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06 Questions jointes de 
- M. François-Xavier de Donnea au ministre de 
la Mobilité et de l'Economie sociale sur "le plan 
de dispersion des vols" (n° P366) 
- Mme Simonne Creyf au ministre de la Mobilité 
et de l'Economie sociale sur "le plan de 
dispersion des vols" (n° P367) 
- M. Bart Laeremans au ministre de la Mobilité et 
de l'Economie sociale sur "le plan de dispersion 
des vols" (n° P368) 
- Mme Marie Nagy au ministre de la Mobilité et 
de l'Economie sociale sur "le plan de dispersion 
des vols" (n° P369) 
06 Samengevoegde vragen van 
- de heer François-Xavier de Donnea aan de 
minister van Mobiliteit en Sociale Economie 
over "het spreidingsplan" (nr. P366) 
- mevrouw Simonne Creyf aan de minister van 
Mobiliteit en Sociale economie over "het 
spreidingsplan" (nr. P367) 
- de heer Bart Laeremans aan de minister van 
Mobiliteit en Sociale Economie over "het 
spreidingsplan" (nr. P368) 
- mevrouw Marie Nagy aan de minister van 
Mobiliteit en Sociale Economie over "het 
spreidingsplan" (nr. P369) 
 
Le président: De ces quatre questions, trois nous 
parviennent de la commission. La question de M. 
de Donnea y avait déjà été posée le 30 avril. 
De vraag van mevrouw Creyf werd in de 
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commissie gesteld op 4 mei en de vraag van de 
heer Laeremans werd gesteld op 5 mei. 
Mme Nagy a posé sa question en commission 
aujourd'hui, si je ne me trompe pas. 
 
Ces questions portent sur le plan de dispersion 
des vols, dont nous avons déjà entendu parler 
plusieurs fois. 
Deze vragen handelen over het spreidingsplan, 
vermoedelijk van de dag- en nachtvluchten rond 
en boven de nationale luchthaven van Zaventem. 
 
06.01  François-Xavier de Donnea (MR): 
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers 
collègues, fin avril et début mai, on assistait à un 
véritable tollé dans plusieurs secteurs de 
Bruxelles et de la périphérie concernant 
l'application du plan de dispersion des vols, mieux 
connu sous le nom de plan Anciaux. 
 
En fait, on a constaté des déséquilibres dans les 
sacrifices résultant de l'application de ce plan 
puisque certaines sous-régions de Bruxelles et du 
Brabant flamand criaient beaucoup plus fort que 
d'autres! Or, un plan équilibré doit avoir pour 
conséquence que tous soient également satisfaits 
ou insatisfaits. Quand on constate des 
déséquilibres importants dans les protestations, il 
faut reconnaître qu'il y a un problème. 
 
Suite à ces protestations violentes et virulentes, 
vous avez eu la sagesse de demander aux 
médiateurs de l'aéroport de vous faire une 
nouvelle proposition pour essayer de limer les 
aspérités de votre plan dans certaines parties du 
Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-
Capitale. Ce plan des médiateurs qui, m'a-t-on dit, 
emporterait votre adhésion a-t-il déjà reçu l'accord 
du gouvernement dans son ensemble? Quelles 
composantes de vent allez-vous adopter pour les 
opérations sur la piste 02-20 de façon à pouvoir 
appliquer une partie de votre plan, à savoir les 
nuits scindées sur cette piste pour alléger les 
nuisances que subissent notamment les habitants 
de l'Oostrand? 
 
Indépendamment de la question générale sur le 
niveau d'approbation de votre plan, je me 
demande comment vous comptez faire pour que, 
dans la nuit du samedi au dimanche, la majorité 
des départs de la piste 25-gauche ne survole pas 
systématiquement l'Oostrand. Enfin, de façon plus 
générale, où en sont vos discussions avec DHL et 
où en sont les études concernant le 
développement d'un deuxième aéroport? 
 
06.02  Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de 
minister, er wordt beslist om het spreidingsplan 

van de vluchten van en naar Zaventem voor de 
zoveelste keer aan te passen. Er wordt geschoven 
met richtingen, banen en normen. Dat verhoogt de 
transparantie zeker niet. 
 
Mijnheer de minister, ik heb een aantal vragen. 
Ten eerste, klopt het dat de aanpassingen aan het 
spreidingsplan er komen onder invloed en onder 
druk van de MR-minister, Louis Michel? De 
Vlamingen hebben ongeveer twee jaar moeten 
wachten vooraleer het concentratiemodel werd 
aangepast. Ik stel vast dat de Franstaligen de 
aanpassing na twee weken krijgen. 
 
Ten tweede, het spreidingsplan komt op de 
agenda van het kernkabinet. Wilt dat zeggen dat u 
nu uw instructies van het kernkabinet moet 
krijgen, mijnheer de minister? Staat u onder 
voogdij van het kernkabinet? Bent u uw dossier 
kwijt? Bent u nog meester van uw dossier? 
 
Ten derde, in de Senaat heeft de MR 
amendementen ingediend tegen de investering in 
het elektronisch landingssysteem. Ik stel vast dat 
de MR tegen een echt spreidingsplan is. De 
investeringen in het elektronisch landingssysteem 
en in taxibaan 25L zijn noodzakelijke 
investeringen wil men komen tot een echt 
spreidingsplan en tot een multifunctioneel gebruik 
van de verschillende banen. Mijnheer de minister, 
wat is uw houding ten opzichte van de 
investeringen in het elektronisch landingssysteem 
en in taxibaan 25L? 
 
Tot slot heb ik nog een aantal vragen over het 
plan zelf. Klopt het dat op een stiekeme wijze 
opnieuw het concentratiemodel wordt ingevoerd? 
Men stijgt niet op in de richting van 
bestemmingen. Voor een aantal banen worden 
opnieuw grote bochten gemaakt, vooral rond 
Brussel. Op het vlak van veiligheid en milieu – 
denk maar aan de hoeveelheid kerosine die 
daarvoor nodig is – heeft dat negatieve gevolgen. 
Klopt het dat men verschillende windnormen 
hanteert per baan? Vindt u dat niet 
discriminerend? Ik vind van wel. Dat wil zeggen 
dat de omwonenden van de diverse banen niet op 
dezelfde manier worden behandeld. 
 
06.03  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de minister, het spreidingsplan verandert 
inderdaad zo snel dat geen kat haar jongen er nog 
in kan terugvinden. Daarom betreur ik ook dat 
mevrouw Nagy de dwaasheid heeft begaan om 
deze zeer ingewikkelde materie snel te doen 
bespreken in de plenaire vergadering, zodat wij 
niet tot een grondig debat kunnen komen en 
nauwelijks extra informatie zullen kunnen 
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verkrijgen. Het was veel beter volgende week 
besproken. 
 
In elk geval is het mijn indruk, mijnheer de 
minister, dat hier aan opbod wordt gedaan tussen 
de verschillende Franstalige partijen om zo hard 
mogelijk tegen de minister te schreeuwen dat het 
allemaal zo slecht is voor Brussel, hoewel het in 
de praktijk de jongste maanden precies veel beter 
is voor Brussel dankzij het spreidingsplan. 
 
Mijnheer de minister, ik heb voor u de volgende 
vragen. Ten eerste, wat is het statuut van wat nu 
is overeengekomen in die 9 punten? Is dat al een 
akkoord? In de teksten die wij lezen spreekt men 
over een akkoord. In welke mate is dat zo? Werd 
het al beslist door de regering of door het 
Kernkabinet? Hoe zit dat precies in elkaar? 
 
Ten tweede, wat de extra hinder voor de 
Noordrand betreft, blijkt uit de analyse van de 
werkgroep Daedalus, waarvan ik hoop dat u ze 
kunt tegenspreken, dat er weer meer hinder zal 
zijn doordat de vliegtuigen veel sneller afdraaien 
wanneer zij baan 02/20 nemen richting Noordrand, 
waardoor zij de Noordrand op zondag veel lager 
zullen overvliegen met veel extra gevolgen. Ik zie 
u neen schudden, maar u moet er straks toch op 
antwoorden. 
 
Ten derde, er is het probleem van de 
verschillende windnormen die zouden gehanteerd 
worden per baan. Klopt dat? Dat lijkt mij inderdaad 
een discriminatie te zijn. Dat moet u zeker kunnen 
motiveren want als dat zo is, zou het ertoe kunnen 
leiden dat slechts één zaterdag op zes die baan 
gebruikt kan worden. Dat is helemaal niet meer 
redelijk. 
 
Ten vierde, mijnheer de minister, hoe zal op basis 
van die 9 punten de verdeling gebeuren over de 
fameuze 6 zones? Zal er een wijziging komen of 
juist niet? Blijft alles hetzelfde? Graag enige 
verduidelijking. 
 
Ten slotte, mijnheer de minister, u hebt enkele 
weken geleden beloofd dat voor het einde van de 
voorbije maand, de maand april, u een akkoord 
zou hebben over de geluidsnormen met de 
verschillende Gewesten. U hebt beloofd dat u dat 
zou kunnen komen presenteren. Waar staat u 
vandaag? Is het akkoord er of is het er niet? 
 
06.04  Marie Nagy (ECOLO): Monsieur le 
président, dans ce dossier mené par M. Anciaux, 
nous continuons à assister à de nombreux 
changements. J'espère que les autorités 
européennes, chargées de l'information des 

pilotes et des compagnies d'aviation sur les 
différentes voies et routes à suivre pour atteindre 
Zaventem, pourront arriver à suivre tous ces 
changements et modifications. 
 
M. Anciaux, dans une tentative de 
communautarisation de ce débat, a défavorisé la 
périphérie est de Bruxelles et Bruxelles. 
Aujourd'hui, il sème la panique dans les rangs du 
MR, majoritaire dans ces communes. M. Michel 
demande à M. Anciaux de réaliser ce qui pourrait 
s'appeler le nouveau plan Anciaux-Michel. 
 
Je souhaiterais, monsieur le ministre, vous poser 
une série de questions pour comprendre la portée 
des décisions annoncées. 
 
D'abord, je voudrais savoir si vous confirmez que 
vous allez à nouveau assouplir les normes de vent 
applicables aux différentes pistes de Zaventem, 
alors qu'elles viennent d'être renégociées à la 
demande des pilotes, souvenez-vous en. 
 
Ensuite, confirmez-vous l'abaissement de 1700 
pieds à 700 pieds de l'altitude à laquelle peuvent 
virer les avions? C'est assez aberrant puisque 
c'est, en fait, les obliger à voler au-dessus de 
Bruxelles lors des décollages en piste 20, 
entraînant un survol de la capitale à une altitude 
encore plus faible, alors que des alternatives 
existent. 
 
Enfin, pouvez-vous me dire où en sont les 
discussions avec DHL? Quelle est votre position 
sur la demande de supprimer le plafond des 
25.000 vols par an autorisés? 
 
06.05  Bert Anciaux, ministre: Monsieur le 
président, chers collègues, premièrement, il 
n'existe pas du tout de nouveau plan de 
dispersion ou de répartition des vols. 
 
Ten tweede, er werden heel veel vragen gesteld. 
Ik had dan ook, in alle eerlijkheid, graag meer tijd 
gehad om te antwoorden. Ik zal echter proberen 
heel kort te zijn. 
 
Er is inderdaad een verhoogde hinder door de 
uitzonderlijke windomstandigheden van de 
voorbije weken. Sinds de invoering van het plan is 
er een uitdrukkelijke, verhoogde toename geweest 
van noorden- en oostenwinden. Ik kan veel 
regelen, maar dat kan ik niet regelen. 
 
(…): Het is vooral de regering die veel wind 
maakt! 
 
06.06 Minister Bert Anciaux: Dat kan zijn, maar 



CRIV 51 PLEN 062 06/05/2004  
 

CHAMBRE-2E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2003 2004 KAMER-2E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

13

hij komt dan niet vanuit Brussel. Hij komt naar 
Brussel toegewaaid. Het zijn anderen die wind 
veroorzaken. 
 
(…): … uit Nederland. 
 
06.07 Minister Bert Anciaux: Door de noorden- 
en oostenwinden is er een verhoogde hinder 
geweest in een aantal zones. De hinder was 
echter niet zo erg als hier soms wordt voorgesteld. 
Het zou soms goed zijn om ook eens op basis van 
cijfers het dossier te bekijken. 
 
Zone 3, de Oostrand, heeft sinds de invoering van 
het spreidingsplan 14% van de vluchten over zich 
gekregen. Zone 1, waarvan de Franstaligen 
zeggen dat ze zo goed uit het plan komt, heeft 
36% van de vluchten over zich heen gekregen. 
 
Men moet dus weten waarover men het heeft. Er 
is geen nieuw plan. Het oude plan of het 
spreidingsplan wordt integraal doorgevoerd. We 
willen evenwel een aantal zaken verbeteren. Een 
aantal routes die nu pal over dorpskernen gaan, 
willen we ernaast leggen. Er gebeuren geen 
verschuivingen tussen de zones. Er is geen 
verhoging naar andere zones. Ik wil een 
verlichting brengen binnen de zone voor een 
aantal dorpskernen. Ik heb het dan over 
Wezembeek-Oppem, Tervuren, Kraainem, 
Sterrebeek, Kortenberg, Erps-Kwerps en 
Meerbeek. Dat zijn de dorpen die minder hinder 
zouden hebben indien wij een aantal wijzigingen, 
die ik voorstel, doorvoeren. 
 
Het plan komt van mij en ik werd door niemand 
onder druk gezet, al is het een beetje onnozel om 
dat te zeggen. In dit dossier word ik immers elke 
dag door honderden mensen onder druk gezet. Ik 
geef er echter niet aan toe en op generlei wijze 
worden op basis van die druk beslissingen 
genomen. 
 
De windnorm willen wij normaliseren. Wat wil dat 
zeggen? Vandaag zijn de uitzonderingen bijna 
algemene regel geworden. Door een heel strenge 
windnorm kan het spreidingsplan het grootste deel 
van de tijd niet worden uitgevoerd. Door een 
normalisering van de windnorm zal het 
spreidingsplan dus meer kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
Mijnheer de voorzitter, normalisering houdt in dat 
er niet politiek wordt beslist. Er wordt door de 
deskundigen beslist wat kan en wat niet kan. Op 
basis van hun rapporten, die ik heel binnenkort zal 
krijgen, over wat kan en wat niet kan, zullen de 
windnormen worden genormaliseerd, met de 

uitdrukkelijke bedoeling om een betere spreiding 
en minder concentraties op basis van de wind te 
realiseren. Er is dus geen druk en geen 
bevoordeling van de ene zone ten opzichte van 
een andere zone. 
 
Er is geen sprake van om opnieuw concentratie in 
te voeren. 
 
Wat de investeringen betreft, u weet dat ik 
voorstander daarvan blijf, maar dit zal een 
onderdeel zijn van een diepgaander gesprek over 
de toekomst van deze luchthaven, dat zonder 
enige twijfel samen met de Gewesten moet 
worden gevoerd. 
 
Het probleem van de 700 voet geeft, voor alle 
duidelijkheid, geen bijkomende hinder voor de 
Noordrand. Er wordt niet gevlogen op zondag. Er 
wordt uitsluitend gevlogen als er uitdrukkelijk een 
bijzondere zuidenwind is, als het spreidingsplan 
niet gevlogen kan worden, want dit houdt in dat 
men moet landen en opstijgen op baan 20. Dat is 
in mijn spreidingsplan nooit voorzien. Dat geeft 
geen bijkomende hinder voor de Noordrand en 
helemaal niet, mevrouw Nagy, – waar haalt men 
het toch altijd, alles wordt omgedraaid – voor 
Brussel. Men draait inderdaad sneller af, maar 
men vliegt over kantoorzones, want langs die kant 
zijn er uitsluitend kantoorzones. 
 
Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een punt, 
namelijk de harmonisering van de windnormen. 
Op 21 april was er een grote vergadering met de 
betrokken Gewesten, BIAC, Belgocontrol, DGLV 
en mijn kabinet, onder meer over het 
geluidskadaster. Er is uitdrukkelijk aan mij 
gevraagd door de Gewesten om de discussie in 
verband met de harmonisering – ik heb namelijk 
een voorstel klaar – uit te stellen tot er een aantal 
technische verduidelijkingen komen betreffende 
het geluidskadaster. Dit is uitdrukkelijk door alle 
partijen gevraagd, ik heb het nog eens gemaild en 
uitdrukkelijk gevraagd of niemand dan toch alleen 
met de geluidsnormen zou afkomen. Dat was niet 
het geval, men wacht op een aantal 
verduidelijkingen. Er is een deskundige die voor 
mij een plan heeft klaargemaakt, maar dit wordt 
alleen besproken op die vergadering, samen met 
de Gewesten, op het moment dat zij wensen. Ik 
ben er in elk geval klaar voor, maar er is dus 
uitstel. Voor de technische details die men heeft 
gevraagd, is er anderhalve à twee maand nodig. 
Er moeten daarvoor technische berekeningen en 
wetenschappelijk onderzoek gebeuren. 
 
Mijnheer de voorzitter, er is geen beslissing nodig 
van het kernkabinet of de regering. Er is een 
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voorstel van de minister van Mobiliteit. Ik toets dit 
binnen de meerderheid af bij de andere 
kabinetten. Er is eensgezindheid over. De 
windnormen hangen louter en alleen af van de 
deskundigen. Ik wens daarover niet politiek te 
marchanderen. Het verschil in windnormen kwam 
er nadat de heer de Donnea, onder meer met 
CD&V en het Vlaams Blok, een commissie heeft 
bijeengeroepen over die windnormen. Ik stel vast 
dat het gevolg daarvan was dat wij tot 
verschillende windnormen zijn gekomen, met 
name 0 rugwind voor de baan 02/20. 
 
Ik heb toen aangekondigd dat wij door 
deskundigen laten onderzoeken of dit 
genormaliseerd kan worden. Die resultaten 
verwacht ik vandaag of morgen. Er is geen 
argumentatie om te zeggen dat de Kern zich hier 
nog over moet buigen.  
 
06.08  François-Xavier de Donnea (MR): 
Monsieur le ministre, je persiste à croire que j'ai 
bien fait de provoquer une réunion avec les 
pilotes. Celle-ci nous a permis à tous deux de 
prendre conscience de certains phénomènes que 
nous n'appréhendions peut-être pas, ni l'un ni 
l'autre. En tout cas, elle a permis de clarifier 
certains points. Ainsi, monsieur le ministre, avez-
vous pu adopter, par après, certaines positions 
que j'ai appréciées, je m'empresse de le dire. 
 
Je prends note du fait que les composantes de 
vent normalisées ne sont pas encore arrêtées 
mais qu'elles le seront bientôt. Il serait normal que 
vous veniez nous l'expliquer en compagnie 
d'experts. Il est normal que vous ne vouliez pas 
jouer l'expert, mais il faudrait néanmoins nous 
expliquer, en commission, en quoi cela consiste et 
quelles en seront les conséquences. Je déplore 
également que ce débat n'ait pu avoir lieu en 
commission. Cela aurait permis de mieux 
visualiser la situation à l'aide de cartes et de 
tableaux chiffrés ainsi que de l'audition éventuelle 
de l'un ou l'autre expert, et de vous-même, 
monsieur le ministre ou d'autres encore. 
 
Enfin, je pense également que nous devons vous 
encourager à aller de l'avant. Vous le faites, dites-
vous. Je m'en réjouis et j'en prends acte, avec la 
mise sur pied d'un cadastre du bruit qui puisse se 
baser sur des méthodes de travail approuvées par 
les trois régions, en vue du développement de 
normes de bruit consensuelles à ce niveau. Cela 
me semble important. 
 
Je me permettrai de terminer sur une note plus 
polémique. Ce dossier s'est développé de façon 
très confuse du fait des circonstances. Lorsque 

Mme Durant a pris la responsabilité de toucher à 
cette question, elle a ouvert une boîte de Pandore 
dont on éprouvera beaucoup de difficultés à 
refermer le couvercle; elle a permis le 
développement d'un imbroglio dont, quel que soit 
le ministre et quel que soit le gouvernement en 
place, nous aurons beaucoup de difficultés à nous 
extirper. 
 
06.09  Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, wij zijn voor een 
maximale spreiding. Daarvoor zijn investeringen 
noodzakelijk. Wij stellen vast dat de MR tegen is. 
U wordt niet gevolgd door een partij van de 
meerderheid. Het is niet u die tegenwoordig beslist 
in dit dossier; u staat onder voogdij, zowel van de 
MR als van het kernkabinet.  
 
Ik ben het eens met de heer de Donnea als hij 
zegt dat de overheid dit probleem heeft gecreëerd. 
Eerst minister Durant met haar beslissing tot 
afschaffing van de nachtvluchten en vervolgens 
premier Verhofstadt door over te gaan tot een 
concentratiemodel. Daarna is heel de hetze 
begonnen.  
 
Thans stel ik vast dat de overheid niet bij macht is 
om het probleem dat zij zelf heeft gecreëerd, op te 
lossen.  
 
06.10  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u 
heeft niet echt duidelijkheid geschapen in verband 
met het statuut. U zegt nog te moeten aftoetsen, 
nog te moeten zien omdat u een aantal 
bevoegdheden heeft. Het is niet echt duidelijk wat 
nu de definitieve beslissingen zijn. Ik heb gekeken 
naar uw website, www.spreidingsplan.be, maar 
daarop staat hierover nog niets. Het lijkt mij 
nochtans opportuun dat terzake duidelijkheid 
wordt gebracht.  
 
U zei daarnet dat het afbuigen van de vluchten 
niet op zondag gebeurt. Dat is allemaal best 
mogelijk, maar daar bestaat in elk geval 
verwarring over. Terzake moet duidelijkheid 
worden geboden. 
 
Wat de windnormen betreft, schuift u nogal 
gemakkelijk de schuld in de schoenen van de 
andere partijen. Het is toch niet omdat wij een 
hoorzitting inzake veiligheid mee ondersteunen – 
net zoals de meeste andere partijen – dat daaruit 
automatisch conclusies moeten volgen. Als u 
andere windnormen zult hanteren voor de ene 
baan ten opzichte van de andere, dan moet u dat 
motiveren. Het is niet omdat een persoon of 
enkele personen dat op een hoorzitting zeggen, 
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dat u dat automatisch moet volgen. Wat de 
normalisatie betreft heeft u gelijk, maar u moet 
zeker niet de schuld op andere partijen steken 
omdat iemand dat op hoorzittingen heeft gezegd. 
U moet zich inderdaad baseren op de inhoud van 
het dossier.  
 
Over het IMS en de investeringen had u maanden 
geleden al in de commissie een studie beloofd. U 
zou alles grondig laten bestuderen en daarna zou 
u naar buiten komen met die plannen. Nu blijkt dat 
een en ander doorkruist is door een manoeuvre 
van de MR. Daarover moet u uitleg geven. U moet 
de Kamer verduidelijken hoe het zit met die studie 
en wanneer u daarmee naar buiten zult komen. 
 
06.11  Marie Nagy (ECOLO): Monsieur le 
président, je trouve quelque peu paradoxal que 
des partis qui ont introduit ce que l'on a appelé la 
route Chabert - qui pendant des années à 
empoisonné la vie des Bruxellois, que Mme 
Durant a supprimée et que le gouvernement 
actuel a remise d'application - ou que le parti de 
M. de Donnea dont fait partie M. Vandenhaute qui, 
depuis des années, bien avant même que Mme 
Durant fasse de la politique, se plaignait déjà de la 
situation à Zaventem, disent tout à coup que c'est 
Ecolo qui porte la responsabilité dans ce dossier. 
Je rappellerai à M. de Donnea que la réduction 
des nuisances et le travail sur les avions 
"hushkittés" sont des décisions qui n'avaient pas 
été prises précédemment, mais qui l'ont été par 
Mme Durant. 
 
Monsieur Anciaux, vous nous répondez en disant 
que l'on va étudier le dossier et normaliser la 
situation en matière de vents. Il y a quand même 
des questions que j'aimerais voir résoudre et qui 
ne le sont toujours pas! Il s'agit notamment de la 
réduction réelle des nuisances pour les personnes 
victimes aujourd'hui du survol des avions, en 
particulier le soir. Comme moi, vous avez reçu des 
milliers de plaintes de personnes dont certains 
témoignages sont assez intéressants puisqu'ils 
expliquent que les pilotes d'avions survolant 
Bruxelles font état de leurs difficultés et de 
l'obligation qui leur est faite d'effectuer un certain 
nombre de tours de la capitale pour obéir aux 
instructions de Zaventem en la matière. 
 
Il n'y a toujours pas d'autorité indépendante avec 
pouvoir de sanction, alors que vous vous y étiez 
engagé. Il n'y a pas de mesures de réduction à la 
source, aucune mesure de cadastre du bruit et 
aucune initiative européenne en ce qui concerne 
les vols de nuit! 
 
Monsieur Anciaux, je pense que, malgré les 

déclarations de M. Michel, les riverains et les 
victimes de l'aéroport - mais cela ne vous 
intéresse pas! - continueront à souffrir et je le 
regrette. 
 
Le président: Monsieur le ministre, je suggère 
que d'ici deux à trois semaines, lorsque vous 
disposerez d'autres informations, vous veniez les 
communiquer à la commission, par exemple sous 
la forme de slides, ce qui facilite le dialogue. 
 
Dat betekent natuurlijk niet dat men geen vragen 
mag stellen. Ik denk toch – en dat is positief – dat 
in verband met zo’n complexe aangelegenheid er 
een consensus kan ontstaan om over twee weken 
daarover in de commissie een ruim debat te 
houden. 
 
06.12  Yves Leterme (CD&V): (…) 
 
De heer Chabert en ik zijn beiden begonnen in 
1968, mijnheer Leterme. Ik heb de indruk dat 
geen van ons beiden al weggaat. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 




