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VOORZITTER : Mevrouw Patricia Ceysens

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.04
uur.

Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over de gezond-
heidsimpact van nachtlawaai veroorzaakt door
vliegtuigen

Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Becq tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over het onder-
zoek naar de invloed van nachtlawaai op de ge-
zondheid

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer Glorieux tot me-
vrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Ge-
zondheid en Gelijke Kansen, over de gezondheids-
impact van nachtlawaai veroorzaakt door vliegtui-
gen en van mevrouw Becq tot minister Vogels, over
het onderzoek naar de invloed van nachtlawaai op
de gezondheid.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de voorzitter,
mevrouw de minister, geachte collega's, het thema
dat ik wil aankaarten is vrij belangrijk. Een hele-
boel mensen in Vlaams-Brabant liggen letterlijk en
figuurlijk wakker van de problemen inzake de ge-
luidsoverlast, veroorzaakt door de nachtvluchten
van de nationale luchthaven.

Het is absoluut geen marginaal probleem. Het
wordt soms voorgesteld alsof enkel een aantal wel-
stellende inwijkelingen uit de Rand ermee te
maken hebben. Veel Vlaamse gemeenten, zoals
Meise, Grimbergen, Zaventem, Steenokkerzeel, de
hele druivenstreek met Huldenberg, Tervuren,

Overijse, Hoeilaart en een aantal andere plaatsen
ondervinden permanent hinder.

Deze nachtvluchten maken uiteraard maar één on-
derdeel uit van de algemene hinder die logischer-
wijze voortvloeit uit de exploitatie van een natio-
nale luchthaven. Dit fundamenteel punt is echter
een duidelijke aantasting van het recht op rust en
op de kwaliteit van het leven van de mensen in de
regio.

Onlangs werden door een aantal artsen uit de
streek enquêtes verricht, die heel duidelijk beves-
tigden wat in de wetenschappelijke literatuur reeds
meermaals werd beschreven als de negatieve ge-
volgen op de gezondheid, veroorzaakt door de
langdurige blootstelling aan geluidsoverlast. Het
gaat met name om hypertensie, hartziekten, slaap-
stoornissen die zich zowel uiten in de vorm van
slecht humeur bij het ontwaken als een subjectieve
slaapkwaliteit, enzovoort.

Er bestaan reeds een groot aantal geïnventariseer-
de gegevens, die werden gepubliceerd door de We-
reldgezondheidsorganisatie. Dit jaar werd ook in
Nederland een vrij omvattende studie verricht over
de relatie tussen grote luchthavens en gezondheid.

Mevrouw de minister, beschikt u over die rappor-
ten en studies ? Ze tonen duidelijk aan dat geluid-
spieken hoger dan 65 decibel – die in vele gemeen-
ten 's nachts meermaals worden gehaald – een aan-
zienlijke impact hebben op de volksgezondheid.
Bestaan er concrete gegevens voor Vlaanderen ?
Zo niet, bent u dan bereid een inventaris te maken
van die rapporten ? Het is niet nodig opnieuw een
algemene, grote impactstudie te laten uitvoeren.
We moeten het warm water niet opnieuw uitvin-
den. De meeste van die gegevens zijn bekend. Een
dergelijk onderzoek zou trouwens jaren aanslepen.
We kunnen dat de betrokken mensen niet aan-
doen. Wel kan men een kortlopende case study



maken over de specifieke gevolgen van de nacht-
hinder in de regio Vlaams-Brabant.

Mevrouw de minister, bent u bereid bij de bevoeg-
de instanties aan te dringen afdoende maatregelen
te laten opleggen indien een dergelijke case study
zou bevestigen wat er in de wetenschappelijke stu-
die staat en wat de huisartsen uit de regio een aan-
tal keren publiek hebben verklaard ? U kunt hier-
voor aankloppen bij de Vlaamse minister van Mi-
lieu, die de milieuvergunningen voor Zaventem
moet afleveren, en de federale verantwoordelijke.

De enige efficiënte maatregel is een verbod op
nachtvluchten. Zo een verbod is reeds in een hele-
boel andere grote luchthavens in Europa van
kracht.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mevrouw de minister, ik
heb hierover reeds een actuele vraag gesteld tij-
dens de plenaire vergadering. In Brussel worden
een aantal strengere geluidsnormen opgelegd dan
boven de Rand. Ik heb u toen gevraagd welke
maatregelen zouden worden genomen om bijko-
mende geluidshinder als gevolg van deze Brusselse
maatregel te voorkomen. U bevestigde toen de
vrees voor bijkomend nachtlawaai, maar zei dat u
met het federaal en het Brussels parlement zou on-
derhandelen over de geluidsnormen.

Minister Mieke Vogels : Ik denk dat u minister Dua
bedoelt.

Mevrouw Sonja Becq : Inderdaad. Kort daarvoor
had minister Durant in de Kamer verklaard dat ze
in samenspraak met het Vlaams niveau een onder-
zoek zou laten uitvoeren naar de gezondheidsrisi-
co's. Onder meer uit onderzoek van een werkgroep
uit Tervuren blijkt dat nachtlawaai wel degelijk ge-
volgen heeft. Ook in Meise, dat toch al wat verder
van de luchthaven verwijderd is, hoor ik regelmatig
klachten.

Zal de minister zo een studie laten uitvoeren ?
Werden hierover afspraken gemaakt met de ande-
re niveaus ? Wat zijn de doelstellingen van dat on-
derzoek ? Is het onderzoek reeds gestart en werd
daarbij een timing vastgelegd ? De Brusselse nor-
men zouden worden toegepast vanaf 1 januari
2000. Het zal dus snel moeten gebeuren.

De voorzitter : De heer Van Duppen heeft het
woord.

De heer Jan Van Duppen : Ik sluit me aan bij de
analyse van de heer Glorieux, maar wil daar nog
een belangrijk element aan toevoegen. Ik ben van
mening dat er geen bijkomende case- en weten-
schappelijke studies meer moeten gebeuren. Er
zijn studies zat over dit probleem, waaruit de nodi-
ge conclusies werden getrokken. Zo staat het vast
dat slaapdeprivatie door geluidshinder de kwaliteit
van het leven ernstig hypothekeert, en aanleiding
geeft tot zowel fysische als psychische klachten.
Het lijkt me dan ook evident dat hier strenge maat-
regelen worden getroffen.

De voorzitter : De heer Bex heeft het woord.

De heer Jos Bex : Ik heb hier gisteren al een vraag
over gesteld aan minister Van Mechelen. De pro-
blematiek van het nachtlawaai moet worden beke-
ken in het kader van de maatregelen van het Brus-
sels Gewest. Zaventem kan waarschijnlijk niet be-
antwoorden aan de verwachtingen van het Brussels
Gewest, en wil een rookgordijn optrekken. De uit-
breiding van Zaventem kan immers niet onmiddel-
lijk worden gerealiseerd.

Ik benadruk echter dat we met alle voorliggende
plannen over de uitbreiding, het probleem niet
mogen verplaatsen. Maatregelen als nieuwe start-
banen in Zaventem en het verkeer in de richting
van Leuven laten opstijgen, verleggen gewoon het
probleem. Ik heb de indruk dat het Brussels Ge-
west lobbyt voor dat alternatief. Ik pleit dan ook
voor waakzaamheid. Wat houdt ons immers tegen
om dezelfde normen te hanteren als het Brussels
Gewest ? Daardoor wordt Zaventem verplicht een
oplossing te zoeken. Nu wordt het probleem ge-
woon verplaatst van Brussel naar Leuven, Kam-
penhout en Herent.

Op Schiphol werd in overleg met de luchthaven
een programma opgesteld om nachtvluchten op
termijn ongeveer volledig af te bouwen. Misschien
kunnen we daar een voorbeeld aan nemen.

De voorzitter : De heer Peeters heeft het woord.

De heer Leo Peeters : Mevrouw de minister, ik
denk dat er een grote behoefte bestaat aan duide-
lijkheid. De omwonenden worden al geruime tijd
geconfronteerd met dit probleem, maar het pro-
bleem is groter geworden door de Brusselse maat-
regelen. Ik denk niet dat het goed is om de correla-
tie tussen de verschillende aspecten nog eens te on-
derzoeken. Het Vlaams Parlement moet al het we-
tenschappelijk onderzoek niet nog eens overdoen.
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In elk geval moet er actie worden ondernomen
tegen het Brussels Gewest, dat dergelijke normen
uitvaardigt en de last legt bij een ander gewest. Dit
kan niet. Er moet ook absolute duidelijkheid
komen over wat het federale niveau in deze aange-
legenheid wil doen. We hebben hier immers mooi
praten, maar uiteindelijk zal de beslissing ook op
het federale niveau moeten worden genomen.
Daar kan dit immers rechtstreeks.

Mevrouw de minister, het is aangewezen dat u een
aantal concrete initiatieven gaat nemen en onmid-
dellijk gaat praten met het federale niveau om tot
maatregelen te komen, in plaats van dat er nog-
maals een uitgebreid onderzoek wordt gevraagd.

De voorzitter : De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Mevrouw de minister, de
heer Peeters heeft het debat reeds wat verruimd. Ik
zou hetzelfde willen doen, maar dan regionaal. Ik
wil de kans niet laten voorbijgaan om ook Oosten-
de ter sprake te brengen.

Gisteren heeft de organisatie die de hinder voor de
omgeving van die luchthaven aanklaagt immers
een eigen onderzoek en eigen resultaten wereld-
kundig gemaakt. Daarbij heeft men de ruimere
problematiek bekeken : niet alleen het nachtlawaai
werd onderzocht, maar ook de kerosine-uitstoot.
Dit alles kan wel wat overdreven lijken, maar een
paar weken geleden publiceerde een veel gelezen
krant een interview met een dokter. Die luidde de
alarmklok over de invloed van kerosine-uitstoot op
de omwonenden van de luchthaven. Ik zal niet in-
gaan op de details hiervan. Die komen immers ter
sprake in een schriftelijke vraag die ik heb gesteld.
Maar als de hinder wordt onderzocht, lijkt het me
goed dit zo breed mogelijk te doen en dit ook niet
alleen te beperken tot de regio van Zaventem.

De voorzitter : Mevrouw Van Den Heuvel heeft
het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Daar Oostende
hier ter sprake komt, voel ik me verplicht hetzelfde
te doen voor Deurne. Als er stappen worden on-
dernomen ben ik eveneens vragende partij dat dit
breed gebeurt.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mevrouw de voorzitter, ge-
achte leden, de relatie tussen geluidsbelasting en
gezondheid is duidelijk, maar tegelijk ook complex.

Naast fysische kenmerken van het uitgezonden ge-
luid en de omgeving is er eveneens sprake van een
andere invloed. Zo worden ook persoonlijkheids-
kenmerken beïnvloed door een overtallige geluids-
bron.

De studies van de Wereldgezondheidsorganisatie
zijn me inderdaad bekend. De organisatie stelde
normen op voor dag- en nachtvluchten, waarbij
nachtelijke geluidspieken van 45 decibel binnens-
kamers, met gesloten ramen en deuren worden
aanvaard. Dat stemt overeen met vliegtuiglawaai
van ongeveer 65 decibel buitenshuis. Het onder-
zoek van de Nederlandse Gezondheidsraad over
de grote luchthavens is me ook bekend. Het is
grondig en uitgebreid gebeurd. Ik zie dus niet in
dat men tot andere resultaten zou komen voor de
streek rond Zaventem dan voor die rond Schiphol.

Ik heb die resultaten bij me, en ze zijn indrukwek-
kend. Men heeft het inderdaad over stoornissen
van het slaappatroon, het onderbreken van slaap-
stadia, de hartslag, de ischemische hartziekte. Ik
weet niet zo goed wat men met dit laatste bedoelt,
maar de dokter van wacht in deze commissie zal dit
wel weten.

De heer Jan Van Duppen : U vergeet de seksuele
stoornissen. (Gelach)

Minister Mieke Vogels : Inderdaad. Maar alle gek-
heid op een stokje, het Nederlandse onderzoek is
vrij grondig en toont de ernst aan van overtallig ge-
luid, zeker tijdens de nacht. Voor zover mij bekend
werd er in België geen grondige studie verricht in
verband met gezondheid en vliegtuiglawaai. Wel
heb ik de cijfers die in opdracht van BIAC, de Bel-
gian International Aviation Company, door de
KUL werden onderzocht. Deze cijfers werden ge-
publiceerd in 1999. Ze leren ons dat de maximale
geluidsniveaus in Tervuren tussen 68,7 en 93,3 deci-
bel bedroegen. Dat is aanzienlijk hoger dan de nor-
men van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bij 70
decibel wordt immers 30 percent van de slapenden
wakker. Wat ze dan doen laten we maar in het mid-
den, maar alleszins is het niet goed wakker te wor-
den in het midden van de nacht.

Extrapoleren we de resultaten van Amerikaanse
onderzoeken naar de metingen van Tervuren, dan
kunnen we veronderstellen dat 15 percent van de
mensen wakker wordt door één enkel B-727 vlieg-
tuig, zelfs als hun woning goed geïsoleerd is. In veel
woningen in de buurt is die isolatie niet optimaal.
Van wie met open ramen slaapt, wat met een hete
zomer zoals we die hebben gekend toch wel nor-
maal is, wordt wellicht 30 percent wakker door één
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Boeing 727. De studie van de Nederlandse Ge-
zondheidsraad laat toe conclusies te trekken, ook
zonder verder onderzoek. Ik zal me hierop dan ook
baseren voor verdere afwegingen.

De inventaris waarover ik het had is opgemaakt
samen met mijn federale collega Durant, maar
nadat ze het gezamenlijk onderzoek aankondigde.
We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen ver-
der onderzoek nodig is om te stellen dat geluidsre-
ducerende ingrepen op en rond de luchthaven van
Zaventem nodig zijn, met speciale aandacht voor
de avond- en nachturen. De mate waarin dit moet
gebeuren en de vraag of men het volledig verbie-
den van nachtvluchten in overweging moet nemen,
hangt uiteraard van diverse factoren af. Ik denk
daarbij onder meer aan de heersende geluidsni-
veaus van de gebruikte toestellen.

Wat we vandaag wel reeds met zekerheid kunnen
stellen, is dat de nachtvluchten met de meest la-
waaierige toestellen zo snel mogelijk moeten wor-
den verboden. In dit verband wens ik erop te wij-
zen dat de geluiddempers die worden gebruikt om
nipt te ontsnappen aan de Chapter II-regeling – en
dat zijn de geluiddempers voor de meest lawaaie-
rige toestellen – bijzonder weinig opleveren en ei-
genlijk enkel een alibi zijn om aan de wettelijke
normen te beantwoorden.

Zoals uw weet, is het uitvaardigen van die maatre-
gelen niet mijn bevoegdheid, maar die van mijn fe-
derale collega, mevrouw Durant. Zij heeft trou-
wens reeds het gebruik van twee lawaaierige vlieg-
tuigtypes verboden. Zij kan echter moeilijk verhin-
deren dat dergelijke vliegtuigen ook door andere
luchthavens geweigerd zouden worden. Dit bete-
kent dus dat een en ander in een Europese context
zal moeten worden bekeken en afgesproken.

Minister Durant kan in het kader van de nachtrust
wel het nachtelijk opstijgen en landen van die
vliegtuigen aan banden leggen. In afwachting van
verdere stappen zal ik haar vragen een afwisselend
gebruik van de beschikbare startbanen in te laten
voeren. Een beurtrolsysteem tussen baan 20 en
baan 25R of andere banen zou daarbij wetenschap-
pelijk begeleid kunnen worden om zo de mensen,
die thans 80 percent van de nachtvluchten over
hun dak krijgen, wat te sparen. Dit zie ik als een
eerste stap en als een voorlopige maatregel.

Ik vraag ook met aandrang om van de normering
geen communautaire zaak te maken. Iedereen
heeft recht op een goede nachtrust en het maakt

daarbij niets uit of het een Oostendenaar, een
Brusselse Vlaming of een Leuvenaar is. Niemand
heeft er dan ook baat bij een communautair ge-
vecht over normen te organiseren. Minister Dua
heeft dienaangaande reeds contact opgenomen
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gaat na
hoe zij, in het algemene kader van de WGO-nor-
men, de normering in Vlaanderen kan aanpassen.

Nu de heer Denys hier niet aanwezig is, durf ik en-
kele meer algemene beschouwingen formuleren
die eigenlijk niet tot mijn bevoegdheid behoren.
Zo vind ik dat we ons eens grondig moeten bezin-
nen over de hedendaagse mobiliteit. Niemand wil
nachtvluchten boven zijn hoofd, maar iedereen wil
wel graag vliegen, zeker nu tickets worden aange-
boden, bijvoorbeeld naar Londen, tegen echte
dumpingprijzen. Onze samenleving doet enorme
investeringen in hogesnelheidslijnen voor interre-
gionale verbindingen, maar die blijken niet renda-
bel te zijn en kunnen de concurrentie van de goed-
kope vluchten niet aan.

We mogen dus niet in de ene commissie zeggen dat
het luchtverkeer omwille van gezondheidsredenen
aan banden moet worden gelegd, en in de andere
commissie het luchtverkeer als belangrijke econo-
mische hefboom promoten en pleiten voor de aan-
leg van nieuwe luchthavens.

De grote opkomst van vandaag in deze commissie
– ook door niet-commissieleden – bewijst dat dit
een problematiek is die voor velen een bekommer-
nis en Vlaamse prioriteit vormt. Willen we ernstig
werk maken van een betere leefkwaliteit van de
Vlaming door het nachtlawaai terug te dringen,
dan zullen daar onvermijdelijk consequenties aan
verbonden zijn.

Samengevat luidt mijn antwoord dat er geen bijko-
mend onderzoek komt. Op korte termijn komen er
wel maatregelen om de ergste hinder door nacht-
vluchten te beperken. En er komt eveneens op
korte termijn overleg over gezamenlijke normen,
met als referentie de WGO-normen.

De voorzitter : De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de minister, ik
wens u in de eerste plaats te danken voor uw ant-
woord. Het verheugt mij dat u zo duidelijk stelt dat
bijkomend onderzoek zelfs niet nodig is. Het was
trouwens niet mijn bedoeling aan te dringen op
een nieuw of een bijkomend onderzoek naar de
correlatie tussen lawaaihinder en bepaalde gezond-
heidseffecten.
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Als de consequenties die zich op grond van de we-
tenschappelijke vaststellingen opdringen er inder-
daad komen, dan mag ik mezelf een gelukkig man
noemen, en dat geldt uiteraard ook voor de duizen-
den inwoners uit de door het nachtlawaai getroffen
regio.

Sta mij toe ter illustratie van deze problematiek te
verwijzen naar een e-mail die mij gisteren door een
inwoner uit Tervuren werd gestuurd. Die man,
slechthorend en drager van een oorapparaat, zegt
door zijn handicap een neutrale kijk – lees oor – te
hebben op het vliegtuiglawaai. Toch wordt ook hij
nagenoeg elke nacht tussen drie en vier uur wak-
ker geschud. Zijn echtgenote heeft er uiteraard nog
veel meer last van. Die mensen, die om zes uur uit
de veren moeten, slapen nog maar vier à vijf uur
per nacht omdat inslapen na vier uur niet meer
mogelijk blijkt.

Dit is een goede samenvatting van de problema-
tiek, en ik durf er dan ook op aan te dringen dat u
zo snel mogelijk efficiënte maatregelen zou nemen
om de hinder te verspreiden en op termijn zelfs he-
lemaal ongedaan te maken.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Er moet mij een verrassen-
de vaststelling van het hart. Ik las namelijk eergi-

steren in de krant dat het Agalev-bestuur van
Halle-Vilvoorde aandrong op een bijkomend on-
derzoek naar de geluidshinder rond de luchthaven.
En enige tijd geleden vernam ik van minister Du-
rant dat er een onderzoek moet worden uitge-
voerd, iets waar ze nu blijkbaar op terugkomt.

Deze tegenstrijdigheden illustreren duidelijk de
onduidelijkheid die rond dit dossier heerste. Ik
hoop dan ook dat de door onze minister aangekon-
digde maatregelen, genomen in samenspraak met
het federale niveau én met Brussel, tegen 1 januari
2000 klaar zullen liggen. Ik treed de minister ook
bij in haar stelling dat in deze materie geen com-
munautair opbod mag plaatsvinden.

Minister Mieke Vogels : Minister Durant heeft in-
dertijd een studie over de nachtvluchten beloofd.
We hebben overleg gepleegd, en we hebben giste-
ren de Nederlandse studie en andere gegevens be-
keken. We hebben beslist om niet verder te stude-
ren, want de hinder is overduidelijk. Iedereen
vraagt om maatregelen, laat ons die nemen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 10.32 uur.
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