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Assemblées & Gouvernance Vergaderingen & Bestuur

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2503203

Nr DO : 102
Nr PV : 129

Besluit - Raad van 16/01/2023

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme
mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M.
dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M.
dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr.
GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr.
DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Motie om nachtvluchten over Brussel 's nachts en om de geluidsoverlast van vluchten van en naar Brussel-Nationaal te
beperken
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeenteraad van de Stad Brussel,

Gezien de verschillende moties die zijn aangenomen door de gemeenteraden van de verschillende Brusselse gemeenten
die zich hebben beklaagd over de activiteiten en de overlast van Brussel-Nationaal-Luchthaven en het overvliegen van
de betrokken gemeenten;

Gezien de wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de
mens waarin de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief hoogstaand milieu zijn
vastgelegd;

Gelet op de verschillende wetgevingen en gerechtelijke uitspraken van de afgelopen twintig jaar, waarin voortdurend
wordt gewezen op de noodzaak om de Brusselse bevolking te beschermen tegen de door het luchtverkeer veroorzaakte
geluidshinder;

Gezien het voorstel van de regering van het Brussels Gewest om de levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels
Gewest te verzoenen met de economische ontwikkeling van Brussels Airport, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
België in zijn geheel;

Overwegende dat de geografische ligging van Brussel-Nationaal voor deze luchthaven aanzienlijke financiële voordelen
met zich meebrengt, met belangrijke economische spin-offs voor de regio die directe en indirecte werkgelegenheid
genereren, maar ook talrijke ongemakken met zich meebrengt die de luchthaven en de bevoegde autoriteiten tot een
minimum moeten beperken; en dat in dit geval geluidshinder en milieuverontreiniging de belangrijkste ongemakken
zijn die prioritair moeten worden beperkt;

Overwegende dat een groot aantal Europese luchthavens zoals Heathrow of Manchester strenge regels hebben voor
nachtvluchten zonder dat dit hen belet een winstgevende economische activiteit te hebben;

Gezien het akkoord van de Brusselse Regering 2019-2024 waarbij de regering zich er met name toe verbindt om samen
met de Federale Regering de volgende prioriteiten te verdedigen;

- het vermijden van de dichtstbevolkte gebieden en de luchtveiligheid als prioritaire criteria bij de vaststelling van
nieuwe routes;

- de oprichting van een onafhankelijk overheidsorgaan dat toezicht houdt op de geluidsoverlast van overvliegende
vliegtuigen;
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- de wijziging van de openingstijden van de luchthaven om de milieunacht te verlengen van 22.00 tot 7.00 uur, alsmede
de invoering van een beperking van de tonnage van vliegtuigen die over het grondgebied van Brussel mogen vliegen en
de vaststelling en uitvoering van quotatellingen om de naleving van de geluidsnormen te waarborgen (maximaal 200
ton tussen 22.00 en 7.00 uur);

- de uitvoering van een epidemiologische studie om het werkelijke effect van overvliegen op de gezondheid van de
bewoners te analyseren;

- de oprichting van een compensatiefonds om oplossingen te bieden voor het isoleren van overvlogen gebouwen;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie concludeert dat slaapstoornissen één van de ernstigste gevolgen
van omgevingslawaai is, met zowel onmiddellijke als langetermijneffecten;

Overwegende dat het lawaai van overvliegende vliegtuigen aandachts- en concentratiestoornissen bij schoolkinderen
veroorzaakt;

Overwegende dat lawaai en milieuverontreiniging leiden tot gezondheidsproblemen, met name met gevolgen voor het
centrale en perifere zenuwstelsel en voor het hart- en vaatstelsel;

Gezien het in 2019 door de regering van het Brussels Gewest aangenomen plan Quiet Brussels (met name de
maatregelen 12 tot en met 16);

Overwegende dat het herhaaldelijk overvliegen van het Brussels Gewest en zijn onmiddellijke omgeving een constante
bron van aanzienlijke geluids- en milieuverontreiniging vormt;

Overwegende dat de emissies van de luchtvaartsector sinds 2013 met meer dan 20% zijn toegenomen, hetgeen ertoe
bijdraagt dat de doelstelling om de broeikasgasemissies terug te dringen, waarin de akkoorden van Parijs voorzien om
de opwarming van de aarde te beperken, niet wordt gehaald;

Overwegende dat in het bijzonder het door de Federale Minister van Mobiliteit in het kader van het overlegplatform
ingestelde overleg heeft bevestigd dat vooruitgang moet worden geboekt op de volgende punten : de naleving van
rechterlijke beslissingen, de correcte toepassing van de windnormen, de oprichting van een onafhankelijke autoriteit, de
invoering van nachtvluchten, de vaststelling van een plafond voor het totale aantal jaarlijkse vliegbewegingen, het
geleidelijke verbod op de meest verouderde en lawaaierige vliegtuigen de verlaging van de individuele geluidsniveaus
van vliegtuigen, de herziening van de landings- en starttarieven om het gebruik van lawaaierige vliegtuigen te
ontmoedigen en de optimalisering van de landings- en opstijgprocedures om de geluidsemissies te verminderen;

Overwegende dat om al deze redenen het dringend noodzakelijk is een einde te maken aan al het leed, inclusief de
gezondheidsproblemen, dat de meest overvliegende inwoners ondergaan, zowel bij het opstijgen als bij het landen van
Brussel-Nationaal;

Gezien de verlenging van de milieuvergunning van de luchthaven, waarin het maximum aantal bewegingen per jaar zal
worden vastgesteld;

Gelet op de door Envisa uitgevoerde milieueffectenstudie inzake geluidshinder (waarin 14 scenario's worden
voorgesteld);

Overwegende de behandeling van de vorderingen en klachten van verenigingen ter verdediging van burgers die het
slachtoffer zijn van luchtverontreiniging;

Overwegende dat de situatie voor veel burgers onhoudbaar wordt en dat er andere structurele maatregelen moeten
worden genomen met betrekking tot geluids- en windnormen en wijzigingen van start- en landingsbanen en vliegroutes;

Overwegende dat de huidige situatie van vliegtuigen die over de Stad Brussel vliegen bij aankomst en vertrek van
Brussels Airport onhoudbaar is;

Overwegende dat er de afgelopen vijftig jaar onvoldoende is veranderd voor de Brusselse bevolking; dat de schuld en
de verantwoordelijkheden worden gedeeld en dat alleen tastbare en onmiddellijke resultaten van belang zijn voor de
overvlogen bevolking;

Overwegende dat de federale regering het zoeken naar een consensus over aanvullende maatregelen niet als excuus kan
gebruiken om de maatregelen waarover reeds een consensus bestaat, niet onverwijld uit te voeren;

BESLUIT met 35 stemmen tegen 4 :

Via de gemeentelijke communicatiemedia burgers die het slachtoffer zijn van overlast informeren over de mogelijkheid
en het nut om zich juridisch te beklagen bij de Federale Bemiddelingsdienst Luchthaven Brussel-Nationaal;
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De werkzaamheden ten behoeve van de drastische vermindering van de geluids- en milieuvervuiling in Brussel ten
gevolge van het overvliegen voortzetten, en als eerste actie :

Om de Brusselse Gewestregering te vragen om :

- Het dossier "overvliegen" opnemen in het volgende overlegcomité;
- Ervoor zorgen dat het netwerk van geluidsniveaumeters alle overvluchten in het Gewest dekt en dat alle vliegtuigen
die het "lawaaidecreet" niet naleven op het grondgebied van het Gewest kunnen worden beboet.

Om in dit verband de Federale Regering op te roepen om :

1. Overwegende dat Brussels Airport vooral een stedelijke luchthaven is met regelmatige activiteiten overdag;

2. Een nachtvluchtperiode in te voeren van 22.00 uur tot 7.00 uur, waarin geen luchtverkeer, behalve in noodgevallen of
bij wettelijk vastgelegde uitzonderingen, mag vertrekken van of aankomen op de luchthaven van Brussel;

3. Een jaarlijkse limiet vaststellen voor de bewegingen op de luchthaven, rekening houdend met gezondheids-, milieu-
en economische aspecten;

4. Bepaalde categorieën vliegtuigen waarvan de geluidsemissie op grond van hun model of hun leeftijd bepaalde
drempels overschrijdt, te verbieden op de luchthaven van Brussel-Nationaal (beperking van de tonnage van de
vliegtuigen en vermindering van de individuele geluidsniveaus)

5. In de mate van het mogelijke en met inachtneming van de windnormen vasthouden aan het beginsel dat overvliegen
van dichtbevolkte gebieden moet worden vermeden teneinde het algemeen belang, de volksgezondheid en de veiligheid
van de bevolking te eerbiedigen; en in aanmerking nemen dat het gehele grondgebied van het Brusselse Gewest
dichtbevolkt is;

6. De wet en in het bijzonder het "lawaaidecreet" van het Brusselse Gewest van 27 mei 1999 en de definitieve en
uitvoerbare rechterlijke beslissingen naleven in plaats van dwangsommen te betalen;

7. Al haar taken inzake de controle op de wettigheid van de operaties op het domein Brussel-Nationaal vervullen en
daartoe een echte onafhankelijke autoriteit oprichten die de procedures controleert en naleeft en ervoor zorgt dat elke
niet-naleving van de luchtroutes wordt bestraft;

Een kopie van deze motie sturen naar
1.1 De Eerste Minister
1.2 De Minister-President van Brussel
1.3 De Brusselse Minister van Milieu
1.4 De Federale Minister van Milieu
1.5 De Vlaamse Minister van Leefmilieu
1.6 De Federale Minister van Mobiliteit
1.7 De Brusselse Minister van Mobiliteit
1.8 De algemene Directeur van Skeyes
1.9 De Voorzitter van het Federale Parlement
1.10. De Voorzitter van het Brussels Gewestelijk Parlement
1.11. De Directeur van de particuliere commerciële onderneming Brussels Airport
1.12. De Directeur van de Federale Bemiddelingsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

Aldus beraadslaagd in zitting van 16/01/2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 16 janvier 2023

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 16 januari 2023
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, M.
dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr.
MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT,
Mme mevr. MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

129 (102) Secrétaire - - Assemblées & Gouvernance - (2503203)

(102) Secretaris - - Vergaderingen & Bestuur - (2503203)

Motion commune déposée par plusieurs chefs de groupe du Conseil communal.

Proposition de motion visant à interdire le survol nocturne de Bruxelles ainsi qu’à limiter les nuisances sonores produites par
les vols à destination ou depuis l’aéroport de Bruxelles-National.
Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Voorstel van motie ogende tot een verbod om nachtvluchten over Brussel alsook de geluidsoverlast van vluchten van en naar
de vlieghaven Brussel-Nationaal te beperken.
Entendu l'exposé de la motion par M. WAUTERS et les interventions des differents membres du Conseil.- La
proposition de motion obtient 35 voix contre 4.- Par conséquent elle est adoptée.- Le Conseil prend l'arrêté y relatif.
Gehoord de uiteenzetting van de motie door dhr. WAUTERS en de tussenkomsten van de verschillende Raadsleden.-
Het voorstel van motie behaalt 35 stemmen tegen 4.- Bijgevolg is het aangenomen.- De Raad neemt het desbetreffende
besluit.

Ainsi délibéré en séance du lundi 16 janvier 2023
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 16 januari 2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)
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