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Brussels Airport, 14 december 2016 
 

Topdiplomaat Jan Grauls wordt voorzitter van Forum 2040  
 

Brussels Airport is verheugd om aan te kondigen dat Jan Grauls de voorzitter wordt van 
Forum 2040, het dialoogplatform waar verschillende belanghebbenden met elkaar 
kunnen praten over de Strategische Visie 2040 van Brussels Airport.  
 
In het kader van de Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport heeft de luchthaven bij 
het voorstellen van deze visie ook het dialoogplatform Forum 2040 gelanceerd. Het 
platform wil alle betrokkenen bij de luchthaven samenbrengen om in een open en 
constructieve dialoog de Strategische Visie 2040 en al haar implicaties te bespreken. 
 
Brussels Airport heeft Jan Grauls gevraagd om Forum 2040 voor te zitten. Grauls heeft 
een lange loopbaan als diplomatiek vertegenwoordiger van ons land. Zo was hij in zijn 
laatste functie van 2008 tot 2013 de permanente vertegenwoordiger van België bij de 
Verenigde Naties in New York. 
 
“Het initiatief van Brussels Airport om verschillende partijen te verenigen in Forum 2040, 
is een primeur in haar geschiedenis. Een gespecialiseerd bureau in complexe projecten 
zal het hele debatproces opvolgen en begeleiden. Deze professionele aanpak garandeert 
de onafhankelijkheid van Forum 2040 en maakt het een uniek concept, waar ik graag aan 
meewerk. Als voorzitter is het mijn taak om alle deelnemers aan deze open dialoog aan 
het woord te laten, antwoorden te zoeken op hun vragen en het debat te leiden. Het is 
een taak die ik ter harte neem omdat ik door mijn professionele ervaring sterk geloof in 
de kracht van een constructieve dialoog”, zegt Jan Grauls, voorzitter van Forum 2040. 
 
Panel selecteert deelnemers na 15 december 
De inschrijvingen voor het Forum 2040 zijn reeds van start gegaan. Momenteel hebben 
bijna 200 personen en organisaties zich kandidaat gesteld om deel te nemen. De 
inschrijvingsperiode loopt tot 15 december. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, 
kan zich dus nog inschrijven via de site https://www.brusselsairport2040.be/nl/visie-
2040/42/open-dialoog.  
 
Daarna zal een onafhankelijke, vijfkoppig panel 60 personen selecteren uit verschillende 
stakeholdergroepen om deel te nemen aan Forum 2040. Een derde van de plaatsen gaat 
naar omwonenden, zowel individuen als burgers georganiseerd in een comité of groep. 
Nog een derde van de plaatsen gaat naar sociaaleconomische actoren, organisaties of 
bedrijven die werken rond thema’s als werkgelegenheid, mobiliteit, toerisme, 
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leefbaarheid, economie,… De overige plaatsen zijn verdeeld tussen vertegenwoordigers 
van de luchthavengemeenschap en onafhankelijke experten.  
 
Naast het Forum 2040 onderhoudt Brussels Airport bilaterale contacten met politici, 
zowel op lokaal, gewestelijk als federaal niveau en gaat ook met deze instanties de 
dialoog aan over de Strategische Visie 2040. Binnen deze contacten zullen zij 
geïnformeerd worden over de gespreksonderwerpen en vragen binnen Forum 2040. 
 
Naast Forum 2040 wil Brussels Airport een ruimere dialoog aangaan met iedereen over 
de Strategische Visie 2040. Iedereen kan vragen stellen via de website 
brusselsairport2040.be, op de aparte Facebookpagina Brussels Airport 2040 of via de 
algemene Twitteraccount van Brussels Airport. 
 
Nota voor de redactie – niet voor publicatie 
Contact Jan Grauls: Common Ground – Steven Michiels – +32 477 61 80 60 - 
steven.michiels@common-ground.eu  
 
Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 23,5 miljoen passagiers en 489.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 226 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 77 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2015). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU  
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