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Belangrijk voorwoord
De huidige analyse heeft tot doel, het tijdelijk gebruik van de BPN landingsprocedures in RNP-modus
richting baan 07 Left van Brussel-Nationaal in 2016 en 2018, op een neutrale en objectieve wijze te
evalueren.

1.

Geschiedenis van baan 07 Left

De allereerste baan 07/25 werd aangelegd in Melsbroek in 1940 door de Duitse bezettingsmacht, over een
lengte van 2.000 meter. Deze baan werd in juni 1956 gerenoveerd en nog steeds gebruikt voor alle
vliegverkeer tot en met 1959. Zij werd vernietigd in de jaren 1970. Bijgevolg opereerden opstijgende
toestellen vanaf baan 07 in oostelijke richting. Deze vertrekken naar het Oosten bestonden reeds vanaf
Evere voor 1940 voor vluchten van SABENA.
Een nieuwe baan 08L/26R in dienst gesteld op 16 maart 1960, met een lengte van 3.638 meter en een
breedte van 45 meter, erkend als baan 07L/25R in 1974, is ten gevolge van een magnetische afwijking op
dit ogenblik georiënteerd op 065°.

Baanconfiguratie in Z-vorm met baan 07L/25R op de luchthaven van Brussel-Nationaal
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Bouwvrije zone rondom de as van baan 07L/25R (Steenokkerzeel)
Een gloednieuwe baan 08R/26L in dienst gesteld op 1 juni 1959, met een lengte van 2.292 meter en
verlengd naar 3.211 meter in maart 1970 met een breedte van 45 meter, erkend als baan 07R/25L in 1974,
is ten gevolge van een magnetische afwijking op dit ogenblik georiënteerd op 069°.

2. Waarde van de windcomponenten bepalen het baangebruik

De waarde van een windcomponent bepaalt het baangebruik, een windnorm is slechts ingevoerd voor het
gebruik van baan 02/20 sinds 22 maart 2004, in het kader van het Spreidingsplan van Minister Anciaux.
Banen 07L en 07R hebben slechts een gedefinieerde windnorm gekregen sinds de publicatie van de AIP’s
vanaf 19 december 2013, sindsdien ongewijzigd ofwel een windnorm van:
RWY in use

07R/L

Tailwind

0 kt (VAR 0-3 kt)

Tailwind max

5 kt

Crosswind

Crosswind max

15 kt

20 kt
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Evolutie van de waarden van de windnormen:
09.04.1971 : 6 kts rugwind en 15 knopen zijwind zonder windstoten, alleen op baan 25
1973 tot 11.06.2003 : 8 kts rugwind en 15 kts zijwind, zonder windstoten, alleen op baan 25
12.06.2003 : 10 kts rugwind en 25 kts zijwind, windstoten inbegrepen, alleen op baan 25
19.02.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen, alleen op baan 25
19.02.2004 : 10 kts rugwind en 25 kts zijwind, windstoten inbegrepen, alleen op baan 25
04.03.2004 : 10 kts rugwind en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen, alleen op baan 25
05.03.2004 : 8 kts rugwind en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen, alleen op baan 25
22.03.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen op baan 25 en 07; 0 knopen rugwind
voor de enige banen 02/20
27.05.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen op banen 25 en 07 ; 5 kts rugwind
en 15 kts zijwind, windstoten inbegrepen, op banen 02/20 voor landingen tijdens de dag- en nacht-periode
alsook de vertrekken tijdens de nacht-periode; 0 knopen rugwind, windstoten inbegrepen, op banen 02/20
voor vertrekken tijdens de dag-periode
17.03.2005 : 7 kts rugwind en 20 knopen zijwind, windstoten inbegrepen op banen 25 en 07; 5 kts rugwind
en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen op banen 02/20 voor landingen tijdens de dag- en nacht-periode
alsook de vertrekken tijdens de nacht-periode; 0 knopen rugwind, windstoten inbegrepen op banen 02/20
voor vertrekken tijdens de dag-periode.
19.09.2013 : 7 kts rugwind (windstoten max. tot 12 knopen) en 20 knopen zijwind, windstoten inbegrepen
op banen 19 en 25 met PRS-gebruik; 0 tot max 3 kts rugwind en 20 knopen zijwind, windstoten inbegrepen,
op banen 01, 07 en 19 voor single operation; banen 01 en 07 zijn bruikbaar bij het landen en bij tegenwind
wanneer er geen andere piste beschikbaar is

RWY in use

Tailwind

Tailwind max

Crosswind

Crosswind max

01

0 kt (VAR 0-3 kt)

5 kt

15 kt

20 kt

07R/L

0 kt (VAR 0-3 kt)

5 kt

15 kt

20 kt

PRS OFF

19

0 kt (VAR 0-3 kt)

5 kt

15 kt

20 kt

PRS ON

19

7 kt

12 kt

15 kt

20 kt

25R/L

7 kt

12 kt

15 kt

20 kt
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06.02.2014 : 7 kts vent arrière et 20 nœuds vent latéral rafales comprises sur pistes 19 et 25 utilisées en
PRS ; 0 à max 3 kts vent arrière et 20 kts vent latéral rafales comprises pistes 01, 07 & 19 en single
operation (situation opérationnelle appliquée en octobre 2018) :

RWY 25L/R

RWY 19 (TKOFonly)

Tailwind MAX

7kt

7kt

Crosswind MAX

20 kt

20 kt

RWY 01

RWY 07L/R

RWY 19 (TKOFand ARR)

Tailwind MAX

0 kt- 3 kt(incl)

0 kt- 3 kt(incl)

0 kt- 3 kt(incl)

Crosswind MAX

20 kt

20 kt

20 t

3. Publicatie van een BPN Procedure RNP Landingen 07 L in 2016

Door een ongedateerde instructie, zonder ministerieel briefwoord maar getekend, wellicht daterend van
15 maart 2016, heeft de destijdse Minister van Mobiliteit, Jacqueline GALANT, instructie gegeven aan
Belgocontrol om een RNP procedure te publiceren voor baan 07 Left, enkel en alleen voor de
renovatiewerken van banen 01/19 tijdens zomer 2016.
Belgocontrol bevestigt de publicatie van dergelijk procedure door zijn communiqué van 17 maart 2016.
Supplement 005/2016 van de AIP’s, « EBBR Construction Works » genoemd, gepubliceerd op datum
van 12 mei 2016 en effectief van 26 juli 2016 tot en met 25 september 2016, omvat een
landingsprocedure in RNP-modus geldig voor baan 07 Left, hoofdzakelijk bruikbaar tijdens de nachtperiode, in geval dat windnormen op banen 25 worden overschreden.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 17 mei 2016 een verzoek tot nietigverklaring ingediend
betreffende de ongedateerde maar getekende, ministeriële instructie en de Raad van State en zijn
Besluit n° 239.474 van 20 oktober 2017 heeft deze in beroep gesteld op grond dat de procedure slechts
tijdelijk was en gelimiteerd voor de voortzetting van het luchtverkeer tijdens een periode van
gelimiteerde werkzaamheden.
Het RNP baangebruik op piste 07 Left ten gevolge van renovatiewerkzaamheden van de secundaire
piste 01/19, was het onderwerp van een gemeenschappelijke evaluatie van Belgocontrol en Brussels
Airport op 16 december 2016.
Door zijn schrijven van 7 maart 2017, vroeg de CEO van de vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines aan
de Minister van Mobiliteit, om de BPN-procedures permanent te publiceren voor alle banen, met de
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nadruk op het feit dat landingen in RNP-modus op piste 07 Left, een optimale veiligheid garanderen van
de activiteiten ten opzichte van de visuele procedures VOR, met finale bocht in Haren.

4. Publicatie van een BPN Procedure RNP Landingen 07 L en 07 R in 2018

Omvangrijke renovatiewerkzaamheden van het BUB-baken (Steenokkerzeel/Kortenberg), gepland in twee
fasen in 2018 en 2019, leiden tot de publicatie van de RNAV- en RNP-procedures voor de STAR’s en SID’s,
die in de AIP’s omschreven zijn met verwijzing naar een plaatsbepaling ten opzichte van het BUB-baken.
Het baken van de luchtvaartnavigatie van Brussel DVOR-DME-BUB moet vernieuwd worden om veroudering
tegen te gaan. Het is reeds 6 jaar dat dit onderhoud wordt uitgesteld als gevolg van procedurele wijzigingen
van vluchten, voor veiligheidsredenen mag de vervanging niet meer uitgesteld worden.
71 huidige landings- en opstijgprocedures vinden plaats ten opzichte van een plaatsbepaling met BUB en
de helft van de opstijgprocedures gebeuren ten opzichte van dat BUB-baken.
Ten einde het operationeel vermogen te garanderen van de Luchthaven van Brussel-Nationaal zoals
opgenomen in exploitatievergunning en in het beheerscontract van Belgocontrol, is het noodzakelijk het
volgende te ontwikkelen:
-

Tijdelijke RNAV1-procedures om sommige conventionele procedures te vervangen die het meest
gebruikt worden, en wel tijdens renovatiewerkzaamheden
RNP-toenaderingsprocedures voor banen 07R en 07L, om een alternatief te verschaffen bij een
gebrek aan een conventionele toenaderingsprocedure naar deze banen 07, wanneer het BUBbaken niet meer beschikbaar zal zijn

Een informatieve vergadering met associaties van omwonenden vond plaats op 24 april 2018, op initiatief
van Belgocontrol. Bij deze gelegenheid, werd de fasering van de werkzaamheden voorgesteld evenals de
publicatie van de RNP-landingsprocedures voor de banen 07L en 07R.
Aldus heeft Belgocontrol op 20 juli 2018 het akkoord gevraagd aan de Minister van Mobiliteit voor de
tijdelijke publicatie van procedures gedurende de vervanging het baken van de luchtvaartnavigatie van
Brussel (DVOR-DME-BUB). De RNP-toenaderingsprocedures voor banen 07R/L zijn enkel van toepassing
in het kader van de vervanging van het BUB-baken en maken het mogelijk een alternatief aan te bieden
bij gebrek aan toenaderingsprocedures op deze banen, in geval dat het BUB-baken niet beschikbaar is.
Het Directoraat-generaal van de Luchtvaart (DG van Mobiliteit en Vervoer) heeft een gunstig advies
uitgebracht op het voorstel van Belgocontrol van 16 augustus 2018, met het verzoek van een publicatie in
de AIP’s en niet in het supplement van de AIP’s. Bijgevolg vermijden we dat nieuwe procedures niet in
beschouwing worden genomen om technische redenen. Ten einde verwarring te voorkomen moeten
tijdelijke procedures aandachtig ingevoerd moeten zijn in de FMS’s.
Belgocontrol heeft een persbericht geschreven over deze tijdelijke procedures op 17 oktober 2018. Deze
procedures werden op 27 september 2018 gepubliceerd in de AIP’s door amendement 012/2018 effectief
op 8 november 2018.
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Deze procedures werden verwijderd op 13 december 2018 door NOTAM A3987, effectief om 19.09 uur:
NOTAM A3987/18
From:13 DEC 18 18:09 Till:13 MAR 19 12:00 EST
Text:IAP RNAV (GNSS) RWY 07L AND 07R NOT AVBL
5. Effectief baangebruik van baan 07 Left bij RNP-landingen in 2016

Op een totaal van 1.749 landingen op baan 07L tijdens de werkzaamheden op baan 01/19, 254 landingen
werden geleid naar RNP-modus 07Left in de nacht, op volgende data en uren ten gevolge van een te
omvangrijke wind om de preferentiële banen 25R/L te gebruiken, ofwel:
-

15.08.2016
16.08.2016
17.08.2016
18.08.2016
27.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
03.09.2016
07.09.2016
15.09.2016

van 02.29 uur
van 00.00 uur
van 00.00 uur
van 00.00 uur
van 00.15 uur
van 16.34 uur
23.54 uur = 1
van 00.02 uur
23.35 uur = 1
van 13.26 uur
van 07.26 uur

tot 23.59 uur = 335 landingen waarvan 50 met RNP-modus 07L
tot 23.59 uur = 331 landingen waarvan 72 met RNP-modus 07L
tot 23.59 uur = 329 landingen waarvan 58 met RNP-modus 07L
tot 16.55 uur = 193 landingen waarvan 21 met RNP-modus 07L
tot 19.06 uur = 218 landingen waarvan 21 met RNP-modus 07L
tot 20.30 uur = 88 landingen waarvan 1 met RNP-modus 07L
landing met RNP-modus 07L
tot 05.59 uur = 29 landingen met RNP-modus 07L
landing met RNP-modus 07L
tot 20.13 uur = 151 visuele landingen VOR 07L
tot 10.01 uur = 73 visuele landingen VOR 07L

Vluchtroutes van de 331 landingen 07L op 16 augustus 2016 (rechte RNP-lijn en VOR
benaderingskromme)
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6. Effectief baangebruik van baan 07 Left bij RNP-landingen in 2018

De RNP-procedure op piste 07Left werd enkel gebruikt tijdens de werkzaamheden, die geleid heeft tot het
de uitschakeling van het baken van de luchtvaartnavigatie BUB.
Hoewel de RNP-procedure voor baan 07 Right werd gepubliceerd, is deze nooit gebruikt.
Een totaal van 1.151 landingen werd geleid naar RNP-modus 07 Left zowel overdag als in de nacht, op
volgende data en uren, ofwel:
-

17.11.2018
18.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
23.11.2018
12.12.2018
13.12.2018

van
van
van
van
van
van
van
van

13.04
09.39
00.00
00.00
00.00
13.56
19.10
00.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

21.58
23.59
23.59
23.59
01.18
16.34
23.59
08.09

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

=
=
=
=
=
=
=
=

98 RNP-landingen 07L
212 RNP-landingen 07L
331 RNP-landingen 07L
317 RNP-landingen 07L
9 RNP-landingen 07L
39 RNP-landingen 07L
99 RNP-landingen 07L
46 RNP-landingen 07L

Vluchtroutes van de 331 landingen 07L op 19 november 2018 (rechte RNP-lijn)
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7. Communicatie en informatie van de Federale Luchtvaart Ombudsman

De aankondiging van de werkzaamheden van het BUB-baken, van november tot december 2018, werd
op voorhand meermaals herhaald en gecommuniceerd via alle mogelijke communicatiekanalen die
behoren tot AIRPORTMEDIATION.
Het officieel persbericht van Brussels Airport die deze werken aankondigde, werd gepubliceerd op zijn
publicatiedag ofwel 10 oktober 2018, alsook het persbericht van de beëindiging van de werkzaamheden
op 13 december 2018.
Bij elk baangebruik van baan 07 Left bij een landing, zijn er talrijke berichten inzake voorlichting alsook
daadwerkelijke kaarten en vluchtroutes gepubliceerd.
De Burgemeesters van de betrokken gemeenten werden over de werkzaamheden ingelicht in maart,
augustus, september en oktober 2018. Zij werden momentaan verwittigd van elk baangebruik op baan
07 Left bij landingen in november en december 2018.
De Luchtvaart Ombudsman begaf zich steeds ter plekke en onder de luchtweg RNP 07 Left van Dilbeek
naar Haren, via Molenbeek, Koekelberg, Brussel-Stad, Schaarbeek en Evere, om de evoluties van de
vliegtuigen en finale landingsfases te observeren. Een adequaat antwoord werd bezorgd op elke
informatieve vraag, geformuleerd bij de Ombudsdienst.

Vergelijking tussen de vluchtroutes in VOR-modus (benaderingskromme) en in RNP-modus (constante
daling).
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8. Aantal ingediende verzoeken tegen de RNP-landingen 07L in 2018

Een relatief laag aantal klachten werden ons geadresseerd ten gevolge van het baangebruik op baan 07
Left bij landingen in RNP-modus.
Laten we niet vergeten dat de interceptie van de finale as, in RNP plaatsvindt op een hoogte van 3.000
voet (tegen 2.000 voet bij VOR) op een rechtlijnige manier (tegen een finale bocht en doorstart in VOR)
en biedt constante dalende toenaderingsprocedures CDO (onmogelijk bij VOR). Hierbij een beschrijving
van de voornaamste klachten, die wij hebben beantwoord:
a) Verzoeker A, woonachtig op de grens van Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek, vlak
onder luchtweg 07L, in de stad Elbers : verbaasd door het overvliegen, geen kennis genomen van
informatie, wenst te weten of dit tijdelijk of definitief is
b) Verzoeker B, inwoner aan het Simonisplein te Koekelberg: verklaart dat hij zwaar gestoord wordt
door het overvliegen van vliegtuigen , wil geen enkel toestel in zijn buurt noch voor vertrekken
noch voor landingen, gekant tegen vliegtuiggeluid en gevoelig voor geluid in het algemeen
c) Verzoeker C, woonachtig te Koekelberg, Jules Besmestraat: voorstander van het behoud van de
visuele procedures 07L, volgens hem worden de zones met de hoogste bevolkingsconcentratie in
Brussel overvlogen, is verbaasd over de publicaties van de procedures in het geheim. Hij keert zich
tegen elke vluchtroute boven zijn huis, zal hemel en aarde verzetten om deze schandalige
procedures te schrappen. Indien RPN onmisbaar is, eist hij een toenaderingskromme in Nice via
de autosnelweg A12 en het Koninklijk domain te Laken
d) Verzoeker D, woonachtig te Sint-Agatha-Berchem, Schweitzerplein, ver van de as: stelt in de verte
vliegtuigen vast maar hoort ze niet, wil geen enkel vliegtuig zien in Brussel, heeft besloten om ver
van te luchthaven te wonen, keert zich door dit principe tegen elke vlucht in zijn wijk, maakt geen
onderscheid tussen VOR en RNP, is tegen elke vlucht over Brussel
e) Verzoeker E, woonachtig in Schaarbeek, nabij de Huart-Hamoirlaan, slecht geïnformeerd heeft hij
noch impact van de werken niet begrepen noch de reële impact van het baken, hij was aanwezig
op de informatieve vergadering van 24 april 2018 die plaatsvond bij Belgocontrol maar twijfelt aan
het belang van onze inlichtingen. Hij wil geen enkele vlucht met landing in zijn buurt, reeds
geïrriteerd door het groot aantal vertrekken. Hij staat achter de terugkeer van de visuele procedure
en is van mening dat landingsbaan 01 meer gebruikt moet worden ook bij oostenwind, begrijpt de
betrokkenheid van de werkzaamheden niet bij het baken en beweert dat onze informatie onjuist
en leugenachtig is
f) Verzoeker F, woonachtig te Schaarbeek, nabij de Huart-Hamoirlaan, uit principe tegen elke vlucht
over Brussel, zeker wat bijkomende of extra vluchten betreft. Hij is dus tegen alle RNP-landingen
07L dat volgens hem een uitvinding is om alle landingen op baan 01 te verminderen en WaalsBrabant en Stokkel te bevoordelen; en is van mening dat we niet moeten landen in bewoonde
gebieden en dat we via baan 01 enkel het bos van Soignies overvliegen.
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9. Het overvliegen van het Koninklijk Domein te Laken
Vliegverbod van sommige delen van het koninkrijk: Koninklijk Besluit van 11 juni 1954 houdende
het verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied 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 m waarvan de Koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon (artikel 1) het middelpunt zijn.
Belgisch Staadsblad van 4 juli 1954, bladzijde 5.085
Het besluit is in werking getreden op haar publicatiedag in het Belgisch Staatsblad, ofwel 4 juli 1954 en
is sindsdien nooit gewijzigd.
De VOR-procedure 07 Left respecteert dit vliegverbod niet, hoewel de rechtlijnige RNP-procedure 07
Left het Koninklijk Domein van Laken vermijdt en dit verbod tot vliegen respecteert.
Dit besluit wordt vertaalt in de publicaties met luchtvaartinformatie AIP onder de noemer EBR01 (Europe
Belgium Restricted): « entry prohibited, unless instructed by air traffic control ».

De vluchtroute van de RNP-landingen 07 Left vermijdt het overvliegen van het Koninklijk Domein te Laken
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De vluchtroute van de VOR-landingen 07 Left vliegt over het Koninklijk Domein te Laken
ENR 5 NAVIGATION WARNINGS
ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS – 01 MAR 2018
2 RESTRICTED AREAS
EBR01 - BRUSSELS CITY
Lateral limits

505311N 0042013E - an arc of circle,
0.8 NM radius, centred on 505311N
0042130E and traced clockwise to
505316N 0042247E - an arc of circle,
2.7 NM radius, centred on 505039N
0042142E and traced clockwise to
505311N 0042013E.

Vertical
limits

Type of restriction /
nature of hazard

Time of
activity

UNL
/
GND

Entry prohibited,
except on ATS routes
(including FRA) or as
otherwise instructed
by ATC.

PERM

Tekst betreffende het verbod tot vliegen boven het Koninklijk Rijk in de AIP’s EBBR
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10. RNP 07 Left en RNP 07 Right

Deze kaart geeft de verschillen weer tussen de RNP-procedure op baan 07 Left – ongebruikt tot op heden
– en op baan 07 right. Tussen Thurn & Taxis en het station van Schaarbeek, overvliegt de RNP-procedure
07 Left – hoofdzakelijk – de industriële zones, havengebieden, spoorwegregio’s en commerciële zones.

11. Conclusies

Op het gebied van de luchtvaart procedures, bestaat er een enorm verschil tussen de conventionele
procedures in visuele VOR-modus en de nieuwe procedures gebaseerd op navigatieprestatie vereisten met
satelliet-begeleiding.
De landingsprocedures in RNP-modus voor baan 07 Left bieden volgende voordelen:
-

Strikte naleving van het vliegverbod over het Koninklijk Domein te Laken
Geen enkel conflict aan de grond met vertrekken, totale onafhankelijkheid van de procedures
zonder risico
Constante daling in CDO-modus vanaf de laatste opstelling
Interceptie van de finale as vanaf een hoogte van 3.000 voet
Procedure zowel bruikbaar overdag als in de nacht zonder enige verwarring
Een betere dienstregeling van de operationele capaciteit van de Luchthaven met operationele
operaties
Minder omwonenden in de laatste 8 overvlogen kilometers (Milieustaking 31/07/2014, 67°, blz. 34)
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De visuele landingsprocedures in VOR-modus voor baan 07 Left bieden volgende nadelen:
-

Schending van het verbod tot het overvliegen van het Koninklijk Domein te Laken
Kans op nacht verwarring tussen banen 07 Left en 07 Right
Onmogelijk te opereren in een constante daling en doorstart met finale bocht in Haren
Finale interceptie met een bocht vanaf een hoogte van 2.000 voet
Onbruikbare procedure tijdens de nacht-periode

Philippe TOUWAIDE
Licenciaat in Luchtvaart en Maritiem Recht,
Voormalig Regeringscommissaris,
Directeur van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal,
Luchtvaart-Ombudsman van de Federale Regering – FOD Mobiliteit en Transport en Vervoer

Waarschuwing: Deze studie heeft noch een juridische waarde noch een sprake van besluit en is informeel met als enige doel het
samenvatten van de evolutie van de geluidsoverlast rondom de Luchthaven van Brussel-nationaal.
De samengevatte feiten en voorstellen in het document vormen GEEN standpunt of concrete mening.
Deze studie is gebaseerd op het Koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende oprichting van een Ombudsdienst voor de Luchthaven
van Brussel-Nationaal:
-

Article 9 : De Ombudsdienst houdt de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de
luchthaven Brussel-Nationaal up-to-date
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