
Al rpoffi KörtrlS k-ïf,levetganr
Beheersmaatschappij: West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
Luchthavenstraat,l bus 1 8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 45 (dir.) Telefax: +32 56 35 40 59
E mail-adres: airport.kortrijk.directeur@skvnet.be Site: www.kortrijkairport.be :

raad van bestuur
20 december 2016

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem,J. de Bethune, P. Hiergens, L. Deseyr, R. Rooryck, P. Ctaerhout,
F. Bittiet, W. Deteu, L. Dewaete, C. Vanraes, C. Dewaete, P. Himpe, J.
Vannest€, M. Destoovere, E. Spincemaitte, M. De Cterck, A. Weydts, M.
Vanryckeghem, G. Dessein, V. De Mey, F. Maertens, Y. Goemaere, R.

Pattyn, V. Devos, X. Wyckhuyse, I. Royon, S. Van Eeckhoutte.

W. Demeutemeester (volmacht aan L. Deseyn), B. HerreWYfl, L. Lemaitre,
E. Lust (votmacht aan C. Vanraes), F. Lombaert, A. Lammertyn (votmacht
aan C. Dewaete).

Verontschutdigd:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 maart 2016.

Kennisname van de goedgekeurde verstagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 7 maart, 4 aprit, 2 mei, 6 juni, 4 juli,5 september, 3 oktober, I 3 oktober en 7 november
2016.

Bespreking van de recentste evolutie van de technische dossiers w.o. de diensten
luchtvaartnavigatie, weersinformatie en verkeersinformatie, satellietnadering, master plan
infrastructuur en de tussen- en eindfase inzake weg "Vliegveld"/airside Noord.

Richten van de vraag aan de F.O.D. Financiën om de onderwerping te vragen aan de
vennootschapsbetasting voor het aanslagjaar 201 6,

Finaliseren van de procedure tot overdracht van algemeenheid van het intergemeentetijk
samenwerkingsverband W.l.V. aan de NV lnternationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
tegen één euro: goedkeuring van het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van
bestuur, conform artikelT6l van het Wetboek Vennootschappen met toelichting en
verantwoording van de wenselijkheid, de voorwaarden, de wijze en de gevotgen van de
overdracht (deel l) & over de staat van het vermogen van de W.l.V. en van de NV

"lntq,rnationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem" per 30 juni 2016 (deet ll).
Bepalen van de agenda van de vanaf de ondertekening van de akte houdende het
voorstel tot overdracht van algemeenheid bijeen te roepen buitengewone atgemene
vergadering, met alvast in ontwerp de volgende punten: kennisname van het bijzonder
verslag van de raad van bestuur over de staat van het vermogen van de W.l.V. en de NV

lnternationate Luchthaven Kortrijk-Wevelgem per 30 juni 2016, geactualiseerd op 31

december 2016, over de wensetijkheid, de voorwaarden, de wijze en de gevolgen van de
overdracht. Kennisname van de getekende akte houdende het voorstel van overdracht van
algemeenheid. Goedkeuring van de overdracht van algemeenheid van de W.l.V. aan de NV

lnternationale Luchthaven kortrijk-Wevelgem aan één euro. Aanduiding vair een
gemachtigde die het authentieke proces-verbaal van de raad van bestuur van de NV

lnternationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem aangaande de overdracht van algemeenheid
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tekent. Besluit tot vervroegde ontbinding van de W.l.V. en tot vereffening van de W.l.V. via
een verkorte procedure. Aanvaarding van het ontstag gegeven door een deskundige.
Besluit tot melding aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen van de overdracht
van de mitieuvergunning Klasse I met referentienummer 340411169 d.d. 5 februari 2004,
aangevuld en/of gewijzigd op í2 aprit 2007,17 januari 2008 en 20 augustus 2015, van de
W.l.V. aan de NV lnternationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 

.

Bevestiging van het mandaat, door het directiecomité op 3 oktober 2016 gegeven aan de
voorzitter van de raad van bestuur, om namens de W.l.V. de nodige nieuwe collectieve en
individuele arbeidsovereenkomsten en het nieuwe arbeidsreglement met het personeel
verder te onderhandelen en te ondertekenen. Aanvaarding van het ontslag gegeven door
een brandwacht.

lndexeren van het tarief van de landingsrechten voor het eerste kwartaal van 2017 t.a.v.
het tarief 20í 6, beslissing tot de verlenging van jaarcontracten van onroerende verhuring
vanaf í januari 2017.

Kennisname van het ontslag gegeven door een deskundige.

Overzicht van de op de bijzondere atgemene vergadering vereiste aanwezigheden, varia
(o.a. informatie over Luchtvaartdag 2017) en slotwoord.


