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Een nieuwe klacht van de omwonenden markeert een nieuwe fase in dit 

dossier 

Stop met de leugens van de luchthaven en met het manipuleren van de pers 
  

  

Klacht voor het verspreiden van onjuiste informatie 

Na bij de rechtbank klacht te hebben neergelegd tegen Brussels Airport op 20 december 

2016  voor misleidende reclame,  vervalsing en gebruik van vervalsing en manipulatie ten 

nadele van de volksgezondheid, heeft de advocaat van de klagers Philippe Vanlangendonck 

namens de klagers 19 januari 2017 een nieuwe uitbreiding van hun klacht neergelegd bij 

onderzoeksrechter Michel Claise.  

  

Deze nieuwe klacht, nog altijd tegen X, richt zich tegen uitspraken van de Algemeen 

Directeur van Brussels Airport, Arnaud Feist en de Voorzitter van zijn Raad van Bestuur, 

Marc Descheemaecker. 

  

Het motief van de klacht is het verspreiden van onjuiste informatie door de Heren Feist en 

Descheemaecker, met name over het aantal inwoners dat gehinderd wordt door het lawaai 

van de luchthaven, het aantal jobs verbonden met bepaalde vrachtactiviteiten en de 

uitbating van de luchthaven na het afschaffen van de tolerantie op de Brusselse 

geluidsnormen. 

  

Een ernstige manipulatie van de media 

De Brusselse think-tank Coeur-Europe heeft zo tot 21 leugenachtige beschuldigingen aan 

het licht gebracht die de luchthaven via verschillende media sinds december 2016 

verspreidde en met name gedurende de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

 

De heren Feist en Descheemaecker zoeken ten onrechte te doen geloven dat het behouden 

van onze milieunormen synoniem is met jobverlies, terwijl dit niet het geval is, als men meer 

aangepaste vluchtroutes zou gebruiken. 

 

Een motief voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 

Het is duidelijk dat het verspreiden van onjuiste informatie door de heren Feist en 

Descheemaecker gebeurt met als doel een status quo te bewaren die schadelijk is voor de 

gezondheid van de inwoners en voor die van een aanzienlijk aantal inwoners van de 



Brusselse agglomeratie. Deze onjuiste informatie is van dien aard dat ze de openbare orde 

verstoren. Hun verspreiding valt dus onder de strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

De klagers zijn vastbesloten 

Klacht neerleggen gebeurt weloverwogen. Deze bijkomende fase markeert de 

vastbeslotenheid van de hinderlijk overvlogen burgers om in dit zwaarwegende dossier van 

openbare gezondheid dat ten onrechte al meer dan 30 jaar aansleept, tot een einde te 

komen. 
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