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Beheersmaatschappij: West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
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Luchthavenstraat,l bus
8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 a5
E mail-adres: airport.kortruk.directeur@skvnet.be Site: www.kortrUkairport.be

(dir.)

Telefax: +32 56 35 40 59

raad van bestuur
24 maart 20í 7, voortgezet 27 maart 2A17

overzichtslijst
Aanwezig op 24103117:
F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeutemeester, M.
Vanterberghe, F. Bittiet, W. Deteu, M. Lemaitre, A. Lammertyn, E. Lust,
Dewaete, J. Vanneste, M. Destoovere, M. De Clerck, G. Dessein, R.
Bouckaert, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

C.

Verontschutdigd: L. Deseyn (votmacht aan A. Lammertyn),

P. Ctaerhout (votmacht aan F.
Daem), J. Verbeke, K. Detavernier (votmacht aan F. Bittiet), B. Herrewyn,
C. Vanraes (votmacht aan C. Dewaete), P. Himpe (votmacht aan E. Lust), E.
Spincemaitte (votmacht aan M. De Cterck), M. Vanryckeghem (votmacht aan
J. de Bethune), V. De Mey, Y. Goemaere, F. Maertens, X. Wyckhuyse.

Bekrachtiging van de beslissing tot het aantekenen van een beroep tot vernietiging bij de
Raad voor Vergunningsbetwistingen gericht tegen het besluit van de gewestetijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor de provincie West-Vlaanderen van 30 januari 20í7
waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de bouw van 2
windturbines en middenspanningscabines + 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 van het directiecomité van 6 maart 2017 (een onthouding);
tussen te komen in de procedure tot nietigverklaring voor de Raad van State, gekend onder
het rolnummer G/A 221.646 I lX-9021, tegen 'de beslissing van het Directoroat Generaal
voor de luchtvaart waarbij bevestigd wordt dat instructie werd gegeyen aan de uitbater
van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem om CNS diensten (LLZ, DlrlE en NDB) en het
verschaffen van lvleteo diensten stop te zetten';
hiertoe als raadslieden aan te stellen Mr. Steve Ronse en Mr. Meindert Gees, beiden kantoor
houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark2TB, atwaar woonst zalworden gekozen voor deze
procedures.

Aanwezig op 27fi3117:.
F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeulemeester, P. Ctaerhout,
M. Vanterberghe, F. Bittiet, W. Deteu, M. Lemaitre, L. Dewaele, C.
Dewaete, P. Himpe, M. Destoovere, E. Spincemaitle, M. De Cterck, G.
Dessein, F. Maertens, Y. Goemaere, R. Bouckaert, R. Pattyn, X.
Wyckhuyse, l. Royon, 5. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: L. Deseyn (votmacht aan M. Destoovere), A. Lammertyn (vbtmacht aan C.
Dewaete), E. Lust (votmacht aan P. Himpe), C. Vanraes (votmacht aan W.
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Demeutemeester), J. Vanneste (votmacht aan F. Daem), M. Vanryckeghem
(votmacht aan M. De Cterck).
Goedkeuring en ondertekening van het verstag van de vergadering van 20 december 2016;
ondertekening van de toelichting van het voorstel van ontbinding van de W.l.V.
overeenkomstig artikel í81 van het Wetboek van Vennootschappen.
Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 5 december 2016,9 januari 2017 en 6 februari 2017.

Kennisname en bespreking van de evolutie van het luchtverkeersdossier: Belgocontrol werkt
change notification uit; perspectieven ; weerleggen foute berichtgeving
Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van balans en resultatenrekening per 31
december 20Í6 (winst); goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering over het dienstjaar 2016; bestuit tot het vragen van vertenging vanaf
20 juti 20í 6 van de kredietovereenkomst met Belfius Bank van 67.000,00 euro en van de
waarborgstelling van de POM West-Vlaanderen met één jaar behoudens vroegere aftossing;
bekrachtigen van het tarief van de landingsrechten vanaf 1 april zo17; geen
alarmbelprocedure van toepassing aldus commissaris.
Bepalen van de agenda van de algemene vergadering van í 6 mei 2017: "verstaggeving van
de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 20í 6, bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening per 3í december 2016, verslag van de commissaris aan de
algemene vergadering, kwijting van de bestuurders en van de commissaris, benoeming van
een veryangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer lzegem, aanvaarding van het ontslag
van een deskundige, varia."

Verdere voorbereiding van de overdracht van algemeenheid aan de NV "lnternationale
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem" en van de ontbinding en vereffening van de WIV met
actualisering van de agenda; goedkeuring van het per 3í december 2016 geactuatiseerd
bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art 770 van het Wetboek van
Vennootschappen en ondertekening hiervan; formuleren van het ontwerpbesluit te nemen
door de gemeenteraden van de gemeentetijke kapitaalsdeelnemers met betrekking tot het
verzoek tot vervroegde ontbinding van de W.!.V. overeenkomstig artiket 7 van de statuten
van de W.l.V.; bepaten van het tijdstip van de bijzondere algemene vergadering strekkend
tot de overdracht van algemeenheid aan de NV "lnternationale Luchthaven KortrijkWevelgem" en van de ontbinding en vereffening van de W.l.V.: 28 juni 2017.
Personeel en bestuur: wederbenoeming van K. De Rycker tot deettijds
verkeersinformatiegever voor onbepaalde tijd; benoeming van R. lmpens tot deettijds
verkeersinformatiegever voor zes maanden; vervanging van een bestuurder namens
kapitaalsdeelnemer lzegem, te bevestigen door de algemene vergadering.
Kennisname van het verloop en de resultaten van de informatievergadering voor
omwonenden van 27 februari ZO17 in het kader van de milieuvergunning; plan van aanpak
gevraagd voor de repetitieve helikopterbewegingen; verlenen trafiekcijfers.
Verlenging van het samenwerkingscontract met Total nv tot uitbating van het
vliegtuigbenzinestation met één jaar vanaf í juni 2017.
Evenementen: de door de Vlaamse overheid georganiseerde "Luchtvaartdag" 2017 op 22
april; viering van 100 jaar Vtiegveld van 25 tot 27 augustus 2017.

Varia: Skywonder beurs een behoorlijk succes.

