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raad van bestuur
Í 6 maart 201 6

overzichtslijst
Aanwezig:

F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeutemeester, L. Deseyn, R.
Rooryck, P. Ctaerhout, W. Deteu, M. Lemaitre, L. Dewaele, A. Lammertyn,
E. Lust, C. Vanraes, C. Dewaete, P. Himpe, J. Vanneste, M. Destoovere, E.
Spincemaitte, M. De Cterck, A. Weydts, G. Dessein, Y. Debaere, R.
Bouckaert, R. Pattyn, V. Devos, X. Wyckhuyse, S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd:

F. Lombaert, F. Bitliet, B. Herrewyn, M. Vanryckeghem, F. Maertens, Y.
Goemaere, l. Royon.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 oktober 2015.
Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 5 oktober 2015,2 november 2015,7 december 2015,4 januari 20í 6 en í februari
2016.
Bespreking van de recentste evolutie inzake de beheershervorming en inzake de
voorbereiding van de infrastructuurcorrecties: master plan positief onthaald.
Bespreking van de evolutie van het dossier "Vliegveld": vonnis geveld inzake airside noord.
Bespreking van de evolutie inzake de beoogde certificatie als luchtvaartnavigatie
dienstverlener; bekomen van het ISO 900í-2008 certificaat.
Door de E.U. gesteunde projecten satellietnadering (GSA) en EFRO: overzicht en extra
toelichting. Raad van bestuur geeft fiat.

Personeel: benoeming van K. De Rycker tot deettijds verkeersinformatiegever voor zes
maanden; benoeming voor onbepaalde duur van de verkeersinformatiegevers B. Goeminne
en T., Matton na het verstrijken van het eerste arbeidscontract van zes maanden.

Financiën: bespreking en goedkeuring van het ontwerp van balans en resultatenrekening per
31 december 2015; besluit tot het vragen van verlenging vanaf 20 juli 2016 van de
kredietovereenkomst met Belfius Bank van 67.000,00 euro en van de waarborgstelting van
de POM West-Vlaanderen met één jaar behoudens vroegere aftossing; besluit tot het vragen
van een nieuwe exploitatiekrediettijn van 300.000,00 euro met vaste voorschotten aan BNP
Paribas Fortis vanaf 26111116; bepalen van het tarief van de landingsrechten geldend van í
juti tot 31 december 2016.

Kennisname van de inhoud en integrate bekrachtiging van de akte verleden op g maart Z2OtO
met neerlegging van de op 28 juli 20í 5 gesloten onderhandse opstalovereenkomst tussen
W.l.V. en Debusschere & Co NV.

Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering over het jaar 20í 5.
Bepalen van de agenda van de algemene vergadering van í 7 mei 2016: verslaggeving van de
raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 20í 5, bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening per 3í december 2015, verslag van de commissaris aan de
algemene vergadering, kwijting van de bestuurders en van de commissaris, benoeming van
de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot beëindiging van de

W.l.V., varia.
Kennisname van het verloop en de resultaten van de informatievergadering voor
omwonenden van 22 februari 2016 in het kader van de milieuvergunning; bespreking van de
recentste evolutie van het LNE-dossier rond de oefenvluchten: nog geen uitspraak in hoger
beroep gekend.

Verlenging van het samenwerkingscontract met Total nv tot uitbating van het
vliegtuigbenzinestation met één jaar vanaf I juni 2016; bevestiging van de verlenging van de
opstalovereenkomst met C. Verstraete met één jaar vanaf Í april 2016.

Promotie: deelname aan de door de Vlaamse overheid georganiseerde "Luchtvaartdag"
2016; 100 jaar airport in 201 7; beurs "Skywonder".
Varia.

