Juridisch kader van de bepalingen inzake windnormen en
baanselectie in België
1. Inzake vastlegging van de waarden van de windcomponenten, de selectie van
het baangebruik en de definitie van de luchtvaartprocedures :
 Beheercontract Belgocontrol 2014, Koninklijk Besluit van 25 april 2014, Belgisch
Staatsblad van 14 mei 2014 :
a.

Artikel 1 : Dit beheercontract beoogt in uitvoering van artikel 3 van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven de voorwaarden te regelen waaronder Belgocontrol haar
opdrachten van openbare dienst dient te vervullen zoals voorzien in de artikelen
170 en 171 van de wet van 21 maart 1991

b.

Artikel 2 § 1 : AIP, Aeronautical Information Publication (Luchtvaartgids) :

officiële publicatie die de luchtvaartinlichtingen van blijvende aard bevat die
essentieel zijn voor de luchtvaart, gepubliceerd door Belgocontrol onder
verantwoordelijkheid van de Staat overeenkomstig bijlage 15 van de Overeenkomst
van Chicago
c.

Artikel 3 § 1 : Belgocontrol waarborgt de veiligheid van het luchtverkeer in

het luchtruim op de luchthaven Brussel-Nationaal alsook op de regionale
luchthavens en openbare vliegvelden.
d.

Artikel 3 § 1,2° : Belgocontrol staat in voor het de vluchtinlichtingendienst,

met het doel adviezen en inlichtingen te verstrekken die nuttig zijn voor een veilige
en doeltreffende uitvoering van de vluchten.
b.

Artikel 11 § 1 : Belgocontrol voert CDO-procedures (Continuous Descent
Operations) in op de luchthaven van Brussel-Nationaal op de preferentiële
banen

c.

Artikel 21 § 1 : In het kader van een beleid ter beheer van de geluidshinder
bepaald door de inzake luchthavenexploitatie bevoegde overheden, verbindt
Belgocontrol

zich

ertoe

om,

in

samenwerking

met

de

betrokken

luchthavenuitbater en het Directoraat-generaal Luchtvaart, onderzoek te
verrichten naar de beste oriëntering van de luchtverkeerstromen rekening
houdend met de eisen inzake veiligheid, operationele stabiliteit, capaciteit,
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regelmatigheid en doeltreffendheid van het luchtverkeer, en verleent zij haar
medewerking aan de uitvoering van de procedurewijzigingen die daaruit zouden
voortvloeien
d.

Artikel 21 § 2 : de overheden plegen overleg met Belgocontrol opdat de
wijzigingen aan de ATS-routes, aan het systeem van het baangebruik en aan de
vluchtprocedures rekening houden met de prestatiedoelstellingen en dat zijn
voldoende gespreid zijn in de tijd om rekening te houden met alle
veiligheidsaspecten en met de operationele stabiliteit

 Koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart, Staatsblad van
26 maart 1954 :
a. Artikel 43 § 2 : De Minister die met het bestuur der luchtvaart is belast of zijn
gemachtigde stelt, voor elk geval, de technische eisen vast inzake gebruik
van de luchthaventerreinen
b. Artikel 44 : Bovendien kan de Minister of zijn gemachtigde de eisen inzake
het gebruik van een luchtvaartterrein wijzigen om rekening te houden met de
aan de omgeving ervan aangebrachte wijzigingen

2. Inzake baangebruik
 Ministerieel besluit van 6 april 2009, Belgisch Staatsblad van 24 april 2009,
betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal :
a. Artikel 2 die de periodes zonder opstijgingen vastlegt

3. Inzake het niet overvliegen van bepaalde gedeelten van het Rijk :
 Koninklijk Besluit van 11 juni 1954 houdende verbod tot vliegen boven zekere
gedeelten van het Rijk : het is verboden te vliegen boven de gedeelten van het
grondgebied van het Rijk, begrensd door een kring met een straal van 1.500 meter
waarvan de Koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon het middelpunt zijn. (
artikel 1). Belgisch Staatsblad van 4 juli 1954, Pagina 5.085
 Koninklijk Besluit van 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere
gedeelten van het Rijk : Onverminderd de bepalingen van voormeld koninklijk
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besluit van 11 juni 1954, is het aan de luchtvaartuigen verboden te vliegen boven
het gedeelte van de Brusselse agglomeratie gelegen binnen een kring met 5 km
straal, met het park van Brussel als middelpunt (artikel 1 ). Zijn niet gehouden aan
het verbod voorzien in artikel 1, de luchtvaartuigen die zich moeten houden aan de
voorschriften en onderrichtingen van de dienst voor regeling van het luchtverkeer (
artikel 2 ). Belgisch Staatsblad van 20 april 1958, Pagina 2.947
 Koninklijk Besluit (II) van 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere
gedeelten van het Rijk : Rekening houdend met de noodzaak de veiligheid te
verzekeren in de zone van de Internationale en Universele Wereldtentoonstelling
van 1958 en haar directe omgeving, is het de luchtvaartuigen verboden te vliegen
boven de zone waar de Internationale en Universele Wereldtentoonstelling
plaatsvindt ( artikel 1 ). Zijn niet gehouden aan het verbod voorzien in artikel 1, de
luchtvaartuigen die zich moeten houden aan de voorschriften en onderrichtingen
van de dienst voor regeling van het luchtverkeer ( artikel 2 ). Dit besluit werd echter
NOOIT ingetrokken bij het afsluiten van de van Internationale et Universele
wereldtentoonstelling van 1958. Belgisch Staatsblad van 20 april 1958, Pagina
2.948
 Koninklijk besluit van 19 september 2014, artikel 2: “ de begrenzingen van het
vluchtinlichtingengebied

van

Brussel

alsmede

deze

van

de

algemene

verkeersleidingsgebieden, van de plaatselijke verkeersleidingsgebieden, van de
vluchtadviesroutes, de ATS-routes, de luchtvaartterreinverkeersgebieden en de
klasse ATS-luchtruimen binnen het luchtruim bepaald in § 1, worden vastgelegd bij
beslissing van de Minister of door de directeur-generaal en artikel 5 voorziet dat
behalve de verboden gebieden bepaald door de Koning krachtens artikel 4 van de
wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919
betreffende de regeling der luchtvaart er gevaarlijke gebieden en gebieden met
beperkingen kunnen bestaan. Zij worden bepaald door de directeur-generaal die,
volgens het geval, de aard van het gevaar of de bijzondere beperkingen inzake het
luchtverkeer omschrijft.
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