchtverkeer heeft de Europese Raad sinds 
1979 en aantal richtlijnen uitgevaardigd waarin pogingen worden ondernomen subsoni-
sche luchtvaartuigen te binden an en bepaalde maximale geluidsnorm. De eerste 
richtlijn in dit kader is de Richtlijn inzake de beperking van geluidhinder door subsoni-
sche luchtvaartuigen d.d 20 december 1979. 47  Hierin overweegt de Raad dat de ge-
luidhinder door luchtvaartuigen moet worden beperkt, daarbij rekening houdend met 
milieufactoren, technische uitvoerbaarheid en economische weerslag. 

Het meest gedigende middel om deze hinder te beperken wordt volgens de Raad ge-
vormd door de vaststelling van een grens voor de geluidhinder aan de bron, gebaseerd 
op de normen die terzake zijn opgesteld door de Internationale burgerluchtvaartorganisa-
tie. Uit artikel 1 van de richtlijn blijkt dat aansluiting worth gezocht bij de (beperkte) 
geluidsemissienormen neergelegd in de eerder besproken bijlage 16 van het Verdrag van 
Chicago. Elkelidstaat dient erop toe te zien dat ieder civiel luchtvaartuig dat valt onder 
een der categorien genoemd in Bijlage 16 en dat op zijn grondgebied is ingeschreven, 
slechts mag worden gebruikt wanner blijkt dat het luchtvaartuig voldoet an de voor-
schriften omschreven in deel 2 van die bijlage. a  

Een aantal crop volgende richtlijnen betreffende de beperking van de geluidsemissie van 
civiele subsonische straalvliegtuigen " gaan verder door beperkingen te stellen ten aan-
zien van de lawaaiproductie van de vliegtuigtypes die door de Europese luchtvaartmaat-
schappijen mogen worden geezploiteerd. Dit kan een stimulans betekenen voor de aan-
schaf van de meest recente en geluidsarme vliegtuigen (hoofdstuk-3 toestellen) 5°  en 
een beter gebruik bevorderen van de bestaande capaciteit, waaronder die van luchtha-
yens. De Rand vindt het derhalve wenselijk om geleidelijk aan de inschrijving van 
civiele subsonische straalvliegtuigen in de registers van de lidstaten te beperken tot 
vliegtuigen die voldoen aan de normen van hoofdstuk drie van bijlage 16. 5 ' Ten aan-
zien van vliegtuigen die niet voldoen aan die normen, de niet-gecertificeerde toestellen, 
mogen niet worden toegelaten. De vliegtuigen die wel voldoen aan de normen van 
hoofdstuk twee, mar niet aan de strengere normen van hoofdstuk drie geldt een in- 

46. Subsonisch wit zeggen: beneden de voortplantingssnelheid van het geluid blijvend i.t.t. supersoon 
hetgeen betekent: sneller dan het geluid. 

47. Richdijn 80/51/EEG PBL 18/26 van 24-1-1980, gewijzigd bij Richtlijn 831206/EEG PHI. 117, van 

4-5-1983 

48. Hierdoor wordt slechts duidelijk gemaakt dat de Europese Unie zich evenals haar lidstaten gebonden 
acht aan de voorschriften van dcze Bijlage 16. 

49. Richtlijn 89/629/EEG P81.363)27, van 4-12-1989, Richtlijn 92/14/EEG PBL 7621. van 23-3-1992 

50. De hoofdstuk indeling heels betrekking op de hoordsnikindeling van vliegruigen op grond van bijlage 

16 VvC. 

51. Ingevolgc het Verdrag van Chicago dienen alle vliegtuigen cc zijn ingeschreven in de registers van bet 

land waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd. 
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schrijvingsverbod. Voor deze hoofdstuk twee toestellen worden geleidelijk afgeschaft 
en geweerd. 52  Vanaf 1 april 2002 moeten alle civiele subsonische straalvliegtuigen die 
op luchthavens op hun grondgebied worden geexploiteerd, aan de normen van bijlage 
16 (hoofdstuk 3) van het verdrag van Chicago voldoen. 53  

De Europese Conunissie constateert dat de verschillende lidstaten met name voor lucht-
vaartlawaai verschillende indices gebruiken om de geluidsoverlast rond luchthavens te 
meten respectievelijk te berekenen. Hierdoor is het beleid van de verschillende lid-
staten moeilijk vergelijkbaar. Op Europees niveau stelt de Cotrunissie voor om als eerste 
stap de ontwilckeling van een uniforme lawaaidosisindex ter hand te nemen en om de 
verbetering te brengen in de uitwisseling van gegevens. In . een later stadium zou men 
een geIntegreerde benadering van de lawaaibestrijding willen ontwildcelen. 

3. Enige overige bepalingen ten aanzien van de luchtvaart 

Deel II 

Op het gebied van veiligheid van de luchtvaart zijn op Europees niveau een tweetal 
richtlijnen uitgevaardigd. Ook bij deze richtlijnen zoekt de Raad aansluiting bij het Ver-
drag inzalce de internationale burgerluchtvaart en wel bij bijlage 13 die voorziet in inter-
nationale normen en aanbevolen werlcwijzen voor het onderzoek van ongevallen in de 
luchtvaart. Zo is er de Richtlijn inzake de toekomstige samenwerking en onderlinge 
bijstand van de lidstaten op het gebied_ van het onderzoek naar de oorzaak van lucht-
vaart-ongevallen. 56  Het doel van deze-  richtlijn is cloth-  middel van samenwerking in 
het onderzoek naar luchtvaartongevallen en uitwisseling van diverse gegevens te komen 
tot een grotere veiligheid in de lucht en de voorkoming van ongevallen. Len andere 
richtlijn van soortgelijke streklcing betreft de Richtlijn houdende vaststelling van de 
grondbeginselen van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerlucht-
vaart. 57  Deze richtlijn beoogt de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren door de snel-
le uitvoering te bevorderen van technisch onderzoek dat uitsluitend ten doel heeft toe-
komstige ongevallen of incidenten te voorkomen. Normen ten aanzien van de externe 
veiligheid rond luchthavens zijn niet in de communautaire regelgeving aangetroffen. 

Verder is het vermelden waard dat aansluitend op het witboek van de Europese commis- 
sie 58  over het luchtverkeersbeheer, toetreding van de Europese gemeenschap wordt 

52. Zie ook Tweede Kamer 1992-1993 22507 (MvA Wijziging Luchtvaamvet), nr. 7, blz. 21. 
53. De zogenaamde uitfasering van hoofdstuk 2 toestellen. Een uitzondering mag gemaakt worden voor 

bepaalde toestellen uit ontwikkelingslanden, voor zover opgenomen in de bijlage van de richdijn. 
54. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Een toekomstig beleid inzake de bestrijding van geluid-

hinder, groenboek van de Europese Commissie, Brussel 4-11-1996, COM(96) 540 def., blz. lb  en 15, 
(verder aangeduid als Groenboek). 

55. Groenboek, blz. 25. 
56. Richdijn 8/1266/EEG PBL 375/32, van 31-12-80 
57. Richdijn 94/56/EEG PBL 319/14 21-11-1994 
58. Corn 1996-57 en bull. 3-1996 punt 1.3.107 
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beoogd tot de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol). 
Eurocontrol is een intemationale-organisatie met regulerende macht met betreklcing tot 
(een deel van) het bovenste luchtruim van lidstaten. De samenwerkende partijen zijn 
overeengekomen dat zij hun medewerking in de zaken met betreklcing tot luchtnavigatie 
zullen versterken en dat zij in het bijzonder zullen zorgen voor de alledaagse organisatie 
van het luchtverkeer in het bovenste luchtruim. 

Schets van het wenelijke kader inzake geluidhinder van vliegtuigen 

Op Europees niveau wordt een voorstel voor een organisatie voor de veiligheid in de 
burgerluchtvaart ontworpen. 60  Deze nieuwe organisatie moet de in 1990 door verschil-
lende Europese landen opgerichte informele organisatie Joint Aviation Authorities (JAA) 
vervangen. De organisatie, waarvan de EU volwaardig lid zal worden, moet bindende 
voorschriften lcunnen vaststellen, ter waarborging van een hoog en uniform veiligheids-
niveau in de luchtvaart. Meer in het bijzonder is zij crop gericht de werking van de 
interne markt voor de burgerluchtvaart te vergemalckelijken en de aanwezigheid van de 
EU in de wereld te versterken. 

F. VOORLOPIGE BEVINDINGEN 

De burgerluchtvaart is bij uitstek een intemationale aangelegenheid en de ordening van 
het luchtvaartverkeer zal voor een deel vorm Icrfigen binnen intemationale verdragen en 
organisaties. De belangrijkste drijfveer achter de intemationale overeenicomsten is het 
bevorderen van de vrijhandel en de economische ontplooiing van de burgerluchtvaart. 
De regeling op mondiaal vlak zoals neergelegd in het Verdrag van Chicago met de 
bijbehorende bijlagen is ruim geredigeerd en werkt in het algemeen met minimum-
normen, definities en aanbevolen werkwijzen, waarvan de implementatie is overgelaten 
aan de verdragspartijen. Hetzelfde geldt voor de normen gericht op de beperking van 
de geluidhinder veroorzaakt door de luchtvaart. Het gam daarbij vooral om verschillen-
de gecertificeerde geluidsnormen waaraan de luchtvaartuig(typ)en dienen te voldoen. 

Binnen de Europese Unie wordt gestreefd naar een liberalisering van het intra-commu-
nautaire luchtverkeer, ter versterking van de Europese positie binnen de mondiale 
burgerluchtvaart. Er dient conform het beginsel van art 130R lid 2 EG-verdrag ook 
rekening gehouden te worden met de eisen van milieubeschenning. Ter uitvoering van 
die verplichting geldt binnen de Europese Unie een gefaseerd verbod voor al te lawaaie-
rige vliegtuigen. De maatregelen ten behoeve van het milieu, met name ter beperking 
van de geluidsoverlast, mogen echter geen te grote weerslag hebben op de economische 
positie van het luchtvaartverkeer. 

In beginsel geven de bilaterale overeenkomsten inzake de landingsrechten mogelijkheden 
om scherpere afspraken te maken ook met betrekking tot de beperking van de geluids- 

59. Artikel 1 Eurocontrol-verdrag 

60. COM 1994-218 en bull. 6-1994 punt 1.2.108 
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productie van luchtvaartuigen. De landingsrechten vormen echter in feite het kapitaal 
van de luchtvaartmaatschappijen. 61  Weliswaar zijn de luchtvaartmaatschappijen geen 
partij bij de bilaterale overeenkomsten, hun bijdrage aan de economie en werkgelegen-
heid voor hun land van vestiging maakt dat terdege rekening gehouden wordt met de 
economische positie van de maatschappijen. Ook hier zal in de praktijk de mate 
waarin milieunormen worden gesteld, afgewogen worden tegen het economische belang 
dat de verdragspartij heeft bij het luchtverkeer. 63  

§ 2. Nederlandse luchtvaartwetgeving 

A. ALGEMENE SCHETS 

1. Inleiding 

De belangrijkste nationale bepalingen met betreldcing tot de burgerluchtvaart zijn te 
vinden in de Luchtvaartwet. Hierin worden voorschriften gegeven inzake luchtvaar-
tuigen 65  en de bediening ervan, luchtvaartterreinen, het gebruik ervan en de bijbeho-
rende geluidsvoorschriften, evenals strafbepalingen. Voor wat het gebruik van het Ne-
derlandse luchtruim betreft, is verder de - Wet luchtverkeer van belang. In het navolgen-
de zal een korte schets gegeven worden van de beide wetten en de bijbehorende uitvoe-
ringsbesluiten voor zover relevant voor de vliegbewegingen rond de luchtvaartterreinen. 

2. De Luchtvaartwet 

Nederland kent al sinds 1926 een Luchtvaartwet. 66  Die wet is voor de Tweede We-
reldoorlog eenmaal gewijzigd om het mogelijk te malcen om rond luchtvaartterreinen een 
bouwverbod in te stellen ten behoeve van de veiligheid van de landende en opstijgende 
vliegtuigen. 67  De huidige Luchtvaartwet dateert van 1958 en is sindsdien veelvuldig 
gewijzigd. In oorsprong was de wet slechts gericht op de vrijheid en veiligheid van de 

61. J. van der Bij, E. Boneschansker, A.P.G. de Moor, a.w., blz. 36. 
62. Nog afgezien van het feit dat de staten vaak grote aandelen hebben in de grote luchtvaartmaatschappij-

en. De Nederlandse staat participeert voor 38% in de KLM„ ale K.L. Bangma, E. Boneschanker, 
Financiele steun aan de luchtvaart, Den Haag 1993. 

63. Zie Tweede Kamer 1996-1997, Aanhangsel van de Handelingen ICamervraag 1687, vragen van kamer-
lid Verbugt dd 5-8-1997, met betrekking tot het toestaan van extra nachtvluchten op Schiphol. 

64. Wet houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart, Luchtvaartwet, van 15-1-1958. Stb. 47, zoals 
laatstelijk gewijzigd op 9-1-1996, Stb. 26. Verder afgekort als Lvw. 

65. In deze tekst worth uitsluitend aandacht besteed aan de burgerluchtvaart met vliegtuigen zoals die zijn 
gedefinieerd in de Lvw: luchtvaartuigen zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrich-
ting. De terrnen luchtvaartuig en vliegtuig worden door elkaar gebruikt. 

66. Wet van 30-6-1926, Stb. 249. 
67. P. van der Tuuk Adriani, C.A.F. Falkenhage, A.A. de Roode, H.B. Sitter, P. Werre, P. Scheeper, 

a.w., blz. 29. 
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luchtvaart en werd er weinig rekening gehouden met (melte) milieuaspecten. " Door 
de grote groei van het luchtverkeer nam echter ook de overlast rond de luchtvaartterrei-
nen op onaanvaardbare wijze toe. Sinds 1978 voorziet de wet in een koppeling met de 
Wet ruimtelijke ordening en is tevens in de wet de verplichting opgenomen om geluids-
zones vast te stellen. " In 1994 is het handhavingsregime van de wet gewijzigd en is 
tevens een dwangsomregeling opgenomen. 

De Luchtvaartwet kan gekenschetst worden als een kader- of raamwet. In de wet zelf 
wordt volstaan met zeer algemene of open normen die geconcretiseerd worden in de 
uitvoeringsbesluiten. Daarbij wordt een algemeen verbod vastgesteld, zoals het verbod 
met een vliegtuig te landen of op te stijgen anders dan op of van een luchtvaartterrein 
(art. 14 Lvw). Via een algemene maatregel van bestuur lcunnen uitzonderingen op het 
algemene verbod worden toegestaan en daarnaast is de minister van Verkeer en Water-
staat bevoegd in individuele gevallen een ontheffing van het verbod verlenen. Ande-
re voorbeelden aim het verbod een luchtvaartuig te bedienen zonder geldige bewijzen 
(art. 4 Lvw), of het verbod bouwwerken of opstallen op te richten op ten luchtvaanter-
rein (art 31 Lvw). Bij de uitvoeringsbesluiten kan het, zoals gezegd gaan om algemene 
maatregelen van bestuur, ministeriele beschilcicingen of om ontheffingsbesluiten van de 
minister van Verkeer en Waterstaat. 

De bevoegdheden van de minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de Lucht-
vaartwet en enlcele andere besluiten zijn, voor zover ze zich daarvoor lenen, gedele-
geerd an de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst. 72  Deze kan, na goedkeu-
ring van de minister, de gedelegeerde bevoegdheden mandateren aan edn of meer van 
zijn ambtenaren (art. 4 Delegatiebesluit). 

Len van de uitvoeringsbesluiten is de Regeling toezicht luchtvaart (Rd). Hierin 
wordt de Luchtvaartwet uitgewerkt met bepalingen over de inschrijving van de Neder-
landse luchtvaartuigen, over bewijzen van bevoegdheid, type-cenificaten, toezicht op 
het luchtvaartmaterieel , waaronder luchtwaardigheid, onderhoud en dergelijke. Relevant 

68. 1. Rats, De bepalingen uit de luchtvaartwetgeving en het bestemmingsplan ten aanzien van het landen 
en opstijgen van luchtvaartuigen, in Milieu en Recht, 1988, blz. 29$. 

69. Wijziging van 7-6-1978, Stb. 354. 
70. Wijziging van 7-7-1994, Stb. 601. Op de zonering en het handhavingsregime wordt in het navolgende 

uitgebreider ingegaan. 
71. In de bijlage bij den tekst is een overzicht opgenomen van de talrijke uitvoeringsbesluiten met betrek-

king tot de Luchtvaartwet. 
72. Naast de Lvw zijn relevant: de Regeling toezicht luchtvaan, (Regeling van 22-1-1959, Stb. 67, zoals 

laatstelijk gewijzigd op 12-9-1996, SM. 471), het Luchtverkeersreglement (Besluit van 18-12-1992. 
SM. 697) en het Besluit ongeregeld luchtvervoer (Besluit van 2-5-1975, Stb. 227, zoals laatstelijk 
gewijzigd op 20-6-1994. SM. 493). Am. 2 en 3 Besluit delegatie van bevoegdheden luchtvaarhvetge-
ving, van 12-1-1984. Sten 12. 

73. Regeling van 22-1-1959, Stb. 67, zoals laatstelijk gewijzigd op 12-9-1996, Stb. 471. Verder afgekon 
als Rd. 
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zijn voorts onder andere de bepalingen inzake de vluchtuitvoering (hoofdstuk V Rt1). 
De gezagvoerder van een vliegtuig is verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid in 
het vliegtuig (art. 96 Rt1). 

De Regeling toezicht luchtvaart bevat tevens bepalingen met betrelcking tot de aanleg 
en inrichting van luchtvaartterreinen. De aanleg moet zodanig zijn dat veilig gebruik 
door vliegtuigen mogelijk is.be voorzieningen moeten ook zo zijn ingericht dat de aan-
en uitvliegroutes het mogelijk malcen veilig te landen en op te stijgen (art. 119 Rt1). De 
exploitant van de luchthaven is verplicht een haveruneester in dienst te nemen (art. 134 
Rt1). Deze is belast met de dagelijkse controle en toezicht op het luchtvaartterrein, met 
name uit een oogpunt van veiligheid en orde (artt. 134 en 135 Rt1). 

De burgerluchtvaart is in beginsel slechts toegelaten op een daartoe door de minister van 
Verkeer en Waterstaat aangewezen luchtvaartterrein (artt. 14 jo 18 Lvw). De Lucht-
vaartwet kent een aantal procedurevoorschriften dat gevolgd moet worden bij de aanwij-
zing van een luchthaven. Dezelfde procedurevoorschriften gelden indien de aanwijzing 
wordt gewijzigd, teneinde het luchtvaartterrein uit te breiden, de baanligging te wijzigen 
of een of meer geluidszones te vergroten (art. 27 Lvw). Hieruit kan tevens worden 
afgeleid dat een wijziging van de aanwijzing die zou leiden tot een geringere geluidbe-
lasting rond de luchthaven via een eenvoudigere procedure tot stand kan komen. 

Het luchtvaartterrein zal moeten passen in het nationale ruimtelijke beleid zoals dat is 
vastgelegd in een van kracht zijnde planologische kernbeslissing (ex artikel 2 a WRO), 
zoals het structuurschema burgerluchtvaartterreinen of de planologische kernbeslissing 
(PKB) Schiphol en omgeving (art. 18 Lvw). 75  Voorts zal binnen de besluitvonning 
op grond van de Luchtvaartwet rekening gehouden moeten worden met het geldende 
nationale milieubeleidsplan, in zoverre het belang van de milieubescherming binnen de 
besluitvorming moet of kan worden meegewogen (art. 4.6 lid 3 Wm jo bijlage). 

Binnen de aanwijzing wordt onder andere de ligging van de banen en van de aan- en 
uitvliegroutes bepaald. Tevens worden de geluidscontouren en -zones vastgesteld (artt. 
18-30 Wlv). Voor terreinen die binnen de geluidszone(s) zijn gelegen wordt door de 
minister van Vollcshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu een verplichte aanwij-
zing ex artikel 37 WRO gegeven. Deze aanwijzing houdt in dat de bevoegde gemeente 
het vigerende bestenuningsplan in overeensternming dient te brengen met de aanwijzing 
tot luchtvaartterrein. 

74. Bijvoorbeeld het verbinden van strengere voorschriften aan de aanwijzing. 
75. Zie Tweede Kamer 1985-1986. nrs 27 en 28 en Tweede Kamer 1996-1997 23552 (PKB Schiphol en 

omgeving). 
76. H.J.A.M. van Geest, Wet milieubeheer, systematiek, plannen en kwaliteitseisen, in: W. Brussaard, 

Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman, Milieurecht, Deventer 1996, blz. 96. 
77. Dat houdt in dater geen ruimte is binnen de bestemmingsplanprocedure voor een zelfstandige belange-

nafweging. 
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Sobers van het wenelijke kader inzake geluidhinder van vliegruigen 

De Wet luchtverkeer (WI)" stelt regels waaraan het luchtverkeer binnen en boven Ne-
derland moet voldoen. De regeling heeft met name de bevordering van de openbare 
veiligheid en een vlotte afwilckeling van het luchtverkeer tot doel. De bepalingen van 
de wet gelden voor Nederlandse luchtvaartuigen waar zij zich ook bevinden, zolang dat 
niet onverenigbaar is met de ter plaatse geldende regels (art. 3 sub b WI). De bepalin-
gen gelden verder voor alle luchtverkeersdeelnemers in het vluchtinformatiegebied 
Amsterdam. Artikel 6 bepaalt bijvoorbeeld, dat het verboden is boven aaneenge-
sloten bebouwing of boven mensenmenigten zo laag te vliegen dat het niet mogelijk is 
om zonder gevaar voor het aardoppervlak een noodlanding te maken. Laag vliegen is 
slechts toegestaan bij het naderen, het opstijgen of het landen op of van een luchtvaart-
terrein 

Ook de Wet luchtverkeer is een raamwet met vele uitvoeringsbesluiten: nadere re-
gels kunnen worden gesteld bij of lcrachtens algemene maatregel van bestuur am de 
doelstellingen van de wet te realiseren (art. 7 WI). De regels !amen onder andere 
betrelcking hebben op de uitvoering van de vluchten en het gedrag van het luchtverkeer 
op een luchtvaartterrein (art. 7 WI). De gezagvoerder van het vliegtuig is verantwoorde-
lijk voor het navolgen van de regels. Vandaar dat vluchten alleen mogen worden uitge-
voerd indien er voor het luchtvaartuig een gezagvoerder is aangewezen (art. 8 en 9 WI). 
Afwijking is slechts toegestaan ingeval van nood (art. 9 WI). u  

Het Luchtverkeersreglement vindt haar grondslag in de Wet luchtverkeer. c Dit regle-
ment implementeert de lcrachtens het Verdrag van Chicago totstandgekomen luchtver-
keersregels (Bijlage 2) en de luchtverkeersdienstverlening (Bijlage 11). In het reglement 
worden nadere regels gegeven: vliegvoorschriften, luchtverkeersroutes en -procedu-
res evenals verkeersregels zoals voorrangverlening, uitwijken, inhalen en dergelijke. 
Het luchtverkeer dient zich te houden aan de voorschriften van de bevoegde luchtver-
keersleiding. 

78. Wet van 18-6-1992. Stb. 368, zoals laarstelijk gewijzigd op 22-6-1994, Stb. 573. Verder afgekon als 

79. De omvank van het viuchtinformatiegebied Amsterdam is bepaald in art. 1 van de Wet luchtverkeer. 
In dit gebied worth de luchtverkeersdienstverIening door de luchtverkeersbeveiligings-organisatie 
gegeven (art. 23 W1). 

80. In de bijlage is een overzicht opgenomen van dere unvaeringsvoorschriften. Op basis van een aantal 

van deze besluiten en regelingen kunnen weer nadere uitvoeringsbesluiten warden vastgesteld. Zo is 
op basis van de anikelen 7, 13 en 14 WI het Luchrverkeersreglement opgesteld (18-12-1992. 5th. 

697). Ter uitvoering van art. 31 van dat reglement is de regeling vliegplannen (13-12-1994, Sten 249) 
opgesteld. 

81. Letterlijk: indien de omstandigheden dit in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken. 
82. Besluit houdende regelen ter bevordering van de veiligheid en regelmatigheid van het luchtverkeer, van 

18-12-1992, Stb. 697. Verder afgekon Ms Lvr. 

83. Hieronder warden onder andere versman: naderings-, vertrek- en wachtprocedures Art. 10 Lvr. 
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B. NORMERING VAN LUCHTVAARTLAWAAI 

1. Algemeen 

Deel II 

De Luchtverkeersbeveiligings-organisatie (LVB) vindt haar juridische basis in de Wet 
luchtverkeer (artt. 22 W1 e.v .). Deze organisatie, die de vorm heeft van een zelfstandig 
bestuursorgaan is onder andere belast met de verkeersregeling in de lucht (luchtver-
keersdienstverlening)(art. 23 jo art. 15 WI). De LVB is bevoegd ontheffingen of vrij-
stellingen te verlenen ten aan7ien van bepaalde verplichtingen uit het Luchtverkeersre-
glement. 

De normering van de geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen kent een eigen regeling 
in de Luchtvaartwet en in de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. De Wet geluicihinder 
is op enkele uitzonderingen na, niet van toepassing: in artikel 1 van de Wet geluidhinder 
worden luchtvaartuigen uitgezonderd van de toepassing van de betreffende wet. 
Daarbij wordt verwezen naar de (overigens beperkte) internationale normstelling. 
Everunin vinden de geluidszones rond de Nederlandse luchtvaartterreinen hun grondslag 
in de Wet geluidhinder. Een uitzondering wordt gemaakt voor de vaststelling van de 
geluidszones rond luchtvaartterreinen waarop artikel 25 van de Luchtvaartwet niet van 
toepassing is (art 108 lid 4 Wgh). Op basis van dat artikel zijn geluidszones vastgesteld 
voor buitenlandse luchtvaartterreinen in de Nederlandse grensstreek. " 

Een andere uitzondering geldt voor een deel van het proefdraaien van vliegtuigen. 
Indien dat proefdraaien plaats vindt in een inrichting ten behoeve van het onderhoud van 
vliegtuigen, dan is hierop het regime van de Wet tnilieubeheer van toepassing. Daar-
bij wordt ook het platform waarop de vliegtuigen zich bevinden tijdens het proefdraaien 
gezien als onderdeel van de inrichting in de zin van de milieuwetgeving. " Het begrip 

84. Toestel: a. (...), b. een toestel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie geluidhinder kan 
veroorzaken, een luchtvaartuig daaronder niet begrepen (art 1 lid 1 sub b Wgh). 

85. Zie Tweede Kamer 1967-1977 13639 nrs. 9 en 10 (MvT) blz. 5 en 49. 
86. Zie het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, van 19-12-1983. 

Stb. 657, zoals laatstelijk gewijzigd op 19-12-1996, Stb. 620 en het Besluit zonering buitenlands 
luchtvaartterrein Zuid Limburg, van 29-12-1994, Stb. 1995, 38. Het gaat bij deze zone-vaststelling 
alleen om effectgerichte maatregelen, met name de beperking van planologische bestemmingen in 
gebieden waar een grotere geluidbelasting plaats vindt dan 35 Ke, resp. 40 Ke. 

87. Dit geldt niet voor proefdraaien als onderdeel van de vluchtuitvoering. Zie art. 5 Besluit beperking 
geluidhinder luchtvaartuigen van 21-5-1981. Stb. 343, zoals laatstelijk gewijzigd op 14-1-1993, Stb. 
42. Verder afgekort als Bbgl. 

88. Voor het overige kan de Minister van Verkeer en Waterstaat regels stellen ter beperking van hinder 
door proefdraaien Art. 5 Bbgl. Overigens kan het luchtvaartterrein of een deel ervan opgrond van 
andere voorschriften onder de werking van de wet milieubeheer vallen. Te denlcen valt aan de opslag 
of overslag van gevaarlijke stoffen in de zin van het Besluit risico's zware ongevallen, van 15-9-1988, 
Stb. 432, zoals laatstelijk gewijzigd op 20-6-1994, Stb. 463. 

89. KB 27-6-1972, AB 200. 
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inrichting strekt zich, voor wat een luchtvaartterrein betreft , echter niet uit over de Ian-
dingsbanen. Het banenstelsel van een burgerluchtvaartterrein is opengesteld voor het 
openbare luchtvaartverkeer en de exploitant is verplicht dit verkeer toe te laten (art. 32 
Lvw). Dat geeft aan de banen een bijzonder lcarakter. De op deze banen plaats vindende 
activiteiten (opstijgen, landen en taxien) kunnen daarom niet geacht worden deel uit te 
malcen van de inrichting en de banen zelf kunnen worden gekwalificeerd als openbaar 
toegankelijk terrein. 

Schets van het wettelhke kader inzake geluidhinder van vliegtuigen 

Voorts kan vermeld worden dat de aanwijzing van een luchtvaartterrein een mer-plichtig 
besluit is. Binnen de milieu-effectrapportage zullen alle gevolgen voor het milieu van 
het aanwijzingsbesluit in kaart gebracht moeten worden, inclusief de geluidsaspecten. 
Bij de besluitvorming zal het bevoegd gezag rekening houden met alle gevolgen die de 
aanwijzing tot luchtvaartterrein op het milieu kan hebben voor zover de wet, in casu de 
Luchtvaartwet daaraan niet in de weg staat (art. 7.35 Wm). 91  

Vliegtuiglawaai is dus behoudens de genoemde uitzonderingen grotendeels van het 
gebruikelijke regime van de Wet geluidhinder juncto de Wet milieubeheer uitgesloten 
en wordt in de luchtvaartwetgeving gereglementeerd. Dat betekent tegelijkertijd dat op 
overtredingen evezunin de Wet economische delicten van toepassing is zoals bij andere 
milieu-overtredingen (art. la  Wed). De Luchtvaartwet bevat eigen aparte strafbepalin-
gen, hierop zal later nog worden ingegaan. De exclusieve regeling die de Luchtvaartwet 
bevat in het kader van de aanwijzingsprocedure (ook al zijn de erbij behorende geluids-
zones niet vastgesteld) sluit [evens uit dat binnen bestemmingsplannen voorschriften 
worden gegeven om de geluidhinder te beperken. De planvoorschriften mogen evenmin 
betreklcing hebben op het gebruik van het luchtruim: de WRO biedt geen grondslag voor 
niet rechtstreeks op het gebruik van grond en gebouwen gerichte normen. 

2. Nonnering van geluidhinder in de Luchtvaanwergeving 

a. Inleiding 

De normering van luchtvaartlawaai in de Nederlandse luchtvaartwetgeving deelt in het 
karakter van de betreffende wetgeving: er wordt in ruime mate gebruik gemaalct van 
gelede nomistelling en de materiele normen zijn niet eenvoudig te achterhalen. In zijn 
algemeenheid kan worden gesteld dat het gaat om veel verschillende normen die bijzon-
der technisch van aard zijn. Ingewilckelde berekeningen door specialisten zijn vereist. 
Dit maakt de nonnstelling ondoorzichtig en moeilijk te doorgronden. 

90. AGvB 214-1992, M&R 1993/6, Na. 391. ABRS 31-5-19%, M&R 1996/11, biz. 229. Zie ook 

Hennekens, Openbare zaken naar publiek- en privaatrecht, Zwolle 1993, blz. 45. 

91. Zoals eerder aangegeven zal rekening gehouden moeten worden met het geldende nationale milieube-
leidsplan (att. 4.6 lid 3 Wm Jo bijlage Wm). 

92. KB 27-10-1981, (Ulestraten) AS 1982, 54. 
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De beperking van de geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen, kent normen van ver-
schillende aard. Onderscheid kan worden gemaalct tussen brongerichte normen waaraan 
het luchtvaartuig zelf moet voldoen en effectgerichte normen met betrelcking tot het 
omgevingslawaai rond luchthavens. Deze laatste normen bestaan uit grens- en streef-
waarden. In de aanwijzingsbesluiten voor luchtvaartterreinen moeten deze waarden 
nader worden geconcretiseerd en planologisch vertaald. Het aanwijzingsbesluit dient de 
grens te bepalen waarbuiten overschrijding van de gestelde grenswaarde(n) is verboden. 
In de zone die binnen de aangewezen grens valt gelden beperkingen ten aanzien van de 
toegelaten planologische bestenuningen. 93  

In het navolgende wordt een korte schets gegeven van de normen gericht op de toegela-
ten geluidsproductie en enkele andere normen waaraan het luchtvaartuig, respectievelijk 
de gebruikers ervan, moeten voldoen (2). Vervolgens wordt ingegaan op de verschillen-
de grenswaarden (3). Het laatste onderdeel van deze paragraaf gaat in op de geluidszo-
nering (4). 

b. Normen ten aan7ien van de geluidsproductie 

Deel II 

De normen die gericht zijn op het luchtvaartuig zelf worden voornamelijk in internatio-
naal verband vastgesteld. Zoals at eerder aangegeven speelt hierbij het Verdrag van 
Chicago en de bijbehorende Internationale burgerluchtvaartorganisatie een belangrijke 
rot. Voor Europa moeten hierbij ook de Joint Aviation Requirements (JAR's) van de 
Joint Aviation Authorities (JAA) worden betrokken. " De Europese Unie zoekt voor-
namelijk aansluiting bij deze, in breder internationaal verband vastgestelde, normering. 
Birmen de Europese Unie geldt een gefaseerde beeindiging van het gebruik van de meest 
lawaaierige toestellen. Het is in beginsel eveneens mogelijk om binnen de bilaterale 
overeenkomsten nadere eisen te stellen. " 

"De toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig veroorzaakte geluid" vormt een van 
de criteria bij de beoordeling van de luchtwaardigheid van het toestel (art. 2 Lvw). De 
geluidseisen opgenomen in bijlage 16 van het Verdrag van Chicago gelden daarbij als 
norm (art. 2 R1). Zonder bewijs van luchtwaardigheid is het verboden aan de luchtvaart 
deel te nemen (art. 4 lid 1 Lvw). Voor in Nederland ingeschreven vliegtuigen worden 
de bewijzen van luchtwaardigheid door de Rijksluchtvaartdienst afgegeven (art. 73 Rtl). 

93. Hoewelde planologische beperkingen als effectgerichte maatregelen zeker bijdragen aan het voorkomen 
van geluidhinder worth er in het kader van dit onderzoek verder niet op ingegaan. Verwezen .  kan 
worden naar de literatuur inzake de (handhaving van) de ruimtelijke ordening. 

94. Zie de paragraaf hiervoor. Zie voor een illustratie art. 74 Rd en de Regeling luchtwaardigheid, van 
10-10-1996. Stcrt. 208. Verder afgekort als RI. 

95. Nederland heeft ongeveer 140 bilaterale luchtvaartovereenlcomsten. Doordat de Nederlandse economi-
sche belangen bij deze overeenkomsten in het algemeen groter zijn dan die van de andere partij, zal 
Nederland niet snel overgaan tot het stellen van extra eisen. Tweede Kamer 1995-1996, 24400 XII, 
nr. 26 (Notitie betreffende de risky carriers in de burgerluchtvaart), blz. 5. 

41 



Schets van het wetteffike kader inzake geluiclhinder van vliegtuigen 

Wat betreft de geluidsproductie van vliegtuigen worth onderscheid gemaakt russen vijf 
geluidsklassen (art. 77 Lvw). Due indeling is gebaseerd op bijlage 16. 96  Daarbij pro-
duceert een vliegtuig uit klasse 1 (hoofdsruk 1 vliegtuigen) het meeste lawaal, Masse 2 
al jets minder enzovoort. Alle vliegtuigtypen worden in een bepaalde klasse inge-
deeld." Deze indeling vormt de basis voor een geluidheffing voor landingen op Ne-
derlandse luchthavens." Uit deze heffing wordt een deel van de kosten van isolatie 
van de woningen rond het luchtvaartterrein betaald (ant. 77 Jo 26 e.v. Lvw). 

De minister kan het opstijgen of landen van te lawaaierige (dassen) vliegtuigen geheel 
of gedeeltelijk verbieden op een bepaalde luchthaven (art. 24 Lvw, art. 4 Bbgl). " Zo 
geldt een algemeen verbod voor niet-gecertificeerde straalvliegtuigen die niet voldoen 
aan de bijlage 16 eisen ten aanzien van hoofdstuk 2 vliegtuigen. Voor hoofdstuk 
2 straalvliegtuigen geldt een verbod vanaf 1995, behoudens bepaalde uitzonderingen. 
Na 2002 mogen deze toestellen niet meer geexploiteerd worden binnen de Europese 
Unie. 

Sinds mei geldt voor Schiphol gedurende de nacht een verbod voor hoofdstuk 2 vliegtui-
gen, behoudens ontheffing van de minister. 102 

Een wider voorsthrift dat gericht is op vermindering van de geluidsoverlast geldt niet 
zozeer het vliegtuig als wel de wijze van vliegen. Gedoeld wordt op het verbod super-
soon (sneller dan het geluid) te vliegen indien daardoor schokgolven ontstaan. Hier van 
kan wederom een ontheffing worden verleend (art. 3 Bbgl). 

De geluidbelasting aan de bron kan ook worden verminderd door de wijze van landen 
en opstijgen. Zo worth door het landen met gebruik van het Instrument landing system 

96. Zie art. 1 Regeling ter beperking van de exploitatie van niet-gecertificeerde straalvliegtuigen. 

97. Van ieder vliegtuig(type) worth ten behoeve van het bewijs van luchtwaardigheid via cell vastgestelde 

procedure de geluidsproducrie vastgesteld in de vorm van een "noise footprint' zie H.N. Wolleswinkel, 

Het rijksoverheidsbeleid inzake burgerluchtvaartlawaai, in: Nederlandse stichting geluidhinder, Stich-

ring natuur en milieu, Luchtvaartlawaai, Verslag symposium 20 maart 1991, blz. 8. Deze "footprints", 
bestaande uit resultaten van de metingen ten behoeve van de certificatie, worden geleverd door de 

fabrikant, Tweede Kamer 1994-1995 (PKB Schiphol en omgeving), nr. 39, blz. 13. 

98. Zie Heffingenbesluit geluidhinder burgerluchtvaartuigen, van 8-10-1982 Sib. 584.. 

99. Zie bijvaorbeeld de Beschikking beperking nachtvliegen luchthaven Rotterdam, van 26-10-1973, Stb. 
576, zoals laatstelijk gewijzigd op 17-11-1981, Stcrt. 227. 

100. Met andere woorden: ten verbod voor hooffistuk 1 toestellen. Zie art. 2 Regeling beperking van de 

exploitatie van niet-geluidgeceniticeerde straalvliegtuigen en de Beschikking beperking operatics met 

niet-geluidgecertificeerde straalvliegtuigen van 25-4-1984, Siert 88. Tot 1990 bestond de mogelijkheid 
van ten ontheffing (art. 2 Beschikking). 

101. De regeling vorrnt de implementatie van de center beschreven EU richtlijn 921I4/EEG en aanbeve-

lingen van de ECAC, zie het voorgaande hooffistuk. 

102. Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaantigen Schiphol, van 2-5-1997, Siert 86. Een 
uitzondering worth gemaakt voor Thoofdstuk 2 vliegtuigen die zijn uitgerust met motoren met een 

omloopverhouding grater dan of gelijk aan 2'. (art. 4). 
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(ILS) het landende vliegtuig al vanaf ongeveer 15 kilometer van het luchtvaartterrein in 
een bepaalde baan gedirigeerd (precision approach). Hierdoor bestaat minder noodzaak 
tot het werken met verschillende vermogens; dit leidt tot een geringere geluidbelas-
ting. 103  In Schiphol is een experiment uitgevoerd die leidt tot een verdere verminde-
ring van het geluid bij het landen: de Continuous Descent Approach (CDA) maakt een 
nog geleidelijker nadering van de landingsbaan mogelijk. 104  Het nadeel van dit sys-
teem is echter dat er in een rechte baan moet worden gevlogen. Daardoor kan het 
aanvliegen over de bebouwing niet worden vermeden. Voor Schiphol wordt een alterna-
tief systeem ontwikkeld, waarbij de luchthaven ook in een lcromme aanvliegroute kan 
worden benaderd. Met dat systeem kan het boven bewoond gebied vliegen zoveel 
mogelijk worden vermeden. 105  

Verder zijn geluidbeperkende maatregelen te nemen via het preferentieel baangebruik, 
hetgeen inhoudt dat de baan die het minst geluidsoverlast met zich mee brengt bij voor-
keur wordt gebruikt. Het scherper vaststellen van uitvliegroutes en met name het ver-
kleinen van de tolerantiezones zou mogelijk eveneens enig soelaas lcunnen bieden. De 
tolerantiezone wordt begrensd door de maximaal toegelaten afwijking die een luchtvaar-
tuig van de aan- en uitvliegroute mag malcen. 106  Bij Schiphol zijn de uitvliegroutes 
met het oog op het verminderen van de geluidhinder geoptimaliseerd. 

c. Grenswaarden voor de geluidbelasting rond luchtvaartterreinen 

Waar de normering van de geluidsproductie van de toestellen voornamelijk in internatio-
naal verband is bepaald, wordt de toelaatbaarheid van het omgevingslawaai genormeerd 
in verchillende Nederlandse uitvoeringsbesluiten. 117  De Luchtvaartwet zelf stelt enkel 
de maximaal aanvaardbare geluidbelasting vast voor vliegbewegingen gedurende de 
nachtperiode, namelijk LAeq 26 dB(A) (art. 25 lid 4 Lvw). De bepaling van de unifor-
me grenswaarden voor de maximaal toegelaten geluidbelasting van overige landende en 
opstijgende vliegtuigen rond de luchthavens, wordt gedelegeerd naar uitvoeringsbesluiten 
(art. 25 lid 1 Lvw). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde kleine 

103. Gebruiksplan Maastricht Aachen Airport 1997, blz. 11. 
104. Zie het actieprogramma 1997 van de Conunissie geluidhinder Schiphol. De Commissie heeft initiatief 

genomen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een bredere toepassing van het CDA. 
105. Het Microgolf Landing System (MLS), G. Bekebrede, Technische mogelijkheden voor de reductie en 

de bewaking van de geluidbelasting, in: Nederlandse stichting geluidhinder, Stichting natuur en milieu, 
a. w., blz. 37. 

106. Je zou de tolerantiezone de breedte van de toegestane vliegroute kunnen noemen. 
107. Weliswaar worth in verschillende Europese lidstaten met zones gewerkt als buffer tussen de luchthaven 

en de omgeving, door middel van het in kaart brengen van lawaaicurven. Met gebruikt daarbij verschil-
lende indices, waardoor vergelijking van de immissiegrenzen moeilijk is, Groenboek blz. 15. 
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en de grote luchtvaart. I° 8  Voor de grote luchtvaart worth daarbij gebruik gemaalct van 
Kosten-eenheden (Ke). De Kosten-eenheden worden berekend volgens een methode 
ontwikkeld door de commissie Kosten. De geluidbelastingseenheid heeft betrekking op 
de totale geluidbelasting op een bepaalde plaats, veroorzaalct door de gezamenlijke op 
een luchtvaartterrein landende en opstijgende vliegtuigen, berekend over een jaar (art. 
1 Bggl). Voor de kleine luchtvaart, waarrnee vliegtuigen bedoeld worden die tussen de 
390 en 6000 kg wegen, wordt een andere berekeningsmethode gehanteerd. Hierbij gaat 
het overigens ook om het gerniddelde van de totale belasting van de vliegbewegingen 
berekend over en jaar (art. 1 Bgkl). Deze normering richt zich met andere woorden 
op de totale geluidbelasting rond een specifiek luchtvaartterrein, berekend over een jaar, 
maar houdt geen rekening met piekbelastingen, of met incidenten en is niet toe te reke-
nen naar een specifieke vliegbeweging. 

De normering in Kosten-eenheden wordt nogal belcritiseerd. Vooral omdat het een 
berekening is van de gemiddelde geluidsoverlast van het totaal aantal vliegbewegingen 
van grote vliegtuigen binnen een jaar, is de Kosten-eenheid minder geschikt als meet-
eenheid voor de werkelijk ondervonden geluidsoverlast. 109  Theoretisch is het zelfs 
mogelijk om de gehele geluidruimte in een deel van het jaar, bijvoorbeeld de zomer en 
eventueel met nachtvluchten, op te vullen zonder dat sprake is van overschrijding van 
de Ke-norm. 
Len ander lcritielcpunt betreft de ingewiklceldheid van de berekening; slechts voor specia- 
listen is na te gaan of de zone correct is vastgesteld en of de geluidbelasting binnen de 
voorgeschreven contour blijft. m De berekeningen voor de geluidhinder rond de Ne- 

108. Besluit geluidbelasting grote luchtvaart, van 17-12-1996, Stb. 668, vender afgekon als Bggl. Besluit 

geluidbelaning kleine luchtvaart, van 27-12-1990, Stb. 1991, 22, tons laatstelijk gewijzigd op 17-12- 

1997, 5th. 668, verder afgekon als Bgkl. Voor de luchtvaarterreinen Schiphol, Rotterdam en Maas-

tricht geldt het Besluit geluidbelasting grote luchtvaart (art. 2 lid 2 sub a Bggl). Voor de laatste twee 

is de toepasselijkheid van het Besluit geluidbelasting kleine luchtvaan expliciet uitgesloten, afgezien 

van circuitvluchten (art. 3 Jo bijlage B Bgkl). Wel worth in artikel 4 bepaald dat de grenswaarde voor 

die luchthavens op 50 bkl worth bepaald. Vanaf 1-1-2000 worth dit 47 bkl (art. 4 Bgkl). Tot nu toe 
is er geen definitieve zone vastgesteld met betrekking tot de kleine luchtvaart. 

109. 1.M.H.F. Teunissen, Het Plan van aanpak Schiphol: Rechtsbescherming gewaarborgd?, in: T.G. Tan, 

J.M.H.F. Teunissen, F.P.C.L. Tonnaer, Het Plan van aanpak Schiphol.Zwolle 1991, blz. 22. Zie oak 

Tweede Kamer 1992-1993. 22570 (MvA wijziging Luchtvaartwet), nr. 7, blz. 12. 

110. Bovendien is de Kosten rekenmethode ontwikkeld in een periode dat de geluidhinder werd veroonaakt 
door minder, man wet lawaaierige vliegtuigen. Het is de vraag of het karakter van de hinder niet is 

veranderd. Ook is de Kosten-eenheid ontwikkeld als een hulpmiddel bij ruimtelijke ordeningsmaatrege-

len en niet om de werkelijke geluidhinder binnen de perken te houden. vandaar is het man de vraag 

of den eenheid zich leent voor sanaionering. 

III.  De berekeningen van de geluidbelasting door het NLR wordt gedaan op basis van drie soorten van 

invoergegevens: de gegevens van de voorgeschreven vliegroutes en de spreiding rand die routes; de 

tweede groep gegevens betreffen de toekomstige verkeersomvang via de studie Inventarisatie Economi-

sche effecten en de verdeling van het verkeer over de verschillende banen door de Luchtverkeersbevei-
liging en de derde groep invoergegevens bestaat uit de geluid- en prestaticgegevens van alle typen 

vliegtuigen. Tweede Kamer 1994-1995 23552 (PI(8 Schiphol en omgeving), nr. 39, blz. 1). 
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derlandse luchthavens moeten jaarlijks warden opgemaakt door het Nationaal Lucht- en 
ruimtevaart laboratorium (NLR). 112  Bovendien worden een aantal elementen niet 
meegenomen in de berekening: allereerst wordt een zogenaamde afkap van 65 dB(A) 
gehanteerd, dat wil zeggen dat vliegtuigbewegingen met een berekend geluidsniveau 
lager dan 65 dB(A) niet meetellen binnen de berekening. 113  Binnen de berekeningen 
wordt geen rekening gehouden met de geluidsbelasting van de kleine luchtvaart zolang 
deze binnen dezelfde zone blijft (art. 3 Bgkl). Evenrnin wordt het lawaai van proefdraai-
en meegenomen in de geluidsberekeningen. 

Tenslotte wordt de gehanteerde grenswaarde van 35 Kosten-eenheden als te soepel erva-
ren. In vergelijlcing tot de normering van industrie-, spoorweg- en Verkeerslawaai, waar 
de grenswaarde op 50 dB(A) is gesteld laat 35 Ke meer geluidhinder toe; deze zou 
corresponderen met een equivalent van ongeveer 63 dB(A). 114  Bij de Kosten-eenhe-
den is uitgegaan van een aantal geluidgehinderden van 25%, de dB(A) norm gaat uit van 
10% gehinderden. 115  

In verband met het project modernisering instrumentarium geluidhinder, in het kader 
van het nationaal milieubeleidsplan, is een werkgroep belast met onderzoek naar de 
mogelijkheid om den dosisnorrn vast te stellen die voor de verschillende lawaaibronnen, 
zowel luchtvaart, wegverkeer, spoor- en industrielawaai, bruikbaar is. 116 

Eerst binnen de aanwijzing van een terrein tot luchtvaartterrein worth aangegeven waar 
de geluidscontour komt te liggen, waarbuiten een van de betreffende grenswaarden, 
hetzij de Ke-norm, hetzij de nachtnorm of de norm voor de kleine luchtvaart, voor de 

112. De rapportage verschijnt ongeveer een half jaar na afloop van de meetperiode, T. van der Tak. Hand-
having geluidvoorschriften rond Schiphol, in: Nederiandse stichting geluidhinder, Stichting natuur en 
milieu, a.w., blz. 42. 

113. Tweede Kamer 1994-1995 23552 (PKB Schiphol en omgeving), nr. 9, blz. 36. 
114. De toelichting bij het oorspronkelijke BGGL kent de volgende overweging: "Het beschreven nor-

mensysteem bereikt helaas niet dat uit een oogpunt van milieuhygiene een optimale situatie wont 
bereikt. Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat Nederland zeer dicht bevolkt is, anderzijds van het 
te laat komen van onderhavige wetgeving. Een doelstelling, zoals uitgesproken door de Commissie 
Kosten, dat een gebied met een hogere geluidbelasting dan 45 Kosten-eenheden geleidelijk vrij van 
bebouwing zou moeten worden gemaakt is thans niet meer realiseerbaar." Tweede Kamer 1975-1976, 
13130, nr. 8. De streefwaarde van 20 Ke zou meer overeenstemmen met de normering in de milieu-
wetgev ing. 

115. E. Meelis, Slotwoord, in: Nederlandse stichting geluidhinder, Stichting natuur en milieu, a.w., blz. 
56. 

116. In deze werkgroep hebben vertegenwoordigers van VROM, V&W, Defensie, RLD, NS, IPO en VNG 
zitting. Eind 1997 zou het strategisch onderzoek moeten worden afgerond. 
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geluidsbelasting niet snag worden overschreden (art. 25a Lvw). " 7  Het banenstelsel 
en de aan- en uitvliegroutes zijn bepalend voor de ligging van de geluidszones. Over-
schrijding van de grenswaarden buiten een zone is slechts toegestaan indien er een 
ontheffmg door de minister wordt verleend. Deze ontheffingsmogelijkheid is gegeven 
voor periodes waarin als gevolg van een ongeval of vanwege groot onderhoud aan de 
banen een afwijking plaats vindt van het voorgeschreven gebruik van de luchthaven en 
daardoor een eenmalige overschrijding van de geluidszone plaats vindt. 118  

De vaststelling van geluidszones, of beter nog het zeer lang achterwege blijven ervan 
heeft veel stof doen opwaaien. Al bij de wijziging vande Luchtvaartwet van 1978 werd 
de verplichting vastgelegel om rond de luchtvaartterreinen geluidszones vast te stellen 
(art. 25 Lvw). 119  Voor (destijds) bestaande luchtvaartterreinen zou binnen een jaar 
na inwerkingtreding van de wetswijziging een aanvang gemaakt moeten worden met de 
vaststelling van de geluidszones. 120  De zonering dient verschillende doelen: enerzijds 
mag binnen de zone geen nieuwbouw plaats vinden en zal voor bestaande situaties een 
sanering, inclusief een isolatieprogramma, worden doorgevoerd. 121  Anderzijds mag 
het vliegverkeer niet meer lawaai produceren dan is toegelaten, waarmee een grens 
worth gesteld aan het aantal vliegbewegingen, behoudens reductie van de geluidspro-
ductie van de toestellen. Tenslotte geeft de vaststelling van de zone een handvat voor 
de handhaving van de voorschriften. 122  Het heeft echter lang geduurd voordat er deli-
Sieve zones rond de luchtvaartterreinen zijn vastgesteld. Voor Schiphol is de zone 
vastgesteld bij de aanwijzing die sinds 31-10-1996 van kracht is. Voor Beek is de 
zonering uit de aanwijzing als voorlopige voorziening van de voorzitter van de ABRS 
gewijzigd. Voor Zestienhoven is de wijziging van de aanwijzing inclusief zonering 
nog in procedure. Wel werden interimzones gehanteerd die waren vastgesteld op basis 
van het structuurschema burgerluchtvaart. 1" Het betreffende structuurschema hanteert 
als uitgangspunt dat de luchtvaart gestimuleerd diem te worden en dat het vliegverkeer 
moet kunnen groeien. Het belang van de voorkoming van geluidhinder moet worden 

117. Ook binnen de geluidszone warden verschillende geluidscontouren vastgesteld in verband met planolo-
gische beperkingen en isolatie. 

118. De vraag is wet met eenmalig wordt bedoeld; vermoedelijk gaat bet om een "eenmalige" aaneengeslo-
ten periode van afwijkend gebruik. 

119. SM. 1978, 354. 
120. De grenswaarde voor de geluidszone werd men vastgesteld op 35 1Ce (voor nieuwbouw), Bij een 

belasting van bestaande bebouwing tussen de 40 en 65 Ke zou geluidsisolatie moeten worden aange-
bracht. Bestaande bebouwing met een hogere geluidsbelasting zou voor sloop in aanmerking komen. 

121. Binnen de zone warden verschillende geluidscontouren vastgesteld, namelijk voor 35, 40, 45, 55 en 
65 Ke. Oak worth de contour van 20 Ke vastgelegd. bit houdt verband met het verschillende regime 
dat geldt voor nieuwbouw respectievelijk bestaande bebouwing en met de noodzaak van isolatie 
respectievelijk sloop. 

122. Zie F.A.M. Hobma, Het wetsvoorstel tot wijziging van de Luchtvaanwet, in Milieu en recht 1993, 
blz. 542. 

123. Uitspraak van 2-5-1997, nrs F10.95.0007 en F10.95.0008. 
124. Het structuurschema is voor saver na te gaan niet gepubliceerd. 
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afgewogen tegen econornische belangen, de werkgelegenheid, woningbouw, sociale 
belangen, ruimtelijke planning en financien. Daardoor is het de vraag of de toegelaten 
interim-zone niet ruimer is dan uit milieu-oogpunt wenselijk geacht wordt. Bij Zes-
tienhoven worden interimcontouren gehanteerd die zijn vastgelegd door de gemeente 
Rotterdam. 

In de wijziging van de Luchtvaartwet van 1994 is de mogelijkheid opgenomen om 
tijdelijke zones en variant zones vast te stellen voordat tot definitieve zonering wordt 
overgegaan (artt. 25b en 25c Lvw). 126  Bij de tijdelijke zones kan de regeling inzake 
de geluidsisolatie beperkt worden of zelfs achterwege blijven. Het niet vaststellen van 
definitieve zones heeft als consequentie dat de grenswaarden uit de uitvoeringsbesluiten 
niet worden toegepast, 127  dat voor de bestaande woningen geen volledig isolatiepro-
granuna wordt uitgevoerd (art. 26b Lvw) en dat er geen harde grenzen worden gesteld 
aan de groei van het vliegverkeer. 

125. D.K.J. Tommel, Deugt de wet niet, of deugen wij niet? in: Nederlandse stichting geluidhinder, 
Stichting natuur en milieu, a.w., blz. 23. 

126. Wijziging van 7-7-1994, Stb. 601. 
127. ABRS 18-3-1997, AB 135 m.nt. Ch. Backes, Gem.st 1997, nr.9 m.nt. J.M.H.F. Teunissen. 
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Schema van de verschillende normen ter beperking van vliegtuiglawaai 

Brongerichte mat- 	 Adressaat 	 Inhoud maatregel 
regelen 	 - 

Luchtvaartmaatschappij 	Zorg voor de luchtwaardigheid, 
inclusief de maximale geluidspr- 

oductie (5 Iclassen) Aanschaf 
stillere vliegtuigen 

Verbod gebruik luchtvaartterrein 
in strijd met de voorschriften 

Gezagvoerder Uitsluitend landen en opstijgen 
van aangewezen luchthaven, 

verbod gebruik luchtvaartterrein 
in strijd met de voorschriften 
Vliegen van de juiste an- en 

uitvliegroute 
	 _ 

Verkeersleiding* 	Controleren en begeleiden van de 
vliegtuigen en baantoewijzing 

(preferentieel baangebruik) 

Exploitant 	 Baanbeschikbaarstelling, gebruik 
van de luchthaven regelen, bin- 

nen de wettelijke kaders 

 	Begrenzing groei van het lucht- 

Effectgerichte maat- 	Vaststellen geluidszones en geluids-  	verkeer** 

regelen 	contour (met bijbehorende grens- 	Planologische beperkingen 
waarden) 

Aanbrengen isolatie 
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* 	De primaire task van de verkeersleiding is het scheiden van het verkeer in de lucht 
in verband met de veiligheid. 

** De begrenzing van de groei van luchtverkeer, dat wil zeggen het begrenzen van 
de toename van de geluidsoverlast door o.a. volumebeperking, vormt een tussen-
schakel tussen het brongerichte en het effectgerichte beleid. 
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3. Voorlopige bevirzdingen 

De normering van de geluidoverlast van het vliegverkeer staat min of meer in een 
indirecte relatie tot de regels inzake de vliegbewegingen zelf: de geluidsoverlast wordt 
uitgedrukt in meeteenheden die betreldc.ing hebben op de geluidbelasting van het totale 
aantal vliegbewegingen op een bepaalde plaats berekend over een periode van een jaar. 
Dat betekent dat overschrijding van de toegelaten geluidbelasting met toegerekend kan 
worden aan den bepaalde vliegbeweging. Dat houdt in dat voordat sprake is van daad-
werkelijke overschrijding van de grenswaarde elke vliegbeweging qua geluidnormering 
is toegestaan. Nadat de geluidszone is "volgevlogen", is elke geluidbelasting teveel en 
zijn bijgevolg alle vliegbewegingen in principe ontoelaatbaar. 128  

De nadere voorschriften inzake het gebruik van het luchtvaartterrein dienen (mede) ter 
beperking van de geluidhinder. Deze voorschriften richten zich wel tot de individuele 
gebruikers. Voor wat de luchtvaartuigen en him gezagvoerders betreft gaat het om het 
volgen van de juiste aan- en uitvliegroutes en het volgen van de juiste landings- en op-
stijgprocedures. 

C. HANDHAVING 

1. Inleiding 

Deel II 

Als het begrip handhaving ruim wordt gedefinieerd dan vallen "alle handelingen die 
normconform gecirag bewerIcstelligen" daar onder. 129  In engere zin genomen wordt 
met handhaving bedoeld: de controle en het door het (dreigen met) toepassen van admi-
nistratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke rniddelen bereiken dat conform 
de voorschriften wordt gehandeld. ' 3°  In deze paragraaf wordt vooreerst uitgegaan van 
een vrij ruime defmitie, er wordt niet alleen ingegaan op toezicht, opsporing en eventu-
ele sanctie-oplegging, maar ook op voorlichting, gegevensverschaffing en overleg tussen 
de verschillende betrokkenen. Er zal een beschrijving gegeven worden van de admini-
stratiefrechtelijke en strafrechtelijke middelen waarin de luchtvaartwetgeving voorziet 
teneinde te bereiken dat de voorschriften ter voorkoming en beperldng van de geluidhin-
der door vliegbewegingen nageleefd worden. 

Net zoals de nomistelling grotendeels aan het algemene regime van de Wet milieubeheer 
is onttroklcen en specifieke regeling vindt in de luchtvaartwetgeving, geldt dat ook voor 
(delen van) het handhavingsinstrumentarium. Wat betreft de betrokken actoren bij de 

128. Afgezien van de geluidbelasting die lager is dan 65 dB(A). 
129. De defmitie is ontleend aan A.B. Blomberg, F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 

1997, biz. 29. 
130. C.J. Kleijs-Wijnnobel, Handhaving van het milieurecht, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. 

Gilhuis, N.S.J. Koeman, a.w., blz. 212. 
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handhaving kent de luchtvaartwetgeving eveneens eigen voorzieningen. De geluidsover-
last wordt bijvoorbeeld niet door de milieu-inspectie gecontroleerd mar door de Lucht-
vaartinspectie. In de navolgende tekst zal ingegaan warden op het specifieke handha-
vingsregime van de Nederlandse luchtvaartwetgeving. 

2. Handhavingssystematiek van de luchwaartwetgeving 

a. Inleiding 

De voor het onderhavige onderzoek relevante doelstelling van de handhaving van de 
Luchtvaartwet worth het: "voorkomen van overschrijding van vastgestelde grenswaarden 
buiten de geluidscontour, alsmede het voorkomen van vermijdbare hinder" ge-
noemd. 131  Bij de wetswijziging van 1994 is het handhavingsregime gewijzigd. Er is 
onder andere de mogelijkheid van dwangsom opgenomen (art. 73c Lvw) en de mogelij-
ke gedeeltelijke sluiting van en luchtvaartterrein in verband met de overschrijding van 
de geluidscontour (art. 35 Lvw). Er worth en handhavingsvoorschrift per luchthaven 
opgesteld en de exploitant is verplicht jaarlijks een gebruilcsplan op te stellen. Dit 
instrumentarium is nog betrekkelijk nieuw, waardoor het zich nog in de pralctijk zal 
moeten bewijzen. 

Wat betreft de handhaving voorziet de Luchtvaartwet in bestuurlijk toezicht en in sane-
ties als bestuursdwang en dwangsom, waarbij onder het gezag van de minister van 
Verkeer en Waterstaat wordt opgetreden. Daarnaast wordt een aantal overtredingen 
strafrechtelijk gesanctioneerd. Opsporing en vervolging vinden plaats onder gezag van 
het Openbaar Ministerie (art. 13 Pol. w., art. 9 WvSv). 

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitgangspunten van 
het handhavingsregime in de luchtvaartwetgeving (2), evenals op de preventieve handha-
ving via het gebruilcsplan (3) en het handhavingsvoorschrift (4). Bij de totstandkoming 
van gebruiksplan en hanclhavingsvoorschrift speelt de milieu-conunissie van de luchtha-
ven een adviserende rol, de samenstelling en taalc van de conunissie wordt aangegeven 
in paragraaf 5. Vervolgens wordt ingegaan op de toezichthouders en hun bevoegdheden 
(6). Tenslotte wordt de bestuursrechtelijke (7) en de strafrechtelijke sanctionering (8) 
beschreven. De laatste paragraaf wordt gewijd aan de geluidheffmg (9). 

b. Uitgangspunten 
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131. Tweede Kamer 22570 (Wijziging Lvw) nr. 3. 
132. Schiphol aanwijzing, blz. 31. Voor handhaving van de geluidszone zal de luchthaven wel gezoneerd 

moven zijn. In de aanwijzingen vow. Schiphol en Beek is dat gebeurd, tenminste voor de grate lucht-
vaan. Voor Zestienhoven is de aanwijzing inclusief de zonering nog in procedure. Voor deze luchtha-
yen is dan ook seen handhavingsvoorschrift van kracht. 

I I  
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Deel II 

Binnen de luchtvaartwetgeving wordt in hoge mate uitgegaan van de eigen verantwoor-
delijkheid van de sector zelf: in eerste instantie dienen degenen die werlczaam zijn in 
de luchtvaart in te staan voor de veiligheid en voor een deugdelijke werkwijze. 133  Zo 
is de gezagvoerder van een vliegtuig verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzit-
tenden, de veilige vluchtuitvoering en de orde binnen het vliegtuig (art. 96 Rd). ' 34  
De havenmeester staat in voor de veiligheid en orde op het luchtvaartterrein en houdt 
het dagelijkse toezicht op het luchtvaartterrein (artt. 134 e.v. RU). De verantwoordelijk-
heden worden versterkt door de eventuele privaatrechtelijke aansprakelijkheid. 135  

De overheid beperkt zich veelal tot vergunningverlening, het geven van erkenningen of 
de afgifte van bewijzen van bevoegdheid. Zo zullen degenen die werlczaamheden ver-
richten, zoals de vervaardiging van vliegtuigen of onderdelen ervan, het keuren of 
onderhouden, respectievelijk het geheel of gedeeltelijk beoordelen van de luchtwaar-
digheid, moeten beschildcen over een erkenning van de Rijksluchtvaartdienst (art. 93 
Rd). 

De overheid ziet haar taak voomamelijk in het zogenaamde "meta-toezicht" of toezicht 
op afstand. Dat betekent in dit geval dat de overheid toetst in hoeverre het management 
van het betrolcken luchtvaartbedrijf zelf de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de 
producten in de hand houdt en controleert. 136  Ook hier spelen de intemationale voor-
schriften zoals de JAR's een rol. Deze hebben betreicking op de erkenning van de 
luchtvaartbedrijven, op de wijze van onderhoud en dergelijke. Ook voor de handhaving 
van de voorschriften ter voorkoming van geluidsoverlast wordt een beroep gedaan op 
"de zelfregulerende capaciteit van de betroldcen actoren", en wordt gerekend op goed 
overleg tussen de verschillende participanten. 137  

De voorschriften uit de Luchtvaartwet die gericht zijn op het voorkomen van geluidhin-
der rond de luchthavens, richten zich voor een deel tot de exploitant van de luchthaven, 
voor een deel tot de luchtvaartmaatschappijen en voor een deel rechtstreeks tot de 
gezagvoerder of piloot. Zo is het de exploitant verboden om het luchtvaartterrein te 

133. Die in veel gevallen zijn vastgelegd in regelingen van de ICAO (SARI'S), de JAA of andere interna-
tionale instanties. 

134. In het geval van terroristische acties is ook de gezagvoerder bevoegd maatregelen te nemen zoals 
aanhouding van eventuele kapers enz. 

135. In de conventie van Warschau, van 1929, wont de aansprakelijIcheid van de luchtvervoerder geregeld 
voor schade aan passagiers, lading of post in geval van een ongeval. Voor wat schade betreft aan 
personen of goederen op het aardoppervlak geldt het verdrag van Rome van 1933 (en dat van 1952). 
Het gaat hier om een objectieve aansprakelijkheid. Zie M. Faure en R. van den Bergh, Objectieve 
aansprakelijheid, Verplichte verzekering en veiligheidsregulering, Antwerpen-Apeldoorn 1989, blz. 
260 e.v. Zie ook C.J.J.M. Stolker en D.I. Levine, Compensation for damage to parties on the ground 
as a result of aviation accidents, in: Air & Space Law, 1997, nr. 2. Verder valt te denken aan de 
algemene regeling inzake de productaansprakelijkheid van de fabrikant en dergelijke. 

136. Tweede Kamer 1995-1996 24804 (Veiligheidsbeleid burgerluchtvaart), nr. 2, blz. 23. 
137. Tweede Kamer 1994-1995 23552 (PI(B Schiphol en omgeving), nr. 9, blz. 56. 
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(laten) gebruiken in strijd met de aanwijzing en de andere voorschriften, inclusief de 
voorschriften in verband met geluidsoverlast (behoudens ontheffmg) (art. 33 Lvw). Hij 
dient [evens datgene te doen dat in zijn vermogen ligt om overschrijding van de geluids-
zone te vermijden. Verder dient de luchtverkeersleiding te zorgen voor een baan-
gebruik dat tot zo weinig mogelijk overlast leidt (preferentieel baangebruik). 139  be 
gezagvoerder mag slechts gebruik maken van een aangewezen luchtvaartterrein (art. 14 
Lvw) en dient zich te houden aan de bij de aanwijzing vastgestelde voonvaarden, waar-
onder de verplichting de voorgeschreven aan- en uitvliegroutes te volgen (art. 34 Lvw). 
"De feitelijk opgetreden geluidbelasting die -achteraf- wordt berekend op basis van het 
feitelijke gebruik van de luchthaven en het luchtruim daaromheen in een jar is dug de 
resultante van het gedrag van alle individuele actoren" en is moeilijk toe te rekenen aan 
den van de actoren. 140  Anderzijds is de exploitant eon van de actoren die dient in te 
staan voor de naleving. Zodra de geluidszone onomIceerbaar is overschreden zou in 
beginsel elke der actoren verantwoordelijk geacht lcunnen worden voor iedere verdere 
overschrijding. Vooreerst heeft de kart geding rechter echter anders geoordeeld. 141  

Er moet onderscheid getnaakt worden tussen de handhaving van de zonering zelf, die 
moeilijk aan een der actoren kan vvorden toegerekend en de handhaving van meer speci-
fieke voorschriften die er (mede) toe dienen om de geluidbelasting binnen de perken 
(lees de zone) te houden. 

c. be preventieve handhaving 

I. Het gebruiksplan 

Zoals aangegeven gaat het bij de geluidszonering om de maximaal toelaatbare geluidbe-
lasting veroorzaakt door de gezamenlijke vliegbewegingen (stijgende en landende vlieg-
tuigen) gedurende een jaar. Daannee worth een begrenzing van de exploitatieruimte van 
de luchthaven gegeven wat betreft de geluidsoverlast. Met andere woorden aan de hand 
van de zonering zal berekend moeten worden hoeveel vliegtuigen van een bepaald 

138. Zie art. 7 Schipholaanwijzing. am. 7 en 13 Handhavingsvoorschrift Maastricht. 
139. Baanbeschikbaarstelling is ten verplichring van de exp1oitant, de baantoewijzing is ten bevoegdheid 

van de luchtverkeersleiding. De exploitant maakt daarover afspraken met de verkeersleiding. 
140. Zie de uitspraak d.d. 9-10-1997, rolnr. KG 97/23050: "De veroorzaakte geluidbelasting wordt be-

invloed door handelingen van verschillende bij het gebruik van het luchtvaartterrein betrokken actoren, 

zoals Schiphol als exploitant, de Luchtverkeersbeveiliging, alle individuele luchtvaartmaatschappijen 

en de overheid, die ieder hun eigen specifieke verannvoordelijkheden hebben. In dit verba.nd Iran 

voorshands niet gezegd worden dat eau van deze actoren individueel verantwoordelijk gehouden kan 

worden voor de (gehele) overschrijding van de in de Aanwijzing vastgestelde geluidszones. Voor dit 

oordeel wordt voorts steungevonden in de omstandigheid dat overtteding van het verbod tot overschrij-

ding van de grenswaarde in de Luchtvaamvet als zodanig niet stratbaar is gesteld." Hieruit concludeert 
de president dat de artikelen 33 en 34 Luchtvaartwet niet zien op zone-overschrilding. 

141. Zie de besproken uitspraken van de Haarlemse en de Amsterdamse rechters. 
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Deel 

kaliber toegelaten lcunnen worden. 142  Dit zal worden vastgelegd in het gebruiksplan 
(art. 30b Lvw). Dit plan wordt opgesteld door de exploitant en bevat gegevens over de 
wijze waarop het luchtvaartterrein de komende periode van een jaar zal worden ge-
bruikt." 3  Het bevat gegevens over de verwachte groei van het luchtverkeer, de be-
oogde verdeling van het baangebruik en de hoeveelheid verkeer dat over bepaalde aan-
en uitvliegroutes zal worden geleid. Aan de hand van die gegevens wordt tevens aange-
geven wat de verwachte geluidbelasting zal zijn. 144  In het plan worden nadere afspra-
ken tussen exploitant en de luchtverkeerbeveiligingsorganisatie en de minister gemaakt. 
Het plan dient te worden vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, na 
overleg met de minister van Vollcshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ook 
wordt de milieucommissie (ex art. 28 Lvw) van de betrolcken luchthaven om advies 
gevraagd. Het gebruiksplan wordt slechts vastgesteld als duidelijk is dat het voorgeno-
men gebruik niet zal leiden tot een hogere geluidbelasting dan is toegelaten volgens de 
geluidszonering. 145  Daannee worth overigens duidelijk dat zonder (definitieve) ge-
luidszonering ook de beoordeling van het gebruiksplan wat de geluidbelasting betreft 
enigszins op losse schroeven staat. 146  

De exploitant dient te rapporteren over het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein. 
Indien het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein gaat afwijken van het gebruiksplan 
clan dient de exploitant een verzoek tot wijziging van het gebruiksplan in te dienen. Ook 
dit wordt slechts goedgekeurd als de geluidsbelasting binnen de gestelde grenswaarden 
blijft. Is dat niet mogelijk en wordt overschrijding gevreesd dan zal het gebruiksplan 
respectievelijk de wijziging ervan niet worden goedgekeurd. In een dergelijk geval zal 
het gebruik worden getoetst aan de hand van het laatst vastgestelde gebruiksplan. 147 

De toetsing houdt in dat het feitelijke gebruik gedurende de geldingsduur van het ge-
bruilcsplan op een bepaald moment wordt opgeteld bij het nog te verwachten gebruik 
voor de nog resterende periode waarvoor het plan geldt. Indien uit die toetsing zou 
blijken dat het feitelijke gebniik tot overschrijding zal leiden, dan zal de exploitant 
maatregelen moeten treffen om de dreigende overschrijding van de geluidszone te 

142. Zie voor een classificatie de bijlagen bij het Heffingenbesluit Geluidhinder Burgerluchtvaartuigen, van 
8-10-1982, Stb. 584. 

143. Dit kan gekwalificeerd worden als een variant van zelfregulering: De verantwoordelijkheid voor de 
wijze waarop de milieubelasting binnen de door de overheid gestelde grenzen blijft worth gelegd bij 
de (mede-)veroorzaker van de milieubelasting, Zie R.A.J. van Gestel, Zelfregulering door bedrijfsin-
terne milieuzorg gaat niet vanzelf, in: Milieu en Recht 1994, blz. 166. 

144. Berenschot-rapport, blz. 4. 
145. Het gebruiksplan geeft ook aan op welke wijze het groot onderhoud van de banen zal worden uitge-

voerd tijdens de planperiode. In dat geval kan indien nodig ontheffing worden gevraagd voor een 
plaatselijke zone-overschrijding (art. 25f Lvw). 

146. Op Zestienhoven werkt men wel met een gebruiksplan maar dan bij wijze van proef. 
147. Schipholaanwijzing, blz. 32 
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voorkomen. Overschrijding kan onder andere het gevolg zijn van een te grote groei 
van het luchtvaartverkeer, van het vliegen met grotere en meer lawaaiproducerende 
toestellen, van het valcer in de nacht birmen komen of vertreicken, 149  een ander dan 
voorzien baangebruik en van het onjuist volgen van de vliegroutes. 15°  

148. Zie artikel 7 van de Schipholaanwijzing. Zie ook arts. 7 en 14 van her handhavingsvoorschrift voor 

Beek. 

149. Zowel in de nacht als in de weekends worth ten straffactor toegepast en telt de geluidbelasting extra 
zwaar met. 

150. Zie Tweede Kamer 1996-1997, Aanhangsel van de Handelingen, 1Camervragen nr. 1689, vragen van 

kamerlid Van 't Riet intake het aanvullend Gebruiksplan van Schiphol, d.d. 74-1997. 
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Dee' II 

De effectiviteit van het gebruilcsplan als handhavingsinstrument staat ter discussie: het 
is namelijk niet duidelijk welke mogelijkheden de exploitant heeft om het gebruik tijdig 
aan te passen aan de geluideisen. Zijn mogelijkheden liggen in ieder geval op het terrein 
van de baanbeschikbaarstelling en van de tarifering. Dit laatste behoeft overigens minis-
teriele goedkeuring (art. 36 Lvw). Verder kan de exploitant in goed en tijdig overleg 
met de gebruikers van de luchthaven maatregelen nemen in het kader van de dienstrege-
ling. Tenslotte kan de luchthaven een passiever acquisitiebeleid voeren. Of deze moge-
lijkheden voldoende soelaas ktumen bieden op korte termijn is de vraag. In de meeste 
gevallen zal pas als het gebruilcsjaar een eind op streek is duidelijk worden dat de 
geluidsgrenzen zullen worden overschreden en dan zullen snel maatregelen moeten 
worden getroffen. 

Een probleem kan daarbij worden gevormd doordat het banenstelsel van een luchtvaart-
terrein door de Hoge Raad met een verwijzing naar artikel 32 Lvw wordt gekwalificeerd 
als openbaar terrein. 151  "De privaatrechtelijke bevoegdheid van de rechthebbende is 
ondergeschikt aan de openbaarheid van de luchthaven, waardoor de reguliere -normale-
gebruiker van het luchtvaartterrein aanspraken kan doen gelden op die openbare zaak. 
De voor het gebruik van overheidswege gestelde regels zijn te vergelijken met de 
verkeersregels voor (openbare) wegen en doen evenmin als deze verkeersregels af aan 
de openbaarheid als zodanig" . 152  De president van de Haarlemse rechtbank meent 
hieruit te lcunnen afleiden dat de exploitant niet beschikt over harde en ingrijpende 
middelen om het luchtverkeer te weigeren. Het nachtelijke startverbod dat Schiphol 
wenste door te voeren voor nachtvluchten met zogenaamde wide-bodies werd door de 
president wegens het ontbreken van een expliciete publiekrechtelijke grondslag onrecht-
matig geacht. Mede de korte termijn waarop de maatregelen van de exploitant van 
Schiphol gericht tot de luchtvaartmaatschappijen moesten worden geeffectueerd, gaf aan 
deze maatregelen een te ingrijpend karakter. 153  In deze opvatting zou niet de exploi-
tant maar slechts degene die beschikt over een publielcrechtelijke of strafrechtelijke 
hancihavingsbevoegdheid op lcunnen treden tegen gebruik in strijd met de regels uit de 
aanwij zing . 

Vanuit een andere opvatting kan men stellen dat de aanwijzing tot luchtvaartterrein het 
verbod om op te stijgen en te landen (art 14 Lvw) slechts opheft voor zover het gebruik 
dat van het luchtvaartterrein wordt gemaakt blijft binnen de voorschriften bij en krach- 

151. Hoge Raad 22-6-1973, NJ 1974, 148. Zie ook de geciteerde uitspraken in verband met de milieuver-
gunningen. 

152. H.Ph.J.A.M. Hennekens, a.w., blz. 46. 
153. Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Vonnis in kort geding, zaaknr. 39153/ KG ZA 97 - 484, 

uitspraak nr. 377, d.d. 15-8-1997. 
154. Ook binnen de Tweede Kamer worth gediscussieerd over de vraag of het publieke karakter van de 

luchthaven infrastructuur dwingt tot een publiek beheer of dat de exploitant in deze de verantwoorde-
lijkheid draagt, TK 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, onder andere blz. 9, 
16 en 23. 
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tens de luchtvaartwetgeving, inclusief de regels inzake de geluidszonering. Daarenboven 
bepaalt artikel 33 dat het de exploitant verboden is het luchtvaartterrein in strijd met de 
voorschriften te laten gebruiken. 155  De privaatrechtelijke bevoegdheden van de ex-
ploitant zouden slechts het rechtmatige gebruik behoeven te dulden. In die opvatting zou 
het de exploitant vrij staan om de toegang tot het luchtvaartterrein te ontzeggen aan 
vliegtuigen, respectievelijk vliegbewegingen, die leiden tot een overschrijding van de 
geluidszone. Daarbij zou de exploitant, al maatregelen lcunnen treffen als overschrijding 
dreigt. 156  In de aanwijzing staat namelijk dat in dat geval de exploitant alles doet wat 
in zijn vermogen ligt om de overschrijding te voorkomen. 

In ieder geval beschikt de minister van Verkeer en Waterstaat over middelen om maat-
regelen te nemen om overschrijding te voorkomen: "Het is een taak van de overheid om 
ervoor te zorgen dat de intemationale verdragsverplichtingen niet zo groot worden dat 
om die reden door de exploitant niet an de in het eerste lid opgenomen verplichting 
(namelijk het niet overschrijden van de geluidszone MH) kan worden voldaan. be 
minister van Verkeer en Waterstaat en namens deze de RLD, is in beginsel bevoegd om 
in het kader van de landingsrechten (art. 16 Lvw), bepaalde aantallen of typen toestellen 
van de luchthavens te weren. Ook lcunnen in het kader van de luchtvaartwetgeving 
beperkingen worden gesteld en maatregelen worden genomen. Ook de minister is ver-
plicht met maatregelen binnen de aangegane intemationale verplichtingen te blijven (art. 
35 lid 2 Lvw). Overigens is het gebruik om in de bilaterale overeenkomsten op te 
nemen dat de luchtvaartmaatschappijen zich dienen te houden an de operationele beper-
lcingen die een luchthaven exploitant invoert. 158  Voorts staat noch het Verdrag van 
Chicago, noch de bilaterale overeenkomsten in de weg an nationale (beperkende) 
voorschriften, zolang deze Met discriminatoir worden toegepast. 

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op Schiphol conform 
de eerder beschreven Europese Verordening 93/95 over te gaan tot aanwijzing tot 
volledig geco6rdineerde luchthaven, waarbij de beschikbare slot's, oftewel aankomst-
en vertrektijden, door een onafhankelijke coordinator worden toegewezen. Het is nog 
niet duidelijk of deze maatregel op kone termijn kan worden getroffen. 

155. Volgens de eerder geciteerde KG-uitspraak d.d. 9-10-1997 heeft dit echter geen betrekking op de 
geluidszone zelf. 

156. In tegensteIIing tot de minister die cent kan optreden als Cr daadwerkelijke overschrijding is gecon-
stateerd (art. 35 Lvw). 

157. Schipholaanwijzing, blz. 58. 

158. Zie Tweede Kamer 1996-1997. Aanhangsel van de Handelingen, kamervragen nr. 1686. vragen van 

kamerlid Leers, d.d. 22-7-1997, inzake nachtlandingen op Schiphol. 

159. Zie de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter dd 9-10-1997, reg nr. AWB 97/10697 WET A 

VV, AWB 97/10698 WET A VV, AWE 97/10817 WE A VV, AWE 97/10815WET A VV. 

160. In beg insel geval zal cent ten capaciteitsanalyse voor de luchthaven moeten warden opgesteld. Bowen-

dien zoo Schiphol de cent: luchthaven zijn die om redenen van geluidsoverlast gebnlik van de slotallo-
catiemethode maakt. Tot op heden werd dit alleen gehanteerd voor luchthavens met ten te krappe 

infrastructuur of waar de verkeersleiding niet meet verkeer kan afhandelen. 
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2. Het handhavingsvoorschrift 

Deel II 

Het feitelijke gebruik van de luchthaven conform het gebruilcsplan wordt getoetst door 
de Luchtvaartinspectie. 161  Hoofdelementen bij dit toezicht worden gevormd door de 
registratie van de werkelijke geluidbelasting door middel van registratie van de gevlogen 
route en een berekening van de bijbehorende geluidbelasting, bewaking van de zone-
grenzen en controle op de naleving van de geluidsvoorschriften ten aanzien van lucht-
vaartuigen en vluchtuitvoering. 162  Deze toetsing gebeurt conform het handhavings-
voorschrift dat voor iedere gezoneerde luchthaven dient te worden opgesteld, door de 
minister van Verkeer en Waterstaat na overleg met diens ambtsgenoot van Vollcshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (art. 30a Lvw). 163  Het handhavingsvoor-
schrift kan gekarakteriseerd worden als een "ministeriele regeling die dienstvoorschriften 
voor de Luchtvaartinspectie bevat". 164  Er worden de hoofdlijnen .  in vastgelegd voor 
de wijze waarop het toezicht op de naleving van de voorschriften zal worden uitgevoetd. 
Jaarlijlcs wordt een evaluatie opgesteld van de werking van het handhavingsvoorschrift. 
Deze evaluatie wordt voorgelegd aan de milieu-conunissie van het betroldcen luchtvaart-
terrein (art. 30a lid 4 Lvw). 

De geluidbelasting wordt berekend aan de hand van het FANOMOS-systeem. (Flight 
track and aircraft noise monitoring system). Het geautomatiseerde systeem is zowel in 
Schiphol, Beek als Zestienhoven operationeel. FANOMOS registreert via de radar van 
het vliegveld de vliegbanen en berekent aan de hand daarvan de geluidbelasting. 16s  
Het systeem wordt beheerd door de Luchtvaartinspectie. In Beek is FANOMOS gekop-
peld aan de administratieve vliegplangegevens en ook uitgerust met 12 geluidmeetpos-
ten. 166  Op Schiphol wordt het geluid gemeten via NOMOS, hiermee worden de ge-
luidniveaus van de afzonderlijke vliegtuig-passages gemeten. 167  Op Zestienhoven 
vindt nog geen registratie van het werkelijk optredende geluid plaats. 1" Men over- 

161. De Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst heeft deze toezichtsbevoegdheden gemandateerd 
aan de Luchtvaartinspectie op grond van art. 4 van het delegatiebesluit (mandaatsregeling van de RLD 
van 29-4-1992). 

162. Tweede Kamer 22570 (wijziging Lvw), nr. 3, blz. 4. 
163. Het handhavingsvoorschrift is gekoppeld aan de geluidszonering: als er geen zone is vastgesteld, is er 

dus ook geen handhavingsvoorschrift. Voor Zestienhoven is om deze reden geen handhavingsvoor-
schrift voorhanden. Overigens beschikt Zestienhoven wel over een gebruiksplan en kan voorts controle 
plaatsvinden voor wat betreft het correct volgen van de aan- en uitvliegroutes en van het volgen van 
de juiste procedures. Overtredingen van de vliegvoorschriften kunnen gesanctioneerd worden op grond 
van het Luchtverkeersreglement en de Wet Luchtverkeer (art. 11 jo 63 Lvr, jo 47 WI). 

164. Handhavingsvoorschrift Maastricht, Toelichting, blz. 2. 
165. De berekening van het optredende geluid gebeurt aan de hand van een bepaald berekeningsvoorschrift 

waarbij gebruik worth gemaakt van de zogenaamde noise-footprint. Zie EK 1995-1996 23552 (PKB 
Schiphol en omgeving), nr. 31 a, blz. 23. 

166. G. Bekebrede, a.w, blz. 38 
167. EK 1995-1996 23 552 (PKB Schiphol en omgeving), nr. 31a, blz. 22. 
168. T. van der Tak, a.w., blz. 42. 
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weegt er een geluidmonitorsysteem in te voeren. De Rijksluchtvaartdienst is eerder 
voorstander van een berekening van de geluidbelasting. 

De Luchtvaartinspectie gaat steekproefsgewijs na of het preferentiele baangebruik worth 
toegepast door de Luchtvaartbeveiligingsdienst. Een probleem daarbij is dat de verkeers-
beveiliging in eerste instantie in staat voor de veilige en vlotte afwilckeling van het lucht-
verkeer. Voor wat de geluidbelasting betreft heeft de Luchtverkeersbeveiligingsorganisa-
tie formeel geen tank. ' 69  63 

Op verzoek van het klachtenbureau van de milieucommissie kan ook naar aanleiding van 
klachten een onderzoek worden gedaan naar de toepassing van het juiste baangebruik. 

De gezagvoerders en de maatschappijen waarvoor zij vliegen, worden mede voor een 
deel ervoor verantwoordelijk geacht dat overschrijding van de geluidszone achterwege 
blijft. Te denken valt aan het op de juiste tijdstippen aankomen en vettreklcen en het 
vliegen volgens de voorgeschreven procedures. n°  Artikel 34 Luchtvaamvet bepaalt 
dat het luchtvaartterrein niet gebruilct mag worden in strijd met de bepalingen en voor-
schriften bij de aanwijzing gesteld. Het niet overschrijden van de geluidszone wordt 
door de kort gedingrechter niet geacht tot die voorschriften te behoren gezien. De 
Amsterdamse 
reciter ovenvoog: "In dit verband kan voorshands niet gezegd worden dat ein van deze 
actoren individueel verantwoordelijk gehouden kan worden voor de (gehele) overschrij-
ding van de in de Aanwijzing vastgestelde geluidszones. Voor dit oordeel worth voorts 
steun gevonden in de omstandigheid dat overtreding van het verbod tot overschrijding 
van de grenswaarde in de Luchtvaartwet als zodanig niet strafbaar is gesteld." Hieruit 
concludeen de president dat de artikelen 33 en 34 Luchtvaartwet niet zien op zone-
overschrijding. 

Er zijn verder verschillende voorschriften in verband met de vemtijding van geluid-
hinder aan de gezagvoerders en maatschappijen geadresseerd: beiden zijn ervoor verant-
woordelijk dat het vliegtuig waarrnee wordt gevlogen zich in luchtwaardige toestand 
bevindt (art. 4 Lvw), waaronder tevens de toelaatbaarheid van de geluidsproductie worth 
begrepen (art. 2 Lvw). Daamaast zijn deze personen zoals aangegeven ervoor verant-
woordelijk dat zij het luchtvaartterrein niet (laten) gebruiken in strijd met de voorschrif-
ten (art. 34 Lvw). Voor de gezagvoerder gaat het in casu er om of de juiste aan- en 
uitvliegprocedures en -routes worden gevolgd. Het volgen van de juiste routes wordt 
zowel door de Luchtvaartwet via de aanwijzing gereglementeerd als door de luchtver-
keersregels op grond van de Wet luchtverkeer en het Icrachtens de laatst genoemde wet 

169. Zie bijvoorbeeld handhavingsvoorschrift Maastricht van 13-3-1996, toelichting blz. 4. 

170. Net in acht nemen van de geluidszone zelf met de bijbehorende contouren (art 2$ Lvw), worth door 
de rechter niet gezien als een van de voorschriften waarop de artikelen 33 0( 34 Lvw doelen. Zie de 
kort geding uitspraak d.d. 9-10-1997 (KG 97123050). 
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vastgestelde Luchtverkeersreglement (art. 11 jo 63 Lvr, jo 47 WI). 171  

Als een luchtvaartuig buiten het tolerantiegebied, de marge rond de aan- of uitvlieg-
route, vliegt, wordt dit geregistreerd door de Luchtvaartinspectie. Deze geeft dat 
weer door aan de Luchtvaartpolitie en het Openbaar Ministerie in Haarlem. Ook wat 
betreft het volgen van de routes kan naar aanleiding van klachten worden nagegaan of 
de bewuste vlucht is gebleven binnen de toegestane tolerantiezone. 

d. De milieu-commissie 

Overleg en voorlichting zijn middelen die lcunnen bijdragen aan een adequate naleving 
van de voorschriften. Voor de luchtvaartterreinen kan de minister van Verkeer en 
Waterstaat een breed samengestelde comrnissie instellen, die voorstellen kan doen inzake 
de milieuhygienische situatie rond het luchtvaartterrein (art. 28 Lvw). Aan de commissie 
is een rol toegedacht bij het overleg en de voorlichting over het luchtvaartterrein in 
relatie tot de omgeving, toegespitst op de milieubeInvloeding door de aanwezigheid van 
het luchtvaartterrein. 173  
Alle luchthavens beschikken over een dergelijke milieu-conunissie. In de commissie 
hebben vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen zitting. Zowel de 
provincie(s) als betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd. Van iedere gemeente heeft 
een inwoner en een bestuurder zitting. Ook van de milieugroepen, de exploitant, de ge-
bruikers, de verkeersleiding en de Rijksluchtvaartdienst en van VROM zit een vertegen-
woordiger in de commissie. Gaat het om een luchthaven in een grensregio, zoals Beek, 
dan kan de minister ook een of twee vertegenwoordigers van de grensregio van het 
buurland aanwijzen. 174  

De conunissie heeft tot taak de minister gevraagd of ongevraagd van advies te dienen 
over alle maatregelen die de geluidbelasting rond het luchtvaartterrein lcunnen beInvloe-
den. Te denken valt aan adviezen met betrelcking tot de nonnstelling: de commissie 
worth gevraagd om advies als de grenswaarden voor de rnaximaal toegelaten geluidhin-
der voor de betreffende luchthaven worden gewijzigd (art. 25 lid 8 Lvw). Voorts wordt 
aan de conunissie het handhavingsvoorschrift en het gebruilcsplan ter advisering voorge-
legd. (art. 28 lid 2 Lvw). De commissie kan advies uitbrengen over de wijze van hand-
haven van de voorschriften: jaarlijks brengt de minister aan de milieu-commissie een 
evaluatie-rapport uit over de werking van het handhavingsvoorschrift in het voorgaande 
jaar (art. 30a Lvw). Tot nu toe (oktober 1997) is er nog geen evaluatierapport opge- 

171. Op de mogelijke strafrechtelijke en besniursrechtelijke sanctionering bij of krachtens deze wetten wordt 
later ingegaan. 

172. Overdag gebeurt dit steeksproefsgewijs tot 3.000 voet hoogte, 's nachts worden alle vluchten gecontro-
leerd tot 9.000 voet hoogte. 

173. Aldus de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van 1978, Tweede Kamer 1974-1975, 13130, 
nrs 1-3, blz. 25. 

174. Van de uitnodiging is noch van Duitse noch van Belgische kant gebruik gemaakt. 
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steld. Op dit moment worth door bureau Berenschot een proefevaluatie voor Schiphol 
uitgevoerd. 

Een andere belangrijke taak van de commissie is het registreren van vragen en klachten 
met betrekking tot luchtvaartlawaai. 175  In bepaalde gevallen is het in ontvangst nemen 
van de klachten over geluidsoverlast aan de commissie zelf gedelegeerd (Schiphol en 
Beek) in andere gevallen komen de klachten via een milieudienst (Zestienhoven) of een 
andere instantie binnen. Be klachten worden aan de hand van postcodes ingedeeld en 
op grand hiervan geanalyseerd en in kaart gebracht en er worth onderzoek gedaan naar 
de klachten. Be klachten over de opstijgende of landende vliegtuigen lcurmen worden 
getraceerd via de administratie van de luchthaven of de verkeersleiding. Als de klachten 
doen vermoeden dat er is afgeweken van de juiste route dan wordt aan de Luchtvaartin-
spectie in Hoofddorp gevraagd om de FANOMOS-gegevens. Daar kan uit worden 
afgelezen of het luchtvaartuig via de voorgeschreven route heeft gevlogen en niet buiten 
de tolerantiezone is gegaan. 1" Wordt een afwijking geconstateerd, die niet toegestaan 
of opgedragen is door de luchtverkeersleiding, dan kan door de Luchtvaartinspectie 
worden opgetreden. m  Al met al houdt ook de comtnissie toezicht op de naleving, 
evenwel, in tegenstelling tot de hieronder te bespreken toezichthouders, zonder over een 
eigen bevoegdheid te beschikken om regulerend of corrigerend op te treden. Bij 
ontstentenis van specifiek op de geluidhinder taegesneden regels, gaat het hoierbij om 
controle op het al dan niet juist volgen van de routes. 

1. Toezichthouders 

Het houden van toezicht, preventief (reguliere controles) of repressief (controle n.a.v. 
een klacht), vormt een noodzakelijke stap in het kader van de handhaving. Het toezicht 
op de naleving van de regels inzake de geluidsoverlast rond de luchthavens is expliciet 
aan de minister van Verkeer en Waterstaat toegewezen (art. 25h Lvw). De minister is 
op grond van de Luchtvaartwet bevoegd bepaalde specifieke toezichthouders aan te - 
stellen (art. 73 lid lb Lvw). Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt door onder 
andere de hierboven besproken Luchtvaartinspectie met de toezichthoudende taak te 
belasten. Naast toezichthoudende taken is de Luchtvaartinspectie ook belast met "niet-
inspectietaken", zoals de (mede) ontwiklceling van beleid en regelgeving. 1" Dit hangt 
samen met het uitgangspunt dat in deze door het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Schets van her weuelijke kader inzake gcluidhinder van vliegtuigen 

175. Zie J.G.W. Simons, Het bedrijfsleven in de lucht, in F.A. van Bakelen, a.w., blz. 73. 

176. Milieu-commissie Rotterdam Airport, Vliegruigklachten Rotterdam Airport 19%. 

177. lilt gesprekken met twee secretarissen van de milieucommissie (resp van Beek en Zestienhoven) bleek 
dat in het algemeen aardig de hand gehouden aan de voorgeschreven routes, een en ander alleen al uit 

veiligheidsoogpunt. Wel bestaat het vermoeden dat de tolerantiegebieden zeer ruim zijn, waardoor wet 

degelijk sprake is van vermijdbare geluidsoverlast voor omwonenden. 

178. Tweede Kamer 1974-1975, 13130, nrs. 1-3, blz. 25. 

179. Naar verluidt vindt een reorganisatie plaats binnen de RLD waarbij ten scheiding worth doorgevoerd 

tussen beleidvorming en uitvoering enerzijds en het operationeel technische toezicht anderzijds. 
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wordt ingenomen, namelijk dat ontwilckeling, uitvoering en handhaving nevengeschilcte 
functies zijn. Een meerwaarde kan in de visie van Verkeer en Waterstaat worden ver-
lcregen door de uitvoering van andere dan toezichthoudende taken. Ig°  Een argument 
hiervoor is dat indien degene die handhaaft tevens de regels stelt, deze de meest 
efficiente vorm van regelgeving zal kiezen, mede met het oog op de handhaafbaarheid 
ervan. Bovendien valt de handhaving onder de ministeriele verantwoordelijkheid: de 
minister kan aangesproken worden op de wijze van optreden van de Luchtvaartinspectie. 
Door omwonenden in de regio's rond luchthavens wordt echter aangedrongen op een 
onafhankelijke, deslcundige handhavingsinstantie. 181  

Als toezichthouders zijn naast de directeur van de Luchtvaartinspectie, ook de directeur 
generaal van de Rijksluchtvaartdienst en de directeur luchtvaartterrein en hun respectie-
ve plaatsvervangers aangewezen. Voorts zijn de ambtenaren van de douane; de ambtena-
ren ingedeeld bij de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie (ituniddels het Korps Lande-
lijke Politiediensten) als toezichthouders aangewezen. De minister kan andere personen 
aanduiden, die in dienst zijn bij de Rijksluchtvaartdienst of bij de exploitant. 182  

De bevoegdheden waarvan de toezichthouders 183  gebruik lcunnen maken om hun ta-
ken uit te voeren zijn in de luchtvaartwetgeving opgenomen. 1" De Lvw geeft aan dat 
de toezichthoudende ambtenaren (aangewezen krachtens am. 72 en 73 Lvw) bevoegd 
zijn op de burgerluchtvaartterreinen binnen te treden in luchtvaartuigen, bedrijfsgebou-
wen en inrichtingen, met uitzondering van woningen, evenals in fabrieken waar vliegtui-
gen of onderdelen ervan worden vervaardigd, hersteld of onderhouden. Zij mogen deze 
terreinen en gebouwen betreden als dat redelijkerwijs nodig is in verband met hun taak 
toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen (art. 73 Lvw). It s  De aange-
wezen arnbtenaren mogen indien redelijkerwijs noodzakelijk ook inzage verlangen en 
afschriften nemen van bescheiden en boeken (art. 73a Lvw). Een ieder is verplicht 
desgevraagd zijn medewerking aan de aangewezen toezichthoudende ambtenaren te 
verlenen, en die inlichtingen te verschaffen die deze ambtenaren redelijkerwijs behoeven 
ter uitvoering van hun wqettelijke taak (73b Lvw). In verband met de uitoefening van 

180. Tweede Kamer 1995-1996 24804 (Veiligheid burgerluchtvaart), nr. 2, blz. 14. 
181. Tweede Kamer 1994-1995 23552 (PKB Schiphol en omgeving), nr. 9, blz. 55. Ook EK 1995-1996, 

23552, nr. 31a, blz 28. De achtergrond van dit verzoek kan worden verduidelijkt aan de hand van een 
citaat van A. Bleijenberg en J.P. van Soest in Trouw van 3 mei 1997: "Iedereen vindt dat een scheids-
rechter geen eerlijke partij kan fluiten als hij en voorzitter is van een van de spelende partijen, in de 
catering in het stadion beheert, in aandelen heeft in de grootste sponsor van de ploeg. In de luchtvaart 
is deze logische sidling bepaald geen gemeengoed. De overheid heeft 1001 verschillende rollen in de 
luchtvaart; vanuit die positie is het onmogelijk een afweging in het algemeen belang te maken." 

182. Art. 3 Besluit aanwijzing opsporingsambtenaren als bedoeld in de Luchtvaartwet, van 24-11-1981, 
Stcrt. 239. 

183. Respectievelijk de opsporingsambtenaren ex art. 141 WvSv. 
184. Zie ook Afdeling 5.2, Toezicht op de naleving, am. 5.11 e.v. Awb (derde tranche). 
185. Deze bevoegdheid geldt voor burgerluchtvaartterreinen, maar ook voor militaire luchtvaartterreinen 

voor zover deze mede gebruikt worden voor de burgerluchtvaart. 
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toezicht heeft de minister dezelfde personen aangewezen als degenen die bevoegd zijn 
de opstijging van luchtvaanuigen te verbieden en te beletten (art. 73 lid 1 Lvw). 

Het toezicht op de vluchtuitvoering wordt geregeld in een specifieke bepaling uit de 
Regeling Toezicht Luchtvaart (art. 102 Rd). Dit toezicht wordt uitgevoerd tijdens de 
vluchtvoorbereiding, de vlucht en de vluchtafhandeling. Het artikel bepaalt dat degenen 
die door de directeur generaal van de Rijksluchtvaartdienst zijn aangewezen als toezicht-
houders aan boord van het luchtvaartuig moeten worden toegelaten. De gezagvoerder 
is verplicht deze toezichthouders toegang te verlenen tot ruimten waarvan betreding 
normaliter verboden is. Ten behoeve van het uitoefenen van dit toezicht lcunnen de 
toezichthouders deel nemen aan een vlucht van een bepaald luchtvaanuig. 186  

Het toezicht op de naleving van de regels nit de Wet luchtverkeer is opgedragen aan de 
bijzondere opsporingsambtenaren die zijn aangewezen op grond van artikel 141 Wetboek 
van Strafvordering. Voor zover redelijkerwijs nodig voor hun taakvervulling zijn zij 
bevoegd van de deelnemers aan het luchtverkeer alle inlichtingen te vragen en inzage 
in bescheiden te vorderen al dan niet in geautomatiseerde vonn. Zij hebben toegang tot 
de luchtvaartterreinen, de gebouwen van de luchtverkeersbeveiligingsorganisatie en 
andere plaatsen waar zich informatie en bescheiden bevinden. Uitgezonderd is het 
betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner (art 48 WI). 

2. Administratiefrechtelijke sanctionering 

Onder administratiefrechtelijke sancties wordt verstaan: "de door het publielcrecht voor-
ziene, belastende maatregelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-nale-
ving van verplichtingen die voortvloeien nit administratiefrechtelijke normen". 
De administratiefrechtelijke sancties zijn doorgaans gericht op het herstel van de (feite-
lijke) situatie zodat deze weer in overeenstenuning wordt gebracht met de norm. lu  

De Luchtvaartwet kent een aantal specifieke bepalingen waarin aan het bevoegde gezag 
in casu de minister van Verkeer en Waterstaat, de mogelijkheid wordt gegeven om be-
paalde maatregelen te treffen. 189  De meest algemene bepaling in dat kader is artikel 
72 Lvw, dat optreden middels bestuursdwang mogelijk maakt. ica  In beginsel kan ie- 

186. Zie Regeling inzake personen an board luchtvaamtig tijdens vlucht voor uitoefening overheidsrazicht 
-1988, Regeling van 27-6-1988, Sten 127. 

187. Ht. van Wijk, W. Konijnenbelt, R. van Male, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 1994, 
blz. 493. 

188. M.C.M.A. Michiels, Handhaving van besmursrecht, Nijmegen 1994, blz. 15. 
189. Er wordt bier ingegaan op de sancties die van belang zijn voor de handhaving van de geluidsvoor-

schriften. De mogelijkheden am vergunningen of bewijzen van bevoegdheid in te trekken warden niet 
behandeld. 

190. Het opleggen van bestuursdwang zal ook moeten voldoen aan de algemeen geldende voorschriften, zie 
o.a. Afdeling 5.3, am. 5.21 e.v. Awb (derde tranche). 
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dere activiteit in strijd met de Luchtvaartwet of de uitvoeringsbesluiten ervan, ongedaan 
worden gemaalct door middel van bestuursdwang, dat wil zeggen als het effect van de 
betreffende handeling ongedaan gemaakt kan worden. 19 t De minister heeft op grond 
van artikel 72 Lvw de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Rijkslucht-
vaartdienst aangewezen als ambtenaren die na een schriftelijke last hiertoe bevoegd 
zijn. 192  

Een meer specifieke bepaling ten aanzien van luchtvaartterreinen is te vinden in artikel 
35 van de Luchtvaartwet. Bij de recente wetswijziging is het artikel gewijzigd. De bepa-
ling staat de minister toe een luchtvaartierrein tijdelijk te sluiten. Een dergelijke sluiting 
kan worden bevolen vanwege de gesteldheid van het terrein of om andere veiligheidsre-
denen of omdat buiten de zones een hogere geluidbelasting is opgetreden dan de vastge-
stelde grenswaarde. Naast gehele sluiting is het in een dergelijk geval ook mogelijk om 
het luchtvaartterrein voor een deel of voor bepaalde tijden te sluiten. Tevens lcunnen 
bepaalde vliegtuigen worden geweerd, voor zover dat niet in strijd komt met internatio-
nale overeenkomsten (art. 35 lid 2 Lvw). 

Opmerkelijk is de mogelijkheid om de toegang te ontzeggen aan "luchtvaartuigen beho-
rend tot het soon luchtvaartuigen in beheer of in eigendom van een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon, waarmee een gezagvoerder in zijn dienst of voor zijn rekening gedu-
rende een periode van twaalf maanden temninste twee keer het verbod, bedoeld in 
artikel 34, eerste lid, 193  heeft overtreden". Deze sanctie heeft naast een reparatoir, 
mede een punitief karakter. 

Het toepassen van bestuursdwang teneinde de geluidszone te handhaven is eerst mogelijk 
als: "buiten de geluidszones een hogere belasting is opgetreden dan de vastgestelde 
grenswaarde" (art. 35 lid 1 laatste zin). Doordat de geluidsgrenswaarde is gerelateerd 
aan de totale geluidbelasting van de gezamenlijke vliegbewegingen berekend over een 
jaar zal pas sprake zijn van overtreding als, meestal pas tegen het einde van het betref-
fende gebruiksjaar, de geluidsruimte is opgebruikt. Eerst dan kan de minister de ge-
noemde maatregelen treffen. Wel is het mogelijk om "wanneer het gevaar dat een 

191. De tekst luidt: "Onverrninderd artikel 37h (controle door bewakingspersoneel) kan Onze Minister 
ambtenaren aanwijzen, die bevoegd zijn krachtens een bijzondere schriftelijke last van Onze Minister, 
op kosten der overtreders, weg te nemen, te doen wegnemen, te beletten, te doen beletten, te verrich-
ten, te doen verrichten, in de vorige toestand te herstellen of te doen herstellen, hetgeen in strijd met 
deze wet of krachtens die wet uitgevaardigde voorschriften is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen 
of nagelaten. Dit geschiedt intussen niet, dan nadat de betrokkene schriftelijk is gewaarschuwd en hem 
op zijn wens inzage is verstrekt van de lastgeving." 

192. Art. 1 Beschikking aanwijzing ambtenaren, als bedoeld in artikel 72 van de Luchtvaartwet, van 1-12- 
1960. 

193. Het is de gezagvoerder en de eigenaar, houder of bezitter van een luchtvaartuig verboden een lucht-
vaartterrein te gebruiken: a. in strijd met de bepalingen en voorschriften bij de aanwijzing gesteld; b. 
in strijd met de door of vanwege Onze Minister gegeven voorschriften als bedoeld in artikel 35. 
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overtreding van een wettelijk voorschrift zal plaatsvinden (in casu de overschrijding van 
de geluidszone MH) klaarblijkelijk is" preventief een aanzegging te doen uitgaan naar 
de exploitant en de gebruikers dat bij overschrijding van de zone bestuursdwang in de 
vorm van gehele of gedeeltelijke sluiting zal worden uitgeoefertd." 4  

Indien het belang van het milieu zich daar niet tegen verzet kan in plants van het uitoe-
fenen van bestuursdwang een dwangsom worden opgelegd (art. 73c Lvw).'" Als het 
gaat om een overtreding die leidt tot een overschrijding van de geluidszone dan wordt 
de verbeurde dwangsom gebruikt voor bekostiging van maatregelen ter bestrijding van 
de geluidhinder (isolatie)(art. 73d lid 1 Lvw). Het preventief opleggen van een dwang-
som is mogelijk als voldaan wordt aan het criterium dat de ovenreding van de voor-
schriften ldaarblijkelijk is. ' 96  Voordat er sprake is van daadwerkelijke overschrijding 
van de geluidszone, zou eventueel en dwangsom aan de exploitant kunnen worden 
opgelegd. Dit is slechts mogelijk als deze over afdoende middelen beschiln om het 
aantal vliegbewegingen te beperken. Individuele vliegmaatschappijen of gezagvoerders 
zullen moeilijk preventief op overschrijding van de geluidszone worden aangesproken 
aangezien zij niet als veroorzaker van de overschrijding kunnen worden aange-
merkt. Nadat spralce is van daadwerkelijke overschrijding lumen in beginsel alle 
vliegbewegingen die tot verdere overschrijding leiden worden verboden, waarbij het 
verbod versterkt kan worden met een dwangsom. 

In principe kan eveneens met bestuursdwang of dwangsom worden gereageerd op het 
ovenreden van de voorschriften gesteld bij de aanwijzing, zoals het volgen van de voor-
geschreven aan- en uitvliegroutes en tolerantiezones. Hierbij moet als kanttekening wor-
den geplaatst dat bestuursdwang uitoefenen tegenover een verkeerd vliegend toestel tot 
de theoretische mogelijkheden behoort. Een dwangsom zal in principe wet lcunnen 
worden opgelegd om te voorkomen dat de piloot de regels nogmaals zal overtreden. 
Dan zal tenminste enige aanleiding moeten bestaan voor het vermoeden van recidive. 
Wenicht is dat de reden dat de minister kan bepalen dat een gezagvoerder die voor de 
tweede keer een overtreding begaat (van art. 34 Lvw) een dwangsom verbeurt. I"  
Deze laatste dwangsom-oplegging venoont overeenkomsten met een bestuurlijke bode. 
De vraag is hoe de dwangsom zal worden geind als het gaat om een in het buitertland 
gevestigde luchtvaartmaatschappij of gezagvoerder, die geen geregelde vluchten op 
Nederland vliegt. 

Overigens kan een ieder gemotiveerd aan de minister verzoeken om een dwangsom op 

194. Arts 1-2-1985, AS 587. 

195. Zie ook Afdeling 5.4, am. 5.32 e.v. Awb (derde tranche). 

196. Zie voor de preventieve oplegging van een dwangsom Vz ABRS 1-11-1996, AS 1997. 173 en Vz 
ABRS 9-1-1996, AS 202. 

197. Zie Handhavingsvoorschrift Maastricht, toelichting. blz. 5. 

198. Respectievelijk de houder, bezitter of eigenaar van het betrokken luchtvaanuig. 
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te leggen. De minister dient binnen een maand na ontvangst te beschikken op het ver-
zoek (art. 73f Lvw). Vanzelfsprekend is de minister met verplicht om tot het opleggen 
van een dwangsom over te gaan. De belanghebbende kan indien de beschilcking negatief 
uitvalt in eerste instantie bezwaar maken (art. 7.1 Awb) en vervolgens indien nodig 
beroep aantekenen bij de bestuursrechter (art. 8.1 Awb). 

De zwaarste bestuursrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd bij het niet-naleven van 
de voorschriften van de aanwijzing is het intrekken van de aanwijzing (art. 29 lid 2 sub 
c Lvw). De intreldcing kan als sanctie met onmiddellijke ingang worden opgelegd (art. 
29 lid 3 Lvw). De intrelddng van de aanwijzing is vergelijkbaar met het intrekken van 
een vergunning of ontheffmg. Indien de aanwijzing is ingetroldcen kan er niet langer 
rechtmatig op het luchtvaartterrein warden gevlogen: het is verboden binnen Nederland 
op te stijgen of te landen op een "niet aangewezen" luchtvaartterrein (art. 14 jo art 18 
Lvw). Deze zware sanctie zal niet snel warden toegepast. 

Een bestuurlijke sanctie die aan een luchtvaartmaatschappij kan warden opgelegd is het 
intrekken van de vergunning am in, naar of uit Nederland te vliegen (artt. 16 e.v. 
Lvw). De intrekking kan als sanctie warden opgelegd als het luchtvervoer is uitgevoerd 
in strijd met de bij of lcrachtens de Luchtvaartwet gegeven voorschriften. Dit geldt 
zowel voor vergunningen die vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese 
verordening inzake de vergunningverlening (art. 16a lid 4 Lvw) als voor de avenge 
vergunningen (art. 16b lid 3 Lvw). 

De minister zal bij het uitoefenen van de bevoegdheid am bestuurlijke sancties op te 
leggen, zorgvuldig te werk moeten gaan en een deugdelijke afweging moeten malcen van 
de verschillende betroklcen belangen. Als het gaat am een luchtvaartterrein dan zijn daar 
zeer tegenstrijdige belangen bij betrokken: enerzijds het belang van het milieu en van 
de onverkorte handhaving van de wet- en regelgeving, anderzijds het economische 
belang van de luchthaven en haar gebruikers. 199  

De Wet luchtverkeer en de uitvoeringsbesluiten lcrachtens die wet kennen geen specifiek 
bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium ten behoeve van de naleving van de 
vliegroutes. Wel kent de Wet luchtverkeer strafrechtelijke sancties. 

3. Strafrechtelijke sanctionering 

Waar de administratiefrechtelijke sancties in het merendeel van de gevallen zijn gericht 
op herstel van een norm-conforme situatie (reparatoire sancties) zijn strafsancties in 
beginsel punitief gericht. 

199. Zie de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter d.d. 9-10-1997, reg nr. AWB 97/10697 WET 
A VV, AWE 97/10698 WET A VV, AWE 97/10817 WET A VV, AWE 97/10815 WET A VV. 
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In afwijlcing van andere wetten die beogen geluidhinder te voorkomen valt de overtre-
ding van (bepalingen nit) de Luchtvaartwet niet onder de toepassing van de Wet econo-
mische delicten. Op basis van de Luchtvaartwet kan de minister van Verkeer en 
Waterstaat bijzondere opsporingsambtenaren aanwijzen (art.71 Lvw). 20L  De aanwij-
zing door de minister van de al eerder genoemde toezichthouders van de Luchtvaartin-
spectie tot opsporingsambtenaar is recentelijk ingetrokken. De reden die daarvoor worth 
opgegeven is het geringe gebruik dat door de Luchtvaartinspectie werd gemaakt van de 
opsporingsbevoegdheden, zodra een redelijk vermoeden ontstaat dat er een strafbaar felt 
is gepleegd. 202  Door de intrekking van deze aanwijzing tot opsporingsambtenaar 
wordt vermeden dat de toezichthoudende ambtenaren een dubbelrol spelen. 203  De op-
sporing is opgedragen aan de reguliere opsporingsambtenaren (art 141 WSv), in casu 
de Luchtvaartpolitie, Deze hebben in beginsel geen toezichthoudende taken op grond 
van de Luchtvaartwet, zodat zij slechts optreden als er spralce is van verdenking van een 
strafbaar feit.' 4  De Luchtvaartwet kent wel voor de opsporingsambtenaren binnentre-
dingsbepalingen voor de luchtvaartterreinen. Op grond van de Wet Luchtverkeer is de 
Luchtvaartpolitie belast met het toezicht op de naleving (art 48 WI). 

Om te voorzien in een goede samenhang tussen de Luchtvaartinspectie als toezichthou-
dende instantie en de Luchtvaartpolitie als opsporingsinstantie moet een goede coordina-
tiestructuur bestaan. Om dit te realiseren wordt aansluiting gezocht bij het handhavings-
voorschrift, waarin bepaald worth in welke gevallen de Luchtvaartinspectie rapport op-
maakt en dat doorgeeft aan de Luchtvaartpolitie. 

Bij de opsporing treedt de Luchtvaartpolitie op onder het gezag van het openbaar minis-
terie. In de praktijk wordt de opsporing gecoOrdineerd door het arrondissementsparket 
van Haarlem. 2°5  Het college van procureurs-generaal heeft in mei 1996 een richtlijn 
vastgesteld inzake het transactie- respectievelijk vervolgingsbeleid inzake overtredingen 
van de luchtvaartwetgeving. 206  De richtlijn beoogt de strafrechtelijke handhaving zo 
gestalte te geven dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op het toezicht door de Lucht-
vaartinspectie en op de bestuursrechtelijke handhaving. De richtlijn gaat uit van voor-
rang voor het besruurlijke optreden. Strafrechtelijk optreden komt alleen in aarunerking 
voor feiten waarvoor bestuursrechtelijke afdoening niet goed mogelijk is of waar het 
bestuursrechtelijke optreden niet het gewenste resultaat oplevert. Opgemerkt wordt dat 

200. Len uirzondering geldt voor de Arboregels, voor zover strafbaar gesteld in an 1 sub 4 WED. Zie ook 

art. I van de Regeling aanwijzing bijzonder opsporingsambtenaar scheepvaart- en luchtvaartinspectie, 

van 20-12-1991, Sten. 250. 

201. Naast de douaneambtenaren en de reguliere opsporingsambtenaren (art 141 WvSv). 

202. Zie Handhavingsvoorschrift Maastricht, toelichting, blz. 5. 

203. In de literamur bestaat kritiek op deze dubbelrollen ofwel deze nvee-petten-situatie. Zie A.B. Blomberg 

en F.C.M.A. Michiels, a.w., blz. 42. 

204. Met uitzondering van de WED. Deze is echter niet van mepusing. 

205. Zie Transactiebeleid van het openbaar ministerie inzake de luchtvaartwetgeving. Sten 1996. 137. 

206. Zie de vorige noot. 
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dat in zijn algemeenheid zal gaan om feiten waarvoor de gezagvoerder van een lucht-
vaartuig primair verantwoordelijk is. Voor een deel van die strafbare feiten, namelijk 
voor zover ze stratbaar gesteld zijn in de Wet luchtverkeer en het Luchtverkeersregle-
ment, is geen bestuurlijk handhavingsinstrumentarium voorhanden. 

De Luchtvaartwet stelt zelf op overtreding van bepaalde voorschriften een strafsanctie, 
onverlet de mogelijkheden van administratiefrechtelijke sanctionering. Zo is het straf-
baar op te stijgen of te landen anders dan van een luchtvaartterrein (ant. 14 Jo 62 Lvw). 
Voorts is het verboden een luchtvaartterrein te gebruiken in strijd met de voorschriften 
die bij de aanwijzing van het luchtvaartterrein zijn gesteld. Dit kan gestraft worden met 
hechtenis van maximaal zes maanden en/of met een boete van de derde categorie (art. 
62 jo art. 34 Lvw). Het betreft hier een typisch voorbeeld van de gelede nonnstelling, 
waarbij de materiele norm zich niet in de strafbepaling zelf bevindt, maar in de uitvoe-
ringsbesluiten (in casu de aanwijzing) is te vinden. Met eenzelfde straf wordt het (laten) 
vliegen met een niet-luchtwaardig toestel bedreigd (art. 62 jo art. 4 Lvw). 207  Bij het 
overtreden van dit voorschrift of van een lcrachtens de Luchtvaartwet vastgestelde 
algemene maatregel van bestuur kan tevens de ontzegging van de bevoegdheid een 
luchtvaartuig te bedienen als bijkomende straf worden opgelegd (art 4 jo art 64 Lvw). 
In de richtlijnen voor het Openbaar Ministerie wordt ervan uitgegaan dat slechts tot 
vervolging zal worden overgegaan als het om een emstige overtreding gaat, waarbij 
spralce is van schade of een emstige vorm van overlast, hinder of gevaar. In de overige 
gevallen wordt een transactie voorgesteld. 

Het is de vraag of deze strafsancties soelaas bieden bij een overschrijding van de ge-
luidscontour sec. Bij de wijziging van de Luchtvaartwet werd al aangegeven dat de 
strafrechtelijke mogelijkheden van het afdwingen van de naleving van voorschriften uit 
de aanwijzing weinig effectief zijn, omdat de overtreding ervan zelden of nooit aan den 
actor is toe te schrijven. De voorkeur zou derhalve gegeven moeten worden aan be-
stuursrechtelijk optreden. 208  

Doordat overtreding van de verplichting van de exploitant om het luchtvaartterrein niet 
te (laten) gebruiken in strijd met de gebruiksvoorschriften uit de aanwijzing met een 
strafsanctie wordt bedreigd (artt. 33 Jo 62 Lvw) wordt een strafrechtelijk te sanctioneren 
zorgplicht aan de exploitant opgelegd. 2°9  Hij mag slechts luchtverkeer toelaten voor 
zover de daardoor veroorzaakte geluidbelasting de vastgestelde geluidgrenswaarden niet 

207. Onder de luchtwaardigheid worth tevens de toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig veroorzaakte 
geluid begrepen (art 2 Lvw). 

208. Tweede Kamer 1991-1992, 22 570 (MvT Wijziging luchtvaarmet), nr. 3 blz. 4. 
209. Onder zorgplichtbepalingen worth verstaan: "een vrij algemeen geformuleerde, tot de burger gerichte 

(zorg)verplichting die een bepaalde verantwoordelijkheid van de burger markeert en waarvan het de 
bedoeling is deze juridisch te handhaven." M. Visser, Strafrechtelijke zorgplichtbepalingen over de 
grens? in M. Faure en K. Deketelaere, Ius Commune en Milieurecht, actualia in het milieurecht in 
Belgie en Nederland, Antwerpen/Groningen 1997, blz. 205. 
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overschrijdt en zal "alle maatregelen moeten nemen die binnen zijn vermogen liggen om 
overschrijding te voorkomen" (art. 13 lid 2 Schipholaanwijzing). De vraag is of hij 
zoveel mogelijlcheden heeft om maatregelen te nemen. Het is mogelijk dat de gestelde 
norm met de exploitant als adressaat te vaag is om tot een veroordeling te leiden. 210  

De gezagvoerder van een vliegtuig op zijn beurt kan strafrechtelijk bezien alleen aan-
sprakelijk worden gesteld voor zijn eigen gedrag en voor zijn toestel. 211  Zoals gezegd 
zal hij moeten instaan voor de luchtwaardigheid en het in acht nemen van de voorschrif-
ten inzake de geluidbelasting. De overschrijding van de geluidscontour kan echter nooit 
door een toestel worden veroorzaakt, aangezien het gaat om een gemiddelde belasting 
van alle toestellen over een jaar berekend. 

Wet kan de gezagvoerder worden aangesproken op het overtreden van de bij de aanwij-
zing gestelde voorschriften (am. 34 Jo 62 Lvw). 212  Tot de voorschriften gesteld bij 
de aanwijzing behoren ook de voorschriften over de te gebruiken aan en uitvliegroutes. 
Indien uit de FANOMOS- gegevens blijkt dat buiten de tolerantiegebieden behorende 
bij de voorgeschreven routes is gevlogen dan wordt daar door de Luchtvaartinspectie 
een rapport van opgemaakt, dat vervolgens naar de Luchtvaartpolitie wordt gezon-
den. 213  Vervolging vanwege het afwijken van de aan- of uitvliegroutes is eveneens 
mogelijk op grond van de Wet luchtverkeer en het bijbehorende Luchtverkeersreglement 
(art. 63 Jo ant. 11, 27 en 52 Lvr). 214 

Inmiddels is een eerste veroordeling uitgesproken tegen een Maleisische piloot die bij 
het wegvliegen van Schiphol buiten de tolerantiezone heeft gevlogen zonder daar (voor-
at) over toestemming te beschildcen. 215  Ook is de maatschappij waarvoor hij vliegt 
gedagvaard. De verdachten zijn niet verschenen, mar worden wet door een raadsman 
vertegenwoordigd. De casus was als volgt: in de nacht van 29 november 1996 rond een 
uur of twee is de piloot afgeweken van de voorgeschreven uitvliegroute en is met zijn 
vliegtuig buiten de tolerantiezone gevlogen. Aan de piloot en zijn luchtvaartmaatschappij 
werd primair ovenreding van artikel 34 Luchtvaartwet te laste gelegd, wegens het 
gebruik van het luchtvaartterrein in strijd met de voorschriften uit de Schiphol-aanwij-
zing. Subsidiair is hetzelfde felt te taste gelegd mar dan als strafbaar feit ingevolge 

210. De ministers van Verkcer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruitmelijke Ordening en Milieu zijn van 
mening dat er geen (strat)sanctie staat op de overschrijding van de geluidszone; hooguit zou via sluiting 

kunnen warden opgetreden, Tweede Kamer 1996-1997 23 552, cit. 66, blz. 2. 

211. Onverlet de mogelijke privaatrechtelijke risico-aansprakelijIcheid voor schade aan passagiers en lading, 

respectievelijk schade op het aardoppervlak. 

212. De swat is maximaal 6 maanden hechtcnis enlof ten geldboete van de derde categoric. 

213. Zie bnvoorbeeld art. 15 Handhavingsvoorschrift Maastricht. 

214. Oak bier is de maximum swat 6 maanden en/of cen geldboete van de derde categoric. Ms bijkomende 

swat kan de bevoegdheid een luchtvaartuig te bedienen voor maximaal due jaar worden ontzegd (an. 

47 WI). 

215. Kantongerecht Haarlem, d.d. 7-10-1997, Parketnr. 15/350692. 
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artikel 11 lid 3 Wet luchtverkeer. 216  De voorgeschreven uitvliegroutes zijn vastgesteld 
mede ter voorkoming van geluidsoverlast in de omgeving van de luchthaven. De voor-
geschreven routes zijn opgenomen in de luchtvaartgids. De overtreding werd gecon-
stateerd aan de hand van het FANOMOS-systeem door de luchtvaartinspectie. Nadat 
bleek dat er door de verkeersleiding geen opdracht was gegeven om af te wijken is 
rapport opgemaalct dat op 11 december 1996 is doorgegeven aan de luchtvaartpolitie. 
Overigens heeft de gezagvoerder twee minuten nadat hij de tolerantiezone had verlaten 
toestenuning aan de verkeersleiding gevraagd voor de afwijking, welke toesternming 
werd gegeven. Nadat door de luchtvaartpolitie het rapport is ontvangen is opnieuw 
onderzoek verricht en is op 17 febniari 1997 een standaardbrief naar Maleisia Airlines 
gestuurd, met onder andere een vraag naar de naam en verklaring van de gezagvoerder. 
Er is dus een periode van ongeveer drie maanden verstreken voordat enig teken ging 
richting piloot en lUchtvaartmaatschappij, dat zij verdacht werden van het begaan van 
een strafbaar feit. Inmiddels was de piloot al weer een aantal malen naar en van Schip-
hol gevlogen zodat hem de feiten van die ene vlucht niet meer helder voor de geest 
stonden. Eerst in oktober 1997, dus bijna een jaar na dato wordt vonnis gewezen. De 
kantonrechter verklaart de gezagvoerder schuldig aan overtreding van artikel 34 Lucht-
vaartwet en legt een boete op van vierhonderd gulden. 

De luchtvaartmaatschappij wordt vrijgesproken. In casu werd niet voldaan aan de vereis-
ten voor toerekening van de verboden gedraging aan de rechtspersoon: de kantonrechter 
overweegt dat "er geen enkele indicatie is dat de door de gezagvoerder gepleegde 
overtreding plaats vond overeenkomstig de intentie van verdachte en aan haar behoort 
te worden toegerekend." 

216. Art. 11 lid 3 WI luidt als volgt: "De gezagvoerder komt de door de luchtverkeersleiding gegeven 
voorwaarden van de klaring na. Van de voorwaarden bedoeld in de eerste volzin mag slechts worden 
afgeweken indien de omstandigheden dit in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken." 
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Belangrillcste instanties met toezichts- en handhavingstaken intake vliegtuiglawaai 

Instantie 	 Taalc/bevoegdheid 

Exploitant 	 Opstellen gebruiksplan en baanbeschikbaarstelling 

Milieuconunissie 	 Toezicht en advies 

Nationaal Lucht- en ruimte laboratorium 	 Berekening geluidbelasting 

Luchtvaaninspectie 	 Toezicht 

Luchtvaartpolitie 	 Opsporing 

Minister V&W, 	 Bestuursdwang 
Rijksluchtvaartdienst 	 Dwangsom 

Openbaar Ministerie 	 Vervolging 

Handhavingsinstrumentarium intake de beperking van vliegtuiglawaai 

	

Besruursrechtelijke instrumenten 	 Strafrechtelijke instrumenten 

Preventieve 	Gebruiksplan 
handhaving 

Handhavings- 
voorschrift 

Toezicht 	 Opsporing 

Repressieve 	Bestuursdwang 	 Hechtenis 
handhaving 

Dwangsom 	 Geldboete 

	

(Gedeeltelijke) 	Ontzegging bevoegdheid een lucht- 
sluiting 	 vaartuig te bedienen 

_ 	Intrelcking aanwijzing 

Intrekking vergunning 

4. Financiele instrumenten 
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Financitle prikkels lcurmen ertoe bijdragen dat de geluidsoverlast rond de luchthavens 
vennindert. Van selectieve tarieven en heffingen zou een stimulans lcunnen uitgaan nut 
het gebruik van stillere vliegtuigen. De Luchtvaartwet kent de geluidsheffing burger- 
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luchtvaart (artt. 26b jo 77 Lvw), deze wordt geheven in de vorm van een toeslag op het 
landingsgeld (art 3 Hgb). 2 " Het gaat hierbij om een bestemmingsheffmg: de op-
brengsten dienen voor de geluidwerende voorzieningen aan de bestaande bebouwing in 
de zone met een geluidsbelasting hoger dan 40 Ke. 218  De berekening van de heffing 
is mede afhankelijk van de begrote kosten die in het betreffende jaar aan isolatie nodig 
zijn (art. 12 Hgb). 219 

  Op moment dat de kosten van isolatie zijn gelenigd wordt de 
hefting beeindigd (art. 77 lid 2 Lvw, art. 2 lid 2 Hgb). 22°  Tegelijkertijd kan deze hef-
fmg een regulerend effect hebben doordat de hoogte van het bedrag is gekoppeld aan 
de geluidsproductie (art. .77 lid 4 Lvw). 221  Voor de berekening worden de geluidcerti-
ficatiegegevens en de indeling aan de hand daarvan in de vijf geluidldassen gebruikt, 
evenals het toegelaten startgewicht van het tOestel (bijlage b Hgb). 

3. Voorlopige bevindingen 

De luchtvaartwetgeving voorziet in verschillende mechanismen om de naleving van de 
regels te bewerkstelligen. Daarbij wordt het accent gelegd op de eigen verantwoordelijk-
heid van de betrokken partijen. Ook de manier waarop de regels ter beperking van de 
geluidsoverlast wordt gehandhaafd deelt in dit karakter: het binnen de perken houden 
van de geluidsoverlast is afhankelijk van een samenspel van verschillende actoren, 
waarbij niet steeds helder is wie verantwoordelijk gestedl kan worden. Een bijzonder 
element in deze is de conunissie geluicihinder ofwel de artikel 28-conunissie. In deze 
commissie hebben de verschillende betrokkenen zitting: zowel de exploitant als de ge-
bruikers van de luchthaven als vertegenwoordigers van de verschillende rijks-, provinci-
ale en gemeentelijke overheden en omwonenden en milieugroeperingen. Deze commissie 
is belast met advisering van de minister, voorlichting en toezicht gericht op de verschil-
lende maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast rond het luchtvaartterrein, 
inclusief het afhandelen van klachten. 

Indien de preventieve aanpalc niet leidt tot daadwerkelijke naleving dan kan repressief 
optreden noodzakelijk zijn. Daarbij vormt de normstelling een probleem: pas als de 
geluidsgrenzen zijn overschreden kan worden opgetreden. Doordat de geluidsgrenswaar-
de is gerelateerd aan de totale geluidbelasting van de gezamenlijke vliegbewegingen 
berekend over een jaar kan pas een overtreding van de voorschriften worden geconsta-
teerd als tegen het einde van het betreffende gebruiksjaar de geluidsruimte is opgebruikt. 
Hooguit is het mogelijk om indien het gevaar dat overschrijding van de vastgestelde 
grenswaarden zal plaatsvinden "klaarblijkelijk is" preventief een aanzegging te doen 

217. Heffingenbesluit geluidhinder burgerluchtvaart, van 8-10-1982, Stb. 584. Verder afgekort als Hgb. 
218. Art. 2 Regeling geluidwerende voorzieningen van 13-4-1983, Stcrt 100. 
219. Daarbij worth overigens gezorgd voor een voorfmanciering, onder andere door de Stichting geluids-

isolatie Schiphol. 
220. J. van der Bij, E. Boneschansker en A.P.G. de Moor, a.w., blz. 45. 
221. R. Uylenburg en W. de Wit, Financiele instrumenten in het milieurecht, in: W. Brussaard, 

Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman, a.w., blz. 204. 
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uitgaan naar de exploitant en de gebruikers van de luchthaven dat van de bestuursrechte-
lijke sancties gebruik zal worden gemaakt, bijvoorbeeld (gedeeltelijke) sluiting van het 
luchtvaartterrein, waaronder ook het ontzeggen van de toegang aan de meest lawaaierige 
toestellen mogelijk is (art 35 Lvw). 

Vanaf het moment dat daadwerkelijke overschrijding wordt geconstateerd zijn alle vlieg-
bewegingen die op de betreffende plaats leiden tot een verdere overschrijding in strijd 
met de voorschriften, dit ongeacht of er met een lawaaiierig of een stiller toestel wordt 
gevlogen. Indien spralce is van daadwerkelijke overschrijding van de geluidszones kan 
zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden opgetreden. 

De specifiek tot bepaalde actoren gerichte regels vormen een afgeleide van de handha-
ving van de geluidszone zelf. Daarbij gut het om gebruiksvoorschriften die bij de 
aanwijzing tot luchtvaartterrein zijn vastgesteld. Voor wat betreft de gezagvoerders gut 
het, naast verantwoordelijkheid voor de deugdelijke staat van het luchtvaartuig, om het 
juist volgen van de aan- en uitvliegroutes. Het niet naleven hiervan kan in beginsel via 
twee regimes worden gesanctioneerd. Op grond van de Luchtvaartwet kan zowel be-
stuurlijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Ms bestuurlijke sanctie komt alleen de 
dwangsom in aarunerking. Het niet juist volgen van de voorgeschreven routes en regels 
bij landen of opstijgen kan eveneens strafrechtelijk worden gesanctioneerd op grond van 
de Wet luchtverkeer. 
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Praktijkervaringen met de handhaving 

§ 1. De praktijkervaringen 

A. INLEIDING 

Deel III 

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal ervaringen uit de praktijk van de hand-
having van de geluidsvoorschriften voor het luchtverkeer. Er zal een impressie worden 
gegeven van de gespreldcen die door de onderzoekers zijn gevoerd met een aantal 
betrokkenen bij de burgerluchtvaart en de burgerluchtvaartterreinen. Naast gesprekken 
is ook uit geschreven bronnen geput. 222  Belangrijke gegevens zijn ontleend aan een 
onderzoek van het bureau Berenschot. 223  Dit bureau is door de Rijksluchtvaartdienst 
gevraagd om een evaluatie te malcen van de werking van het handhavingsvoorschrift van 
Schiphol. Dit bureau heeft ten behoeve van het onderzoek met veel verschillende betrok-
kenen interviews gehouden en deze gegevens in de rapportage opgenomen. Voorts is 
aan een van de raadslieden van de milieugroepen rond Schiphol en Beek gevraagd naar 
zijn ervaringen, vooral gezien de recent gevoerde procedures inzake het al dan niet 
optreden tegen de verdere overschrijding van de geluidszones rondom Schiphol. Ook 
zijn gespreldcen gevoerd met de ambtelijke secretarissen van de milieu-cornmissies van 
Schiphol, Beek en Zestienhoven. Er is gesproken en informatie ontvangen van de 
advocaat van de Maleisische piloot, die onlangs tot een geldboete werd veroordeeld 
vanwege het onjuist volgen van de voorgeschreven vliegroute. Eveneens zijn gespreldcen 
gevoerd met de Rijlcsluchtvaartdienst. 

222. Geraadpleegd zijn 1Camerstukken, met name TK 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rond Schiphol), de 
briefwisseling van de Commissie geluidhinder Schiphol, de gebruiksplannen van Schiphol, Beek en 
Roaerdam, processtukken van de recente procedures in Haarlem en in Amsterdam en verschillende 
krantenberichten. 

223. R.C.D. Berndsen, D. Meijer en E.M.L. Martens (Bureau Berenschot), Rapport naar aanleiding van 
de proefevaluatie handhavingsvoorschrift Schiphol, Utrecht oktober 1997, blz. 6. Zie verder Beren-
schot-rapport. 
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Bij praktisch alle aspecten van de handhaving van de voorschriften ter voorkoming van 
geluidhinder door vliegbewegingen warden aan- en opmerkingen geplaatst door de ver-
schillende geraadpleegde betrolckenen. Enige kanttekeningen kunnen hierbij vooraf wor-
den gemaakt. Het gaat in deze tekst uitsluitend om de handhaving van de voorschriften 
ter voorkoming van geluidhinder door vliegbewegingen. De handhaving van de voor-
schriften inzake de burgerluchtvaart die betrekking hebben op de veiligheid en derge-
lijke, vormen geen onderwerp van bespreking. Bedacht moet worden dat de handhaving 
van de geluidsvoorschriften pas het afgelopen jaar is gestart. Dit hangt samen met de 
zeer [rage totstandkoming van de geluidzones rond de burgerluchtvaartterreinen. Hier-
door zijn lcinderziektes te signaleren, waarvoor op dit moment ook door de betrokken 
partijen oplossingen worden voorgesteld. Voorts worden door de respondenten vooma-
melijk knelpunten gesignaleerd waarbij de handhaving tekort schiet, naar positieve 
ervaringen is niet gevraagd. Daardoor wordt mogelijk een somberder beeld gegeven dan 
de werkelijkheid verdient. 724  

Aangezien een aantal lcritiekpunten door verschillende gesprekspartners wordt gedeeld, 
wordt afgezien van een rapportage per gesprek, maar worden de relevant geachte 
opmerkingen meer thematisch gegroepeerd. 225  Waar nodig geacht, zal aangeduid 
worden welke gesprekspartner de gegeven infommtie heeft geleverd. Waar sprake is van 
verschillende visies zal ook dat worden aangegeven. In deze thematische weergave zal 
zoveel mogelijk aangesloten worden bij deel 1 van de onderzoelcsrapportage. Dat wit 
zeggen dat als eerste de opmerkingen met betrelcking tot het intemationale kader zullen 
warden weergegeven, vervolgens de reacties inzake de Nederlandse regelgeving enzo-
voorts. 

In dit deel worden naast de meningen van de respondenten over gebreken in de norme-
ring en de handhaving ook, voor zover die werd aangedragen, weergave gedaan van hun 
aanbevelingen voor verbeteringen, voor de goede orde moet derhalve worden benadrulct 
dat waar in dit deel aanbevelingenb warden geformuleerd, zulks gebaseerd is op de 
interviews. Enkele van deze aanbevelingen zullen in deel 3 uiteraard wel weer aan bad 
komen en uitgebreider worden behandeld. 

B. HET INTERNATIONALE KADER 

Het burgerluchtvaartverkeer speelt zich af in intemationaal kader, hetgeen knelpunten 
kan opleveren ten aanzien van de normstelling, evenals ten aanzien van de handhaving. 
De normen waaraan luchtvaartuigen moeten voldoen, onder andere wat betreft de 

224. Door de Minister van Verkeer en Waterstaat is aangegeven dat in 1998 in ieder geval veel alerter 

gereageerd zal warden. Voorts worden op dit moment bepaalde wetswijzigingen voorbereid. Ook krijgt 
Schiphol de status van volledig gecodrdineerde luchthaven. 

225. Daarbij wordt zoveel mogelijk de visie van de ge1nterviewden weergegeven zonder ten oordeel te 

geven over de correctheid van de opmerkingen. 
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geluidsproductie en de wijze van vliegen worden in intemationaal verband vastgesteld, 
met name in het kader van de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Deze 
intemationale normen worden gekenmerIct door een streven naar een compromis tussen 
de onderhandelende partijen en zijn wat betreft de geluidseisen zeer zacht. Een voor-
beeld daarvan is illustratief ook al betreft het niet de milieu-eisen zelf. In het kader van 
de ICAO is de minimale klimgradient vastgesteld die in acht genomen moet worden bij 
het vertreldcen van een luchthaven. 226  Bij het vaststellen van deze klimgradient wordt 
uitgegaan van het oudste toegelaten toestel, met de zwaarste lading en onder de meest 
ongunstige omstandigheden. Dat betekent dat ook modemere en lichtere toestellen 
in beginsel niet sneller hoeven op te stijgen. Dat betekent ook dat de marges in ieder 
geval in het verticale vlalc zeer ruim zijn en dat er niet snel buiten deze gradient zal 
worden gevlogen. Een te soepele norm leidt in dit geval natuurlijk ook tot soepele 
naleving. 

Ook wordt een complicatie gevormd doordat bij het verkeerd volgen van de uitvlieg-
routes 8  het betrolcken toestel zich al snel buiten de Nederlandse jurisdictie bevindt. 
Dit zal tenminste tot enige extra vertraging leiden bij de vervolging als het gaat om een 
in het buitenland ingeschreven toestel. Als de verdenking is gerezen en uit het eerste 
onderzoek blijkt dat er buiten de tolerantiezone is gevlogen zonder dat daar toestemming 
voor is gegeven, wordt er doorgaans een standaardbrief naar de betroldcen luchtvaart-
maatschappij gezonden,In deze brief wordt gevraagd naar de naam van de gezagvoerder 
en een verklaring van deze over het gebeurde. Een aantal maatschappijen reageert 
vervolgens niet op dit schrijven. Tot nu toe maakt dit de verdere opsporing onmoge-
lijk. 229  Wordt er wel gereageerd dan zal een procedure en eventueel een veroordeling 
lcunnen volgen. De ten uitvoerlegging van een straf of boete kan gecompliceerd zijn: de 
luchtvaartmaatschappijen zijn niet strafrechtelijk aanspralcelijk, er wordt met voldaan aan 

226. De klimgradient is de schuine baan die een stijgend luchtvaartuig tenminste moet volgen vanaf het punt 
waarvan worth opgestegen. 

227. Ingegeven vanuit het oogpunt van veiligheid. 
228. Het naderen van een luchthaven vindt vanwege het gebruik van het Instrument Landing System plaats 

in een rechte lijn in het verlengde van de baanas, die al op circa 15 kilometer afstand van de luchtha-
ven worth ingezet. Hiervan worth naar verluidt niet afgeweken. G. Bekebrede, Technische rnogelijkhe-
den voor de reductie en de bewaking van de geluidbelasting. Wel zijn er mogelijkheden om in het 
verticale vlak voorschriften te geven: de geluidconunissie Schiphol heeft geadviseerd om de aanvlieg-
hoogte 1.000 voet te verhogen, hetgeen door de Minister is overgenomen. (Tweede Kamer 1997-1998, 
25 466, (Geluidszones rond Schiphol) nr. 5 blz. 4). Zie hiervoor ook de overeenkomst tussen de RLD 
en de LVB art. 3 leden 4 en 7. In de aanwijzing van Schiphol is geen voorschrift opgenomen inzake 
het aanvliegen. In de aanwijzing van Beek staat slechts dat de voorgeschreven aanvliegprocedure moet 
worden gevolgd. In geen van beide handhavingsvoorschriften worth gerept van de controle op het 
volgen van de aanvliegroutes. In de richtlijnen van het OM (Transactiebeleid van het Openbaar Minis-
terie inzake de luchtvaamvetgeving van 1-5-1996) worth eveneens slechts van uitvliegprocedures 
gerept. 

229. Berenschot-rapport, blz. 23. 
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de Uzerdraad-criteria. 23°  De aan de gezagvoerder opgelegde straf kan alleen worden 
uitgevoerd als deze zich in Nederland bevindt. Deze moeilijkheid gaat overigens ook op 
voor de eventuele invordering van een bestuurlijke dwangsom die aan de gezagvoerder 
kan worden opgelegd. 

Wat de bilaterale overeenkomsten inzake de landingsrechten betreft wordt opgemerkt 
dat ten behoeve van de verdere ontwilckeling van Schiphol tot mainport en de verbete-
ring van de positie van de KLM, de minister uit economische overwegingen zoveel 
mogelijk overeenlcomsten heeft willen sluiten. Overigens valt 60 % van de landingsrech-
ten op Nederlandse luchthavens ander de Europese communautaire markt respectievelijk 
onder de Open Skies-overeenkomst met de Verenigde Staten. 231  Binnen de bilaterale 
overeenlcomsten is het weliswaar mogelijk om geluidseisen te stellen, men heeft echter 
tot op heden meer de nadruk gelegd bij de verdere economische ontwikkeling van 
Schiphol als mainport. 232  

Door de Rijksluchtvaartdienst wordt daartegen ingebracht dat binnen de bilaterale over-
eenkomsten wordt aangegeven dat men zich bij het vliegen op Schiphol heeft te houden 
aan de voorschriften en aanwijzingen van de exploitant. Uit de uitspraak van de Amster-
damse bestuursrechter kan worden afgeleid dat de bilaterale overeenkomsten de nationa-
le regels niet opzij zetten en dat generieke niet discriminerende maatregelen ter voor-
koming van te grote geluidsoverlast genomen kunnen worden. 233  

Juist het onvoorziene succes van Schiphol en de grate groei van het intemationale lucht-
verkeer is een van de belangrijkste oorzaken van de huidige problemen met de voorko-
ming van overschrijding van de geluidszones: bij het vaststellen van de zones is uitge-
gaan van veel lagere groeicijfers dan nu worden gerealiseerd. Er zijn iCamervragen 
gesteld naar de mogelijke bekendheid van de-minister met deze onderschatting van de 
groeicijfers voordat de planologische kembeslissing voor Schiphol definitief werd vast-
gesteld. 234  Hierbij kan worden aangetekend dat de indruk bestaat dat zowel de exploi-
tant van de luchthaven, als de gebruikers en de overheid zelf steeds het grootste belang 
hebben gehecht aan de economische ontwilckeling van de Nederlandse burgerluchtvaart. 

230. Dat zou anders kunnen liggen als blijkt dat ten bepaalde maatschappij vecivuldig accepteert dat haar 

piloten de uitvliegvoorschriften niet volgen, zonder dat de maatschappij stappen te ondememen am een 
einde aan de overtredingen te maken, of als de maatschappij uit oogpunt van brandstofbesparing de 

opdracht geeft aan de gezagvoerders am een kortere route te vliegen flan toegestaan. Zie ook F. 

Vellinga Schootstra, W.H. Vellinga en 	van Strien. Het daderschap van de rechtspersoon, in 

II— van der Neut, Daderschap en deelneming. Arnhem 1993, blz. 53 e.v. 

231. Berertschot-rapport, Ni. 6. 

232. Zie oak het Berenschot-rapport. Hz. 9 en 34. 

233. Uitspraak dd 9-10-1997, reg iii. AWB 97/10697 WET A VV, AWB 97/10698 WET A VV, AWE 

97/10817 WET A VV, AWB 97/10815 WET A VV. 

234. Tweede Kamer, 1997-1998 25 466 (Geluidszones random Schiphol), fir. 6. Moue van de leden Ro-

senm6lier en Reilima en het kamerdebat d.d. 8-10-1997. 
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Hierdoor is in ieder geval tot voor kort (te) weinig aandacht gegeven aan de bescher-
ming van het milieu en het voorkomen van hinder voor de omgeving. 

Het invoeren van slotallocatie op Schiphol, conform Europese regelgeving, kan volgens 
de geInterviewde respondenten een instrument zijn om de geluidhinder terug te dringen 
doordat het volume van het luchtverkeer wordt beperkt. Schiphol zou daarbij de eerste 
luchthaven zijn waarvoor dit systeem wordt ingevoerd vanwege de milieu-eisen en niet 
vanwege infrastructurele capaciteitstekorten. De milieugroepen en de commissie geluid-
hinder Schiphol zijn sterk voor invoering ervan geporteerd. De RLD wijst op de nega-
tieve gevolgen voor de ontwildceling van de mainport doordat de slotallocatie als keurs-
lijf werIct. De consequentie ervan is begrenzing van de groei, terwij1 de capaciteit van 
de infrastructuur Van Schiphol onderbenut zal blijven. 

C. DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTWETGEVING 

Deel III 

De meeste gesprekspartners, de RLD heeft zich daar niet expliciet over uitgelaten, zijn 
het erover eens dat de Nederlandse regelgeving inzake de burgerluchtvaart erg ingewik-
keld en onoverzichtelijk is. Dit bracht een van de gesprekspartners tot de verzuchting 
dat telkens als hij meende de regelingen te doorgronden weer uit nieuwe informatie 
bleek dat het toch weer anders functioneert. Deze ondoorzichtigheid leidt tot verschil-
lende lcnelpunten: 

De Nederlandse regelgeving ten aanzien van het luchtverkeer is met name neergelegd 
in twee belangrijke wetten: de Luchtvaartwet en de Wet luchtverkeer. De laatstgenoem-
de wet kan gezien worden als verkeersregeling voor het luchtverkeer zelf, terwijl de 
andere wet algemene bepalingen bevat ten aanzien van de luchtvaart en de luchtvaartui-
gen en met name voor dit onderzoek relevante bepalingen inzake luchtvaartterreinen en 
de omgeving ervan; de aanwijzing, het gebruik en de handhaving van de geluidszones. 
De twee regelingen kennen een bepaalde overlap, bijvoorbeeld ten aanzien van voor-
schriften voor de vliegbewegingen rond de luchthavens. Er is echter niet voorzien in een 
heldere coordinatiestructuur tussen beide wetten. Aangezien beide wetten gekenschetst 
lcunnen worden als raamwetten kennen beide een grote hoeveelheid uitvoeringsbesluiten. 
Door het gebrek aan afstemming en door de grote hoeveelheid besluiten: AmvB's, 
ministeriele regelingen, vergunningen en ontheffingen is een tamelijk moeilijk te over-
ziene massa voorschriften gegeven. Hierdoor is in ieder geval voor de buitenwacht 
oncontroleerbaar wat er omgaat in de luchtvaartwereld. Dit leidt weer tot achterdocht 
bij de omwonenden, juist waar heldere voorlichting zou lcunnen bijdragen aan een 
maatschappelijk geaccepteerde oplossing voor de inbedding van de luchtvaart en de 
luchthavens in hun omgeving. 

Inconsistenties ontstaan doordat krachtens de Luchtvaartwet ontheffingen verleend 
lcunnen worden door de Rijksluchtvaartdienst, namens de minister. Binnen het beleid 
ten aanzien van deze ontheffingen speelt de milieu-component, lees de voorkoming van 
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geluidhinder, een rol. Krachtens de Wet luchtverkeer is de Luchtverkeersbeveiligingsor-
ganisatie (LVB) bevoegd om ontheffingen en aanwijzingen te geven. Deze wet heeft als 
doelstelling "de beschenning van de openbare veiligheid bij het gebruik van het lucht-
ruim en de bevordering van de veilige, ordelijke en vlotte afwikkeling van het luchtver-
keer". Bij het geven van (verkeers)instructies wondt door de LVB alIereerst rekening 
gehouden met de veiligheid en met het scheiden van het Iuchtverkeer. Verder spelen 
economische aspecten een rol en pas op de derde pints het rnilieubelang. Overigens 
komt bij nachtvluchten het milieubelang op de tweede pints. Meewegen van dit belang 
gebeurt overigens zonder formele wettelijke grondslag. Daardoor kan het gebeuren dat 
aanvullende instructies worden gegeven ten behoeve van de capaciteitsvergroting van 
het luchtruim, terwijI deze instructies wel leiden tot een toename van de vermijdbare 
hinder. 135  De LVB wordt in de Luchtvaartwet in het geheel niet genoemd, de Rijks-
luchtvaartdienst komt niet voor in de Wet luchtverkeer. 236  Een probleem in deze 
wordt veroorzaalct doordat liet handhavingsvoorschrift, dat is gebaseerd op de Lucht-
vaartwet zich niet (tun) richt(en) tot de LVB. De LVB geeft echter wel toepassing aan 
het preferentiele baangebruik, waarop door de Luchtvaartinspectie toezicht worth gehou-
den ingevolge het handhavingsvoorschrift. De verhouding in deze tussen Luchtvaart-•

inspectie en Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie is hierdoor onhelder en inconsis-
tent. 237  Een laatste opmerking hierover betreft het gegeven dat het handhavingsvoor-
schrift vrij gedetailleerd aangeeft welke aspecten en procedures moeten worden gecon-
troleerd, maar dat de LVB, die is georganiseerd als zelfstandig bestuursorgaan, uitslui-
tend zichzelf controleert. 238  

De weinig inzichtelijke regelgeving leidt tot onduidelijke verdeling van taken en be-
voegdheden. DR staat volgens de gebiterviewden in de weg aan snel en adequaat optre-
den. In ieder geval blijkt dater bijzonder veel verschillende instanties zijn betrokIcen bij 
de burgerluchtvaart en bij de naleving en handhaving van de voorschriften. Voor een 
goed functioneren is goede communicatie zowel extern maar vooral ook intern noodza-
kelijk. Doordat het om een zeer ingewiklcelde materie gaat, bestaat de indruk dat de ver-
schillende actoren op hun specifieke deelterrein goed op de hoogte zijn, maar weinig 
zijn ingevoerd in de overige deelterreinen. Bovendien gaat het om een gebied waar het 
technische aspect op de voorgrond staat en waarbij de handhaafbaarheid onderbelicht 
is gebleven. De indruk ontstaat dat men daardoor weinig kijk heeft op hetgeen de andere 
instanties doen en er bijgevolg weinig coherent wordt opgetreden. 239  

Er worden door verschillende gesprekspartners twijfels geuit over de (interne) commu- 
nicatie. Zo zijn in de Tweede kamer vragen gesteld over de conununicatie tussen de 

235. Zie ook Berenschot-rapport, blz. 16. 

236. Behalve in een overgangsbepaling met betrekking tot ha dienstverband van het personee1 (art. 57 W1) 

237. Berenschot-rapport. blz. 15. 

238. Berenschot-rapport, blz. 17. 

239. Op dit punt worth bij de bespreking van de handhaving vender ingegaan. 
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240. TK 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, blz. 7. 
241. Berenschot-rapport, blz. 43. 
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luchthaven, de minister en de RLD, "omdat er nog afspraken zijn gemaakt met buiten-
landse luchtvaartmaatschappijen terwij1 de overschrijding van de norm zich al duidelijk 
aftekende." 24' De onderzoekers van bureau Berenschot noteren dat de interne afstem-
rning binnen de Rijlcsluchtvaartdienst op punten verbetering behoeft: de afdeling Alge-
meen milieu en ruimtelijke ordening (AMR) en de afdeling die het voortouw neemt bij 
de onderhandelingen over landingsrechten (ILC) zouden intensievere contacten moeten 
onderhouden om zodoende de milieu-overwegingen sterker te betrekken bij de lucht-
vaartovereenkomsten. Ook zou betere communicatie tussen de afdeling Verkeer en 
infrastructuur en de Luchtvaartinspectie de handhaving ten goede komen. Gesignaleerd 
wordt een gebrek aan bevoegdheden van de afdeling AMR om het handhavingsbeleid 
en de te volgen strategic die uitgevoerd wordt door de Luchtvaartinspectie, met name 
de afdeling Air traffic services (ATS) te sturen. 241 

Tussen verschillende van de betrokken instanties zijn afspraken gemaakt en overeen-
komsten gesloten, om een aantal knelpunten te verhelpen. Deze afspralcen beInvloeden 
de handhaving, zoals de overeenkomst tussen de LVB en de RLD, de overeenkomst 
tussen de gemeente Amsterdam en de luchthaven Schiphol en tussen de RLD en de 
luchthaven. Het is bij deze afspraken onduidelijk welke partij (dreigende) overschrijdin-
gen van de in de afspraken opgenomen normen signaleert en meldt en niet bekend hoe 
en door wie op overschrijdingen kan worden gereageerd. 
Een ander voorbeeld hiervan is het Memorandum van afspraken van 27 augustus jl. 
Hierin zijn afspraken vastgelegd van de minister met Schiphol, de KLM en de Neder-
landse chartermaatschappijen. Afgesproken is dat de luchtvaartmaatschappijen vrijwillig 
zullen voldoen aan de beoogde maatregelen van de minister inzake het terugdringen van 
de nachtvluchten met lawaaierige toestellen. Als tegenprestatie zal de minister geen 
verdergaande maatregelen treffen om verdere overschrijding van de geluidszone(s) te 
voorkomen. Daamaast zal aan de vliegtuigmotoren een motormodificatie worden uitge-
voerd waardoor de geluidsproductie afneemt. Een en ander geschiedt met voile 
(financiele) steun van de overheid. De luchthaven zal anderzijds afzien van additionele 
tariefmaatregelen voor de nachtvluchten. De milieugroepen uiten emstige kritiek tegen 
deze onderhandse afspraken, waarmee de minister zich vastlegt op de wijze van handha-
ving, terwijl daar een aantal derde-belanghebbenden niet bij wordt betroklcen en geen 
invloed kan uitoefenen. 

Een laatste punt dat hier wordt opgemerkt met betrekking tot de regelgeving is dat de 
voorschriften omtrent luchthavens zijn neergelegd in verschillende gedelegeerde regelin-
gen. De geluidszones rondom de luchthavens en de overige voorschriften ter voorko-
ming van geluidhinder worden vastgelegd in een planologische kembeslissing (art. 18 
Lvw jo art 2a WRO). Op basis van deze planologische kembeslissing komt de aanwij-
zing tot luchtvaartterrein tot stand. Beide besluiten kennen een langdurige totstandko- 
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mingsprocedure inclusief een rnilieu-effectrapportage. De zorgvuldige procedure is 
(mede) uit een oogpunt van rechtsbeschenning noodzakelijk. Het zorgt evenwel ander-
zijds ervoor dat de ramingen waarvan wordt uitgegaan tijdens de totstandkoming van 
de besluitvorming achterhaald zijn tegen dat het besluit uitgevoerd moet worden. Ook 
de wijziging van de voorschriften, in ieder geval als deze leiden tot een vergroting van 
de geluidszones of een wijziging in de ligging van de banen vereist dezelfde procedure. 
Dit houdt in dat in gevallen dat de geluidruimte en het volume van het vliegverlceer niet 
op elkaar zijn afgestemd de flexibiliteit ontbreekt om wijzigingen door te voeren die 
!amen leiden tot een optimalere oplossing. t2  Daarbij wordt opgemerkt dat de lange 
duur van de procedures voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de trage verwer-
king bij het rninisterie en de lange duur van de procedures voor de Raad van State. 

D. DE GELLIIDSNORMEN 

Naast de intemationaal vastgestelde bronmaatregelen, waarover in de eerste paragraaf 
kort iets is opgemerkt, gaat het bij de voorschriften inzake luchtvaartlawaai voomame-
lijk om verschillende effectgerichte normen. De ruggengraat hierbij is de vaststelling 
van geluidszones en -contouren, waarbuiten bepaalde geluidsgrenswaarden niet mogen 
worden overschreden. Deze grenswaarden bestaan uit berekende jaargemiddelden en 
jaarquota. Er wordt geen rekening gehouden met piekbelasting en met bijvoorbeeld 
maxima voor de nacht of voor het etmaal. Evenmin telt de geluidbelasting met een 
waarde van minder dan 65 dB(A) mee, terwijl bij die sterlcte wel degelijk geluidhinder 
optreedt. De gebruikte norm wordt geen adequate maat geacht en is te weinig gerela-
teerd aan de daadwerkelijk optredende hinder. Overigens wordt opgemerkt dat de 
definitieve geluidszones voor Schiphol en Beek pas betreldcelijk recent zijn vastge-
steld' en dat voor Zestienhoven de gewijzigde aanwijzing, ten behoeve van zonering 
nog in procedure is. 

Voorts wordt door verschillende partijen betreurd dat er bij de bepaling van de geluids-
zones en van de geluidbelasting gebruik wordt gemaakt van berekeningen in plaats van 
daadwerkelijke metingen. De RID is echter geen voorstander van metingen van de 
geluidhinder en is van mening dat de metingen niet accurater zijn als maat voor de ge-
luidsoverlast clan de gehanteerde berekeningen. Een mogelijk voordeel van werkelijke 
metingen zou kunnen zijn dat individuele vluchten die onevenredig veel lawaai veroorza-
ken op eon bepaald meetpunt gesanctioneerd zouden lumen worden. 244  Vanwege de 
ingewikkeldheid van de berekeningen, die door het Nationaal lucht- en ruimtevaartlabo-
ratorium (NLR) moeten worden gemaakt gaat or nogal wat tijd overheen voordat de 

242. Berenschot-rapport, biz. 40. 

243. De bodemprocedure tegen de vaststelling loopt nog. Voor Beek is door de voorzitter van de ABRS een 

voorlopige voorziening getroffen waarbij de zone is vastgesteld op basis van de berekende geluidbelas-
ting van 1995, uitspraak van 2-5-1997, nrs F10.95.0007 en F10.95.0008. 

244. Berenschot-rapport, biz. 50. 
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accurate en actuele cijfers ter beschikking staan. Zo klaagt de Commissie geluidhinder 
Schiphol erover dat van hen advies over het gewijzigde gebruiksplan van Schiphol wordt 
verwacht, terwijl de berekeningen nog niet beschikbaar zijn. Bij vliegveld Beek is in 
mei een voorlopige voorziening getroffen door de voorzitter van de ABRS. Pas medio 
oktober zijn de cijfers beschikbaar gesteld aan de milieucommissie. 

Opgemerkt wordt dat de Kosten-eenheid ontwilckeld is als hulpmiddel ten behoeve van 
planologische maatregelen. Het is een meet-eenheid die dienst kan doen bij het scheiden 
van de verschillende bestemmingen. Als werkelijk handhaafbare maat ter voorkoming 
van geluidhinder is deze eenheid niet goed bruikbaar. Bovendien is de Kosten-eenheid 
opgesteld in de zestiger jaren. Toendertijd was spralce van minder vliegbewegingen maar 
met vliegtuigen die beduidend meer lawaai veroorzaakten. De geluidhinder had daardoor 
een ander karakter. Ook is de acceptatiegraad van de omwonenden tegenover geluidhin-
der in de tijd afgenomen. Voorts worden node nonnen gemist die gericht zijn op de 
geluidhinder veroorzaakt door de vliegbewegingen zelf, dit terwijl men naar verluid in 
andere landen wel normen hanteert die betrekking hebben op pielcniveaus. 

De meest algemeen gedeelde lcritiek richt zich op de "botheid" van de norm: het is 
moeilijk te differentieren naar individuele vliegbewegingen, waardoor de individuele 
vliegers en hun maatschappijen weinig gestimuleerd worden om geluidhinder te voorko-
men. Doordat het gaat om de totale jaarbelasting worden lcnelpunten pas in verloop van 
het gebruiksjaar acuut en bestaat de neiging de problemen voor zich uit te schuiven. Dit 
leidt niet tot een evenwichtige verdeling van het gebruik van de luchthaven over het 
gehele jaar. Bovendien zijn er op het moment dat er maatregelen genomen lcunnen wor-
den dermate draconische maatregelen nodig dat een belangenafweging daar in veel 
gevallen aan in de weg zal staan en er gedoogsituaties ontstaan. 

Voorts wordt er geen onderscheid gemaakt naar de mate van overschrijding of de plaats 
waar de overschrijding plaats vindt, noch naar het aantal netwerkpunten waarop over-
schrijding wordt geconstateerd. 246  Hierdoor wordt geen relatie gelegd met de ernst 
en mate van de veroorzaalcte hinder voor de omgeving. Bij Schiphol wordt gedurende 
de nacht bij starts vanuit de Zwanenburgbaan een aanvullende instructie aan vliegers 
gegeven om binnen de tolerantiezone van de uitvliegroute zoveel mogelijk links van de 
middenlijn te vliegen. Deze aanvullende instructie heeft tot doe! Zwanenburg zoveel 
mogelijk te ontzien. Hierdoor vindt echter aan een zijde overschrijding van de zone 
plaats, de hinder wordt echter veroorzaakt in een relatief dun bevolkt gebied. 247  Zou 
men volgens de voorschriften in de zone vliegen, zouden meer mensen gehinderd 
worden. 

245. Dagblad de Limburger van 15-10-1997. 
246. Berenschot-rapport, blz. 19. 
247. Berenschot-rapport, blz. 26. 
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Een probleem dat met het vorige overeenkomt, kan ontstaan door wijziging van het 
preferentiele baangebruik. Op Schiphol bleken bepaalde netwerkpunten overschreden te 
worden vanwege het preferentiele baangebruik, terwill op andere punten spralce was van 
onderschrijdingen. Wijziging van het baangebruik leidt tot groter gebruik van andere 
banen waardoor de facto meer mensen hinder ondervinden, dan bij een blijvend gebruik 
van de preferentiele baantoewijzing. De systematiek staat echter niet toe dat overschrij-
dingen op de ene pints gecompenseerd mogen worden door onderscheidingen op een 
andere plaats. 

Door het ontbreken van rechtsstreekse geluidsvoorschriften gericht tot de vliegbewegin-
gen zelf, het gaat om indirecte nortnen wat betreft het volgen van de uityliegroutes, 
icunnen de milieuconunissies hun formele taak (mule) toe te zien op de naleving nauwe-
lijIcs uitvoeren. Hierdoor is deze toezichtsfunctie illusoir. Dit wordt vooral betreurd 
vanwege de task van de milieucommissies om de klachten van omwonenden af te hande-
len. 

E. HANDHAV1NG 

1. De preventieve handhaving 

De basis van de handhaving van de geluidsvoorschriften ligt in de vastgestelde geluids-
zone(s). Daarbij wordt het sterkste accent gelegd bij de preventieve handhaving: het 
voorkomen van overschrijding. Daarnaast vomit het voorkomen van vermijdbare hinder 
het doel van de handhaving. Het instrumentarium in het kader van de preventieve 
handhaving wordt gevormd door een gebruiksplan, dat door de exploitant wordt opge-
steld en een door de minister vastgesteld handhavingsvoorschrift. 
Het handhavingssysteem met betrelcicing tot de geluidszonering is betrekkelijk recent en 
zal zich in de praktijk nog moet bewijzen. De nadruk wordt binnen het systeem zoals 
gezegd gelegd bij de preventieve handhaving door de verschillende actoren gezamenlijk. 

De preventieve handhaving ter voorkoming van de overschrijding van de geluidszone 
kan slechts effectief werken als indien nodig in een vroeg stadium maatregelen worden 
getroffen om daadwerkelijke overschrijding te voorkomen. In de praktijk blijkt men zeer 
traag met het nemen van maatregelen, met name het verder terugdringen van hoofdstuk 
2 toestellen, het verschuiven van vluchten van de nacht naar de dag en het terugdringen 
van de groei. Doordat de verdeling van de verantwoordelijkheden onduidelijk is blijft 
adequaat ingrijpen achterwege. lllustratief hiervoor zijn de recente, breed in de media 
uitgemeten, gebeurtenissen op Schiphol: 

Al in 1996 was al duidelijk dater in 1997 vermoedelijk overschrijdingen van de geluids- 

248. Zie Tweede Kamer, 1997-1998, 25466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 5, blz. 3. 
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zone(s) zou plaatsvinden, vanwege de sterke groei van het luchtvaartverkeer. 2" Ver-
keersregulerende maatregelen met name wat betreft het volume zouden nodig zijn. Door 
de milieuconunissie is bij de minister aangedrongen op maatregelen. In mei 1997 wordt 
geconstateerd dat er spralce is van dreigende en feitelijke overschrijding, met name in 
de nacht. 25°  Daarbij zijn alle marges en buffers al in vroeg tijdstip van het jaar opge-
bruikt. 

Eerst begin augustus worden door de luchthaven een aantal stringente maatregelen 
aangekondigd. Het gaat om een startverbod in de nacht voor de grootste lawaaimakers, 
een verbod om als gevolg van vertraging onvoorzien na 23 uur te starten, evenals een 
start- en landingsverbod voor nieuwe, nog niet goedgekeurde vluchten. Deze maatrege-
len vormen voor een aantal luchtvaartmaatschappijen reden een kort geding tegen de 
luchthaven aan te spannen. De uitspraak luidt dat slechts de minister bevoegd is tot 
dergelijke ingrijpende maatregelen. Daarmee wordt de eindverantwoordelijkheid bij de 
overheid gelegd. De minister neemt tenslotte op 24 september maatregelen met betrek-
king tot nachtvluchten met bepaalde lawaaiige toestellen. De maatregelen gaan in per 
1 oktober 1997 en gelden tot 1 januari 1998. Overschrijdingen van de etmaalzone 
(Kosten-eenheden) worden gedoogd. 

2. Het gebruiksplan 

Deel III 

Het gebruiksplan vomit de basis voor de exploitant van een luchthaven tot het maken 
van afspraken met gebruikers van de luchthaven. Het plan bevat gegevens over de ver-
wachte groei van het luchtverkeer, de beoogde verdeling van het baangebniik en de 
hoeveelheid verkeer dat over bepaalde aan- en uitvliegroutes zal worden geleid. Aan de 
hand van die gegevens wordt tevens berekend wat de verwachte geluidbelasting zal 
zijn. 251  De minister van V&W stelt in overleg met de minister van VROM het ge-
bruiksplan vast, indien is aangetoond dat het voorgestelde gebruik binnen de toegestane 
geluidsruimte blijft. Daartoe wordt het plan doorberekend door het nationaal lucht- en 
ruimtevaartlaboratorium (NLR). Een probleem bij het gebruiksplan wordt gevormd 
doordat het werkelijke gebruik van de vliegpaden afwijkt van de theoretische berekenin-
gen. Deze verschillen zijn voor de exploitant grotendeels onvoorzienbaar en onbeheers-
baar. 252  De theoretische geluidruimte gaat uit van het aantal vliegtuigen, die de mid- 

249. Dit bleek bij het proefdraaien met een toen nog niet verplicht gebruiksplan. Bovendien blijkt men 
steeds uit te gaan van een onderschatting van de groeicijfers. Tussen januari en april 1997 blijken er 
30% meer nachtelijke vluchten dan in het gebruiksplan voorzien te hebben plaatsgevonden. 

250. In juli dreigt op 228 netwerkpunten overschrijding van de verwachte belasting 's nachts en op 17 
punten voor het etmaal. Op 160 netwerkpunten dreigt overschrijding van de maximaal toegelaten 
belasting 's nachts en op 32 punten voor het etmaal. Feitelijke overschrijding wordt in de nacht 
geconstateerd op 22 punten. Oorzaken overschrijdingen: 6% grotere groei, 1900 meer nachtvluchten, 
1% meer hoofdstuk 2 toestellen, ander dan voorzien baangebruik. 

251. Berenschot-rapport, blz. 4. 
252. Ook zonder dat sprake is van verkeerd volgen van de routes. 
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dellijn van de vliegpaden volgt, dat bij ideale (weers)omstandigheden binnen de zone 
kan worden geaccommodeerd. Op grond van de berekeningen zou de geluidruimte rond 
Schiphol circa 380.000 vliegbewegingen toestaan. In werkelijkheid bleken 270.000 
bewegingen al overschrijdingen te veroorzaken. 253  De overschrijdingen worden naast 
een te grote groei (mede) veroorzaakt door her vliegen met grotere en meer lawaaipro-
ducerende toestellen, van het vaker in de nacht binnen komen of vertreklcen, een antler 
dan voorzien baangebruik en van her onjuist volgen van de vliegroutes. 

Bij her opstellen van het gebruiksplan wordt enerzijds de eis gesteld dat het moet gaan 
om een reele prognose. Her plan wordt echter slechts vastgesteld als het geprognosti-
ceerde gebruik binnen de geluidsgrenzen mogelijk is. De combinatie van dew beide 
eisen zal bij een lcrappe geluidsruimte, ertoe Leiden dat de exploitant de groeicijfers zo 
laag mogelijk zal inschatten. Her gebruilcsplan voor Schiphol van 1997 gam uit van een 
groei van 3,2 % van de nachtvluchten. In 1996 bedroeg de groei 18 % en in januari 
1997 15 %. 254  Ook zullen de noodzakelijke buffers zo klein mogelijk worden gehou-
den, zodat het moeilijk worth om bij te sturen. Dit jaar was bijvoorbeeld op Schiphol 
reeds in april de tnarge opgebruikt die dient om ongunstige meteorologische omstan-
digheden op te vangen. 

Op her moment dat blijkt dat het feitelijke gebruik Met birmen de zone(s) blijft zal er 
een nieuw plan moeten worden opgesteld. Als dat laat in her jaar is, ontstaan moeilijk-
heden, omdat er reeds lang afspralcen zijn gemaakt met de reguliere gebruikers. Boven-
dien geeft de Luchtvaartwet geen termijn waarbinnen her nieuwe gebruiksplan ter goed-
keuring moet worden voorgelegd. 255  

Er bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheclen waarover een exploitant beschikt om 
her gebruik daadwerkelijk binnen de geluidscontouren te accommoderen. De exploitant 
heeft in feite alleen de beschiklcing over privaatrechtelijke middelen. Er is geen publiek-
rechtelijke titel op grond waarvan hij Iran optreden. De exploitant heeft tot taak om de 
banen ter beschikking re stellen en hij kan tariefmaatregelen nemen. Dit laatste behoeft 
overigens goedkeuring van de minister. Of hij volumernaatregelen kan nemen is omstre-
den. De milieugroeperingen zijn van mening dat dat zeker mogelijk is; de gesprekspart-
ners uit de milieucommissies menen van niet. De RLD is van mening dat Schiphol wel 
degelijk maatregelen kan nemen, dit zal alleen op voldoende Lange termijn re voren 
moeten worden aangekondigd. De exploitant van Schiphol zelf meent over onvoldoende 
beheersinstrumenten re beschilcicen. De luchtvaartmaatschappijen, die overigens ook al 
lang op de hoogte waren van de dreigende overschrijdingen, betwisten de bevoegdheid 

253. Berenschot-rapport, blz. 19. 

254. Tweede Kamer 1997-1998 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, blz. 6. 

255. Berenschot-rapport, blz. 48. 
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van de luchthaven in deze. Zij kregen gelijk van de Haarlemse rechter. 256  Deze uit-
spraak wordt echter met name door de milieugroepen als bijzonder betwistbaar beoor-
deeld. Ook binnen de Tweede Kamer wordt gediscussieerd over de vraag of het publie-
ke karakter van de luchthaven-infrastructuur dwingt tot een publiek beheer of dat de 
exploitant in deze de verantwoordelijkheid draagt. 257  

Deze onduidelijkheid, gevoegd bij het onvoldoende samenwerken tussen de verschillende 
partners, de exploitant, de gebruikers, de RLD en de minister, heeft geleid tot een 
zwarte-pieten-spel, waardoor werkelijk adequate maatregelen niet meer tijdig konden 
worden genomen. Indien door de verschillende participanten werkelijk goed was samen-
gewerkt dan had deze situatie voorkomen kunnen worden. Nu hebben de actoren die 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dienen te dragen voor het in acht nemen van de 
geluidsgrenzen gekozen voor een politiek van voldongen feiten, door de eigen mogelijk-
heden onvoldoende te benutten. 

Hierbij speelt tevens een rol dat de luchthaven-exploitant, die het meeste belang heeft 
bij een gestage groei van de luchthaven tevens de verantwoordelijkheid draagt voor de 
handhaving, in plaats dat de overheid hier toezicht op houdt, respectievelijk veel duide-
lijker aangeeft welke maatregelen door de luchthaven genomen lcurmen en mogen wor-
den. Hierin heeft de overheid haar taak laten liggen. Deze lcritiek wordt overigens 
niet alleen in verband met Schiphol geventileerd. Ook bij Beek wordt de rot van de 
minister, lees: de RLD, bekritiseerd. 

Opvallend is het ontbreken van voorschriften gericht tot de luchtvaartmaatschappijen. 
Weliswaar bepaalt de Luchtvaartwet dat het "de eigenaar, houder of bezitter van een 
luchtvaartuig verboden (is) een luchtvaartterrein te gebruiken in strijd met de bepalingen 
en voorschriften bij de aanwijzing gesteld" (art. 34 Lvw). In de aanwijzingen zijn echter 
geen specifiek tot de eigenaar gerichte voorschriften te vinden. In de kort geding uit-
spraak van de Amsterdamse president, gaat de rechter ervan uit dat het hier geciteerde 
artikel geen betrelcking heeft op het voorkomen van overschrijding van de geluidszo-
ne. 259  Dit terwijl de luchtvaartmaatschappijen wel degelijk de geluidruimte beInvloe-
den door de keuze voor het type toestel en door de tijdstippen van aankomst en vertrek. 
Ook in de Haarlemse strafzaak wordt de verantwoordelijkheid voor het volgen van de 
juiste vliegpaden uitsluitend bij de gezagvoerder en niet bij de luchtvaartmaatschappij 
gelegd. 260  

256. Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Vonnis in kort geding, zaaknr. 39153/ KG ZA 97 - 484, 
uitspraak nr. 377, d.d. 15-8-1997. 

257. TK 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, onder andere blz. 9, 16 en 23. 
258. Zie Tweede Kamer, 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, o.a. blz. 1, 5 en 9. 
259. Kort geding uitspraak d.d. 9-10-1997 (KG 97/2305G) 
260. Kantongerecht Haarlem, d.d. 7-10-1997, Parketnr. 15/350692. 
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De verantwoordelijkheid voor de baanbeschikbaarstelling is niet helder. De vraag is of 
deze bij de exploitant of juist bij de luchtverkeersbeveiligingsorganisatie ligt. De laatste 
is primair verantwoordelijk voor het baangebruik, de eerste stelt de banen die technisch 
bruikbaar zijn ter beschikking. Volgens de Schiphol-aanwijzing is de exploitant verant-
woordelijk voor de baanbeschikbaarheid 's nachts. Hij mag bepaalde banen niet beschik-
baar stellen tenzij daardoor de luchthaven gesloten zou zijn of in geval van nood. De 
exploitant en de verkeersleiding hebben echter in een overeenkomst vastgelegd dat alle 
banen ter beschikicing worden gesteld aan de LVB, dag en nacht. Deze wijst de banen 
toe aan de hand van het preferentieel baangebruik. Op dit moment wordt door de Lucht-
vaartpolitie onderzoek gedaan naar een overtreding van de baanbeschikbaarstelling. Len 
eventuele gerechtelijke procedure zou hierin duidelijkheid lcunnen opleveren. 

3. Het iu2ndhavingsvoorschnft 

De controle in het kader van de preventieve handhaving is vastgelegd in het handha-
vingsvoorschrift. Dit bevat voorschriften voor de luchtvaartinspectie. Het handhavings-
voorschrift dient jaarlijks te worden geevalueerd. Doel van dew evaluatie, naast rappor-
tage, is het verbeteren van bet systeem door het aanbrengen van veranderingen. Tot op 
heden heeft er nog geen evaluatie plaatsgevonden. Bureau Berenschot heeft een proefe-
valuatie voor Schiphol opgesteld. 

De luchtvaartinspectie houdt conform het handhavingsvoorschrift toezicht op de naleving 
van de voorschriften. De taak van de Luchtvaartinspectie is beperkt tot "meten, registre-
ren en rapporteren". 262  De opsporing, vervolging en de sanctionering liggen respec-
tievelijk in handen van de Luchtvaartpolitie, het Openbaar Ministerie, de minister of de 
strafrechter. 

Om belangenverstrengeling binnen de Rijksluchtvaartdienst te voorkomen en een zekere 
scheiding te realiseren zijn bepaalde bevoegdheden aan de Luchtvaartinspectie, met 
name aan het hoofd van de afdeling Air traffic services (ATS) toegewezen. Het gaat 
daarbij om de bevoegdheid de minister rechtstreeks te informeren over de handhaving, 
de mogelificheid om de Luchtvaartpolitie in te schakelen en om bij overtredingen de 
exploitant en andere gebruikers aan te schrijven. Door de onderzoekers van Bureau 
Berenschot warden hierbij twee kanttekeningen gemaakt: enerzijds is de onafbankelijk-
heid betrekkelijk omdat ATS onderdeel is van de hierarchie binnen de Rijksluchtvaart-
dienst. Anderzijds zou de meer operationele Luchtvaartinspectie vanuit de beleidsafde-
ling van de RLD moeten worden gestuurd wat betreft de bepaling van de prioriteiten 
bij de handhaving en bij de ontwikkeling van een handhavingsbeleid. Daartoe ontbreken 
in de huidige constellatie de instrumenten en bevoegdheden. 263  

261. Berenschot-rapport, biz. 20. 

262. Berenschot-rapport, blz. 10. 

263. Berenschot-rapport, Ni. 21. 
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De luchtvaartinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de voorschriften 
inzake de toegelaten geluidproductie. 264  Gecontroleerd wordt of de hand wordt ge-
houden aan het juiste (preferentiele) baangebruik, berekend wordt de optredende geluid-
belasting en er wordt toezicht gehouden op het correct vliegen van de routes. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het FANOMOS-systeem. 265  FANOMOS registreert aan 
de hand van radargegevens de positie van het vliegtuig en berekent de veroorzaakte 
geluidbelasting. In de rechtszaak tegen de Maleisische piloot zijn de FANOMOS-gege-
yens als bewijs aanvaard. 
Een probleem met FANOMOS is dat de radar-registratie vlak boven de grond onnauw-
keurig is doordat bomen en andere obstakels het beeld verstoren. Daardoor kurmen er 
overschrijdingen van het tolerantiegebied worden geregistreerd die zich in werkelijkheid 
niet hebben voorgedaan. 266  

Als door de Luchtvaartinspectie wordt geconstateerd dat een luchtvaartuig buiten het 
tolerantiegebied heeft gevlogen moet eerst worden nagegaan of de verkeersleiding een 
instructie heeft gegeven tot het vliegen van een afwijkende route. Hiervoor moeten de 
gespreldcen tussen de verkeersleiding en de piloot van de opgenomen tapes worden afge-
luisterd. Dit is zeer arbeidsintensief, namelijk per gecontroleerde vlucht circa drie kwar-
tier. 267  Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de gezagvoerder 
vanwege veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld een plotselinge turbulentie of ter vennij-
ding van een botsing met een zwerm vogels steeds zelf bevoegd is van de voorgeschre-
ven route af te wijken. Doordat niet meteen over alle relevante informatie kan worden 
beschikt gaat er steeds enige tijd overheen voordat van ovenreding rapport wordt opge-
maalct en wordt dit doorgestuurd naar de Luchtvaartpolitie. 

Al eerder is gerefereerd aan het feit dat de Luchtbeveiligingsorganisatie formeel gezien 
geen taak heeft binnen de handhaving van de milieuvoorschriften. Men heeft dit willen 
ondervangen door tniddel van een overeenkomst tussen de RLD en de LVB. In deze 
overeenkomst zijn overigens geen sancties opgenomen voor het geval niet aan de afspra-
ken wordt voldaan. 268  In de overeenkomst is vastgelegd dat de LVB gedurende de 
dagperiode alleen aanvullende instructies geeft boven 3000 voet (914 m), behalve als 
het belang van de veiligheid van het luchtverkeer of de dienstregelmaat daartoe noodza-
ken (art. 3 lid 2). Bovendien mag het aantal aanvullende instructies geen betrelcking 
hebben op meer dan 3 % van alle starts (art. 3 lid 4). De begrenzing tot 3.000 voet 
heeft tot gevolg dat boven deze hoogte veelvuldig aanvullende instructies worden gege-
ven. Hierdoor wordt het luchtverkeer gespreid en de capaciteit van het luchtruim ver-
groot . Voor de piloten heeft het als voordeel dat een kortere route kan worden gevlo- 

264. Met name of er geen gebruik van de luchthaven wordt gemaakt door te lawaaiige toestellen. 
265. Dit systeem functioneert zowel op Schiphol als op Beek en Zestienhoven. 
266. Berenschot-rapport, blz. 24. 
267. Berenschot-rapport, blz. 17. 
268. In de luchtvaartwetgeving zal via een wijziging voorzien worden in een milieutaak voor de LVB. 
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gen. Op deze hoogte echter wordt wet degelijk hinder op de grond veroorzaakt. Een 
ander gevolg van de veel voorkomende afwijkende instructies is dat de Luchtvaartin-
spectie de afwijkingen van de routes boven deze hoogten niet meet controteert. Zo 
warden overdag ook afwijkingen zonder instructie van de LVB niet gehandhaafd. 269  
De reden waarom een aanvullende instructie wordt gegeven door de LVB wordt niet 
door een exteme instantie gecontroleerd. 27°  

Vanwege capaciteitstekort worth door de luchtvaartinspectie overdag slechts steekproefs-
gewijs gecontroleerd en maar tot 3.000 voet hoogte. Hierdoor is de pakkans van over-
treders geringer dan gewenst. 

Verschillende actoren, zoals de Luchtvaartinspectie, de exploitant en de luchtbeveili-
gingsorganisatie, kennen rapportageverplichtingen. DeeIs wordt over dezelfde data 
gerapporteerd. Zij gebruiken echter verschillende methodieken en defunties. Dit staat 
in de weg aan een deugdelijk overzicht en werkt verwarring in de hand. 271  

4. De bestuursrechtelijke handhaving 

Een probleem bij de bestuursrechtelijke handhaving van de geluidszone ligt allereerst 
al binnen het gegeven dat de minister pas werIcelijk !can optreden (ex art. 35 Lvw) als 
er sprake is van een onomkeerbare overschrijding van de geluidszone. 272  Doordat de 
geluidhinder uitgedrukt wordt in jaargemiddelden en -quota wordt het moeilijk om tegen 
de individuele veroorzakers op te treden. 

De vrees wordt voorts uitgesproken dat als de minister bestuursdwang toepast (gehele 
of gedeeltelijke sluiting), dat bij een afweging van de belangen van de luchthaven tegen 
die van de omwonenden, de belangen van die laatsten niet snel tegen de eerste opwegen. 
Dit betekent dat de niet-naleving van de voorschriften ter handhaving van de geluidszo-
nes door de exploitant pralctisch gesproken niet (geheel) wordt gesanctioneerd. 273  

Daamaast is het uitoefenen van bestuursdwang tegen de luchtvaartuigen zelf slechts in 
theorie mogelijk. Wel kan in beginsel een dwangsom worden opgelegd aan de verkeerd 
vliegende gezagvoerder. Hiervan is echter pas recentelijk voor de eerste keer gebruik 
gemaalct. 

269. Berenschot-rapport, biz. 17. 

270. Berenschot-rapport, blz. 17. 

271. Berenschot-rapport, blz. 25. 

272. Er is een wetswijziging in voorbereiding die hieraan tegemoet komt, Berenschot-rapport, blz. 5. 

273. Zie ook de uitspraak d.d. 9-10-1997, waarbij het treffen van een voorlopige voorziening in verband 

met het besluit van de minister em tenminste gedeeltelijke overschrijding van de geluidszone toe te 

staan, wordt afgewezen. Arrondissementsrechtbank Sc Amsterdam. Sector bestuursrecht, afdeling 
voorlopige voorzieningen dd 9-10-1997, reg nr. AWB 97/10697 WET A VV, AWB 97/10698 WET 

A VV, AWB 97/10817 WET A VV, AWB 97/10815WET A VV. 
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Voor de luchtvaartmaatschappij waarvan een en dezelfde gezagvoerder twee keer binnen 
een jaar de voorschriften heeft overtreden (in casu: niet de juiste uitvliegroute heeft 
gevolgd (art. 34 Lvw) kan de toegang tot een luchtvaartterrein worden ontzegd, tenmin-
ste voor "luchtvaartuigen behorende tot het soon luchtvaartuigen" waannee de overtre-
ding van artikel 34 is begaan. 274  De bepaling is nog nooit toegepast. De formulering 
roept vragen op: zou de overtreding steeds met hetzelfde soon luchtvaartuig moeten zijn 
begaan? Wat wordt bedoeld met hetzelfde soon? Gaat het om hetzelfde type of om 
hetzij een straalvliegtuig of een propellervliegtuig? Moet de overtreding op een en 
hetzelfde luchtvaartterrein zijn begaan? Zo nee, welk luchtvaartterrein kan dan gesloten 
worden voor de betreffende maatschappij? De interpretatie van het artikel zou nog de 
nodige schermutselingen lcunnen opleveren als werkelijk tot het opleggen van deze 
sanctie respectievelijk de vervangende dwangsom zou worden overgegaan. 

Verder richten de voorschriften van de aanwijzing zich wat betreft de geluidhinder niet 
tot de luchtvaartmaatschappijen. 275  Daarmee rust ook de vraag of het mogelijk is om 
de vergunning die een maatschappij nodig heeft om gebruik te maken van de Nederland-
se luchthavens bij wijze van sanctie kan worden ingetrokken als er geen duidelijk over-
treden voorschrift is aan te wijzen. 276  

Er zijn in ieder geval in theorie wel mogelijkheden om bestuurlijk te handhaven, maar 
daar wordt tot op heden weinig gebruik van gemaakt. Er ontbreekt bij de bestuurlijke 
handhaving beleid en ervaring. Nu uitvoering, toezicht en handhaving in den hand 
liggen bestaat het risico van onduidelijke regelgeving, onvoldoende onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid optreden bij de bestuurlijke handhaving. Ook bestaat huivering bij de 
bestuurlijke overheid om tot bestuursrechtelijke sanctionering over te gaan. 
Tot op heden zijn er afgezien van de recente gedeeltelijke nachtsluiting van Schiphol 
nog geen bestuurlijke sancties opgelegd. 277  Opmerkelijk is dat als argument voor het 
niet toepassen van bestuurlijke sancties wordt aangegeven dat in eerste instantie wordt 
gekozen voor het strafrecht. In de richtlijnen van het Openbaar Ministerie echter wordt 
juist aangegeven dat "gelet op de structuur van de wetgeving en de daarin aangegeven 
norm adressanten (is) een bestuursrechtelijke reactie in eerste instantie de aangewezen 
weg". 

274. Lid 2 van art. 35 luidt: "De sluiting kan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij internationale 
overeenkomst is bepaald, worden beperkt tot: (...) e. luchtvaartuigen behorend tot het soort luchtvaar-
tuigen in beheer of in eigendom van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee een gezagvoer-
der in zijn dienst of voor zijn rekening gedurende een periode van twaalf maanden tenminste twee keer 
het verbod, bedoeld in artikel 34, eerste lid, heeft overtreden." 

275. Zie de in de inleiding besproken uitspraak in het Amsterdamse kort geding. 
276. Voor zover bekend worden aan de vergunning geen voorschriften verbonden die dienen ter voorkoming 

van geluidhinder. 
277. Berenschot-rapport, blz. 22. 
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Er ontbreekt een strafrechtelijke sanctie op de overschrijding van de geluidszones zelf. 
Noch de exploitant noch de gezagvoerders noch de luchtvaartmaatschappijen kurinen 
hier bijgevolg op worden aangesproken. Dit werd ook met zoveel woorden bevestigd 
in het kort geding voimis van de Amsterdamse president. 

Praktijkervaring met de handhaving 

Aileen vanwege het niet juist volgen van de uitvliegroutes kan de betroklcen gezagvoer-
der strafrechtelijk warden vervolgd. Er is inmiddels een veroordeling uitgesprolcen. 
Tussen de overtrecling en de zitting is bijna een jar verstreken. Het is duidelijk dat 
hierdoor geen effectief lik-op-stuk beleid kan worden gevoerd. 218  

Voordat geconstateerd wordt dat er spralce is van het onjuist volgen van de uitvliegrou-
tes zijn er al verschillende instanties aan te pas gekomen. De Luchtvaartinspectie houdt 
toezicht op het juist volgen van de routes. Bij een afwijking zal eerst nagevraagd moeten 
worden of er bijvoorbeeld een aanwIlende instructie is gegeven door de verkeersleiding, 
respectievelijk of om (andere) veiligheidsreden is afgeweken. Zoals aangegeven moeten 
daarbij de opgenomen gesprekken tussen de verkeersleiding en de piloot worden afge-
luisterd. Is Cr geen duidelijke reden voor de afwijking wordt rapport opgemaakt en 
doorgegeven aan de Luchtvaartpolitie. Vervolgens wordt een proces verbal overgedra-
gen aan het Openbaar Ministerie. De luchtvaartpolitie stelt een eigen onderzoek in. 
Nadat er geruime tijd is verstreken nadal de overtreding is began wordt am ophelde-
ring gevraagd bij de betrokken luchtvaarttnaatschappij. Hierbij wordt gevraagd naar de 
naam van de gezagvoerder en om een verldaring van het gebeurde. Een aantal tnaat-
schappijen reageert niet op de vraag om informatie. Dat vormt een belemmering voor 
de verdere vervolging. 219  Voor gezagvoerders is het voor het overige moeilijk na een 
flinke tijdsinterval nog precies te weten over welke vlucht het gaat. Hierdoor kunnen 
zij in hun verdediging worden geschaad. 

De milieuconunissies missen communicatie met het Openbaar ministerie over de voort-
gang van de strafrechtelijke sanctionering. Er is vanuit de omgeving van de luchthavens 
vraag naar informatie hierover. 

F. ENKELE OVERIGE OPMERKINGEN 

De uitvliegroutes zoals die rond Schiphol zijn vastgesteld vertonen wat technische 
manIcementen. De gegevens van de boordcomputers geven niet steeds adequaat aan op 
welke positie het vliegtuig zich bevindt. Zo kan het gebeuren dater buiten de tolerantie-
zones wordt gevlogen zonder dat daarvan aan de gezagvoerders een verwijt kan warden 
gemaakt. Hierdoor wordt niet tegen dit verkeerd vliegen opgetreden. De kern van het 

278. Zie ook Berenschot-rapport, biz. 23. 

279. Berenschot-rapport, blz. 23. 
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probleem is derhalve dat onder het huidige regime alleen tegen geluidhinder kan worden 
opgetreden op grond van een schending van de uitvliegroutes, niet vanwege een schen-
ding van de geluidszone. 

Vrijwel kamerbreed wordt kritiek geuit op de houding van de minister: zij heeft te traag 
gereageerd, heeft nagelaten zelf te handelen en heeft teveel aan de exploitant overgela-
ten. 280  Tenslotte worden vragen gesteld bij het met voorzien van de uitspraak van de 
Haarlemse rechter. Door een aantal gesprelcspartners wordt lcritiek geuit op het functio-
neren van de Rijksluchtvaartdienst. De organisatie wordt omschreven als teveel naar 
binnen gericht, de communicatie verloopt gebreldcig, de beloofde rapportages per kwar-
taal worden te laat of niet ter beschiklcing gesteld. Bijvoorbeeld voor de luchthaven Beek 
is in oktober nog geen enkele kwartaalrapportage voorgelegd aan de milieu-commissie. 
Everunin zijn de gegevens inzake overschrijdingen van de geluidszones aan de milieu-
commissie overhandigd. 281  

Tenslotte wordt door de handhavingssystematiek het erg lastig voor de omwonenden en 
milieugroeperingen om de handhaving te beinvloeden. Weliswaar kan een ieder de 
minister gemotiveerd verzoeken een dwangsom op te leggen vanwege de geluidsover-
last; voor wat de geluidszonering zelf betreft kan dat zoals aangegeven pas als de zone 
daadwerkelijk is overschreden, dus pas als het kwaad al is geschied. Hetzelfde geldt 
voor een dwangsom die opgelegd kan worden aan de gezagvoerder of aan zijn maat-
schappij vanwege het verkeerd volgen van de uitvliegroutes. Bovendien zal steeds 
spralce zijn van tegenstrijdinge belangen waarbij de gebundelde eisen van omwonenden, 
omliggende gemeenten en/of milieugroepen door de noodzakelijke belangenafweging die 
inherent is aan de bestuurlijke sanctionering niet snel leiden tot toewijzing van de ge-
vraagde maatregel. 282  

Een eerste uitspraak in het kort geding dat door de omwonenden en een aantal milieu-
groeperingen is aangespannen tegen de exploitant van Schiphol, en een aantal luchtvaart-
maatschappijen leidt eventnin tot toewijzing van de eisen om verschoond te blijven van 
verdere overschrijding van de geluidszone. 283  De rechter overweegt: "dat deze alge-
mene norm (van artikel 25a Luchtvaartwet) 2  zich niet richt tot een specifieke partij. 
De veroorzaakte geluidbelasting wordt beinvloed door handelingen van verschillende bij 

280. Tweede Kamer 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rondom Schiphol), nr. 4, blz. 2 e.v. 
281. Dagblad de Limburger, 15-10-1997, blz. 8. 
282. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Amsterdamse arrondissementsrechtbank dd 9-10-1997, reg nr. 

AWB 97/10697 WET A VV, AWB 97/10698 WET A VV, AWE 97/10817 WET A VV, AWE 
97/10815 WET A VV. 

283. Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank van 9-10-1997, rolnr. 97/23050. 
284. Art. 25a Lvw luidt als volgt: "Voor iedere grenswaarde die krachtens artikel 25 eerste en vierde lid, 

ten aanzien van een luchtvaartterrein wordt vastgesteld, wordt bij de aanwijzing van dat luchtvaart-
terrein een geluidszone rond dat terrein vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting door landende en 
opstijgende luchtvaartuigen de grenswaarde niet mag overschrijden." 
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het gebruik van het luchtvaartterrein betrolcicen actoren, zoals Schiphol als exploitant, 
de Luchtverkeersbeveiliging, alle individuele luchtvaartmaatschappijen en de overheid, 
die ieder hun eigen specifieke verantwoordelfticheden hebben. In dit verband kan voors-
hands niet gezegd worden dat een van deze actoren individueel verantwoordelijk gehou-
den kan worden voor de (gehele) overschrijding van de in de Aanwijzing vastgestelde 
geluidszones. Voor dit oordeel wordt voorts steun gevonden in de omstandigheid dat 
overtreding van het verbod tot overschrijding van de grenswaarde in de Luchtvaartwet 
als zodanig niet strafbaar is gesteld." Hieruit concludeert de president dat de artikelen 
33 en 34 Luchtvaartwet niet slaan op zone-overschrijding. 

G. VOORLOPIGE BEVINDINGEN 

In het eerste jaar waarin daadwerkelijk overgegaan wordt tot het handhaven van de 
voorschriften ter voorkoming van geluidhinder door vliegtuigen is sprake van meer en 
minder emstige kinderziektes in de handhavingssystematiek. Hierover zijn pralctisch alle 
geraadpleegde betroklcenen het eens. De kritiek geldt zowel de nonnstelling, als het 
handhavingssysteem dat als ondoorzichtig en hier en daar als inconsistent wordt gelcwa-
lificeerd. Len annul gesprekspartners noteert een gebrek aan daadkracht bij de betrok-
ken actoren. Len positief punt is dat de noodzaak tot herziening van de systematiek 
breed wordt gedragen en dat de eerste initiatieven in deze zijn ontplooid. 

Het grootste Icnelpunt waardoor de naleving van de geluidsvoorschriften vastloopt is het 
gegeven dat de toegenomen omvang van het luchtverkeer niet past binnen de grenzen 
die gesteld zijn aan de geluidsoverlast. Bij de vaststelling van de geluidszones rondom 
Schiphol is uitgegaan van een onderschatting van de groei van het luchtverkeer. Voor 
vliegveld Beek geldt lets vergelijkbaars; daar zijn de geluidszones in eerste instantie 
ruim vastgesteld maar zijn deze door de rechter gevoelig verkleind. Door de wanver-
houding tussen het aanbod van vliegbewegingen en de relatief schaarse geluidruimte is 
het handhavingssysteem onder sterke spanning komen te staan, vanwege een belangenaf-
weging die eigenlijk op het niveau van de normering had dienen plaats te vinden. Hier-
door is een aantal leemten en zwalcten van het systeem al snel aan het licht getreden. 

Wat vooral in het oog springt is de tamelijk "botte" normering van de grenswaarden van 
de geluidszones. Door het werken met jaargemiddelden en -quota gericht op het gehele 
volume van het luchtverkeer zijn de mogelijkheden om bij te sturen beperkt. Ook is het 
moeilijk de individuele actoren aan te spreken op de overschrijdingen. Het vrij "zachte" 
systeem van de preventieve handhaving door de sector zelf kan slechts functioneren als 
er ruime marges zijn. Nu de ruimte krap is zal gebruik moeten worden gemaakt van een 
harder instrumentarium om tijdig bij te kunnen sturen. Vooreerst is niet helder welke 
maatregelen de exploitant kan benutten om het volume van het lu ichtverkeer te beperken. 
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Voorts valt op dat de luchtvaartmaatschappijen zo goed als buiten schot blijven. 
Dit terwijl zij (mede) verantwoordelijk zijn voor de optredende geluidsoverlast en tevens 
in staat zijn maatregelen te treffen die overmatige geluidhinder voorkomen. 

Wel kan tegen gezagvoerders worden opgetreden die de routes niet juist volgen. Het 
toezicht hierop wordt bemoeilijkt doordat er teveel verschillende instanties bij zijn 
betroldcen. De conununicatie tussen de verschillende betrokkenen behoeft verbetering. 
Daarbij speelt een rol dat de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) het baange-
bruik en het volgen van de vliegpaden en routes beinvloedt zonder dat het voorkomen 
van geluidsoverlast tot het formele taken-palcket van deze organisatie behoort. De LVB 
wordt in de Luchtvaartwet in het geheel niet genoemd. 

Tenslotte lijkt het erop dat de mogelijkheden om hetzij bestuurlijk hetzij strafrechtelijk 
te sanctioneren ineffectief en moeilijk toepasbaar zijn. 

285. Afgezien van het verbod behoudens ontheffing om de hoofdstuk 2 toestellen te gebruiken. 
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Kritische analyse en aanbevelingen 

§ 1. Inleiding 

Deel IV 

Aan de hand van de schets van het nonnatieve kader (deel II) en van de pralctijkervarin-
gen met de handhaving van de luchtvaartwetgeving (deel III) zullen nu enige suggesties 
worden geformuleerd die mogelijk enkele van de gesignaleerde lcnelpunten zouden 
lcunnen opheffen. Overigens geldt dat door de minister en de RLD al initiatieven worden 
genomen am enige wijzigingen door te voeren. Oak dient te worden benadrukt dat ten 
dele slechts de richting voor verbetering kan warden aangegeven, zonder dat deze in 
detail wordt uitgewerkt. Dit hangt mede samen met het feit dat het tijdsbestek het niet 
toelaat am bepaalde aanbevelingen nu reeds in concreto en in detail uit te werken. Daar-
enboven blijken de problemen inzake de bestrijding van de geluidhinder veroorzaakt 
door vliegtuigen zodanig omvangrijk te zijn dat deze niet door enkele eenvoudige aanbe-
velingen, bijvoorbeeld op het vlak van de handhaving lcunnen warden opgelost. 286  

Inderdaad is, vooral uit de analyse van de handhavingspraktijk, gebleken dat deze mate-
rie a-typisch is en niet overeenkomt met de meer traditionele modellen van handhaving 
van het milieurecht. 2" Traditioneel wordt er immers van uitgegaan dat een belange-
nafweging tussen bijvoorbeeld economische en ecologische belangen heeft plaatsgevon-
den op het niveau van de normstelling (wetgever en bestuur) en dat vervolgens een 
handhaving daarvan plaatsvindt (langs civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrech-
telijke weg) zonder dat op handhavingsniveau de gemaakte belangenafweging dient te 
warden overgedaan. 2" Oak bij de luchtvaartregelgeving is dat gebeurd. Maar uit het 
onderstaande zal evenwel blijken dat van dit principiele model bij de bestrijding van 

286. Zie ook Berenschotrapport, blz. 39. 
287. Zie daarover o.m. uitgebreid bij A. Blomberg en L. Michiels, Handhaven met effect, en in de door 

hen aangehaalde literatuur. 
288. Zie over de vraag op welk niveau deze belangenafweging dient te worden beslecht ook M. Faure, 

Financiele problemen als rechtvaardigingsgrond voor milieuverontreiniging?, R.W., 1988-89, blz. 286- 
297. 
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geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen slechts in geringe mate kan worden terugge-
vonden. Het lijkt er immers sterk op dat de wetgever de belangenafweging tussen de 
economische belangen van de sector en de belangen van de omwonenden heeft vastge-
legd in een dusdanige ondoorzichtige normstelling. Dit leidt er dan ook toe dat veelal 
pas op het niveau van de handhaving opnieuw wordt gediscussieerd over afwegingen die 
norrnaal via een heldere normstelling allang beslecht hadden moeten zijn. Bij een derge-
lijk gebrekkige afstemming tussen de handhaving en het nomistellingsniveau hoeft het 
dan ook niet te verbazen dat de handhaving onder de vigerende regelgeving nauwelijks 
effectief kan worden ingezet om de geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen te bestrij-
den. 289  

In het onderstaande zal dan ook worden betoogd dat dew relatie tussen normstelling en 
handhaving de lege ferenda zodanig dient te worden hervormd dat de belangenafweging 
op normstellingsniveau resulteert in heldere normen, die (anders dan thans het geval is) 
rechtstreeks gericht zijn op de bestrijding van geIuidhinder en met een helder norm - 
adressaatschap, zodat minstens een handhaving in potentie beter mogelijk wordt dan 
vandaag het geval is. 

Wat de structuur betreft, kan worden opgemerkt dat ook in dew paragraaf zoveel moge-
lijk de thematische structuur van de vorige hoofdstukken wordt gevolgd. 

§ 2. Het internationale kader 

A. INCORPORATIE VAN GELUIDSASPECTEN IN DE INTERNATIONALE NOFtMERING 

De normering is voor een groot gedeelte ingebed in een intemationaal kader. Wat 
betreft dat intemationale kader is Nederland mede afhankelijk van de andere partijen 
binnen de intemationale fora. Het formuleren van aanbevelingen ter verbetering vanuit 
Nederland is derhalve niet zo eenvoudig. Toch doen zich daarbij met name op Europees 
communautair niveau mogelijkheden voor. Door de ontwikkeling van een verenigde 
Europese markt kan de Europese Unie binnen de onderhandelingen over landingsrechten 
met derde landen een sterkere positie innemen waardoor hogere eisen bijvoorbeeld met 
betrekking tot de geluidsproductie van toegeIaten toestellen kunnen worden gesteld. 293  
Verder wordt op Europees niveau gewerkt aan een uniforme dosismaat voor het lawaai 
rond luchthavens. Op dit moment is een voorstel voor een richtlijn terzake in voorberei-
ding. Binnenkort wordt verwacht dat de Commissie dat voorstel bij de Raad zal indie-
nen. 291 

 

289. Zie daarover algemeen de recente dissertatie van P. Jong, Handhaafbaar milieurecht, Bestuursrech-

telijke handhaafbaarheid van milieurecht als normstellingsprobleem, Zwolle, Tjeenlc Willink, 1997. 

290. Vooropgesteld dat binnen de Europese Unie zelf consensus mogelijk is over de luchtvaartpolitiek. 

291. Totdat het voorstel worth ingediend is de tekst nog niet vrijgegeven. 
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Het Europese slotallocatie-systeem wordt binnenkort op Schiphol ingevoerd. Daarmee 
word een instrument gegeven om het verkeersvolume te beperken. Het gaat daarbij 
echter in beginsel om een maatregel die een oplossing biedt voor een tijdelijk infrastruc-
tureel capaciteitstekort. Op Schiphol gaat het evenwel om beperkingen die door de 
beschertning van het milieu worden vereist. De invoering van het slot-allocatiesysteem 
zou daar enigszins aan aangepast moeten worden door tenrninste bij de verdeling van 
de slots rekening te houden met de lawaaiproductie van de toestellen waarmee wordt 
gevlogen. 292  

Voor zover de landingsrechten van luchtvaartmaatschappijen hun basis vinden in 
bilaterale onderhandelingen zal daarbinnen meer rekening gehouden moeten worden met 
geluidsaspecten. Naar verluidt is door de RLD inmiddels een beleidswijziging in die 
richting ingezet . 293  

In het algemeen verdient het derhalve aanbeveling om ook in dit intemationale juridisch 
instrumentarium dat traditioneel vooral gericht was op reguliering en bevordering van 
het vrije luchtvaartverkeer, meer rekening te houden met geluidsaspecten. 

B. GROTERE EFFECTIVITEIT, ONDER MEER DOOR MEER NORMDIFFERENTIATIE 

Meer in het algemeen werd in deel II reeds aangestipt dat er ook op normatief vlalc in 
het intemationale kader het een en ander schort en voor verbetering in aantnerking 
komt. 

Zo bleek onder meer dat ook de normering op intemationaal vlak zeer complex is, 
hetgeen de handhaafbaarheid van normen niet ten goede komt. Ook bleken de 
vastgestelde normen niet steeds effectief om het vooropgestelde doe te lcunnen bereiken. 
Een voorbeeld van dit gebrek aan effectiviteit dat hierboven werd gegeven, betreft het 
feit dat bij het bepalen van de klimgradient wordt uitgegaan van het oudst toegelaten 
toestel, met de zwaarste lading, onder de meest ongunstige omstandigheden. Hierdoor 
wordt, met andere woorden, een uniforme norm ingevoerd en nog wel degene die 
uitsluitend voor de technische "zwakste" toestellen optimaal zou zijn. Vanuit de 
reguleringstheorie wordt nochtans voorgehouden dat een optimale specificiteit van 
normen dient te worden nagestreefd, waarbij de norm zoveel mogelijk aan de specifieke 
omstandigheden beantwoordt, tenzij deze verdere differentiering van de norm hogere 
kosten zou meebrengen dan de opbrengst in verdere differentiatie. 294  In dit geval 

292. Hierop wordt bij de preventieve handhaving nader ingegaan. 
293. Berenschot-rapport, blz. 42. 
294. Deze theorie van de "optimale specificiteit" van normen vindt men onder ander bij I. Ehrlich, en R. 

Posner, An Economic Analysis of Legal Rule-Making, Journal of Legal Studies, 1974; M. Faure en 
J. Lefevere, The Draft Directive on Integrated Pollution Prevention and Control: an Economic 
Perspective, European Environmental Law Review, 1996,112-122; Ch.D. Kolstad, Uniformity versus 

-• 
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echter !can gemalckelijk (dim aan relatief lage infonnatiekosten) warden vastgesteld wat 
de optimale klimgradient van verschillende toestellen is, rekening houdende met hun 
specifieke technische mogelijkheden. Oak kan a post gemalckelijk warden herkend om 
wat voor toestel het ging, zodat deze gedifferentieerde norm ook eenvoudig te 
handhaven zou zijn, aan de hand van actuele metingen. Daaruit volgt dat het, anders 
dan vandaag in de ICAO-regelingen het geval is, aanbeveling verdient om een 
gedifferentieerde klimgradient in te voeren, afhankelijk van specifieke omstandigheden, 
zoals het type vliegtuig. 

§ 3. De Nederlandse OuchtvaarDregelgeving 

A. GROTE CONSISTENT1E EN HELDERHEID VEREIST 

Zowel uit de schets van de Nederlandse luchtvaartwetgeving als uit de 
praktijkervaringen mag worden afgeleid dat de inzichtelijlcheid en vooral de consistentie 
van de regelgeving verbetering behoeft. Dit sluit aan bij ons theoretisch uitgangspunt 
dat een effectieve handhaving slechts mogelijk is wanneer spralce is van heldere 
norrnstelling. Met name is een betere afstenuning tussen de Luchtvaartwet en de Wet 
luchtverkeer noodzakelijk. 295  De voorkeur zou uitgaan naar een integratie van beide 
wetten en naar een afstemmingsregeling van de uitvoeringsbesluiten. De rol van de 
Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie bij de voorkotning van geluidhinder zal daarbij een 
wettelijke basis moeten lcrijgen. 

Ook in de wetgeving inzake de bestrijding van geluidhinder door vliegtuigen treft men 
het in het milieurecht bekende dilemma aan tussen enerzijds een gedetailleerde regeling 
in de wet in formele zin (met het voordeel van een grotere democratische legitimiteit, 
man het nadeel van een te grate starheid en te - geringe soepelheid) en anderzijds een 
vage wet met gedetailleerde regelingen in uitvoeringsbesluiten (met geringere 
democratische legitimatie, maar met het voordeel van grotere souplesse). 

Differentiation in Regulating Externalities, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 
14, 1987, 386-399 en Al. Ogus, Standard Setting for Environmental Protection. Principles and 
Processes, in M. Faure, J. Vervaele, en A. Weale, (red.), Environmental Standards in the European 
Union in an Interdisciplinary Framework, Antwerpen, Maklu, 1994, 23-37. 

295. Hiertoe worden al initiatieven omplooid. 
296. Zie daarover onder meer de interessante overwegingen van de voormalige Minister van lustitie Hirsch 

Bailin in zijn notitie Zicht op wetgeving, T.K., 1991-92, nr. 22008, 30: "Uiterst belangrijk is het 
tenslotte, dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn. Degenen die met de regels warden 
geconfronteerd, de burgers en degenen die de regels moeten aanpassen, bestuur en rechter, moeten 
duidelijk voor ogen hebben wat de wetgever wil en bedoelt en wat zij zelf mogen of moeten doen of 
nalaten. Voor een deel is ingewikkelde en ondoorzichtige wetgeving niet geheel te vermijden, te weten 
voorzover zij door de ingewikkeldheid van de materie veroorzaakt worth. In andere gevallen worth de 
ontoegartIcelijkheid veroorzaakt doordat de makers van de wet niet over voldoende bekwaamheid of tijd 
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Het huidige systeem van gedelegeerde wetgeving door middel van AmvB's en andere 
uitvoeringsbesluiten en -beschikkingen is vrij moeilijk toegankelijk, zelfs voor 
specialisten. Aan de andere kant geeft deze wetgevingstechniek de mogelijkheid van 
snelle aanpassingen aan de voortgaande techniek en geeft de mogelijkheid van op de 
specifieke omstandigheden toegesneden regelgeving. Het nadeel is gelegen in de 
ondoorzichtigheid . 

Voor de verschillende onderwerpen die thans regeling vinden bij of lcrachtens de wet 
zou kritisch moeten worden nagegaan in welke mate er behoefte is en gebruik wordt 
gemaakt van gedelegeerde regels. De regelgeving ten behoeve van de voorkoming van 
geluidhinder is vrij star: de besluitvorming verloopt vrij traag en dat is zeker uit het 
belang van de rechtsbeschenning verdedigbaar. Evenmin wordt op nationaal vlak 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om qua normering te differentieren tussen de 
verschillende luchthavens. Daamiee komt thans het theoretische voordeel van de 
souplesse van een normering via uitvoeringsbesluiten te vervallen en zou uit een oogpunt 
van helderheid van regelgeving meer te zeggen zijn voor het opnemen van de normen 
in de wet zelf. 297  

B. TAAKSTELLING VAN EN COMMUNICATIE TUSSEN DE BETROIUCEN ACTOREN 

Ook de communicatie tussen de verschillende actoren behoeft sterke verbetering. 
Daarbij kan worden aangesloten bij de suggestie van de onderzoekers van bureau 
Berenschot om een specifieke coordinator aan te stellen ten behoeve van de handhaving 
ter voorkoming van geluidhinder. De integratie of tenminste afstenuning van de 
verschillende wetten en regelingen kan al bijdragen tot een verheldering van de 
taakverdeling en zal als zodanig al bijdragen tot een verbetering van de handhaving. 

Overigens zou de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie een duidelijkere en formeel 
vastgelegde rol moeten spelen bij de handhaving van de geluidsvoorschriften. Nu heeft 
zij immers de facto wel een belangrijke invloed op de geluidsproductie, maar de 
Luchtvaartwet richt zich niet op deze LVB. Bij het geven van instructies die leiden tot 
het volgen van een andere route, zou meer rekening gehouden dienen te worden met de 
optredende geluidhinder op de grond. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door bij voorkeur 

296.-• 
bleken te beschikken om helder en eenvoudig te formuleren. En in weer andere gevallen - en niet het 
geringste aantal - ontstaat een onnodig sterke gedetailleerdheid in de regelgeving, doordat een of meer 
der participanten in het wetgevingsproces een volledige greep van de overheid of uiterste 
rechtvaardigheid in alle situaties en voor alle gevallen wil bereiken. Dit leidt dan, veelal 
onvermijdelijk, tot zeer verfijnde regelgeving. Dergelijke verfijnde regels leiden er - mede door 
controleproblemen - vervolgens vaak toe, dat het met de wet beoogde resultaat niet bereikt wordt. Ze 
schieten dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de doeltreffendheid tekortr. 

297. De vaststelling van de geluidszones zal vanzelfsprekend wel deel uit moeten maken van specifieke 
vaststelling in de aanwijzing tot luchtvaartterrein. 
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alleen op grotere hoogten aanvullende instructies te geven. 298  Daarbij zal ook de 
onderlinge verhouding tussen LVB en RLD helder moeten worden geregeld. 

Voorts zouden de gegevensbestanden en de rapportages beter op elkaar lcunnen worden 
afgestemd door van dezelfde definities en van dezelfde meetmethoden uit te gaan. Op 
dit moment is tijdrovend onderzoek nodig om na te gaan of er al dan niet op instructie 
van de vliegroutes is afgeweken. Een duidelijke rapportageverplichting (al dan niet 
geautomatiseerd) door de LVB zou dit kunnen verhelpen. 299  

Ook zou in het algemeen het statuut van de RLD moeten worden herzien. Dew dienst 
blijkt thans te veel verschillende functies te verenigingen, waarbij het risico van een 
belangenverstrengeling, gepaard gaande met een dergelijk "twee petten-probleem" niet 
denlcbeeldig is. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op het felt dat deze 
RLD bevoegd is om namens de minister ontheffingen te verlenen (die tot een toename 
van geluidsoverlast lcunnen leiden) en [evens controletaken heeft. Er heeft met andere 
woorden geen duidelijke scheiding plaatsgevonden tussen normstelling (via een 
ontheffingsbeleid) en controle. 

§ 4. De geluidnormering 

Kritische analyse en aanbevelingen 

A. JURIDISCH INSTRUMENTARIUM THANS ONVOLDOENDE GERICHT OP GELUIDHINDER 

VAN INDIVIDUELE VLIEGBEWEGINGEN 

Het kernprobleem bij de normering van geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen de 
lege lata is dat er geen geluidsvoorschriften bestaan die gericht zijn op de 
vliegbewegingen zelf (alleen afgeleide voorschriften met betrekking tot de te volgen 
uitvliegroutes). Er is weliswaar een geluidsnormering, maar die is onhelder en dus 
moeilijk handhaafbaar, onder meer omdat de getolereerde geluidhinder te hoog ligt, 
omdat er slechts met een jaarlijkse belasting en niet met piekbelastingen wordt gewerkt 
en omdat het normadressaatschap onvoldoende fielder is. Dit zal hieronder nog kort 
worden geadstrueerd. Aanbevelingen die een remedie vormen voor elk van deze 
aspecten kunnen uiteraard worden geformuleerd. Belangrijker natuurlijk is de vraag of 
het mogelijk is om de normering zodanig te structureren dat de normen rechtstreeks op 
de bestrijding van geluidhinder worden gericht. 

Als kanttekening vooraf kan inderdaad worden geponeerd dat de thans bij of lcrachtens 
de wet vastgelegde normen ter voorkoming van geluidhinder op een zeer gebrelckige 
wijze in relatie staan tot de werkelijk ondervonden hinder in de omgeving van de 
luchtvaartterreinen. Dit heeft betrekking op het gegeven dat niet het werkelijk 
veroorzaakt geluid wordt gemeten maar dat dit worth berekend. Dit terwijI bij 

298. Afgezien natuurlijk van de instructies die uit een Oogpunt van veiligheid noodzakelijk zijn. 

299. Berenschot-rapport, blz. 22. 
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daadwerkelijke metingen de toerekening van veroorzaakte (overmatige) geluidhinder 
mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt het geluid dat onder de waarde van 65 dB(A) 
blijft niet meegerekend. Nochtans wordt bij een dergelijke sterkte wel degelijk hinder 
ondervonden. 

Van de gebruikte Kosten-eenheid, evenals van de nachtnorm als meeteenheid kan 
worden gezegd dat deze aan aanpassing respectievelijk aan vervanging toe zijn. Daarbij 
zal aansluiting gezocht moeten worden bij de (komende) Europese normering, 
vooropgesteld dat deze normstelling strenger is dan de vigerende. Overigens zal deze 
normering vermoedelijk, uitgaande van de Europese milieuregelgeving, 
minimumnormen bevatten waarvan de lidstaten in strengere zin af lcunnen wijken (art. 
130 t EG). Vooreerst is met te zeggen of men op Europees niveau de keuze laat tussen 
meten of berekenen. Mogelijkerwijs biedt het daadwerkelijk meten van het geluid een 
betrouwbaarder relatie tussen optredende hinder en de en de na te leven norm. Tenslotte 
verdient het de voorkeur om eenzelfde dosismaat te gebruiken voor de verschillende 
geluidsbronnen, zoals die nu gelden voor industrielawaai, wegverkeer en 
spoorweglawaai. Dit verdient nader onderzoek op technisch vla1c. 

Door te werken met jaargemiddelden en -quota wordt er een norm gebruikt die zich tot 
een collectief richt. ' Daardoor kan de geluidhinder moeilijk aan de individuele 
veroorzaker ervan worden toegerekend. Zo blijft de individuele "lawaaimaker" 
grotendeels buiten schot en kan geen van de gezamenlijke veroorzakers snel en 
doeltreffend worden afgerekend op zijn gedrag. Op dit moment wordt te weinig door 
middel van specifieke voorschriften gericht tot de individuele actoren een delckend 
systeem geconstrueerd. Dit heeft tot gevolg dat de betreffende addressaat alleen wordt 
genoopt tot voorkoming van de hinder "voor zover in diens vermogen ligt". 301 

B. BELEMMERENDE WERKING VAN AFSPRAKEN 

Ook bleek dat de handhaving soms ernstig wordt bemoeilijkt doordat afspraken worden 
gemaakt tussen bijvoorbeeld de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en de minister, 
waarbij impliciet wordt overeengekomen dat (in mil voor bepaalde tegenprestaties) de 
reglementair vastgestelde normen niet zullen worden gehandhaafd. Het betreft hier de 
facto een vorm van gedogen waarbij van een wettelijk normatief kader wordt afgeweken 
en dat zelfs soms de vorm krijgt van een convenant met betrokken partijen. 302  Ook 
op dit vlak blijkt de luchtvaartsector in het milieurecht een geheel eigen koers te varen. 

300. Dat wil zeggen naar de interpretatie in de rechterlijke uitspraken van de Haarlemse rechter (zaaknr. 
39153/ KG ZA 97 - 484, uitspraak nr. 377, d.d. 15-8-1997) en de Amsterdamse rechter (rolnr. 
97/2305G, d.d. 9-10-1997). 

301. Daarbij verdient het de voorkeur dat de wet zich niet kan beperken tot aangeven dat de actor "dient 
te doen wat in zijn vermogen ligt" zonder aan te geven welke deze maatregelen dit vermogen behelst. 

302. Zie bijvoorbeeld het Memorandum van afspraken van 27 augustus 1997, dat hierboven werd 
besproken. 
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In doctrine en jurisprudentie zijn immers heldere criteria vastgelegd, waarin is bepaald 
ander welke voorwaarden in het milieurecht gedogen. 303  Het sluiten van 
convenanten aanvaardbaar kan worden geacht. Eon van de pipers daarbij is dat 
steeds de aandacht dient uit te gaan naar rechten van derden wier belangen zouden 
kunnen worden aangetast. Met die rechten van derden blijkt evenwel nauwelijks 
rekening te worden gehouden wanneer dergelijke memoranda in de luchtvaartsector 
worden afgesloten. 

Wij zouden derhalve aanbevelen dat wanneer een helder en inzichtelijk normatief kader 
is uitgewerkt (waarover hieronder meer), dit in beginsel wordt gehandhaafd en waarvan 
niet via afspralcen wordt afgeweken. 

C. FLEXIBILITEIT VIA "GELU1DSRECHTEN" BINNEN GELUIDSZONERING 

Zoals in de inleiding tot deze paragraaf reeds werd aangegeven, schiet het huidig 
instrumentarium ter bestrijding van geluidhinder vanwege een aantal redenen tekort, 
maar vooral omdat de normering inzake geluid onhelder is en de handhaving bemoeilijkt 
wordt door onheIderheid aangaande het normadressaatschap. Zoals aangegeven, lcunnen 
verschillende remedies worden uitgedacht. Bij die remedies lijkt het in ieder geval van 
belang dat alle hinder in de normstelling wordt meegenomen (en niet slechts die boven 
de 65 dB (A)) en dat een systeem wordt uitgewerkt waarbij de (juist zeer storende) 
piekbe1asting wordt bestreden. Dat laatste zou ook een betere aanspralcelijkheidstelling 
van individuele overtreders mogelijk malcen. 

Het bestaande systeem van de geluidszonering zou als planologisch instrument goede 
diensten lcunnen doen. Als te handhaven norm is deze maat echter onvoldoende. Door 
middel van het verbinden van een maximum aan de piekgeluiden zouden in de toekomst 
sancties kunnen worden opgelegd aan individuele veroorzakers van overmatige 
hinder. 3c5  

303. lie over criteria voor het gedogen in bet milieurecht am. F.C.M.A. Michiels, Zullen we handhaven?, 

in P.J.J. Van Buuren, G. Betlem en T. Ylstra, (red.), Milieurecht in Stelling, Utrechtse opstellen over 

actuele thema's in het milieurecht, Zwolle, 1990, 37-47; PJ.J. Van Buuren, Gedogend besturen in het 

milieurecht, MenR, 1990, 66-75: 	Holsink, Gedoogsituaties als complicerende factor voor de 

rechtsbescherming, in L.J.A. Dama en R. Uylenburg, (red.), Rechtsbescherming in het milieurecht. 

Zwolle, 1990, 55-56 en de jurisprudentie(besprekingen) in Gedoogrecht(spraak), Vereniging voor 

Milieurecht, 1993-2, Zwolle, evenals in Th.G. Dmpsteen, en D. van der Meyden, Jurispmdentie 

Milieurecht, met annotaties, ed. 1995, Zwolle, 92-125 en vooral de recente van dissertatie van 
G.T.1.M. lurgens, Bestuurlijk gedogen, Aanvaardheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het 

milieurecht en het tuimtelijk recht, Zwolle, 1996. 

304. Een juridische "stand van zaken" inzake convenanten vindt men o.a. in een recent themanummer van 

MenR, 1997, 

305. 1.M.H.F. Teunissen, Flet Plan van aanpak Schiphol: Rechtsbescherming gewaarborgd?, in: T.G. Tan, 

1.M.H.F. Teunissen, F.P.C.L. Tonnaer, Het Plan van aanpak Schiphol, Zwolle 1991, blz. 28. 
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De vraag rijst via welk instrument een dergelijke normering idealiter zou lcunnen 
worden gerealiseerd. Een theoretisch denkbaar model is om via de zojuist aangehaalde 
geluidszonering aan de exploitant een jaarbelasting toe te staan en aan de exploitant de 
verantwoordelijkheid te geven voor het binnen de grenzen van deze jaarbelasting 
blijven. De luchthavenexploitant zou dan vervolgens, rekening houdende, onder meer 
met factoren zoals verwachte groei en een evenwichtige spreiding van de 
vliegbewegingen zelf, zoals dat nu ook grotendeels gebeurt, veel gerichter lcunnen 
alloceren, rekening houdende, o.m. met de geluidsbelasting die door separate 
vliegbewegingen wordt veroorzaakt. In een dergelijk theoretisch model zou men, naar 
het voorbeeld van de theorievonning over de verhandelbare emissierechten 306  in 
beginsel een optimale allocatie van vliegbewegingen lcunnen lcrijgen, rekening houdende 
met de geluidsbelasting veroorzaakt door ieder vliegtuig. Het aantrelckelijke van dit 
model is dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij degene die de eerste 
controlemogelijkheid over de belasting van de luchthaven heeft, nl. de exploitant. Zulks 
veronderstelt dan vervolgens dat de exploitant zelf de toegestane rechten streng 
controleert en dat de overheid de toegestane jaarbelasting (en eventuele piekbelastingen) 
controleert en handhaaft. 

Dit denkmodel is evenwel in de praktijk niet volledig uitvoerbaar, onder meer omdat 
er veelal technische problemen zijn bij de metingen van geluidhinder veroorzaakt door 
individuele vliegbewegingen, maar ook omdat de belasting van de luchthaven ten dele 
afhankelijk is van factoren onafhankelijk van de wil van de exploitant. Dit laatste 
element zou er voor pleiten om het model van de verhandelbare emissierechten te 
combineren met het slot-allocatiesysteem. Daarbij fungeert een onafhankelijk 
coordinator als instantie die de geluidruimte toewijst. 

Het model kan toch nuttig blijken, precies omdat het benadrukt dat voor de 
omwonenden, afgezien van piekbelasting, de totale jaarlijkse belasting dient te worden 
begrensd of gereduceerd. Bijgevolg dient een instrumentarium te worden uitgedacht dat 
voldoende flexibiliteit biedt om dit te bewerkstelligen. 

In dit verband wordt wel gedacht aan flexibilisering van de geluidszones, waardoor 
plaatselijke overschrijdingen van de zone gecompenseerd kunnen worden door 
onderschrijdingen op andere plaatsen. Daarbij zou dan uitgegaan moeten worden van 
het maximale aantal gehinderden. Het is de vraag of deze benadering soelaas kan bieden 
omdat daarmee geen inzicht wordt gegeven in de hinder die ten gevolge van de 
flexibilisering onmiddellijk buiten de 35 Ke zone toeneemt. In elk geval zouden dan ook 
bij deze benadering twee eisen moeten worden gesteld. Er zou de verplichting aan 

306. Zie daarover het basiswerk van J.H., Dales, Pollution, property and prices, An essay in policy-making 
and economics, Toronto, 1968 en voor Nederland de hoogst interessante dissertatie van M. Peeters, 
Marktconform milieurecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van 
vervuilingsrechten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992. 
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moeten warden verbonden dat de compensatie altijd moet leiden tot minder gehinderden, 
oak rekening houdend met de 20 Ke zone. Daarnaast zal het isolatieprogramma moeten 
worden verruimd omdat de emstige hinder op tneer plaatsen kan optreden dan met het 
huidige systeem van de vastgestelde zones. 

Daarnaast zijn nog andere suggesties ter verbetering mogelijk. 

De eerste suggestie heeft betrelcking op de tijdspanne van een jaar waarover de 
geluidbelastirag wordt berekend. Zonder in eerste instantie uit te gaan van wijzigingen 
in het systeem van gemiddelden en collectieve quota kan worden nagegaan of er goede 
mogelijkheden zijn om de berekeningsperiode terug te brengen. Het simpelweg 
terugbrengen van de periode van een jaar naar een tnaand of naar een kwartaal zou ten 
koste gaan aan de mogelijkheden van de langere termijn planning door de 
luchtvaartmaatschappijen evenals van de reisorganisaties en de verladers. Bovendien 
moet rekening gehouden worden met seizoensinvloeden towel wat het reizigersaanbod 
als wat de vracht betreft. 3m  Tevens moeten buffers warden ingecalculeerd in verband 
met bepaalde onvoorziene omstandigheden zoals ongunstige wind of onverwachte 
evenementen. 3' 

Bijgevolg zou een flexibel systeem nodig zijn dat zowel de belangen van de 
verschillende vervoerders in acht neemt als de milieugrenzen eerbiedigt. In beginsel zou 
uit het oogpunt van de planning daarbij de periode van een jaar behouden kunnen 
blijven. Om het systeem stuurbaar te houden moeten verschillende ijkpunten op kortere 
tijdsintervallen warden ingebouwd, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Aan deze 
kortere perioden zou een maxirnale geluidsbelasting lcurmen warden verbonden, zodat 
de geluidbelasting evenwichtig over het jaar kan warden verdeeld en er geen perioden 
zijn waarin overmatige hinder optreedt, overigens met marges die seizoenseffecten op 
karinen vangen. De extra gebruikte ruimte in een bepaalde periode kan dan met mate 
warden gecompenseerd met een meer "luwe" periode. Bij de keuze van de rekenperiode 
van een jaar hoeft niet noodzalcelijkerwijs van het kalenderjaar te warden uitgegaan. 
Men kan oak een systeem ontwerpen waarbij het meetjaar mee verschuift met de 

307. Uit praktisch oogpunt zou daarbij rekening gehouden moeten worden met de momenten waarop in 
Internationale verband afspraken worden gerrtaakt over de reisschema's. In het kader van de IATA 

worden op twee momenten (juni en november) per jaar Internationale afspraken tussen de 

luchtvaanmaatschappijen gemaakt over de zomer- en wintervluchtschema's. Voor wat betreft de 

vrachtsector zullen de verschillende vervoerders aan k -unnen geven wanneer zij hausses in het aanbod 

van seizoensgoederen venvachten respectievelijk wanneer er rustige perioden zijn. Bedrijfseconomisch 

gezien lijkt het ons dat men probeert zoveel mogelijk door het jaar been de capaciteit gelijkmatig te 

benutten. 

308. Een (onverwachte) deelname aan de Europacup-finales leidt bij voorbeeld tot een plotselinge vergroting 

van de vraag naar charters, langdurige afwijking van de gebruikelijke windrichting leidt tot een 

gewijzigd baangebruik. 
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Deel IV 

gebruiksmaand. 3°9  Dat systeem moet zodanig worden ingericht dat het nooit mogelijk 
is om in een willekeurige periode van twaalf maanden het jaarquotum te overschrijden. 

Samenvattend lijkt het, naast de hierboven geformuleerde concrete aanbevelingen, van 
belang om de normering zodanig te wijzigen dat geluidhinder veroorzaakt door 
individuele vliegtuigen met alleen meer zoals nu, via het volgen van de uitvliegroutes 
dient te worden gehandhaafd, maar dat de schending van de vast te stellen 
geluidsnormen de lege ferenda ook rechtstreeks afdwingbaar zou moeten worden. De 
naleving van die normen zou, om de aangegeven redenen, de eerste 
verantwoordelijkheid van de exploitanten dienen te zijn, maar daamaast zouden 
schendingen via individuele vliegbewegingen ook gesanctioneerd dienen te worden. Het 
bevoegde gezag moet een rol houden, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. 

§ 5. De handhaving 

A. HEFFINGEN ALS HANDHAVINGSINSTRUMENT 

Vooraf dient te worden aangegeven dat wij ons ten dele bij het formuleren van 
aanbevelingen, conform de opdracht, vooral richten op de handhavingsmogelijIcheden 
op bestuursrechtelijk en strafrechtelijk vlalc. Er zijn uiteraard ook andere instrumenten 
denkbaar die zouden kunnen worden ingezet om geluidhinder te bestrijden. Hierbij valt 
te denken aan het gebruik van heffingen en gedifferentieerde tarieven op het 
veroorzaken van geluidhinder. Deze instrumenten worden ook daadwerkelijk ingezet op 
de Nederlandse luchthavens. De heffing is immers in de literatuur beschouwd als een 
van de belangrijkste instrumenten om extemaliteiten te bestrijden. 310  Ten dele wordt 
ter bestrijding van geluidhinder reeds van heffingen gebruik gemaakt, 311  maar dit 
geschiedt vooralsnog te weinig gedifferentieerd. 312  Ook hier zou, volgens de 
hierboven verwoorde theorie van de optimale specificiteit, een mogelijkheid bestaan om 
bijvoorbeeld extra hinderende toestellen zeer zwaar te belasten. Volgens het 
uitgangspunt van Pigou 313  zou de marginale heffing dan zodanig zwaar dienen te zijn 
dat de heffingsplichtige prildcels krijgt om de extemaliteit optimaal te intemaliseren, 
d.w.z. om de overmatige geluidhinder te vennijden en dus om met een "rustiger" type 
te vliegen. 

309. Zo kan het maandgebruik worden afgezet tegen het afgelopen jaar. Een grotere souplesse is mogelijk 
door het maandgebruik af te zetten tegen bijvoorbeeld de zes maanden voorafgaande en vijf maanden 
volgend op de gebruiksmaand. De souplesse zit hierin dat de gebruikers eventueel noodzakelijke 
beperkingen over meer maanden kunnen uitsmeren. 

310. A. Paulus, The Feasibility of Ecological Taxation, Antwerpen, Maklu, 1995. 
311. Waarvan de opbrengst onder meer wordt gebruikt om geluidsisolerende maatregelen te financieren. 
312. De financiele prikkels moeten natuurlijk niet ongedaan worden gemaakt door andere prijsstellingen. 

Zo wordt bijvoorbeeld Schiphol door verschillende toestellen aangedaan vanwege de zeer lage 
kerosineprijs. 

313. A.C. Pigou, A Study in Public Finance, London, McMillan, 1951. 
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Op de mogelijkheden van o.m. deze heffingen als instrument ter bestrijding van 
geluidhinder wordt in het kader van dit onderzoek evenwel niet verder ingegaan. 

B. DE PREVENT1EVE HANDHAV1NG 

Kritische analyse en aanbevelingen 

I. Rapportageverplichting als instrument van zelfregulering 

De preventieve handhaving gericht op voorkoming van geluidhinder legt de 
verantwoordelijIcheid bij de veroorzakers en kan worden gekenschetst als een systeem 
van interne milieuzorg en zelfregulering. Inderdaad ligt de belangrijkste 
verantwoordelijkheid, ook wat betreft het toezicht op de naleving van de geluidszones, 
bij de exploitant. Ook op de maatschappijen rust evenwel een belangrijke taak. De 
onduidelijlcheid in de nomistelling leidt er evenwel toe dat de verschillende taken en 
verantwoordelijkheden onvoldoende helder zijn afgebakend. Aangezien het hier gaat om 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende actoren zal de verdeling van 
verantwoordelijkheden duidelijk(er) moeten zijn. Hierdoor kan beter voorkomen worden 
dat de verschillende partijen de zwarte piet naar elkaar toeschuiven. 

Overigens moet worden benadrukt dat het in toenemende mate gebruik maken van 
milieuzorg en zelf-regulering binnen de handhaving an sich geen probleem hoeft te zijn. 
Positief beschouwd wordt bedrijfsinteme milieuzorg in de literatuur immers geprezen 
als een systeem waarbij in sterke mate gebruik wordt gemaakt van de eigen 
verantwoordelijIcheid van de justitiabele, die een afdwingen van handhaving via exteme 
dwang kan voorkomen. 3 " Maar ook een dergelijk systeem werkt uiteraard alleen als 
er een "stok achter de deur" bestaat, die kan worden gebruikt wanneer de "zelf-
controle" faalt. Precies om die reden wordt het nut van bedrijfsinteme milieuzorg en 
de aanverwante certificering vanuit strafrechtelijke hoek soms we) in twijfel 
getrokken. 315  Kritiek kan natuurlijk we) worden geuit op het feit dat het juist degene 
is die het meeste belang heeft bij de groei van de luchthaven, namelijk de exploitant, 
die ook de beperking op het aantal vliegbewegingen zou moeten controleren. Een 
externe controle is derhalve, vanwege dit risico van belangenverstrengeling, 
onafwendbaar. Nochtans kan een primaire rapportageverplichting van de exploitant 
zeker nuttig zijn. 

In dit kader is de opstelling van een gebruiksplan door de exploitant een goed middel 

314. Zie o.m. L.F. Wiggers-Rust, (red.), De flexibele milieuvergunning en bedrufsinterne milieuzorg 

(BIM). Lelystad, Vermande, 1997; A.B. Blomberg, en F.C.M.A.. Michiels, a.w., 299-301 en de 
literatuur aangehaald door Visser, M., Strafrechtelijke zorgplichtbepalingen over de grens? De 

strafrechtelijke afdwingbaarheid van milieuzorgplichtbepalingen in BeIgie en Nederland, in M. Faure 
en K. Deketelaere, (red.), his Commune en Milieurecht, Actualia in het milieurecht in Belgie en 

Nederland, Antwerpen, Intersentia, 1997, voetnoten 26-34. 

315. M.V.C. Aalders, Handhaving en zelfregulering, lustitiele Verkenningen, 1994, nr. 9,47-69 en R.A.J. 

Van Gestel, Zelfregulering door bedrijfsinteme milieuzorg gaat niet vanzelf. Ment 1994, 166-175. 
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2. Verhandelbare "geluidrechten" en slotallocatie 

Deel IV 

als rapportageverplichting vooraf. Er zal echter meer duidelijkheid moeten komen 
aangaande de vraag welke maatregelen de exploitant ter beschikking staan om te zorgen 
dat het gebruiksplan wordt gevolgd en dat overschrijding van de geluidszone wordt 
voorkomen. In de afgelopen periode werd met name als probleem ervaren dat de 
exploitant geen instrumenten zou hebben om zelf het volume van het verkeersaanbod 
te beinvloeden. Dit maakte het clan ook de lege law in de praktijk zeer moeilijk om 
vorm te geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de exploitant. Met de invoering 
van de slot-allocatie is daar nu wel een mogelijkheid toe gegeven. Daarbij moet de 
slotallocator een effectief milieuvolumebeleid lcunnen voeren. 316  

Tot nu toe zijn er geen specifieke voorschriften die gericht zijn tot de 
luchtvaartmaatschappijen. Deze zijn, naar het zich laat aanzien met verantwoordelijk 
voor de naleving van de geluidsvoorschriften. 3 " Dit moet als een belangrijk tekort 
van de normstelling de lege law worden beschouwd, omdat overschrijdingen van de 
geluidszone(s) immers (mede) worden veroorzaakt doordat onvoldoende de hand wordt 
gehouden aan vertrek- en aankomsttijden en doordat de maatschappijen zelf bepalen met 
welke toestellen wordt gevlogen. Ook hier is dus veel ruimte voor verbetering, waarbij 
de verantwoordelijkheid voor de naleving van de geluidsnormen bij de maatschappijen 
wordt gelegd. Er kan dus ook aan worden gedacht om de luchtvaartmaatschappijen 
beperkte "geluidsvervuilingsrechten" toe te kennen, die zij vervolgens zelf optimaal 
kunnen alloceren over hun vliegtuigen en vliegbewegingen. Door, bijvoorbeeld in 
combinatie met het slot-allocatie-systeem, aan de maatschappijen een bepaalde 
geluidruimte ter beschikking te stellen zullen de maatschappijen er beter voor zorg 
dragen dat de geluidzones niet worden overschreden en dat geen vermijdbare hinder zal 
optreden. Hierdoor zou een marktgerichtheid van de regulering lcumen worden 
gecombineerd met een betere beschenning voor de omwonenden met betreklcing tot de 
reductie van geluidhinder. Natuurlijk is het wel noodzalcelijk dat er een voldoende buffer 
wordt ingebouwd zodat steeds kan worden bijgestuurd indien nodig. Ook zal zeer 
regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks, gecontroleerd moeten worden hoeveel geluidruimte 
door de vliegtuigen van de maatschappijen is opgebruikt. 318  We gaven immers al aan 
dat ook een marktgericht geluidsallocatiesysteem alleen werkt mits behoorlijke controle. 
Het FANOMOS-systeem en een eventuele meldingsplicht van de maatschappijen zouden 
hier goede diensten kunnen bewijzen. Daarbij zou meer rekening gehouden lcunnen 
worden met de tijdstippen waarop binnen de luchtvaartsector (IATA) overleg wordt 

316. Ook al ligt deze niet in handen van de exploitant maar van een onafhankelijke coOrdinator. 
317. Afgezien van het beleid ten aanzien van hoofdstuk 2, toestellen. 
318. Deze suggestie zou gecombineerd kunnen worden met de eerdere suggestie om de geluidruimte in 

kleinere tijdsintervallen op te delen. 
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gevoerd over zomer- en winterschema's. 319  Ook de regelmatige gebruikers van de 
luchthavens zouden een gebruiksplan ;airmen opstellen waarin wordt aangegeven welke 
de prognoses voor het komende jaar zullen zijn, van welke vliegtuigen men gebruik wil 
maken en op welke tijdstippen van de dag of nacht men gebruik wenst te maken van de 
luchthavens. 

Het slot-allocatiesysteem begrenst de groei en ontwikkeling van de luchthaven en is 
eigenlijk bedoeld als oplossing voor tijdelijke capaciteitstekorten. Wellicht zou een nog 
verder doorgevoerd systeem van verhandelbare emissierechten op den duur een betere 
sturingsmogelijkheid geven, waardoor de luchtvaartmaatschappijen onderling voor een 
adequate verdeling van de geluidruimte kunnen zorgen. Een lcritiek die tegen een 
systeem van verhandelbare emissierechten zou lcumien worden ingebracht, is dat 
hierdoor de rnilieubelasting nooit afrteemt, maar steeds zal worden volgemaakt; aldus 
zouden milieutechnische verbeteringen aan vliegtuigmotoren nooit ten goede aan het 
milieu en de omwonenden kurtnen komen, hetgeen in strijd is met de in de 
luchtvaartwetgeving gegeven erkenning dat de 35 Ke zone eigenlijk te ruim is en met 
in het concrete geval van Schiphol de toezegging van de staat dat de verbeteringen aan 
vliegtuigen wet ten goede aan het milieu zouclen komen. Een mogelijke remedie 
daartegen is het systeem waarbij bij iedere ovemame van rechten een bepaald 
percentage van de etnissie dient af te nemen. 32°  

3. Bevordering van naleving via rapportage, waarborgen en transparantie 

Zoals aangegeven, is ook bij een dergelijk veeleer marktgericht systeem van verdeling 
van geluidsruimte, onafhankelijke controle, naast de primaire rapportage door de 
exploitant, nog steeds cruciaal. Wanneer bij controle blijkt dat een maatschappij de 
toegemeten geluidsruimte schendt zal opgetreden moeten kunnen worden met de hiema 
te bespreken bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Een probleem daarbij blijft 
natuurlijk het feit dat sancties getnakkelijker uitvoerbaar zijn ten aanzien van de hier te 
lande aanwezige exploitant (hoewel de politieke druk om dat niet te doen vanwege de 
op het spel staande socio-economische belangen des te groter kart zijn) dan op een 
buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Tegen maatschappijen die ons land regelmatig 
"bevliegen" zijn sancties uiteraard nog relatief goed uitvoerbaar. Niet-uitvoering van 
opgelegde sancties zou uiteindelijk immers tot intrekking van de vergunning aanleiding 
kunnen geven. Het dreigen met sancties kan wellicht minder indruk maken bij 
maatschappijen die ons land incidenteel aandoen. 

In die gevallen, met name dus voor maatschappijen die slechts incidenteel gebruik 

319. Len van de redenen waarom de slotallocatie pas volgend jaar effectief kan zijn is het felt dat de 

winterschema's in juni zijn vastgesteld. 

320. Bij de verhandelbare mestquota volgt men een systeem waarbij slechts 75% van de aangekochte 

mestrechten gebmikt mag worden. 
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maken van de Nederlandse luchthavens zou overwogen lcunnen worden om aan de 
vergunning tot vluchtuitvoering de voorwaarde te verbinden van een waarborgsom in 
de vorm van een bankgarantie. Deze waarborgsom zou verbeurd worden als er sprake 
is van een onjuist gebruik van de luchthaven. 321  Juridisch zou dit ook de vorm 
lcunnen krijgen van een waarborg ter executie van een op te leggen bestuurlijke boete. 
De daarbij behorende rechtsgang zou dan minstens voldoende waarborgen aan de 
justitiabele bieden dat hij de waarborg slechts na een met voldoende garanties omIclede 
procedure zou kunnen verliezen. De precieze vorm die een dergelijke waarborg zou 
moeten krijgen, dient uiteraard nog nader te worden uitgewerkt. Hierdoor worden ten 
minste ook de ongeregelde vervoerders geprilckeld om de voorschriften conscientieus 
te volgen. 

Overwogen zou kunnen worden om regelmatig de meetgegevens te publiceren. Dit zou 
in ieder geval zowel aan de gebruikers van de luchthavens als aan de omwonenden 
helderheid verschaffen over de stand van zaken op verschillende momenten in het jaar. 
Grotere openbaarheid zal de betrokkenen prikkelen om de voorschriften zo goed 
mogelijk na te leven. Het is een bekend gegeven dat transparantie over (niet-)naleving 
een positieve invloed op de nalevingskansen heeft. Tegelijkertijd worden omwonenden 
en derde-belanghebbenden voorgelicht over de stand van zaken, hetgeen kan bijdragen 
tot een grotere acceptatie. Tenslotte kan de publieke opinie een te sterk terughoudend 
optreden van de bevoegde overheid voorkomen. De transparantie vormt derhalve ook 
een belangrijk tegenwicht voor de uit de literatuur bekende neiging van controlerende 
overheden om een te nauwe band met de gereguleerden te ontwikkelen, waardoor een 
krachtig optreden de facto onmogelijk wordt. 322  

C. BESTUURSRECHTELUKE HANDHAVING 

1. Beperkte mogelijkheden door gebrekkige normering en afspraken 

Op dit moment is het slechts mogelijk om een bestuurlijke sanctie vanwege de 
overschrijding van de geluidszone op te leggen als er sprake is van daadwerkelijke 
overschrijdingen (art. 35 Lvw). Hierdoor kan de minister pas ingrijpen op het moment 
dat het eigenlijk al te laat is en daardoor is bijtijds bijsturen moeilijk. Hieraan zou 
tegemoet gekomen kunnen worden door aansluitend bij de eerdere suggestie de 
geluidruimte over kleinere tijdsintervallen te verdelen. Men kan de minister ook de 
bevoegdheid toekennen om in te grijpen als in een eerder stadium aannemelijk wordt 

321. Daarbij zou de waarborgsom vanzelfsprekend slechts aangesproken worden als na een deugdelijke 
procedure blijkt dat er een overtreding van de geluidsvoorschriften heeft plaatsgevonden. De geinde 
bedragen worden aangewend voor de isolatie (art. 73d Lvw). 

322. Dit fenomeen wordt ook wet als "capturing" bestempeld en duidt op de neiging van gereguleerden om, 
mede dankzij hun technologische en intellectuele voorsprong, de controlerende overheid te "vangen" 
(capturing), die daardoor niet meer effectief kan optreden. 
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dat de gauidszone overschreden zal worden. 

Het bestuurlijke instrumentarium ter voorkotning van geluidhinder van de Luchtvaartwet 
is voor een deel moeilijk toe te passen. Dit geldt meer bepaald voor de regels inzake 
het volgen van de juiste uitvliegroutes. Voor een deel ligt dat aan de nommtelling en aan 
het ontbreken van tot de luchtvaartmaatschappijen gerichte voorschriften in de 
aanwijzingen. Voor een ander deel wordt de handhaving bemoeilijkt doordat de 
apparatuur teveel "ruis" veroorzaakt. m  Verder wordt een complicatie gevormd 
doordat het in casu gaat om mobiele bronnen die deelnemen aan het intemationale 
verkeer. Mogelijkerwijs (can het instrumentarium worden aangevuld door de invoering 
van een bestuurlijke boete. 3" 

De handhaving van de geluidsvoorschriften is grotendeels vastgelegd in het 
handhavingsvoorschrift. Len aantal aspecten is echter in privaatrechtelijke 
overeenkomsten en convenanten neergelegd, zoals de afspraken tussen de LVB en de 
RLD, afspraken tussen de gemeente Amsterdam en de luchthaven. Deze verschillende 
afspralcen beinvloeden de handhaving. 

Zoals hierboven werd uiteengezet zijn wij van mening dat de afweging tussen 
economische en milieubelangen (in de ruime zin) primair op het niveau van de 
normstelling diem plaats te vinden en niet op het niveau van de handhaving. Derhalve 
gaan wij principieel nit van een systematiek waarbij heldere geluidsnormen, gericht tot 
een specifiek normaddressaat, in beginsel onverkort worden gehandhaafd zonder dat 
(Marv= via gedogen of convenanten wordt afgeweken. Als a dan toch, in uitzonderlijke 
gevallen, met afspralcen wordt gewerkt, dient dit alleen te worden toegelaten waimeer 
zulks op basis van doctrine en jurisprudentie rechtmatig wordt geacht. Len duidelijke 
voorwaarde daarbij is dat aan belanghebbende derden ook een behoorlijke 
rechtsbescherming wordt gegarandeerd. Wanneer, zo lang een heldere normstelling 
ontbreekt, voorlopig nog met afspraken wordt gewerkt, zou het bovendien de helderheid 
verbeteren en de toegankelijkheid vergroten als alle afspralcen en regelingen inzake de 
handhaving opgenomen worden in het handhavingsvoorschrift, zodat derden bezwaar 
en beroep hiertegen zouden lcunnen aantekenen. Minstens krijgen derden daardoor 
betere infommtie over eventueel gemaakte (onderhandse) afspraken. Deze publicatie past 
uiteraard ook in de hierboven bepleite transparantie. 

323. Het FANOMOS-systeem meet niet correct op lage hoogten. De Luchtvaartinspectie moet handmatig 
nagaan of de LVB aanvullende instructie heeftgegeven om een afwijIcende route te vliegen. Tenslotte 

mankeert er een en ander aan de uitvliegroutes waardoor de piloten menen juist te vliegen terwijI zij 

in werlcelijkheid van de route afwijken. Len technische oplossing zou deze tekortkomingen Written 

oplossen. 

324. De voordelen daarvan kwanten uitgebreid aan bod in de oratie van F.C.M.A. Michiels, De boete in 

opmars. 
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2. Verbetering van coOrdinatie, informatieuitwisseling en controle 

Deel IV 

Voorts zou binnen de overheid zelf een betere en heldere verdeling van taken en 
bevoegdheden bijdragen aan een verbetering van de handhaving. Op dit moment ligt 
zowel het beleid ten aanzien van de luchtvaart als de handhaving bij de 
Rijksluchtvaartdienst. Intern is een scheiding tot stand gebracht tussen enerzijds de 
bestuurlijke taken en anderzijds de handhaving. De laatste voor zover het gaat om het 
toezicht en de registratie en de rapponage aan de minister, ligt in handen van de 
Luchtvaartinspectie. De opsporing wordt door de Luchtvaartpolitie uitgevoerd. De 
eventuele sanctionering ligt in handen van de minister (en de RLD) respectievelijk van 
de rechter. Doordat veel verschillende instanties betrolcken zijn bij de handhaving zou 
de onderlinge communicatie verbetering verdienen. Daarbij zou een 
rapportageverplichting zowel door de actoren in het veld als door de verschillende 
betroldcenen bij de handhaving het optreden lamnen verbeteren. 

Hierboven werd reeds benadrukt dat het, zoals tevens uit andere onderzoeken blijkt, 
belangrijk is om vergurmingverlening en handhaving in verschillende handen te geven 
teneinde belangenvermenging te vennijden. Men zou lcunnen voorstellen om de 
vergunningverlening bij V&W te leggen en de handhaving bij VROM onder te brengen. 
Zoals aangegeven betekent een dergelijke scheiding van verantwoordelijkheden evenwel 
niet dat er volledig ongecoOrdineerd zou dienen te worden opgetreden. Zoals 
aangegeven, is een effectieve handhaving juist bij goede samenwerking en coordinatie 
gebaat. Een gebrek daaraan is juist een van de belangrijkste oorzaken van de huidige 
problemen in de pralctijk. Alleen menen wij dat het van belang blijft dat wanneer 
effectief repressief dient te worden opgetreden, dat zulks geschiedt door een instantie 
die een voldoende onafhankelijkheid heeft en voldoende afstand kan bewaren ten 
opzichte van de economische belangen bij de groei van de burgerluchtvaart. 

Daarbij zal als eerste een uniformering plaats moeten vinden wat betreft gebruikte 
termen, meetmethoden en definities. Vervolgens lcunnen procedures voor de nodige 
uitwisseling van gegevens, at clan niet door middel van de geautomatiseerde bestanden, 
tussen de verschillende handhavers worden ontwikkeld. Wellicht kan een vorm van 
driehoeksoverleg worden gerealiseerd waarbij zowel de minister met de beleidsafdeling 
van de RLD, en het OM zijn betrokken bij het bepalen van het handhavingsbeleid, 
terwijl op operationeel niveau geinstitutionaliseerd overleg tussen de luchtvaartinspectie, 
de luchtvaartpolitie, en de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie zou kunnen 
plaatsvinden. 

325. Er worden door de verschillende partijen verschillende meetinstrumenten gebruikt. Ook worth 
bijvoorbeeld door de luchthaven Schiphol het landen en starten bij circuitvluchten als een beweging 
geteld terwijI de Luchtvaartinspectie dit als twee bewegingen telt (zie het Berenschot-rapport, blz. 24 
en 25). 
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ICritische analyse en aanbevelingen 

Uiteraard kunnen ook concrete aanbevelingen worden geformuleerd ten aanzien van de 
effectiviteit van de controle en de toe te passen sancties. Zoals hierboven werd 
aangegeven, wordt wat de controle op de naleving betreft in eerste instantie vertrouwd 
op de exploitant. Dat is vanuit de ideeen rond zelfregulering en interne milieuzorg een 
aantrekkelijke gedachte. Het leggen van een primaire verantwoordelfilcheid bij de 
exploitant past ook in het streven om de exploitant de beschikbare geluidruimte te laten 
afdwingen tegenover de maatschappijen. Ook die laatsten zouden in de toekomst een 
sterkere eigen verantwoordelijkheid krfigen via het slotallocatiesysteem. Overtredingen 
zullen primair door de exploitant moeten worden vastgesteld en gerapporteerd. Hier 
blijft echter het zelfmcriminatieprobleem bestaan. Precies omdat rapportage tot 
vervolging zou kunnen leiden, kan de neiging ontstaan niet alles te rapporteren. 
Derhalve dient ook dit systeem van "auto-controle" te worden aangevuld met controle 
van overheidswege. Zoals aangegeven, controleert de luchtvaartinspectie slechts tot 3000 
voet, waardoor een te geringe paldcans ontstaat. Het verdient derhalve aanbeveling te 
bezien in hoeverre op technisch vlak zodanige verbeteringen lcunnen worden aangebracht 
dat schendingen van geluidsnormen en uitvliegroutes met grotere zekerheid lcunnen 
worden vastgesteld. 

D. UITVOERBAARHEID VAN SANCTIES 

Wat de sancties betreft, werd al gerefereerd aan de mogelijlcheid de bestuurlijke boete 
te gebruiken. Tegenover de exploitant rijzen er desbetreffend geen 
uitvoeringsproblemen, mogelijk wet tegenover de maatschappijen. Voorzover het 
regelmatig op ons land vliegende maatschappijen betref-t, rijst ook geen specifiek 
probleem, omdat reeds de lege lata een intrelcking van de vergunning zou lcunnen 
worden uitgevoerd tegenover de in overtreding zijnde maatschappij (die zou weigeren 
om uitvoering te geven aan een opgelegde boete). Wat andere maatschappijen betreft, 
zou men eraan kunnen denken om inlcomende vliegtuigen "aan de grond te houden" net 
zoals schepen aan de ketting worden gelegd bij overtreding van voorschriften. Echter, 
tot nu toe waren er nauwelijks overtredingen ten aanzien van de aanvliegroutes, maar 
vooral juist bij het uitvliegen. Dit kan natuurlijk in de toekomst veranderen warmer ook 
specifieke geluidsnormen worden vastgesteld voor individuele vliegbewegingen. 
Bovendien komt een uitvliegend luchtvaartuig dat in overtreding is vermoedelijk ooit 
wet weer terug. 

Dan zou nog steeds een bewarend beslag op het vliegtuig ter uitvoering van een 
opgelegde boete kunnen worden overwogen. 

Nochtans lijkt een dergelijke beslagmaatregel tamelijk gecompliceerd en omslachtig en 
wellicht ook disproportioneel. Het probleem is immers alleen hoe een opgelegde boete 
(de eigenlijke sanctie) kan worden uitgevoerd. Wat dat betreft, is het vermoedelijk veel 
eenvoudiger om uitvoering te geven aan de hierboven geformuleerde suggestie om van 
filet frequent op ons land vliegende tnaatschappijen een waarborg te verlangen als 
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garantie voor de executie van een eventueel op te leggen boete. Dit kan overigens naar 
aanleiding van de verlening van de landingsvergunning eenvoudig als voorwaarde 
worden geformuleerd en kan bijvoorbeeld de vorm van een bankgarantie aannemen. 

E. STRAFRECHTELUKE HANDHAVING 

I. De wijze van strafbaarstellen 

Deel IV 

Ook op strafrechtelijk vlalc kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd. In dit kader 
wordt uiteraard niet meer ingegaan op het theoretisch belang om ook een 
strafbaarstelling te voorzien. 326  Dat wordt als gegeven beschouwd. Hier wordt alleen 
kort ingegaan op de vraag naar de wijze van strafbaarstelling, het normadressaatschap 
en de sancties. 

Wat de strafbaarstellingsvraag zelf betreft, is in de literatuur regelmatig benadrukt dat 
rnilieubelangen hetzij rechtstreeks kunnen worden beschermd, hetzij via administratieve 
voor-beslissingen, die vervolgens strafrechtelijk worden gehandhaafd. In casu kan 
worden geargumenteerd dat het strafrecht nauwelijks een zelfstandige functie toekomt 
en veeleer primair op bestuurlijk vlak genomen beslissingen dient te sanctioneren. 
Immers, de strafrechter lijkt niet gedquipeerd om zelf aan de hand van een autonome 
strafrechtelijke belangenafweging te toetsen of het in casu al dan niet gaat om een 
strafwaardige vorm van geluidhinder. Een dergelijke afweging dient, zoals hierboven 
werd aangegeven, primair door het bestuur (en de wetgever uiteraard) te worden 
beslecht, resulterend in een heldere normstelling, die vervolgens ook strafrechtelijk kan 
worden gehandhaafd. Overigens zouden het in casu niet louter administratief 
afhankelijke abstracte gevaarzettingsdelicten betreffen. Warmer ook de geluidhinder 
veroorzaakt door individuele vliegbewegingen wordt genormeerd en overtreding daarvan 
strafbaar wordt gesteld, vindt ook een meer rechtstreekse beschenning van de belangen 
van omwonenden plaats. De (nieuwe) geluidsnormen zouden dan immers gericht zijn 
op beschenning van de rust en veiligheid van derden. 

Resultaat hiervan is dat de voorgestelde wijzigingen in de normstelling ook tot een 
wijziging van bestaande (en invoering van nieuwe) strafbaarstellingen dient te leiden. 

Tenslotte ligt het ook voor de hand om de aangegeven meldingsplichten strafrechtelijk 
te sanctioneren. 

326. Zie over het theoretisch belang van de strafbaarstelling van milieuverstoring: M. Faure, Waarom 
milieustraftecht?, Recht en Kritiek, 1995, 446-479, evenals Th. de Roos, Strafbaarstelling van 
economische delicten, Arnhem, Gouda Quint, 1987, en zie over de wijze van strafbaarstelling M. 
Faure en M. Visser, How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models 
of Criminalization of Environmental Harm, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, 1995, 316-368. 
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2. Net  normadressaatschap 

Kritische analyse en aanbevelingen 

Wellicht nog belangrijker is het feit dat in de huidige wetgeving voorschriften gericht 
tot de luchtvaartmaatschappijen ontbreken. Op dit vlak is uiteraard een aanscherping van 
de strafbaarstelling mogelijk en noodzakelijk. Nu 'can een strafrechtelijke vervolging op 
grond van art. 51 WvS volgen, maar dat leidt in de praktijk (zoals de zaak van de 
Maleise piloot illustreerde) tot aanzietilijke problemen. 

Het is niet alleen uitermate onredelijk dat de normering zich alleen tot de gezagvoerder 
richt en niet tot de maatschappij. Dit is tevens zowel vanuit pralctisch oogpunt als vanuit 
theoretisch perspectief onwenselijk. 

Zuiver praktisch leidt dit tot problemen, omdat de Maleise casus reeds illustreerde dat 
de individuele piloot uiteraard verdwijnt naar het buitenland, hetgeen de opsporing en 
vervolging bemoeilijkt, nog afgezien van executieproblemen. Len moeilijkheid bij de 
strafrechtelijke handhaving van het juist volgen van de vliegroutes wordt veroorzaakt 
doordat de voorschriften zich, zoals aangegeven, richten tot de gezagvoerders. Nadat 
een overtreding is geconstateerd wordt de luchtvaartmaatschappij benaderd met de vraag 
naar de identiteit van de gezagvoerder en naar diens verklaring. Indien de maatschappij 
niet reageert wordt de opsporing zo niet onmogelijk dan loch we) zeer moeilijk. 
Mogelificheden om de luchtvaartmaatschappij aan te kunnen spreken zou hier verbetering 
in lcunnen brengen. 

Theoretisch is er ook al op gewezen dat het nadeel van de individuele aansprakelijkheid 
van de gezagvoerder erin zal bestaan dat, gelet op het beperkte vermogen van de 
gezagvoerder, een te geringe afschriklcing zou optreden. 321  Dit is overigens ook het 
belangrijkste argument voor het Respond eat Superior-beginsel, dat ervan uit gaat dat in 
beginsel de werkgever aanspralcelijk is voor onrechtmatige daden begaan door 
aangestelden. Daardoor zal, zo wordt geargumenteerd, de - in beginsel solvabele - 
werkgever (in casu de luchtvaartmaatschappij) prilckels hebben die vartuit de dreiging 
met een bestuurlijke boete worden gegeven. De werkgever (maatschappij) kan op zijn 
beurt via de sociaalrechtelijke verhouding afdwingen dat de werknemers overtredingen 
vermijdt. 328  De vraag rijst nu hoe dit theoretisch uitgangspunt, dat ook de 
maatschappij normaddressaat van de strafbaarstelling zou dienen te zijn, praktisch kan 
worden vertaald. 

327. Zie M.A. Polinsky ens. Shavell, Should Employees be Subject to Fines and Imprisonment Given the 
Existence of Corporate Liability?, International Review of Law and Economics, 1993, 239-257; L.A. 
Komhauser, An Economic Analysis of the Choice Between Enterprise and Personal Liability for Acci-

dents, California Law Review, 1982, 1345-1392 en M. Faure, I. ICoopmans en J. Oudijk, Imposing 

Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analy-

sis, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, 1996, 529-569. 

328. Voor een theoretische onderbouwing van dit argument zie Landes en Posner, The Positive Economic 

Theory of Tort Law, Georgia Law Review, 1981, 851-914. 
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Deel IV 

Men kan daarbij denken aan een aparte bepaling die de luchtvaartmaatschappij verplicht 
om de naam en verklaring van de gezagvoerder bekend te maken. Men kan ook 
voorstander zijn van een verdergaande strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappijen. Dit omdat de maatschappij het gedrag van de eigen 
gezagvoerders kan beInvloeden en door strafbaarstelling een grotere prildcel worden 
gegeven aan de maatschappij om enerzijds het personeel op de verplichting te wijzen 
dat de (plaatselijke) 329  voorschriften moeten worden nageleefd. Overwogen zou 
lcunnen worden om een met artikel 3 Rijtijdenwet vergelijkbare bepaling op te nemen. 
Deze bepaling luidt als volgt: "Indien een persoon, die in een dienstbetreldcing als 
bemanningslid werlczaam is, in strijd handelt met het bij of lcrachtens een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 1, bepaalde, wordt zijn werkgever geacht 
het feit te hebben gepleegd. (2). Het bepaalde in het voorgaande lid geldt met, indien 
de werkgever aantoont, dat door hem de nodige bevelen zijn gegeven, de nodige 
maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te 
vorderen toezicht is gehouden om de naleving van de daar bedoelde voorschriften in zijn 
dienst te verzekeren". 33°  

De Luchtvaartwet zelf maalct in beginsel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappijen mogelijk. Artikel 34 Luchtvaartwet, waarvan overtreding is 
strafbaar gesteld in artikel 62 bepaalt dat het "de eigenaar, houder of bezitter van een 
luchtvaartuig verboden (is) een luchtvaartterrein te gebniiken in strijd met de bepalingen 
en voorschriften bij de aanwijzing gesteld (art. 34 Lvw). Specifiek tot de 
luchtvaartmaatschappijen gerichte gebruilcsvoorschriften in de aanwijzing zouden 
vervolging en sanctionering van de maatschappijen mogelijk malcen. Op dit moment 
ontbreken echter deze specifieke voorschriften. 

3. De sancties: incorporatie in de WED? 

Ook kan er nog op worden gewezen dat een strafrechtelijke handhaving slechts effectief 
zal zijn wanneer wordt gedreigd met een effectieve sanctie. Vanuit de 
afschrikkingstheorie kan worden voorgehouden dat de dreigende sanctie 
vermenigvuldigd met de pakkans hoger dient te zijn dan het voor de 
luchtvaartmaatschappij verwachte voordeel bij overtreding. 331  

329. Zoals deze zijn opgenomen in de luchtvaartgids. 
330. De Rijtijdenwet dateert van 9-11-1936, Stb. 802. Het geciteerde artikel dateert in deze vonn van 23-4- 

1971, Stb. 354. 

331. Een goede inleidende samenvatting van de economische theorie van misdaad en straf vindt men onder 
meer bij R. Bowles, Law and the Economy, Oxford, Martin Robertson, 1982, 54-105 en bij A. 

Dessecker, Gewinnabschopfung im Strafrecht und in der Strafrechtspraxix, Freiburg im Breisgau, Max 
Planck Institut ffir auslandisches und internationales Strafrecht, 1992, 82-90 evenals in de dissertatie 
van J.R. Smettan, Kriminelle Bereicherung in Abhangigkeit von Gewinnen, Risiken, Strafen und 
Moral, Freiburg im Breisgau, Max-Planck-Institut fiir auslandisches und internationales Strafrecht, 
1992. 
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4. Strafrecht versus bestuursrecht 

Kritische analyse en aanbevelingen 

Nu werd reeds aangestipt dat de palckans door een verbetering van de controle kan 
worden verhoogd. Daarnaast kan ook aan een verbetering van het sanctie-arsenaal 
worden gedacht, althans minstens aan een optimaal gebruik van bestaande 
mogelijkheden. Desbetreffend zou gedacht kunnen worden aan het onderbrengen van 
de strafbaarstellingen uit de luchtvaartwet, evenaft de (nieuwe) geluidsnorrnen in de 
WED. 

Op zichzelf biedt de huidige Luchtvaartwet in hoofdstuk VI wet een behoorlijk arsenaal 
aan strafbepalingen en mogelijkheden om een dwangsom op te leggen, waar tot nu toe 
echter (te) weinig gebruik van wordt gemaakt. Nochtans zou onderbrenging in de WED 
het duidelijke voordeel hebben dat bijvoorbeeld ook van de in titel IV van de WED 
voorziene voorlopige maatregelen gebruik kan worden gemaalce n  en dat de in art. 
7 en 8 WED opgenomen bijkomende straffen en maatregelen lcunnen worden 
opgelegd. Bovendien lcunnen er hogere boetes worden opgeIegd. Op de voordelen 
van het sanctie-arsenaal uit de WED is reeds herhaaldelijk in de literatuur 
gewezen. 334  

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de strafrechtelijke handhaving in de praktijk 
te wensen overliet vanwege een verkeerd begrepen "ultimum remedium" idee. In deel 
III werd reeds aangegeven dat de bestuurlijke overheid van het opleggen van 
administratieve sancties afziet met als argument dat voor strafrechtelijke vervolging 
wordt gekozen terwij1 het Openbaar Ministerie op zijn beurt aangeeft dat een 
bestuursrechtelijke reactie de aangewezen weg lijkt. 

Hieruit blijkt dat op dit terrein blijkbaar niet alleen de bevoegde besturen voor 
handhaving de "Zwarte Piet" aan elkaar doorsturen met een inertie als gevolg, maar dat 
dit zelfs voor de beide handhavingssystemen het geval is. 

Aan de oorsprong van dew impasse lijkt een verkeerde interpretatie te liggen van de 
gedachte dat strafrecht "ultimum remedium" zou zijn. Het is de verdienste van Van de 
Bunt geweest de vraag aan te snijden of het strafrecht in de handhaving van het mi-
lieurecht inderdaad uitsluitend een ultimum remedium is, zoals vaak worth beweerd. 
Zijn uitgangspunt is dat dit concept in de praktijk vaak fungeert als een legitimatie voor 

332. Een gelijkwaardig instmmentarium kent de Luchtvaattwet niet. 

333. Art. 72 van de luchtvaamvet kent alleen het herstel in natura. 

334. Zie desbetreffend reeds de dissertatie van Mulder, De handhaving der sociaal-economische wetgeving, 

Naast strafrechtspraak bedrijfsrechtspraak?, Antwerpen, De Sikkel, 1950 en van Th. de Roos, 

Strafbaarstelling van economische delicten, Amhem, Gouda Quint, 1987, evenals de dissertatie van 
Schaffmeister, Entwicklung und Begriff des niederlandischen Wirtschaftsstrafrechts, ZwoIle, Tjeenlc 
Willink, 1978 en zie voor de praktische toepassing van de WED de recente Schets van het economisch 

strafrecht van A. Mulder, en D. Doorenbos, 5e dr., Zwolle, Tjeenk Willinlc, 1995. 
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Dee! IV 

het stilzitten van het Openbaar Ministerie bij milieudelicten. Van de Bunt onderzoekt 
dan ook de impliciete veronderstellingen die aan de ultimum remedium gedachte ten 
grondslag liggen (bijvoorbeeld dat milieudelicten ethisch indifferent zouden zijn) en 
belcritiseert die. Volgens Van de Bunt berust de ultimum remedium opvatting op de 
ondeugdelijke kwalificatie van milieudelicten als ethisch indifferente overtredingen. Hij 
meent dat niet alleen flagrante gevallen van milieu-onrecht, maar ook lichtere gevallen 
voor strafrechtelijk optreden in aanmerking komen. 335  Ook meent Van de Bunt dat 
strafrecht ten onrechte als laatste redmiddel wordt gezien omdat het strafrecht geen 
onevenredig zwaar middel is, afgezien van de vrijheidsbeneming die in de sector van 
de milieucriminaliteit toch niet regelmatig wordt toegepast. Van de Bunt tracht duidelijk 
te maken dat de bestaande opvattingen over de beperkte mogelijkheden van het 
milieustrafrecht veelal op onjuiste veronderstellingen zijn gebaseerd en als legitimatie 
voor stilzitten dreigen te worden gebruikt. Hij breelct daarmee een lans voor een 
zelfstandige rol van het milieustrafrecht bij de bestrijding van milieuverontreiniging. 
Deze visie wordt overigens ook door Hendriks en Woretshofer gevolgd 336  en 
impliciet eveneens door De Doelder. 

Daaruit volgt dat het bestaan van beide mogelijkheden zeker niet tot inertie mag leiden, 
doch veeleer aanleiding dient te geven tot een goede afstenuning tussen Openbaar 
Ministerie en handhavend bestuur. 338  Via een goede coOrdinatie zou juist op optimale 
wijze van beide systemen gebruik kunnen worden gemaakt. 339  

335. H.G. van de Bunt, Bestuurlijke verwachtingen en ervaringen omtrent de strafrechtelijke handhaving 
van milieurecht in H.G. van de Bunt, O.C.W. van der Veen, en P. Verfaille, Strafrechtelijke 
handhaving van het milieurecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 20. 

336. Hendriks en WOretshofer, Milieustrafrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 5-9 en zie ook Hendriks, 
Techniek en normstelling in het milieustrafrecht, Een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke 
handhaving van emissievoorschriften, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994. 

337. H. de Doelder, Handhaving van economische regelgeving. Is door de besuurlijke handhaving het 
primaat van de strafrechtelijke handhaving doorbroken of geldt het strafrecht als ultimum remedium? 
in H. de Doelder en L.J.J. Rogier, (red.), Opstellen over bestuursstrafrecht, Arnhem, Gouda Quint, 
1994, 205-215. 

338. Aldus ook Drupsteen en Kleijs-Wynobel, Handhaving van milieurecht door middel van civiel-
administratief- en strafrecht, in M. Faure, J. Oudijk, en D. Schaffmeister, (red.), Zorgen van heden, 
Arnhem, Gouda Quint, 1991, 31-47 en A. Blomberg en A. Michiels, a.w. 

339. M. Faure, Handhaving van milieurecht in Belgie, in M.V.C. Aalders en D van Grieken, (red.), 
Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het milieurecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 
33-59. 

121 



I 
I 

I 
1 

Samenvatting van de aanbevelingen 

Dee! V 

123 



Samenvatting van de aanbevelingen 

§ 1. Enige suggesties ter verbetering 

A. DE NORMSTELLING 

Dee! V 

Er zijn geen voorschriften die gericht zijn tot de piloten of gezagvoerders die rechts-
streeks betrekking hebben op het voorkomen van geluidhinder. Dit houdt verband met 
de systematiek van de jaargemiddelden en jaarquota die verbonden zijn met de geluids-
zones rond de luchthavens. Suggesties die verbeteringen hierin kunnen brengen zijn: 

* De mogelijkheid om piekbelastingen veroorzaakt door individuele vliegbewegingen 
te normeren. In Duitsland werkt men hiermee. Om enige souplesse hierin aan te 
brengen zou de mogelijkheid kunnen worden onderzocht om een vergelijkbaar 
regime te hanteren als bij stankhinder wordt gevolgd. Daarbij zijn kleine over-
schrijdingen van de norm geoorloofd voor een zeer beperkte periode. 

* De normering van de geluidsoverlast in jaargemiddelden leidt op dit moment tot 
problemen. Bijsturing is slecht mogelijk. Hierin zou verbetering lcunnen worden 
gebracht door hetzij te werken met kortere perioden hetzij aan de minister de 
mogelijkheid te geven om ook bij dreigende overschrijdingen maatregelen te 
kunnen treffen. 

* Bij voorkeur wordt een zelfde dosismaat voor luchtvaartlawaai ingevoerd als voor 
andere geluidsbronnen zoals die nu gelden voor industrielawaai, wegverkeer- en 
spoorweglawaai. 

* De voorkeur zou liggen bij het werkelijk uitvoeren van metingen van het geluid 
in plaats van berekeningen. Daardoor zou de daadwerkelijk optredende hinder 
beter in kaart gebracht kunnen worden en wordt meer recht gedaan aan de overlast 
voor de omwonenden. 

* Op dit moment zijn de luchtvaartmaatschappijen naar het zich laat aanzien niet 
verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsvoorschriften. Dit terwij1 over-
schrijdingen van de geluidszone(s) (mede) worden veroorzaakt doordat onvoldoen-
de de hand wordt gehouden aan vertrek- en aankomsttijden en doordat de maat- 

125 



Samenvatting van de aanbevelingen 

schappijen zelf bepalen met welke toestellen wordt gevlogen. Door, bijvoorbeeld 
in combinatie met het slot-allocatie-systeem, aan de maatschappijen een bepaalde 
geluidruimte ter beschilcking te stellen zullen de maatschappijen er beter voor 
zorgdragen dat er geen vermijdbare hinder zal optreden. Daarbij is het wet nood-
zakelijk dat er een voldoende buffer wordt ingebouwd zodat steeds kan worden 
bijgestuurd indien nodig. Ook zal zeer regelmatig gecontroleerd moeten worden 
hoeveel geluidruimte door de vliegtuigen van de rnaatschappijen is opgebruikt. Het 
FANOMOS-systeem en een eventuele meldingsplicht van de maatschappijen zou-
den hier goede diensten lumen bewijzen. Daarbij zou meer rekening gehouden 
kunnen warden met de tijdstippen waarop binnen de luchtvaartsector (IATA) 
overleg wordt gevoerd over zomer- en winterschema's. Een van de redenen waar-
om de slotallocatie pas volgend jaar effectief kan zijn is het feit dat de wintersche-
ma' s in juni zijn vastgesteld. Tijdig reageren had deze vertraging lcunnen voorko-
men. 
Bovenstaande suggestie is alleen zinvol voor de maatschappijen die regelmatig op 
Schiphol vliegen. Voor incidenteel (zogenaamd ongeregeld) vervoer zou de moge-
lijkheid in overweging laumen worden genomen om een financiele waarborg in de 
vorm van een bankgarantie, zodat bij geconstateerde overschrijdingen een eventue-
le boete te verhalen is. 
De wijzigingen in de nonnstelling dienen ook door te werken in de strafbaarstel-
ling, waarbij met name ook aandacht moet worden besteed aan het norm-adres-
saatschap. 

B. DE PREVENTIEVE HANDHAVINGSSYSTEMATIEK 

* De toedeling van verantwoordelijkheden van de verschillende actoren dient helder 
en duidelijk te worden vastgelegd. Zo zal onder andere de rot van de luchtver-
keersbeveiligingsorganisatie bij de voorkotning van geluidhinder een basis moeten 
krijgen in de wetgeving. 

* De wijze waarop de handhaving zal worden geaffectueerd dient opgenomen te 
worden in het handhavingsvoorschrift en niet zoals nu gedeeltelijk in privaatrechte-
lijke overeenkomsten. 

* Voor een effectief functioneren van de preventieve handhaving zouden met name 
de exploitant en de minister (lees de RLD) veel beter moeten samenwerken in 
plaats van de zwarte piet naar elkaar toe te schuiven. 

* Regelmatige publicatie van de meetgegevens zou kunnen bijdragen aan een verbe-
tering van de handhaving respectievelijk aan een betere acceptatie door de omwo-
nenden, doordat daarmee de publieke opinie een rot kan spelen. Grotere openbaar-
held voorkomt een te sterk terughoudend optreden van de bevoegde overheid. 
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C. DE BESTUURSRECHTELIJK HANDHAVING 

Deel V 

* Al in eerder stadium zou bijstelling en sturing door middel van het bestuursrechte-
lijke handhavingsinstrumentarium mogelijk moeten zijn en effectief gebruikt moe-
ten worden. 

* Er zou een meer consistent beleid moeten worden ontwikkeld met betrekking tot 
de bestuursrechtelijke sanctionering. Daarbij zou vooral sneller op overtredingen 
moeten worden gereageerd. 

* Binnen de RLD zou een heldere en optimalere verdeling van taken en bevoegdhe-
den moeten plaatshebben. Daarbij zou een strictere scheiding moeten worden 
doorgevoerd tussen de uitvoerende toezichthouders (de Luchtvaartinspectie) en de 
beleidsvortning. 

D. DE STRAFRECHTELUKE HANDHAVING 

* Strafrechtelijk optreden tegen gezagvoerders zou sneller moeten verlopen om meer 
effect te sorteren en tevens om een betere verdediging mogelijk te malcen. Daarbij 
zou het mogelijk moeten zijn dat de Luchtvaartinspectie aan de gezagvoerders en 
hun maatschappij meldt dat een rapport wordt overgemaakt aan de Luchtvaartpoli-
tie, in verband met een mogelijke overtreding. 

* Vanwege het grotere sanctie-arsenaal, de voorlopige tnaatregelen en de dwangmid-
delen, zou het de voorkeur verdienen om ook de strafrechtelijke sanctionering an 
de luchtvaartwetgeving onder te brengen bij de WED. 
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Regeling eisen radiotelefonie IFR 
Regeling erkenning opleidingen 
Regeling ex artikel 26 Luchtvaartwet houdende aanwijzingen ten behoeve van aanpassin-
gen bestenuningsplannen binnen geluidszones luchtvaartterrein Maastricht 
Regeling ex artikel 27 Luchtvaartwet houdende wijziging aanwijzing luchtvaartterrein 
Maastricht ten behoeve van de oostwestbaan en vaststelling geluidszones 
Regeling exameneisen theorie beroeps- en verkeersvlieger 
Regeling gelijkstelling buitenlandse bewijzen van bevoegdheid 
Regeling geluidsbelastingberekening kleine vliegtuigen 
Regeling geluidwerende voorzieningen 
Regeling instelling van examenconunissies ex artikel 45 regeling toezicht luchtvaart 
Regeling inzake personen aan boord luchtvaartuig tijdens vlucht voor uitoefening over-
heidstoezicht-1988 
Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegd-
verklaringen 
Regeling luchtwaardigheid 
Regeling nationaliteits- en inschrijvingskenmerken 
Regeling nationaliteits- en inschrijvingskenmerken op Nederlandse militaire vliegtuigen 
Regeling oefening kajuitpersoneel 
Regeling reclamesleepvliegen 
Regeling ten aanzien van het onderhoud van bepaalde vliegtuigen 
Regeling ter beperking van de exploitatie van niet-geluidgecertificeerde straalvliegtuigen 
Regeling vaststelling exameneisen zweefvlieger 
Regeling vaststelling model van bewijs van luchtwaardigheid 
Regeling vaststelling tarief beveiligingsheffing 
Regeling vaststelling theoretische exameneisen voor bewijs van bevoegdheid als privO-
vlieger 
Regeling vaststelling uitzondering verplichting ex artikel 16c Luchtvaartwet inzake lucht-
ballons 
Regeling vaststelling uitzondering verplichting ex artikel 16c Luchtvaartwet inzake niet 
beroepsmatig vervoer met een zweefvliegtuig, enz. 
Regeling vergunning tot vluchtuitvoering 

. Regeling verplichtingen vliegtuigbouw 
Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht - 1988 
Regeling voor het houden van een journaal 
Regeling voor het voeren van een technische administratie en bepaling van te adminis-
treren onderdelen 
Regeling voorbereiding en uitvoering verkeersvluchten, uitgezonderd rondvluchten 
Regeling vrijstelling van vluchten waarbij de passagiers zijn onderworpen aan 
controle op gevaarlijke voorwerpen 

141 



142 

Uitvoeringsbesluiten ex Luchtvaartwet 

Regeling vrijstelling vluchten van controle op gevaarlijke voorwerpen 
Regeling werk- en rusttijden stuurhutpersoneel hefschroefvliegtuigen 
Regeling werk- en rusttijden voor kajuitpersoneel van vleugelvliegtuigen 
Regeling werk- en rusttijden voor stuurhutpersoneel vleugelvliegtuigen 
Regelingstarief beveiligingsheffing 1994 
Regels voor het slepen van luchtvaartuigen, sleepnetten of andere voorwerpen 
Tarievenbesluit 1995 Rijksluchtvaandienst 
Tarievenregeling 
Tecluilsche voorschriften lieren, sleepauto's en sleepkabels 
Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing 
Vaststellingsregeling tarief beveiligingsheffing 1997 



Uitvoeringsbesluiten ex Wet luchtvaartverkeer 

Bijlage II 

Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging 
Luchtverkeersreglement 
Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging 
Besluit navigatie- en communicatie-installaties voor IFR-vluchten 
Regeling aanwijzing gebied waar luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Lon-
don Air Traffic Control Centre 
Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse 
instanties 
Regeling belasten LVB-organisatie met luchtverkeersdienstverlening 
Regeling beperIcing uitoefening burgerluchtvaart boven Soestdijk, Dralcensteijn, Huis ten 
Bosch, Noordeinde en Noordeinde 66 
Regeling classificatie van luchtverkeersdienstverleningsgebieden 
Regeling gebniik hoogtemeter 
Regeling kabelvliegers en kleine ballons 
Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen 
Regeling luchtvaarttelecommunicatie 
Regeling luchtvaartuiglichten 
Regeling luchtverkeersdienstverlening 
Regeling minimum VFR-vlieghoogte met zweefvliegtuigen boven strand- en duingebie-
den 
Regeling minimum vlieghoogte spuitvluchten 
Regeling modelvliegtuigen 
Regeling oefennaderingen 
Regeling politievluchten 
Regeling positiemeldingen tijdens gecontroleerde IFR-vluchten 
Regeling procedures 
Regeling semen 
Regeling slepen 
Regeling SSR-transponder 
Regeling standaard luchtverkeerscircuits 
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Regeling storing radioverbinding tijdens een gecontroleerde vlucht 
Regeling uitvoering VFR-vluchten buiten de daglichtperiode 
Regeling valschennspringen 
Regeling verwijderen van voonverpen 
Regeling vliegplannen 
Regeling zeilvliegen 
Schinveld ATZ 
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