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Interpellatie van de-heer Eloi Glorieux tot 4e~1

Openbare Werken, Energie, Leefmil~~~i~n~aîu
Regering ten aanzien van het fede~~~;.~~,inJd!~~binnenlandse korteafstandsvluchten" ;;1.',

is Peeters, Vlaams minister van
!verde houding van de Vlaamse

esluit inzake een verbod op

..,..-
De voorzitter: De heer Gldrieux hêeft hét woord.:

De heer Eloi Glori~~x:;MijÎ1héer .devOorzitter, mijnheer de minister, collega's, in november
2006 kongigde feçlef~.alinini~teriran Mobiliteit Landuyt een KB over een verbod op korte
vluchten gen~4.~~I~e!:5Qzkilómeteraan. In zijn antwoord op mijn actuele vraag liet minister
Pe~!ê.rstOènm~e.pleiiaiie vergadering weten niet echt warm te lopen voor dit initiatief.

Noc1i!:an~lis;ip.eeYo~t§tel-Landuyteigenlijk uiterst minimalistisch. Het betreft enkel een
verbo<l;op binnenlandse vluchten korter dan 150 kilometer met toestellen boven de 5,7 ton als
maxim~ tak'~7óffgewicht. Kleine opleidingstoestellen, sportvliegtuigen, vliegtuigen en
helikopters voor ziekenvervoer, organentransport, beloodsing en dergelijke vallen niet onder
het verbod.

Verder is het niet echt logisch dat volgens de bepalingen in het ontwerP ook vluchten tussen
bijvoorbeeld Oostende en Luik niet verboden worden, want de afstand bedraagt 185
kilometer, wat dus meer is dan de norm van 150 kilometer. Tussen I oktober 2005 en 31
maart 2007 - in een periode van anderhalf jaar -vonden 447 van dat soort van vluchten
plaats. Er zijn dus bijzonder veel uitzonderingen op dit minimalistische ontwerP van KB
mogelijk. In werkelijkheid is dit met veel poeha aangekondigde voorstel dan ook niet meer
dan een druppel op een hete plaat.

De meeste van de erg milieuschadelijke vluchten met zware trachttoestellen op korte afstand -
minder dan 500 kilometer - en zeer korte afstand - minder dan 100 kilometer - kunnen
gewoon doorgaan, want het voorstel geldt enkel voor vluchten tussen Belgische luchthavens.
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Zo vonden vanaf de luchthaven van Oostende tussen 1 oktober 2005 en 31 maart 2007 liefst

86 vrachtvluchten plaats met zware B747- en A300-toestellen naar het amper 105 kilometer
verder gelegen Manston in Kent. In dezelfde periode noteerde men 31 passagiersvluchten naar
het 73 kilometer verder gelegen Rijsel. In dezelfde periode waren er 1032 vluchten naar
bestemmingen tot 300 kilometer, waarvan bijna de helft met zware vrachttoestellen. Al deze
erg milieubelastende korteafstandsvluchten blijven in het voorstel buiten schot.

Recente studies tonen aan dat het transport over korte afstand met een modem vliegtuig tien .,..-
keer schadelijker is dan per trein. Een retourvlucht Brussel-Londen veroorzaakt ongeveer l6Ó
kilogram COz-vervuiling per passagier, tegenover 16 kilogram per treinreiziger. In d"l
onderzoek is rekening gehouden met de nieuwste vliegtuigtypes, recente cijfers over hèt
aantal passagiers per toestel en de reële mix van stroombronnen voor het treinv~:I,"k~r.De
milieu balans van vliegverkeer tegenover treinverkeer is vooral over koTte afs'tanáe1'Î- tot 500
kilometer - zeer negatief omdat vooral tijdens het opstijgen de meeste qra11,gstof~orgf
verbruikt. . . ...

Hoewel de Europese Commissie een positief advies over het voorStel uitbraCht, moeten we
vijf maanden na de aankondiging van het ontwerp van KB d()or;'minis!e~iLanduyt en na het
verstrijken van de beloofde datum van publicatie vaststellen äat ervan äit zeer
minimalistische KB helemaal niets in huis komt. De.rèäen is iliet äat men inziet äat het
ontwerp te zwak is en moet woräen aangescherpt;Illtegenäeel:äe weerstanä tegen het
voorstel kwam van de Vlaamse regering, äie op het,Ç)verlegcomité tussen de verschillenäe
regeringen van einä april dit uiterst minim"listischeKlfnog veräer wou uithollen door het
enkel te laten geläen voor vliegtuigen!,!qyetl. 30ztoll' inplaats van de in het ontwerp
voorgesteläe 5,7 ton. ... .. .

Nu was het oorspronkelijke:yoorst~l yanfedeni<:tl minister Lanäuyt op zich al niet veel meer
äan groene winäowäre~§mgt;D~ W~rkgroep Impact Luchthaven Oostenäe op äe Omgeving -
Wiloo - schrijft in eenp~rs&èrlêht:'«D~t een sp.a-minister, die zich nochtans een groen jasje
aankleedt,,erniet .. agt 0111eeh dergelijkzwak ontwerpte realiseren, is des te
schrijnenperl':Fyèn .ünend is het feit dat de Vlaamse minister van Leefmilieu aan de basis
lig!2Y~ h~tpet1Î:1itieflîegtaven van het voorstel.

Ik wil~ g~~~vf" tWee vragen voorleggen. Erkent äe minister äe grote ecologische voetafäruk
van deJychfit~, die voor korteafstandsvluchten 10 keer meer COz-uitstoot per passagier dan
äe trein'fYieroorzaakt,en dus äe nooäzaak om een modal shift van het vliegverkeer naar het
spoor tofstand te brengen? Hoe verantwoordt de minister in het kader van de urgente strijd
tegen äe klimaatopwarming zijn verzet tegen het al zeer minimalistische voorstel voor een
verbod op binnenlandse korteafstandsvluchten tot 150 kilometer met toestellen boven de 5,7
ton?

Hoe verantwoordt u uw verzet tegen dit heel minimalistische voorstel? Van een minister van
Leefmilieu zou ik toch verwachten dat hij dat net aanscherpt. Maar nu hebt u het voorstel
helemaal naar de prullenmand verwezen door het verzet van de Vlaamse Regering op het
Overlegcomité kenbaar te maken.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

....
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Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega' s, ik
sluit me aan bij de vraag van de heer Glorieux. We hebben het daar in het verleden al over
gehad. Eind vorig jaar hebben we kennis genomen van voorsteIlen van federaal minister
Landuyt. Het was zijn bedoeling om alle vluchten korter dan 150 kilometer, vertrekkende

. vanuit Belgische luchthavens, te verbieden bij KB.

Mijnheer Glorieux, dat is geen minimalistisch voorstel; dat is zelfs vergaand, als we weten
welke vluchten daar allemaaldoor worden getroffen.We gaan akkoorddat er geen reguliere .<.<

lijnvluchten moeten zijn van 300 passagiers tussen Charleroi en Luik. De oorspronkelijke .-
bedoeling van minister Landuyt was om een specifieke lijn van Charleroi en Luik naar
Marrakesh onmogelijk te maken. Het is evident om dat uit te sluiten. Het is ook evidet'it dat
we geen zware vrachtvliegtuigen laten vliegen over 50 kilometer. Die excessen moeten we
vermijden. Maar het voorstel dat voorligt, is heel ongenuanceerd en heel

De charters die 'vleugels op maat' en voor zakenlui tussenstops aanQieq~n;wofd~J1.door dit
verbod getroffen. Wat doen we dan met trainingsvluchten voor kandidaat-pilofun; die ook
onmogelijk zouden worden gemaakt? Die zullen niet alleen traijie~.met propellertjes onder de
5,7 ton, die moeten ook oefenen met grotere toestellen. Dezèvlllchten'verbieden, is nefast
voor de opleiding.

Ook verschillende humanitaire initiatieveJi'won!YJ1.l1terdoorafgeremd of onmogelijk gemaakt.
Een jaarlijks initiatief dat zwak begaafde kindere~ e~n hlchtdoop aanbiedt met een jet boven
de 5,7 ton, wordt dan ook onmogelijk. HetllitWij~en.iQJ1.1willevan weersomstandigheden
wordt onmogelijk. Het uitwisselen vanitoestellen tussen maatschappijt(n om in te spelen op
vraag en aanbod, wordt eV~Jleensoll1llogylijJ,<:.]2:ris"duseen groot aantal situaties dat door
deze maatregelwordtgeraakt. .. .

Mijnheer de minister, u i:>entalsmipistefvan Openbare Werken verantwoordelijk voor het
beheer van de regionalêffiluc~th~yerls.1.]vermeldt in uw beleidsbrief een aantal maatregelen
om de Vl'!afilse luc1itl1ayens\~011cUrrentieelte maken en te vrijwaren. U wilt investeren in
luchthavêîi" stitcti.!'ui'";enJèrecht. U wilt veiligheidsmaatregelen nemen om verplichte
Euwpesece <tt,ent,el1alen, en terecht. We vernemen recentelijk het goede nieuws dat het
MER;rapPQft; i 'q~<!gekeurden dat u heel gauw naar de Vlaamse Regering wilt gaan. Dat
stemtme'pngeldoflijk gelukkig. U hebt de datum 1juni uitgesproken. Het zou goed zijn om
de knd()pd~over voor de verkiezingen door te hakken.

Al de zaken die u goed doet, dreigen echter in conflict te komen met maatregelen die federaal
minister Lmtduyt wil nemen. Het KB in zijn huidige vonn is in contradictie met het door u
gevoerde beleid van verzelfstandiging en verder concurrentieel maken van onze luchthavens.

Het oorspronkelijke voorstel van een totaalverbod van alles boven de 5,7 ton voor jets, dat
zeker niet minimalistisch is, staat haaks op het beleid van de Vlaamse Regering. Wat met de
reciprociteit, wat met de Europese context als we dat in ons land zomaar opleggen voor
vluchten die vertrekken of aankomen in België?

Mijnheer de minister, er zijn vele overlegmomenten en IKW's geweest waar u beter dan ik
van op de hoogte bent. Er zou zelfs sprake zijn van een uitzondering voor vliegtuigen van
minder dan 30 ton. Federaal minister Landuyt heeft dat ook bevestigd. Op een debat vertelde
hij dat een uitzondering wordt bepaald voor personenvervoer van minder dan 30 ton. Wat is
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uw formele advies van de Vlaamse Regering aan de federale regering over de uitzonderingen
op de grens die wordt gesteld voor de tonnage voor de passagiersvluchten?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: De luchtvaart kan en moet belangrijke inspanningen leveren inzake
het probleem van de opwarming van de aarde, COz-uitstoot, broeikasgassen. De luchtvaart is
per defmitie voor 99,9 percent een internationaal gegeven. Daarom is het heel goed dat oP,.,
Europees niveau initiatieven worden genomen en dat dat blijvend gebeurt om de luchtvaart biT
de emissiehandel te betrekken. We moeten de juiste dynamiek op het juiste nivéllUblijven
ondersteunenen aanmoedigen. " '

Ook wat het Vlaamse niveau betreft, onderstreep ik nogmaals dat ik als bevoegde minister
van Leefmilieu elk voorstel onderschrijf dat een positieve bijdrage leveJ.tîqt.de v@~~aering
van CO2, of een positief effect heeft op het milieu. Van elk voorstel, vàh waat~hefook komt,
wens ik echter ook de 'facts and figures' te hebben en te kijken waf(t@~tfec,tet!zijn. Ik heb
dat ook geantwoord op uw actuele vraag, mijnheer Glorieux. Eêl-sfwil ik hef volledige
dossier, om er dan met kennis van zaken over te spreken.

Op 21 november 2006 was er geen duidelijk voorstell~~formu!eerd voor advies aan de
gewesten. Pas op 29 november 2006 was èr een eer~teêoncreet voorstel. Mevrouw De
Ridder, u weet dat er grote onduidelijkheid w~ Qfn~t np 5,7 of 7,5 was, en of het ook op
propellers en op zweefvliegtuigen sloeg enzo-yooIt. Daar is toen een eerste overleg over
geweest, met de vraag over welke tO~!1ge hefnu preêies ging. Samen met de andere
ministers van de Vlaamse Regering1iêb~~n~e)géZègd om toch met beter materiaal naar een
objectivering van het voo~tel te"g~eni<laibij zq;tvelhet economische als het ecologische
verder te bekijken op basis~ariifeit~ri!nateriaa1. '

Op het federale niv~auias ~ gçeq'eeîî<luidighei<lover het voorstel.Op 23 januari 2007 is er
een gemepgd overlêgtg~~ee§t tdssen lj'êtfederale niveau en <legewesten. Op 30 januari is er
een notagekm'!l:eq: w~Iu-J:>Îjde'volgende variabelen wer<lenopengelaten. Een: de

ge~~~hts1.fe~êr~~~vaJ g'ton, 5,7 ton of 30 ton. Twee: alle vliegtuigen of enkel
straa1yliegt1!igep.prie: passagiers, goe<lerenen/of post. i

Er is oq!<:ee'Ï!,qntwerp-KB,zon<ler<latdaarin concrete keuzes gemaakt zijn door de federale
ministerj~anduyt. Ver<ler is er het Overlegcomité van 25 april 2007. Mijnheer Glorieux, u
dicht mij'een te grote eer toe wanneer u zegt dat ik <latop het Overleg comité gekelder<l heb.
Wij hebben ons met <levoltallige Vlaamse Regering principieel akkoor<lverklaard met een
beperking van de korteafstandsvluchten. Daarnaast denken wij bij de gewichtsbeperkingen
aan 30 ton. Na dat overleg hebben wij ook gemela dat er nog een fonneel advies door de
Vlaamse Regering over uitgebracht zal worden.

In Wallonië gaat men akkoord, maar voor hen slaat het verbod enkel op propellers, terwijl
propellers net schadelijker zijn <lanstraalvliegtuigen. Wij gaan principieel akkoord om
korteafstandsvluchten te beperken. Als gewichtsbeperking hebben we 30 ton voorgesteld,
maar dat standpunt moeten we nog formeel bevestigen. Minister Landuyt heeft akte genomen
van de adviezen en zal <laareen beslissing in nemen. Dat is de huidige stan<lvan zaken.

...
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Het was een goed bedoeld initiatief om milieumaatregelen te nemen rond de
korteafstandsvluchten. De discussie is gevoerd op basis van de variabelen. Het is niet juist dat
dat afgeschoten is of niet als positief principe weerhouden is door de Vlaamse Regering.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, formeel gezien hebt u gelijk, maar in de
praktijk komt het daar natuurlijk wel op neer. Het gaat hier niet om enkele gehandicapte
kinderen die geen luchtdoop mogen doen. Die kinderen zullen wellicht evenveel plezier
beleven aan een goed georganiseerde fietstocht. .---

Het gaat hier wel over het feit dat in de notificatie van het Overlegcomité duidelijk staat dat
"akte genomen wordt van het ter zitting ingenomen standpunt van de Vlaamse Regering,
volgens hetwelk een dergelijk verbod enkel kan voor passagiers- en cargovliegtuigen van
meer dan 30 ton". Dat is dus inderdaad het standpunt van de Vlaamse Regering, en ik ben blij
dat u duidelijkheid geschapen hebt over het feit dat dit het standpunt van de hele Vlaamse
Regering is.

Ik denk dat dit eens te meer werd beklemtoond in het rapport overdé federale ministers in De
Standaard. Bij minister Landuyt stond dat hij de kampioen w:~ V81lde aankondigingen die
nadien werden ingetrokken. In dit geval gebeurde dat door niensen'yan zijn eigen partij, maar
op een ander niveau. In de praktijk komt het er hoe dan ook op neer dat het verbod op
korteafstandsvluchten, hoe minimalistisch het ook al was, teniet wordt gedaan. Het ging
amper over 150 kilometer. Dat wil zeggen datwlûchten tussen Oostende en Luik mogelijk
blijven, want de afstand bedraagt 180 kilometer. Ook zijn vluchten tussen Rijsel en Oostende
mogelijk, een afstand van 75 kilometeJ:":omdat'Rijserin het buitenland ligt. Het is een heel
minimalistisch voorstel, dat in de praktijk nog verder wordt uitgehold. In de praktijk zal er
niets van in huis komen, zé~er 1Jiêtin deze legislatuur. Wat de volgende legislatuur betreft,
zullen we moeten afwachteri. "

Wat belangrijk is, is dat~e keu'zes mo~ten maken. Dit soort maatregel lijkt me makkelijk
door te vq~ren. Als de tiî~egel wordt doorgevoerd, met eventueel een verstrenging erbij, is
er een besparin~ op de uitstoot. Voor dit soort van korteafstandsvluchten zijn er, zeker in ons
lang, perfecte 3!te,platieven voorhanden, zoals reizen per trein. Wie van Deurne met de trein
naar Zaventem r~ist, zit ongeveer even lang op de trein als wie van de ene kant van de
luchthavè:n Charles de Gaulle naar de andere kant van de luchthaven Charles de Gaulle reist.
Dergelijke afstanden zijn perfect overbrugbaar met het openbaar vervoer.

Als deze minimalistische maatregel al wordt tegengewerkt, dan is het des te meer duidelijk
dat uw bezorgdheid voor het milieu en het klimaat louter theoretisch is.

Minister Kris Peeters: Als u de notulen van het Overlegcomité citeert, dan moet u volledig
zijn, want in punt 4 staat: "De formele adviezen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en
het Vlaamse Gewest worden afgewacht, waarna een aangepast ontwerp van Koninklijk
Besluit aan de federale ministerraad wordt voorgelegd." Dit is punt 4, u hebt de tekst.

Uw laatste opmerking is natuurlijk een opmerking, typisch van iemand van de oppositie. Ik
denk dat wanneer u dit dossier bekijkt, blijkt dat korteafstandsvluchten zo minimaal mogelijk
georganiseerd zullen worden. Ook mevrouw De Ridder is het daarmee eens. Bovendien is de
oplossing dat de luchtvaart meegaat in de emissiehandel. Die oplossing houdt echt steek. De
zaak wordt goed aangepakt. Ik ben een groot voorstander.
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Uw laatste opmerking kadert, vermoed ik, in de verkiezingscampagnes,

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door de heer Glorieux werd tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede
werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. .~'--

Het incident is gesloten.


