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GOVERNANCE STRUCTUUR LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND 
 

Algemeen 
LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel 

van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als 

ZBO legt LVNL over haar prestaties verantwoording af aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu. Het personeel van LVNL is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. LVNL hanteert de 

Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties als leidraad. LVNL doet verslag over de hoofdlijnen van 

haar governance structuur, conform de principes van deze code. 

 

Opvolging bepalingen 
Bij LVNL zijn de door de Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties vereiste reglementen en 

procedures vastgesteld en van kracht. Voor de raad van toezicht zijn dit het Reglement van de raad 

van toezicht, inclusief gedragscode voor leden van de raad, de Profielschets van de raad van toezicht 

en het Rooster van aftreden. 

 

Het LVNL-bestuur hanteert het Reglement inrichting en bedrijfsvoering LVNL (Bestuursreglement 

LVNL), inclusief gedragscode voor leden van het bestuur en het Informatiestatuut voor de uitwisseling 

van informatie tussen LVNL en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast beschikt LVNL 

over een Klachtenregeling en een Klokkenluiderregeling.  

 

Op basis van de ICAO-verplichting en met het doel de klant te consulteren bij voorgenomen 

beslissingen die voor hem van belang zijn, dan wel de klant de mogelijkheid te geven ongevraagd 

advies te geven, worden door LVNL ten minste jaarlijks zogeheten 'user consultation meetings' 

georganiseerd. In 2011 heeft een dergelijke consultatie voor het eerst ook op FABEC-niveau 

plaatsgevonden. Onderwerp van consultatie was het zogenoemde FABEC Provisional Performance 

Plan. LVNL voert ook regelmatig klantwaarderingsonderzoeken uit. 

 

Om de veiligheids-, efficiëntie- en milieuaspecten van de primaire processen te bewaken, is een 

bedrijfsmanage-mentsysteem ingericht. Daarmee is interne borging verzekerd.  

 

Op haar website www.lvnl.nl heeft de organisatie de informatie ondergebracht die volgens de code 

publiek toegankelijk moet zijn. 
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Tegenstrijdige belangen 
In het verslagjaar hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van tegenstrijdige 

belangen van leden van de raad van toezicht of leden van het bestuur, zoals bedoeld in de Code goed 

bestuur uitvoeringsorganisaties. 

 

Wettelijke taken 
De taken van LVNL zijn vastgelegd in en bij de Wet luchtvaart. Volgens deze wet is LVNL 

verantwoordelijk voor: 

 

- Het verlenen van luchtverkeersdiensten binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam. 

- Het verlenen van communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten. 

- Het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en 

kaarten. 

- Het verzorgen of doen verzorgen van opleidingen ten behoeve van luchtverkeersbeveiliging. 

- Het adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu alsmede de minister van Defensie 

betreffende aangelegenheden op het gebied van de luchtverkeersbeveiliging. 

- Het verrichten van andere bij of krachtens de Wet luchtvaart opgedragen taken.  

 

LVNL kan de aan haar opgedragen taken in beginsel door derden laten verrichten. Ook kan LVNL 

deze werkzaamheden voor anderen uitvoeren, eventueel ook buiten Nederland. 

 

Milieutaak 
In het Luchthavenverkeerbesluit, een algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet 

luchtvaart, zijn regels voor route- en baangebruik vastgelegd waaraan LVNL dient te voldoen. In 

hetzelfde besluit is ook de verantwoordelijkheid om de grenswaarden voor geluid, externe veiligheid 

en lokale luchtverontreiniging na te leven vastgelegd. Het luchtverkeer afhandelen binnen deze 

grenswaarden is een gezamenlijke zorgplicht van LVNL, de luchtvaartmaatschappijen en de exploitant 

van de luchthaven Schiphol. 

 


