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direetiecemité
Í decemher 2014

ov' rzichtstijst
Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, M. Lemaitre, K. Detavernier, E. Lust,

P. Himpe, M. De Cterck, A. Weydts, M. Vanryckeghem, Y. Debaere, F.
Maertens, V. De Mey, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: P. Douchy.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 3
november 2014.

Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van oktober 2014.

Actualisatie van de informatie wat de beheershervorming betreft: nog een aantal
stappen nodig.

Kennisname yan de verdere uitwerking van oplossingen voor de probtematiek rond
de weg "Vliegveld"; analyse van twee ingebrekestellingen door LDR en
gevolgtrekkingen; analyse van de brief van het Directoraat-generaal Luchtvaart van
12 november 2014 met het akkoord met de voorgestelde beveitigingsmaatregelen.

Formuleren van een antwoord aan dhr. Debusschere inzake bouwplannen; geven van
een mandaat tot aankoop of -subsidiair- vestiging van het opstalrecht.

E.U.-project satellietnadering: analyse van de antwoordbrief van Belgocontro[ van 3
november 2014, kennisname van de evolutie van het aanvraagdossier.

Bespreking van het antwoord van het Directoraat-generaal Luchtvaart op de
certificatie aanYraag van de navigatiediensten (A.N.S.P.); verslaggeving over de
recentste evolutie van dit certificatiedossier.

Geven van een mandaat aan Enviro Plus tot het organiseren van de jaarlijkse
informatievergadering voor omwonenden; bepalen van het tijdstip: 23 februari ZOIS
en van de krachtlijnen.

Kennisname Yan de resultaten van de studie van het Labo voor Akoestiek d.d. í 9
november 2014 met simulaties ten opzichte van 2013.

Kennisname van de resultaten van de studie van de Nationale Bank van België over
het economisch belang van luchtvaart en luchthavens in Betgië en van Kortrijk-

Financiën: liquiditeiten; akte name van de voldoening aan de verzekerings-
verplichtingen bij de beoogde A.N.S.P.-certificatie


