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Beheersmaatschappij: West-VIaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
Luchthavenstraat,l bus 1 8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 a5 (dir.) Telefax: +3256 35 40 59
E mail-adres: airport.kortrijk.directeur@skynet.be Site: www.kortriikairoort.be

raad van hestuur
Í8 maart 20Í 5

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeutemeester, L. Deseyn,
P. Ctaerhout, F. Bittiet, W. Deteu, M. Lemaitre, L. Dewaete, A. Lammertyn,
C. Vanraes, C. Dewaete, P. Himpe, J. Vanneste, M. Destoovere,
E. Spincemaitte, M. De Cterck, M. Vanryckeghem, G. Dessein, Y. Debaere,
V. De Mey, F. Maertens, R. Pattyn, V. Devos, X. Wyckhuyse, L Royon,
S. Van Eeckhoutte.

R. Rooryck, F. Lombaert, J. Verbeke, K. Detavernier, E. Lust, A. Weydts,
P. Douchy, Y. Goemaere.

Verontschuldigd:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van í 5 oktober 2014.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 29 september, 6 oktober, 3 november, í december 2O14 en 5 januari en 2 februari
2015.

Dossier weg "Vliegveld": kennisname en bespreking van de evolutie; goedkeuring van de
invoering van een systeem van "airport park management", voor zover noodzakelijk voor
het functioneren van "airside noord", met desgevallend aanwerving van het daartoe
benodigde personee[ en aanschaf van het benodigde materiaal.

Kennisname en bespreking van de recentste evolutie inzake de beheershervorming en
inzake de voorbereiding van de infrastructuurcorrecties.

Bepalen van de datum van de volgende vergadering(en) van de raad van bestuur.

Kennisname van de goedkeuring door het Directoraat-generaal Luchtvaart van het
luchthaven bevei [igi ngsprogramma.

Goedkeuring van wijzigingen aan de concessie-overeenkomst met F.l.A. en, mits diens
akkoord, aan de concessieovereenkomst met Leiedal in het kader van een grondruil.

Financiën: bespreking en goedkeuring van het ontwerp van balans en resuttatenrekening per
31 december 2014; besluit tot het vragen van verlenging van de kredietovereenkomst à
67.000,00 euro en van de waarborgstetting van de POM West-Vlaanderen met één jaar
behoudens eerdere aflossing.

Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering over het jaar 2014.
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Bepalen van de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2015.

Goedkeuring van het werkingsverslag van de luchthavenbrandweer en -inspectie over 2014.

Kennisname van het verloop en de resultaten van de informatievergadering voor
omwonenden van 23 februari 2014 in het kader van de milieuvergunning.

Vernieuwing van de radiocommunicatie voor de luchthavenbrandweer en -inspectie.

Kennisname van de aanvaarding van het correctief actieptan gericht op de certificatie als
luchtvaartnavigatiedienstverlener of 'A.N.S.P."; bekrachtiging van de externe bijstand bij
de uitwerking; goedkeuring van de krachttijnen van het business plan inzake
navigatieapparatuur.

Kennisname van de certificatieplicht van de verkeerinformatiedienst op basis van het K.B.
van 16 december 2014, bespreking van de evotutie omtrent [uchtruim, verkeers- en meteo-
informatie, gevolgtrekkingen; kennisname van de evolutie van het aanvraagdossier
ingediend bij de E.U. tot invoering van satetlietnadering.

Aanvaarding van het ontslag gegeven door verkeersinformatiegever A. Van Swalm.

Verlenging van het samenwerkingscontract met Tota[ nv met één jaar vanaf í juni 2015.

Promotie: bestissing tot deelname aan de "Bedrijven Contactdagen 2015"; kennisname van
de opstart van de vereniging "ebkt community".

Varia: informatie personee[.


