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ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 2014 

Motie ingediend door de fracties van de Spa en het FDF met betrekking tot de nieuwe 
hinder veroorzaakt door de nachtvluchten boven Brussel. 

Nederlandstalige vertaling 

DE RAAD, 

 

Gezien de Grondwet, in het bijzonder zijn artikel 23 dat het recht op de bescherming van de 

gezondheid bekrachtigt ; 

Gezien Richtlijn 2002/30/CE Europees Parlement en van de Raad van 26 maart 2002 met betrekking 

tot de vastlegging van regels en procedures betreffende de invoering van beperkingen voor de 

uitbating die verband houden met het lawaai in luchthavens van de Gemeenschap ; 

Gezien de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 
stedelijke omgeving ; 

Gezien het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 
1999 betreffende de strijd tegen het geluid veroorzaakt door het luchtverkeer ; 

Gezien het verspreidingsplan ‘Schouppe’ dat op 10 februari 2010 werd goedgekeurd en 
dat nieuwe vluchtroutes boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet, en meer 
specifiek de nieuwe bocht naar links en de nieuwe route van het kanaal, die zo een 
grotere geluidshinder voor de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek veroorzaken ;  

Gezien het verspreidingsplan Wathelet dat gebaseerd is op het ‘plan Shouppe’ en het 
uitvoert, en dat wat betreft de vluchten boven het kanaal van kracht is sinds september 
2012 ; 

Overwegende dat de lawaainormen die werden ingevoerd door het vermelde besluit van 
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 1999 regelmatig 
overtreden werden; 

Gezien het aanzienlijk hoger aantal vragen, klachten en scherpe kritieken op het vlak van 
geluidshinder die door het luchtverkeer wordt veroorzaakt; 



Overwegende dat de opeenvolgende verspreidingsplannen voor de verdeling van de 
vluchten niet altijd een evenwichtige oplossing voor de geluidshinder, waar talrijke 
bewoners van Brussel en omstreken het slachtoffer van zijn, hebben gebracht ; 

De Gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek, vergaderend in zijn zitting van 24/04/2014 
betuigt zijn solidariteit met alle personen die te lijden hebben onder de geluidshinder die 
te wijten is aan het luchtverkeer : 

De Gemeenteraad vraagt overigens met aandrang : 

 

 aan de Federale regering om zonder dralen de discussies en het overleg met de 
gewestelijke regeringen te hervatten met het oog op het afsluiten van een nieuw 
verspreidingsplan voor de vluchten die het geheel van al de betrokken partijen 
past; 

 aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de betrokken 
gemeenten in kennis testellen van alle informatie waarover ze beschikt, meer in 
het bijzonder degene die de boeten betreft die worden opgelegd voor de 
inbreuken tegen de lawaainormen ; 

 om met hoogdringendheid de discussies en het overleg te hervatten gericht op het 
uitvoeren van een verspreidingsplan van de vluchten en daarbij de voorkeur te 
geven aan de dunst bevolkte en minst verstedelijkte zones ; 

 aan de Federale regering en de Vlaamse en Brusselse gewestregeringen om een 
samenwerkingsakkoord af te sluiten met het oog op de oprichting van een 
onafhankelijk orgaan dat de opdracht krijgt de geluidshinder veroorzaakt door de 
vluchten boven Brussel en omstreken te controleren ; 

 zich ervan te verzekeren dat de routes worden vastgelegd op basis van een 
voorafgaande milieueffectenstudie en doorrekening te houden met de 
lawaainormen die van kracht zijn in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest ; 

 vraagt aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te waken over 
het in acht nemen van de Brusselse lawaainormen en om systematisch de door de 
luchtvaartmaatschappijen begane inbreuken te sanctioneren ; 

 geeft het College het mandaat om een kopie van deze motie te verzenden naar de 
leden van de Federale regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

 

De Raad keurt het ontwerp van beraadslaging goed. 

34 stemmers: 33 positieve stemmen, 1 onthouding. 

 

 

 



 

 


