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Stand van
zaken

 

Local Rule
● Ad hoc slots:

   75% Pax
   25 % Full Freighters

Besluit Slotallocatie

● Capacity declaration ! Schiphol

Luchtvaartnota 2020-2050
● Hoe gaat luchtvaart zich ontwikkelen?
 



Local Rule
Wat is het?

● Instructie aan de slot coordinator

● In acht te nemen bij de verdeling van slots

● Afkomstig uit de luchtvaartwereld

● Aangenomen door CCN

● Niet in strijd met EU-recht

● Goed te keuren door de Minister
 



Local Rule
Uitgangspunt 1

Niet ieder toegewezen slot per seizoen
daadwerkelijk benut:       
 
Teruggeven slots / niet uitgevoerde
vluchten:

● Aantal niet extern gecommuniceerd

● Ruwe schatting: ca 3500
 



Local Rule
Uitgangspunt 2

Local Rule 2 ziet op deze
teruggegeven/niet gevlogen slots per
seizoen. Ad hoc slots worden gestort in de
“In season Slot Pool” (ISP)



Local Rule
Uitgangspunt 3

Local Rule 2 regelt de toewijzing van slots
uit de  ISP op ad-hoc slot aanvragen van
luchtvaartmaatschappijen.



Local Rule
Uitgangspunt 4

Iedere luchtvaartmaatschappij heeft te
maken incidenten:
 
● Niet tijdig kunnen vliegen
● AOG situaties
● omgeleide vluchten
 
HOOFDREGEL:
Slots benodigd voor situaties hebben eerste
prioriteit ex ISP
 



Yielding
Process

Slotcoördinator

Iedere twee weken:
 
● Bijhouden welke slots daadwerkelijk

zijn gevlogen
● De ISP actualiseren:

● Rekening houden met slotreservering
voor incidenten

● Toewijzen slots volgens een
ingewikkelde uitvoeringsregeling



Hoofdzaak
Uitvoerings-

procedure

Ad hoc slotaanvragen worden tussen Pax
 maatschappijen en All cargo
maatschappijen verdeeld volgens de
formule:

● 75 % Paxvluchten

● 25 % All Cargo vluchten



Status
Local Rule 2

● Voorstel van KLM
● Goedkeuring CCN
● Minister: local Rule  2 “kan juridisch

en is praktisch haalbaar”
● Maar: Slot coördinator moet zich

uitlaten over praktische uitvoerbaarheid
. Termijn daarvoor: 30 november 2018
! morgen dus

● Daarna: de Minister beslist



Alternatieven
Local Rule 2

● Besluit Slotallocatie
● Luchtvaartnota 2020-2050



Alternatief 1:
Besluit

Slotallocatie

● Wijziging in voorbereiding
● Luchtvaartmaatschappijen/Schiphol/

LVNL worden het maar niet eens over
capaciteitsdeclaratie

● Daarom: verantwoordelijkheid naar
Schiphol



Besluit
Slotallocatie

Capaciteitsdeclaratie

● Beschrijving luchthavencapaciteit die
beschikbaar is voor de toewijzing van
slots

● Capdec vormt de basis voor
slottoewijzing slot coördinator

 
● NL: Alders akkoord van 2008

● 500.000 vliegbewegingen in 2008

● NB: géén wetgeving maar “Soft Law”



Besluit
Slotallocatie

Kernpunten

● Schiphol stelt vast
● Periodiek onafhankelijk onderzoek

capaciteit luchthaven
● Minister Bindende aanwijzing



Besluit
Slotallocatie
Full Freighter

kansen

Probeer percentage full freighter slots te
borgen in CapDec



Alternatief 2:
Luchtvaartnota

2020-2025

● Alomvattende beleidsvisie Kabinet
● Hoe gaat de Luchtvaart eruitzien?
● Tijdlijn participatieprojecten tot Q3

2019
● Ook hier: probeer percentage slots te

borgen in de nota



En verder

● Verkeersverdeling Lelystad
● Luchtruimherziening
● Luchthavenbesluiten voor Schiphol en

Lelystad
● Kennisbasis voor Joint Factfinding
 
TENSLOTTE:
Houd de Autoriteit Consument & Markt
(ACM) in de gaten!
 


