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Jaarcijfers 2021
Bij het Klachtenbureau Luchtverkeer werden in 2021 totaal 106.862 klachten door 1021
personen ingediend. Het gaat om klachten over vliegverkeer van Maastricht Aachen Airport,
AWACS-basis Geilenkirchen, Bierset-Luik, Airport Weeze en overig vliegverkeer.

MAA
Het aantal klachten over vliegverkeer van of naar Maastricht Aachen Airport (MAA) bedroeg
78.194 ingediend door 783 personen en had voornamelijk betrekking op geluidhinder,
laagvliegen, gevlogen route en uitstoot. Over vliegbewegingen tussen 06:00 en 23:00 uur
kwamen 77.992 klachten binnen, waarvan 75.774 over passagiers- en/of vrachtvluchten en
2218 over lesvluchten. Over vliegbewegingen tussen 23:00 en 24:00 uur waarvoor een speciale
toestemming was verleend door de havenmeester van MAA, werden 202 klachten ingediend.
De meeste melders over MAA-verkeer kwamen uit de gemeenten Meerssen (184), Maastricht
(158) en Beek (90). De meeste klachten over MAA-verkeer zijn afkomstig uit de gemeenten
Meerssen (36.556), Maastricht (12.557), Valkenburg aan de Geul (7.677) en Beek (7.207).

AWACS
Over vliegbewegingen boven Nederlands grondgebied van of naar de AWACS-basis te
Geilenkirchen dienden 294 personen 11.855 klachten in. Deze klachten hadden voornamelijk
betrekking op geluidhinder, laagvliegen, gevlogen route en uitstoot. Inwoners van Beekdaelen
en Brunssum hadden de meeste klachten nl. 5384 en 4229, ingediend door respectievelijk 90 en
34 personen. Van de 11.855 klachten waren er 11.788 over de dagperiode, de periode van
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur. Over de nacht-/weekendperiode, de periode
van maandag tot en met vrijdag van 22:00 tot 08:00 uur en in het weekend van 00:00 tot 24:00
uur, werden 67 klachten ingediend.

Bierset-Luik
Over vliegbewegingen over Nederlands grondgebied van en naar Bierset-Luik zijn door 229
personen 3628 klachten ingediend. Van de 3628 klachten waren er 2271 over de dagperiode
van 06:00 tot 23:00 uur. Over de nachtperiode van 23:00 tot 06:00 uur werden 1357 klachten
ingediend. Inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten hadden de meeste klachten
ingediend, namelijk 2151 door 78 personen.

Airport Weeze
Over vliegbewegingen boven Nederlands grondgebied van of naar Airport Weeze zijn door 5
personen 68 klachten ingediend. De ingediende klachten hadden betrekking op
geluidsoverlast, laagvliegen en gevlogen route gedurende de dagperiode, de periode van 06:00
tot 23:00 uur. In de nachtperiode van 23:00 tot 24:00 hebben geen vliegbewegingen boven
Nederlands grondgebied plaatsgevonden. Alle indieners van klachten zijn afkomstig uit de
gemeente Bergen.

Overig vliegverkeer (en niet te achterhalen klachten)
De overige 13.117 klachten, ingediend door 507 personen, werden niet veroorzaakt door
vliegverkeer van één van bovengenoemde luchthavens, maar door overige (overvliegend)
vliegverkeer, of er kon niet worden achterhaald wat de bron was.

Jaarcijfers 2020
In 2020 dienden 1245 personen 113.426 klachten in, waarvan 81.081 klachten over MAA door
911 personen, 16.697 klachten over AWACS-vliegverkeer door 424 personen, 3.666 klachten
over Bierset-Luik door 246 personen, en 68 klachten over Airport Weeze door 1 persoon. Een
totaal van 11.914 klachten, ingediend door 602 personen, werd niet veroorzaakt door
vliegverkeer van één van bovenstaande luchthavens maar door overige vliegverkeer.

Vergelijking 2020 en 2021
-

Er zijn vorig jaar in totaal 6564 minder klachten ingediend bij het KICL dan in 2020 (-6%).
Het totale aantal melders is 224 lager dan in 2020 (-18%).

-

Er zijn 2887 minder klachten over MAA ingediend dan in 2020 (- 4%). Het aantal melders is
128 lager dan in 2020 (-14%).

-

De klachten over AWACS-vliegverkeer zijn met 4842 afgenomen ten opzichte van 2020 (9%). Het aantal melders is 130 lager dan in 2020 (- 31%).

-

Klachten en melders over Liege Airport en Bierset-vliegverkeer zijn 38 (-1%) respectievelijk
17 (-7%) lager ten opzichte van 2020.

-

Het aantal klachten over Airport Weeze is met 68 even groot als in 2020, maar het aantal
melders is toegenomen van 1 naar 5.

-

Het aantal klachten over overig vliegverkeer en niet te achterhalen klachten is 1203 hoger
dan in 2020 (+10%). Het aantal melders is 95 minder (-16%).

