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Brussels Airport, tweede groeimotor van Vlaanderen
248
directe verbindingen

25,7
miljoen passagiers

64.000
jobs

2de
logistieke draaischijf

732.000
ton cargo

317
bedrijven

80
luchtvaartmaatschappijen

€ 3,2 miljard
toegevoegde waarde
per jaar

2%

bijdrage aan BNP
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Brussels Airport, motor voor kwaliteitsvolle werkgelegenheid

KU Leuven, HIVA, Aviato
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Brussels Airport, facilitator en katalysator
voor de veel ruimere Vlaamse economie
• Brucargo ondersteunt verschillende Vlaamse speerpuntsectoren
• Pharma Hub, bederfbare goederen, e-commerce, machinebouw, …
• 33% van de cargo gaat aan boord van passagiersvliegtuigen

Belly cargo
(in passagiersvliegtuig)

Full freight
(in volvracht vliegtuig)

Express

Industrie

BRUCARGO:
logistieke
draaischijf

Forwarders
Trucked
cargo
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Belangrijke reductie van het geluid
… dankzij een tariefbeleid met een belangrijke milieucomponent
Ons beleid:

Het gevolg:

Positief effect (2018):

Tarief voor landen
en opstijgen is
3x duurder
voor de meest
lawaaierige
vliegtuigen

Stillere,
grotere
en beter gevulde
vliegtuigen

-56% potentieel ernstig
gehinderde personen
sinds 2000

- 38% nachtbewegingen
sinds 2007

- 28% vliegbewegingen
met toch +20% passagiers
sinds 2000
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56% minder potentieel sterk gehinderden sinds 2000

2000: 33.889 personen
2018: 14.948 personen

-56%

Aantal potentieel sterk
gehinderde personen
daalt
van 33.889 in 2000
naar 14.948 in 2018
➢ - 56% potentieel
sterk gehinderde
personen
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38% minder nachtelijke vliegbewegingen sinds 2007
30.000

20.000

15.000

-38%
15835

Aantal nachtslots

25.000

Aantal nachtslots
gedaald
van 25.000 in 2008
naar 15.835 in 2018
➢ - 38% nachtslots

10.000

5.000

0
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28% minder bewegingen dan in 2000 en toch 20% meer passagiers
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350,0

326.000 vliegbewegingen

40,0

Aantal passagiers (miljoenen)

235.000 vliegbewegingen

250,0
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† Sabena

Financiële
crisis

Aanslagen
2016

0,0

50,0

Aantal vleigbewegingen (tienduizenden)

-28%

300,0

Gemiddeld aantal
passagiers per vliegtuig
stijgt
van 77 in 2000
naar 127 in 2018
➢ + 65% pax per vlucht
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De volgende 20 jaar: wereldwijde groei

Passagiers

Cargo

+3.8%

+4.7%

per jaar

per jaar

Bron: IATA, Boeing
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Maar Brussels Airport verliest marktaandeel in Europa
2000

(miljoen passagiers)

2018

(miljoen passagiers)

Sterke groei van luchtverkeer in Europa
Verlies van marktaandeel voor Brussels Airport
➢ Nood aan een stabiel wettelijk kader voor de duurzame ontwikkeling van Brussels Airport
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4 uitdagingen voor de duurzame ontwikkeling van Brussels Airport

Een stabiel en coherent
kader

Duurzame ontwikkeling

Efficiënte operationele
werking

Optimalisatie van de
luchthavencapaciteit
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Een stabiel en
coherent kader

De Brusselse geluidsboetes bedreigen de ontwikkeling
van de luchthaven

➢ Verstrengde Brusselse geluidsboetes
➢ 5,5 keer meer boetes
➢ Zelfs dagvluchten met de modernste
passagierstoestellen
➢ De intercontinentale verbindingen
worden hard getroffen
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Een stabiel en
coherent kader

Onze vragen aan de beleidsmakers:
Om de duurzame ontwikkeling van Brussels Airport mogelijk te maken

➢Een stabiel en coherent wettelijk kader
➢Rechtzekere vliegroutes
➢Een coherente geluidsreglementering o.b.v. emissie i.p.v. immissie
➢Institutionele coherentie: vliegbewegingen die worden uitgevoerd
conform aan de federale regelgeving kunnen niet worden
gesanctioneerd o.b.v. andere regels
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Belangrijke verwezenlijkingen op vlak van milieu
Duurzame
ontwikkeling

REDUCTIE VAN DE
GELUIDSHINDER
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Milieucomponent in de
tarieven
Nieuwe generatie
vliegtuigen: stiller,
groter, beter gevuld
56% minder geluidsoverlast sinds 2000
Proefdraaien enkel
tussen 7h en 22h op
aparte plaats
Constructie van
geluidsmuren
Verkorte taxitijden en
taxiën op 1 motor

VERBETERING
LUCHTKWALITEIT
➢

➢
➢

Autobusvloot 100%
elektrisch voor alle
passagiersvervoer op
tarmac
CNG dienstvoertuigen
op tarmac
Centraal opgewekte
electriciteit op de
standplaatsen om
gebruik van hulpmotor
te verminderen

CO2 NEUTRALITEIT
➢ CO2-neutrale luchthaven
➢ Energieverbruik van
bestaande installaties
verminderen
➢ Eigen energieopwekking
door zonnepanelen en
koude warmte opslag
➢ Verminderen van het
fossiele brandstoffenverbruik

WATERZUIVERING EN
RECUPERATIE
➢ Eigen waterzuiveringsstation
➢ Eigen wateropvang- en
wachtbekken
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Onze inspanningen en ambities voor nog duurzamer operaties
in de toekomst
Duurzame
ontwikkeling

VOORTDURENDE REDUCTIE
VAN DE GELUIDSHINDER
➢

➢
➢

Tarief voor landen en
opstijgen tot 10 x hoger
voor minst efficiënte
vliegtuigen
Meer efficiënte
vliegprocedures
Nieuwe halvering van de
geluidsoverlast tegen
2040

DUURZAME
INFRASTRUCTUUR
➢ Standaarden voor
Duurzame Ontwikkeling
bepalen voor elk
toekomstig gebouw
➢ Principes van
energieneutraliteit en
circulaire economie
toepassen

AFVALREDUCTIE
➢ Gezamenlijke doelstelling
voor afvalreductie en
verbeteren van hergebruik
en recyclage van afval met
de hele luchthavengemeenschap

VERSCHUIVING VAN DE
VERVOERSMODI NAAR
MEER COLLECTIEF VERVOER
➢ De multimodale hub op
Brussels Airport is deel
van de oplossing voor de
mobiliteit rond Brussel
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Onze vragen aan de beleidsmakers:
Om nog duurzamer operaties in de toekomst te bevorderen
Duurzame
ontwikkeling

➢Moderne technologie voor veilig en performant luchtverkeerbeheer en
navigatie op alle banen
➢Het verbeteren van de treinverbindingen met de luchthaven en een
rechtstreekse hogesnelheidstrein-verbinding tussen Brussels Airport en de
HST-knooppunten in onze buurlanden
➢Aansluiting van de luchthaven op het bestaande tramnetwerk
➢Infrastructuurmaatregelen om het drukke wegverkeer in de omgeving van
de luchthaven te ontlasten
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Een stabiel en
coherent kader

Onvoldoende effectieven leidt tot verslechte werking
en slechte stiptheid van de luchthaven

Efficiënte
Efficiënte
operationele
operationele
werking
werking

skeyes – de luchtverkeersleiding
Voortdurende staking en ziektemelding door personeelstekort.
Rampzalige impact op de luchtvaartactiviteiten (nationaal en
regionaal) en op de nationale economie.

Federale Politie
Het tekort aan effectieven voor de grenscontrole
veroorzaakt een val in de werking en in de stiptheid van
de luchthaven.
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Een stabiel en
coherent kader

Onze vragen aan de beleidsmakers:
Om mee te evolueren met de realiteit van het moderne luchthavenbeheer

Efficiënte
Efficiënte
operationele
operationele
werking
werking

➢Voldoende efficiëntie en resources (incl. personeelsbezetting) voor een vlotte
• luchtverkeersleiding (skeyes),
• grenscontrole (Federale Politie),

• douanecontrole en
• voedselveiligheidscontrole (FAVV)
overeenkomstig de noden van de luchtvaart
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1 dag op 7 is de capaciteit van de luchthaven gereduceerd met 33 %
door baanselectiecriteria die de capaciteit beperken bij ongunstig weer
… bij ongunstige weersomstandigheden

Optimalisatie
van de
luchthavencapaciteit

-33% capaciteit,
1 d/7

Een stabiele capaciteit in alle weersomstandigheden is cruciaal
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Stijgende wereldwijde marktvraag
→ Piekcapaciteit dringend verhogen

93

74

80

bewegingen/uur

bewegingen/uur

2015

2020

2040

bewegingen/uur

Optimalisatie
van de
luchthavencapaciteit

Marktvraag in piekuren op Brussels Airport
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Onze vragen aan de beleidsmakers:
Om te kunnen beantwoorden aan de vragen van de luchtvaartmaatschappijen,
de passagiers en de logistieke sector

➢Voldoende baancapaciteit, gelijk in alle weersomstandigheden, om te
kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag in de piekuren
Optimalisatie
van de
luchthavencapaciteit

➢Een ruimtelijke ordening om een toekomstgerichte ontwikkeling van
de economische poortfunctie van de luchthaven te garanderen
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Nood aan een stabiel en coherent wettelijk kader
voor de duurzame ontwikkeling van Brussels Airport
Een stabiel en
coherent kader

Economische groei

Jobs

Milieu
Nieuwe halvering
van de geluidshinder
tegen 2040

Duurzame
ontwikkeling
Efficiënte
operationele
werking
Optimalisatie van
de luchthavencapaciteit

Bron: Europese Commissie, prognoses BAC
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Nood aan een stabiel en coherent wettelijk kader
voor de duurzame ontwikkeling van Brussels Airport

4 UITDAGINGEN
Een stabiel en
coherent kader

Duurzame
ontwikkeling

Efficiënte
operationele
werking

Optimalisatie van
de luchthavencapaciteit

13 CONCRETE VRAGEN
AAN DE BELEIDSMAKERS
Voor meer details,
zie Memorandum
voor de federale en regionale
verkiezingen van 26 mei 2019
van Brussels Airport
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Dank u
carlos.van.nunen@brusselsairport.be
Head of Public Affairs
Brussels Airport Company

