
576
Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de
Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn
nr. 2003/42/EG inzake melding van voorvallen in
de burgerluchtvaart

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van

richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
(PbEG L 167) noodzakelijk is de Wet luchtvaart te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart wordt gewijzigd als volgt:

A

1. Aan artikel 1.1, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan
het slot van onderdeel u door een puntkomma, twee onderdelen
toegevoegd, luidende:

v. voorval: een operationele onderbreking, defect, fout of andere
onregelmatigheid, waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden
beïnvloed, zonder dat sprake is van een ongeval of ernstig incident, als
bedoeld in artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994,
houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van
ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (PbEG L 319);

w. voorval gevaarlijke stoffen: ongeval of incident met gevaarlijke
stoffen als bedoeld in de als bijlage bij Annex 18 bij het Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) behorende Technische
Voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

2. Aan artikel 1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Een wijziging van artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr.

94/56/EG, gaat voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel v, gelden
met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn
uitvoering moet zijn gegeven.
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B

In artikel 6.60, eerste lid en 6.61, eerste lid, wordt telkens na
«voorvallen» ingevoegd: gevaarlijke stoffen.

C

Na hoofdstuk 6 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 7 DIVERSE BEPALINGEN INZAKE LUCHTVAART

Artikel 7.1

1. Voorvallen worden gemeld aan Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden natuurlijke personen of
rechtspersonen aangewezen die verplicht zijn tot het melden van een
voorval.

3. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden
nadere regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde
meldingen en kunnen regels worden gesteld voor het vrijwillig melden
van tekortkomingen in de luchtvaart welke niet verplicht gemeld moeten
worden maar die de melder als een reëel of mogelijk gevaar beschouwt.

Artikel 7.2

1. Gegevens ontvangen uit een in artikel 7.1, eerste lid, bedoelde
melding, dan wel ontvangen van een lidstaat van de Europese Unie naar
aanleiding van een soortgelijke melding in die lidstaat, zijn niet openbaar.

2. Iedere instantie met regelgevende bevoegdheid op het gebied van de
veiligheid in de burgerluchtvaart of met onderzoeksbevoegdheid voor
ongevallen en incidenten die zich in de Europese Gemeenschap
voordoen, heeft toegang tot de in het eerste lid bedoelde gegevens.

3. Bij het registreren van de melding worden geen namen en adressen
van individuele personen opgenomen.

D

Na artikel 10.9 wordt een artikel toegevoegd, dat luidt:

Artikel 10.10

Artikel 7.1, eerste lid, is niet van toepassing op voorvallen die
uitsluitend de militaire luchtvaart betreffen.

E

Artikel 11.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot
b en c een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. artikel 7.1, eerste lid;.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. Onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c wordt een
onderdeel ingevoegd, luidende:

a. 1 000 euro bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel
a;.
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2°. In onderdeel b wordt «onderdeel a» vervangen door: onderdeel b.

3°. In onderdeel c wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel c.

F

Voor hoofdstuk 12 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 11.3 UITZONDERINGEN

Artikel 11.25

1. Naar aanleiding van een onopzettelijke of uit onachtzaamheid
begane overtreding van een wettelijk voorschrift stelt de Staat geen
rechtsvordering in en legt een bestuursorgaan geen bestuurlijke sanctie
op indien van deze overtreding kennis is verkregen door een melding als
bedoeld in artikel 7.1.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien sprake is van grove
nalatigheid met betrekking tot het voorval.

Artikel 11.26

Gegevens die bij een intern bedrijfsveiligheidsonderzoek in het kader
van een bij of krachtens de Wet Luchtvaart of de Luchtvaartwet gecertifi-
ceerd veiligheidsmanagementssysteem zijn verkregen, kunnen niet ten
behoeve van strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een melding
als bedoeld in artikel 7.1 worden gevorderd dan na machtiging van de
rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 november 2006
Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs

Uitgegeven de achtentwintigste november 2006

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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