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12 maart

VK parlement stemming 
terugtrekkingsakkoord

Terugtrekkingsakkoord wordt 
aanvaard

21/22 maart

Europese Raad stemt over 
terugtrekkingsovereenkomst

Deal scenario

Terugtrekkingsakkoord wordt 
verworpen

13 maart

VK parlement stemt over no deal

No deal wordt aanvaard

No deal wordt verworpen
14 maart

VK parlement stemt over uitstel

Uitstel wordt verworpen

Uitstel wordt aanvaard
21/22 maart

Europese Raad stemt over uitstel

No deal scenario

Uitstel scenario



› Uitstel scenario

– Tijdelijke verlenging van de Brexit onderhandelingsperiode, maar

▪ hoe lang zal deze periode duren?

▪ waarover zal tijdens deze periode gesproken worden?

› No deal scenario

– Alle EU-wetgeving is niet langer van toepassing op het VK

– Contingency maatregelen worden van toepassing

– VK moet minimaal dezelfde maatregelen treffen

Scenario’s
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› het aanbieden van luchtdiensten tussen twee punten,           
waarvan één in NL en één in het VK                                     
(derde en vierde vrijheid)

› het aanbieden van vrachtdiensten tussen drie punten                  
beginnend in NL of VK, via het VK of NL, naar een                  
derde land (gelimiteerde vijfde vrijheid)

– gedurende een maximale periode van vijf maanden na Brexit

– waarbij het aantal vluchten door de luchtvaartmaatschappij de                  
frequentie van het IATA-seizoen in 2018 niet mag overschrijden

Contingency: luchtvervoer (1)
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› EU luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten aanbieden met een 
punt in het VK moeten beschikken over een VK Foreign Carrier 
Permit

› VK luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten aanbieden met een 
punt in NL of via NL moeten beschikken over een TCO en 
goedkeuring van TRACON

› EU luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten aanbieden via NL 
naar een punt in het VK moeten beschikken over een goedkeuring 
van TRACON

Contingency: luchtvervoer (2)
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› Certificaten uitgegeven door EASA aan VK partijen zijn na Brexit
nog 9 maanden geldig

› Certificaten uitgegeven door de VK CAA voor uitgevoerd onderhoud 
en geproduceerde reservedelen die voor Brexit zijn uitgegeven 
blijven geldig

› Licenties uitgegeven door de VK CAA voor personeel zijn na Brexit
niet meer geldig in de EU en kunnen worden omgezet naar een 
licentie uitgegeven door de relevante autoriteit van een EU lidstaat

Contingency: luchtvaartveiligheid
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› Wegvervoer tussen de EU en het VK kan blijven plaatsvinden mits 
VK partijen voldoen aan EU wetgeving (bijv. rij- en rusttijden)

› Cabotage operaties (is nu 3 operaties in 7 dagen)

– Eerste 4 maanden na Brexit, 2 operaties

– Volgende 3 maanden, 1 operatie

– Daarna 0 operaties

Contingency: wegvervoer
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Nog 15 dagen

Vragen
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