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raad van bestuur
í 7 oktob er 7t017

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, W. Demeutemeester, L. Deseyn, R. Rooryck, P. Ctaerhout, F.
Bitliet, W. Deteu, M. Lemaitre, A. Lammertyn, E. Lust, C. Vanraes, A.
Ctaerbout, C. Dewaele, P. Himpe, J. Vanneste, E. Spincemaitte, M. De
Cterck, M. Vanryckeghem, G. Dessein, V. De Mey, D. Van Betteghem, R.
Pattyn, X. Wyckhuyse, V. Devos, A. Demon, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

J. de Bethune, P. Hiergens, M. Vanterberghe, J. Verbeke, A. Weydts
(votmacht aan M. Lemaitre), F. Maertens.

Verontschutdigd:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 14 juni 20í7.

Verwelkoming van de voorgedragen expert de heer D. Van Belleghem; dankwoord
adviserende bestuurders.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 12 juni, 3 juli en 4 september 2017.

Bespreking van de dossiers overdracht van algemeenheid met vastleggen timing en keuze
van de boekhoudkundige datum op I januari 2018, IFR verkeersgeleiding met Belgocontrol
vanaf 9 november 2017 mits fiat BSA, fasering master ptan infrastructuurcorrecties,
aanvaarden gewijzigde milieuvergunning, analyse gewijzigde vliegcircuits in ontwerp.

Beslissen tot enkele noodzakelijke investeringen: twee extra bewakingscamera's,
automatisering van de avgasinstallatie, vervanging radiostations op luchtvaartband,
stabilisatiewerken aan de noordelijke startbaanrand, aanpassingen aan de kantoren voor het
administratief personeel gezien verhuizing.

Juridische dossiers: stand van zaken; gezien dreigende interferentie met vliegprocedures
aantekenen van beroep bij de Raad van State tegen de milieuvergunning verleend aan W-
Krach! tot exploitatie van 2 windturbines en middenspanningscabines en het aanleggen van
leidingen en verhardingen op een goed met ligging Moorselestraat / Wolfstraat en
Boerendreef te 8930 Menen en met als kadastrale omschrijving Menen, 2d" afd., sectie B,
nummer(s) 2038 - sectie C, nummer(s) 13A en hiertoe als raadslieden aanstellen Mr. Steve
Ronse en Mr. Meindert Gees, beiden kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 278,
alwaar woonst wordt gekozen voor deze procedure.

Financiën: bespreking van de financiëte resultaten per 30 juni 2017 en prognose;
financiering van de verkeersdiensten van Belgocontrol en van de .uitbreiding van
brandweer/inspectie tot de beheersoverdracht op basis van subsidieregelingen.
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Personeel: verkeersinformatiedienst: regelingen naar aanleiding van de overgang naar
Belgocontrol; brandweer- en inspectiedienst: sluiten van vijf arbeidsovereenkomsten van
bepaalde duur voor deettijdse arbeid, voor de opleiding tot brandwacht-inspecteur gezien
invoering van een nieuwe arbeidsregime vanaf í januari 2018; beantwoorden van eàn vraag
tot onbetaald verlof van een brandwacht-inspecteur voor het jaar 2018, aanvaarden van
diens opzegging; W.l.V.-personeel in dienst op I januari 2018: beslissing over de
voortzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering in 20í8; administratief personeel:
verhuizing naar de site A.P.M.

Bespreking en goedkeuring van de strategie, de geplande activiteiten en de begroting voor
2018, ter voorlegging aan de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2017;
beslissing over het tarief van de landingsrechten geldend voor 20í8 tot nader bericht:
indexeren.

Bepalen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2017 met
in ontwerp: strategie, plannen en begroting voor 2018, benoeming van een expert,
vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem, varia.

Beslissing over de verlenging van jaarcontracten van gebouwverhuring, met de
milieucoördinator en met de exploitant van de grasvelden vanaf I januari 20í8.


