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Betreft : veiligheid oude vrachtvliegtuigen, in het speciaal deze van “Kalitta Air”.

Mijnheer de  Commissaris,

Wij zijn omwonenden van luchthavens in België en maken ons grote zorgen over de veiligheid van 
bepaalde oude vrachttoestellen die regelmatig op de luchthavens van Brussel, Luik en Oostende landen en 
opstijgen. 

De vrachtluchtvaartmaatschappij “Kalitta Air” heeft recent binnen een tijdspanne van 5 weken twee zware 
crashes gehad met B747-200 toestellen! Een crash te Brussel en een in Bogata (Columbia). De kans dat dit 
toeval zou zijn is heel klein. De firma heeft ook heel wat veiligheidsincidenten veroorzaakt in het verleden.

Het is des te zorgwekkender omdat de sector van de vrachtluchtvaart momenteel door hoge 
brandstofprijzen wordt getroffen en op alle kosten probeert te besparen. Maatschappijen zouden de 
toestellen en motoren in dienst houden tot op het randje van de wettelijke termijnen of ze overschrijden. 
Ook de Europese luchtvaarttechnici gaven eind vorig jaar een signaal dat het de verkeerde kant op gaat 
met het onderhoud 1.

Mogen wij u dan ook vragen om in afwachting van de resultaten van het onderzoek alvast de firma “Kalitta 
Air” op de Europese zwarte lijst van verboden vliegtuigen te plaatsen? Dit minstens tot een grondig 
onderzoek bewijst dat er niets aan de hand is met onderhoud en personeel bij Kalitta Air. 

Wij wensen eveneens uw aandacht te vestigen op het regelmatig opereren op ten minste een van de 
vermelde luchthavens van vrachtvliegtuigen, geregistreerd in landen waar de controle en het onderhoud 
onvoldoende zijn ofwel geopereerd door maatschappijen in financiële moeilijkheden en die bijgevolg 
geneigd zijn om zich niet te conformeren met internationale veiligheidsnormen 2.
Mogen wij spoedig een reactie van u verwachten?

Hoogachtend,

Jacques Denecker,
voorzitter vzw WILOO
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1 http://www.easier.com/view/Travel/Flights/News/article-139295.htm
2 Oostende: “MK Airlines Ltd”, “Air Charter Express Ltd”, ”Pronair Airlines”, “Gemini Air Cargo”
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