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Parlementaire vragen, voorstellen, initiatieven (2017-2018)
NIET EXHAUSTIEF (aanvullingen welkom)
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
-

‘Audit’/Hoorzittingen (30 mei, 20 juni en 4 juli 2017) aangaande het preferentieel
baangebruik op Brussel-Nationaal van 2 tot 10 oktober 2016 (n.a.v. klachten
omwonenden).

Mondelinge vragen
- Vragen over "de uitbreidingsplannen van Brussels Airport" (Tim Vandenput, Eric Van
Rompuy) (25-01-18)
- Vraag over "de vluchten boven het Brussels Gewest en de nabije rand” (Veronique
Caprasse, 18-01-18)
- Samengevoegde interpellatie en vragen over “de vluchten boven Brussel” (Georges
Dallemagne, Karine Lalieux), "het vliegverkeer over Brussel en de Vlaamse rand rond
Brussel" (Eric Van Rompuy) en "de reactie van de regering op het vonnis van de
Brusselse rechtbank van eerste aanleg waarbij de Belgische Staat ertoe veroordeeld
wordt het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de geluidsnormen te
doen naleven" (Benoit Hellings) (19-12-17)
- Vragen over "de windnormen en de vliegroutes" (Bert Wollants, Karine Lalieux) (0911-17)
- Vraag over "de vliegroute Leuven Rechtdoor" (Karin Jiroflée) (12-07-2017)
- Samengevoegde vragen over "het gemeenschappelijke standpunt van de regering in
het kader van het dossier-Zaventem en het tweede belangenconflict" (Georges
Dallemagne, Hendrik Vuye, Hans Bonte, 20-04-17)
- Samengevoegde vragen over "de vluchtroutes, het Overlegcomité en de plaats van
Brussel in een samenwerkingsfederalisme" (Barbara Pas, Véronique Caprasse, Tim
Vandenput, Bert Wollants, Benoit Hellings, Eric Van Rompuy, Catherine Fonck,
Hendrik Vuye, Karine Lalieux) (23-02-17)
- Samengevoegde vragen over "de luchthaven van Zaventem en het Overlegcomité"
(Hans Bonte, Karine Lalieux, Hendrik Vuye, Tim Vandenput, Véronique Caprasse)
(26-01-17)
- Vraag over "de vliegwet" (Bert Wollants, 19-01-17)
- …
Schriftelijke vragen
- Afwijkende SID bij vertrek van op Zaventem (Bert Wollants, 31-08-17)
- Instructies baangebruik (Jef Van den Bergh, 31-08-17)
- Vliegroutes Leuven Rechtdoor en Leuven West. (Anne Dedry, 29-08-17)
- Nieuwe instructie baangebruik. (Jef Van den Bergh, 24-07-17)
- Aantal klachten dat de ombudsdienst van Brussels Airport ontvangen heeft. (Philippe
Pivin, 07-07-17)
- Toegenomen vliegbewegingen noordrand. (Anne Dedry, 26-06-17)
- Brusselse geluidsnormen - Afwijkingen vertrekprocedure. (Tim Vandenput, 20-06-17)
- Luchthavengebied van Brussels Airport. - Oprichting van een observatorium voor de
werkgelegenheid. (Gautier Calomne, 08-06-17)
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Beleid rond luchthavens. (Wouter De Vriendt, 07-06-17)
Ryanair - Boetes wegens geluidsoverlast bij het overvliegen van Brussel (Emmanuel
Burton, 16-05-2017)
Vluchten boven het Koninklijk Paleis. (Jean-Marc Nollet, 05-03-18)
…

Belgische Senaat
-

Voorstel van resolutie (13 maart 2017) teneinde een evenwicht te vinden tussen de
beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de
omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de
luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) (Ingediend door de heer Anciaux en
mevrouw Segers c.s.).

Vlaams parlement
Zie overzicht op https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/geluidsnormen-envliegroutes.
-

-

-

Brief 15 februari 2017 Vlaams parlement en commissie Brussel en de Vlaamse Rand
aan Brussels parlement, op voorstel van Gwenny Devroe, met uitnodiging tot dialoog.
Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) antwoordt dat het Brussels
parlement het niet opportuun vindt overleg te organiseren.
Voorstel van resolutie (19 april 2017) betreffende de aanstelling van een intendant in
het dossier van de nationale luchthaven Brussels Airport (ingediend door Katia
Segers, Hermes Sanctorum-Vandevoorde en An Moerenhout).
…

Brussels Parlement
Mondelinge vragen
- Vraag betreffende de rol van het Gewest in het beheer en de financiële stijving van
het Fonds om de geluidsoverlast in de buurt van de luchthaven van Zaventem af te
vlakken. (Eric Bott, 22-01-18)
- Interpellatie betreffende de impasse in het luchthavendossier. (Jef Van Damme, 1801-18)
- Interpellatie betreffende "de follow-up in het dossier over de vluchten boven Brussel"
(Caroline Persoons) en toegevoegde interpellatie (Benoît Cerexhe) betreffende "de
vluchten boven Brussel, de toepassing van het besluit geluidshinder, de nieuwe
dreigingen van de Vlaamse regering en de onderhandelingen van de federale regering
over het luchtvaartdossier". (30-05-17).
- …
Schriftelijke vragen
- Schriftelijke vraag betreffende het computerprogramma voor hulp bij de keuze van
het gebruik van de start- en landingsbanen in de luchthaven van Zaventem. (MarcJean Ghyssels, 16-11-17)
- Schriftelijke vraag betreffende de overschrijding van de vliegtuiggeluidsnormen na de
invoering van de zero tolerantie (Emmanuel De Bock, 16-05-17).
-

…

