
Context 
Het SES-initiatief is gestart in 2004 om de fragmentatie in het Europese luchtruim te verminderen en de 
prestatie van luchtverkeersbeheer te verbeteren als het gaat om veiligheid, capaciteit, kosten-efficiëntie en 
milieu. In 2013 heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel (herschikking) gepresenteerd voor herziening 
van de SES-wetgeving (SES2+), maar de onderhandelingen over dit voorstel liggen sinds 2015 stil. De EC heeft 
nu een aanpassing van SES2+ gepresenteerd, waarin diverse wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het 
voorstel uit 2013. In dit kader stelt de Europese Commissie (EC) ook voor om een nieuw Performance Review 
body (NPRB) op te richten onder EASA, wat aanpassing vergt van de EASA Basisverordening.  
 

SES2+ doelstellingen en visie 
De doelstellingen van SES2+ zijn tweeledig: 
1. Schaalbare luchtverkeersleidingscapaciteit voor een zo veilig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk mogelijk 

luchtverkeersmanagement om vertragingen en extra uitstoot te minimaliseren; 
2. Vermindering van de milieu-impact door passende maatregelen op het gebied van 

luchtverkeersmanagement. 
 
De SES-visie is gebaseerd op de Airspace Architecture Study en het Wise Persons Group Report: 
• Luchtverkeersdienstverlening is niet meer verticaal geïntegreerd. Er zijn aparte bedrijven voor CNS, AIS, 

MET en Air Traffic Data Services. Er is uniforme informatie en er zijn gemeenschappelijke datamodellen, 
toegenomen automatisering, virtualisatie en schaalbare capaciteit; 

• Infrastructuur is geïntegreerd en gerationaliseerd; 
• De netwerk operaties zijn naadloos, dynamische luchtruimindeling en beheer over meerdere Flight 

Information Regions (FIRs), Free Routes en hoge veerkracht. 
 

 
 
 
De voorstellen zijn onderverdeeld in een aantal onderwerpen: 

• Service Provision 
• Netwerk management 
• Performance & Charging scheme 
• Common Information Services en toegang tot operationele data  



Service provision 
 
Doelstellingen: 

• Bevorderen van schaalbaarheid, flexibiliteit en innovatie; 
• Verbeteren van kostenefficiency; 
• Garanderen van toegang tot en uitwisseling van operationele data voor een toekomstige Air Traffic 

Data Service (ADS) Provision markt. 
 
Air Traffic Data Service Provison 
De EC wil komen tot een nieuw dienstverleningsmodel voor Air Traffic data door onafhankelijke Air Traffic Data 
Service Providers (ADSP’s) toe te staan. Doel is om grensoverschrijdend delen van data de standaard te maken 
en datadienstverlening goedkoper en innovatiever te maken door marktwerking toe te staan.  
De ADSP’s leveren data en applicaties aan Air Traffic Service Providers (ATSP’s). Hiermee hangt de verdere 
digitalisering en virtualisering van Air Traffic Services – on demand leveren - samen.  
 
Vereisten voor alle Air Navigation Service (ANS) Providers 

• En-route ATS moet organisationeel en administratief gescheiden zijn van alle andere ANS services: 
CNS, AIS, ADS en MET 

• Alle ANS diensten moeten administratief gescheiden zijn 
 
Aanbesteding 

• Aanbesteding is mogelijk voor terminal air traffic services (TWR/APP), CNS, AIS, Air Traffic Data Service 
Provision en MET. Alle air navigation serviceproviders (inclusief ATS) moeten naast een safety 
certificaat een economisch certificaat hebben om aan te tonen dat ze financieel robuust zijn. 

• De aanwijzing van ATS providers geldt voor een periode van maximaal tien jaar met mogelijkheid voor 
verlenging. Voor ATS providers geldt dat ze ook moeten voldoen aan vereisten op het gebied van 
nationale veiligheid en defensie. 

• Als het kosteneffectief is, moet de luchthaven TWR-services aanbesteden op de markt. Terminal ATS 
valt dan niet onder het performance and charging scheme. 

• Voor APP services kan de staat, als het kosteneffectief is, zelf kiezen om aanbesteding door ofwel de 
luchthaven(s), ofwel de NSA, mogelijk te maken.  

• Voor CNS, AIS, ADS en MET is ontkoppeling vrijwillig. ATS Providers kunnen besluiten om de diensten 
geïntegreerd te blijven verlenen, maar ook om de diensten aan te besteden. 

• Aanbesteding staat onder toezicht van de NSA. 
 
 

Netwerkmanagement 
 
Doelenstellingen: 

• Milieuvriendelijk en efficiënt gebruik van luchtruim 
• Zorgen dat luchtruimgebruikers milieuvriendelijke routes kunnen vliegen 

 
De Network Manager (NM) krijgt vergaande bevoegdheden op het gebied van luchtruim, capaciteit en 
infrastructuur. 
 
Op het gebied van luchtruim krijgt de NM een grotere rol in het ontwerpen en beheren van het Europese 
luchtruim om zo vertragingen te beperken en voorspelbaarheid te vergroten. De NM richt zich met name op 
luchtverkeersstromen in het hogere luchtruim vanuit het belang voor het netwerk. Dit heeft effect op het 



lagere luchtruim en de verkeersstromen richting grote luchthavens. De NM krijgt de bevoegdheid om als 
capaciteit manager via de NPRB corrigerende maatregelen voor te stellen voor de ATSPs. 
 
Op het gebied van capaciteit krijgt de NM-bevoegdheid voor het beheren van luchtverkeerscapaciteit in het 
netwerk zoals afgesproken in het bindend Netwerk Operations Plan (NOP).  Het NOP dient als een rollend 
tactisch plan om de operationele prestaties van het Europese netwerk te verbeteren en komt tot stand via een 
coöperatief besluitvorming proces (CDM-proces). 
 
Op het gebied van infrastructuur krijgt de NM een belangrijke rol in de planning, monitoring en coördinatie van 
de activiteiten voor de uitrol van infrastructuur in Europa, gebaseerd op het ATM-masterplan 
 
 
 

Performance & Charging Scheme  
 
Performance plannen  
Opstellen en indienen van performance plannen door de ATS providers in plaats van de NSA. 

• Beoordeling van performance plannen door de NPRB voor en-route en door de NSA voor terminal. 
• Meer flexibiliteit voor de duur van een referentieperiode: van twee tot vijf jaar. 

 
Prestatiedoelstellingen 

• Gelden niet voor diensten die onder marktvoorwaarden worden aangeboden. 
• Op het gebied van efficiency, milieu en kosteneffectiviteit, voor veiligheid alleen monitoring. 
• De NPRB stelt unilateraal targets en breakdown values vast. 
• De EC kan het initiatief nemen om additionele prestatiedoelstellingen vast te stellen 
• Stimuleringsregeling en sancties bij niet behalen targets. 

 
Verbeteren milieuprestaties 

• Differentiatie van tarieven voor het verbeteren van milieuprestaties  
• Optie op common unit rate op Europees niveau om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen de 

“goedkoopste” route kiezen met betrekking tot route charges 
 
 
 

Common Information Services en toegang tot operationele data 
 
Common Information Services voor Unmanned Traffic Services (UAS) 

• Vereisten voor data-integriteit en kwaliteit 
• Vereisten voor toegang tot en beprijzen (marginale kosten) van data en CIS-dienstverlening 
• Administratieve scheiding voor ANSP die CIS-diensten verleent 
• NSA houdt toezicht op prijsstelling 
 

Beschikbaarheid en toegang tot operationele data voor general air traffic 
• Real time delen van operationele data met betrekking tot general air traffic met ANSP’s, inclusief 

gecertificeerde en nog niet gecertificeerde ATSP’s, luchtruimgebruikers, luchthavens en de Network 
Manager 

• Prijzen op basis van marginale kosten 
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