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Frans Lavaert 

Vraag 

1.1. Waarom kunnen er geen IFR-Vluchten meer doorgaan? (Er zijn enkel nog VFR-vluchten mogelijk, 

d.w.z. met een zicht van minstens 5 km. 
1.2. Sinds wanneer is de apparatuur (bijv. localizer) die hiervoor dienstig is uitgeschakeld? 

1.3. Welke instantie heeft daartoe bevolen? 
1.4. Wat is de reden? (Is er niet meer voldaan aan Europese standaardnormen?) 

1.5. Was dit niet te voorzien?  

2. Wat zijn hiervan de gevolgen voor: 
- het volume van de professionele vluchten? 

- de minontvangsten voor het vliegveld (de intercommunale), de luchtvaartmaatschappijen,  de 
handling (FIA), de catering en de horeca op het vliegveld? 

- de technische werkloosheid van bepaald personeel (bijv. mecaniciens)? 

3. Hoe en wanneer komt er een oplossing? 
4. Kan door die gebeurtenis de positie van de directie (het management) en de wijze waarop het 

dagelijks beleid wordt gecontroleerd door het bestuur niet in vraag worden gesteld? 
 

Antwoord 

1.1. Waarom kunnen er geen IFR-Vluchten meer doorgaan? (Er zijn enkel nog VFR-vluchten mogelijk, 

d.w.z. met een zicht van minstens 5 km. 

De navigatiebakens zijn op bevel van het Directoraat-Generaal Luchtvaart gestopt met 

uitzenden. In afwachting van herinvoering wordt ook voor de vluchten waartoe de luchthaven 

thans beperkt is, VFR, alles in het werk gesteld om veiligheidsrisico’s zoveel als mogelijk te 

beheersen. 

1.2. Sinds wanneer is de apparatuur (bijv. localizer) die hiervoor dienstig is uitgeschakeld? 

Dit is het geval sinds midden oktober 2016. 

1.3. Welke instantie heeft daartoe bevolen? 

Het directoraat-generaal Luchtvaart. 

1.4. Wat is de reden? (Is er niet meer voldaan aan Europese standaardnormen?) 

1.5. Was dit niet te voorzien?  

De apparatuur werkte goed maar is om technisch-administratieve redenen niet gecertificeerd 

door het DG Luchtvaart. Het bleek dat, zelfs als de certificatie tot luchtvaartnavigatiedienst- en 

meteodienstverlener zou bekomen geweest zijn, er dan nog een probleem zou geweest zijn 

met de verkeersinformatiedienst. Daarvoor is er immers nog geen wettelijk referentiekader 

waardoor uitoefenen van deze diensten op een wettelijke wijze niet mogelijk is. Dit verplichtte 

de luchthaven ertoe een samenwerkingsovereenkomst met Belgocontrol  tot stand te brengen 

waarover op dit ogenblik onderhandeld wordt. 

2. Wat zijn hiervan de gevolgen voor: 

- het volume van de professionele vluchten? 



Er is ongeveer één derde minder zakelijk verkeer, impact van minder goede 

weersomstandigheden in november 16-januari 17 mede in acht nemende. 

- de minontvangsten voor het vliegveld (de intercommunale), de luchtvaartmaatschappijen,  de  

  handling (FIA), de catering en de horeca op het vliegveld? 

In dit segment zullen de inkomsten bij de WIV in zelfde grootte orde lager uitvallen, cijfers bij 

anderen zijn niet voorradig. 

- de technische werkloosheid van bepaald personeel (bijv. mecaniciens)? 

Er is geen kennis van technische werkloosheid. 

3. Hoe en wanneer komt er een oplossing? 

De oplossing wordt uitgewerkt met Belgocontrol, er zijn financieel extra middelen nodig. 

De timing van de oplossing hangt in belangrijke mate af van de goedkeuringen te bekomen 

vanwege het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de met Belgocontrol te bereiken akkoorden. 

Er wordt hoe dan ook gestreefd naar een wederinstelling van IFR op korte termijn (streefdoel: 

april 2017) die kan gevolgd worden door -mogelijk nog wijzigende- lange termijnoplossingen. 

Wij vragen bepaalde nieuwsoortige services aan een derde (Belgocontrol) die door de 

toezichthouder (DG Luchtvaart) moeten aanvaard worden en bijkomend moeten gefinancierd 

worden.  

4. Kan door die gebeurtenis de positie van de directie (het management) en de wijze waarop het 

dagelijks beleid wordt gecontroleerd door het bestuur niet in vraag worden gesteld? 

Al het mogelijke wordt gedaan met de beschikbare middelen, er wordt verder gewerkt aan de 

oplossing met Belgocontrol waardoor de luchthaven een gelijke luchtverkeersservice kan 

bieden als op de andere vijf Belgische internationale luchthavens. 

Sinds de hogere eisen van het EASA (European Agency for Savety Aviation) is er hard gewerkt 

om aan de strengere normeringen te voldoen. De luchthaven heeft initieel zelf oplossingen 

gezocht maar uiteindelijk een beroep moeten doen op Belgocontrol. Er wordt nu een 

stappenplan uitgewerkt. De nieuwe NV is intussen bevestigd met participatie van de POM, 

Vlaanderen en Leiedal. 

De nieuwe NV brengt best verandering in door: 

- het management te versterken met iemand met vooral een technische achtergrond 

- de creatie van een ‘dagelijks bestuur’, dat meer frequent samenkomt (mss 1 of 2x per 

maand), en dat is samengesteld uit leden met kennis van zaken 

 

 

 

 

 



Jouwe Vanhoutteghem 

Vraag 

Er zijn grote renovatiewerken gepland in de Wijk Nieuw Kortrijk. Binnen enkele maanden al zullen 
deze ook effectief van start gaan. Bij een rondvraag bij de bewoners werd duidelijk dat een groot deel 

van hen niet beschikt over voldoende informatie over deze werken. Moet er verhuisd worden, worden 
verhuiskosten betaald, wat met hogere huurprijzen bij verhuis, kunnen we ons huis aan een correcte 

prijs verkopen, enz. 
 

Kortgeleden werd voor de bewoners van fase 1 een tweede informatievergadering georganiseerd 

waar voor veel van deze bewoners meer duidelijkheid werd verschaft. Voor de inwoners van fase 2 en 
3 is het echter nog altijd onduidelijkheid troef. Het leven van deze mensen wordt momenteel als het 

ware in pauze gedwongen door een gebrek aan zekerheid. 
 

De vraag stelt zich dan ook tegen welke deadline alle bewoners van Nieuw Kortrijk volledige 

informatie op papier zullen krijgen over de toekomst van hun woning. Nu blijkt immers dat er 
mondjesmaat wel informatie verspreid wordt, maar dit mondeling gebeurd en vaak tegenstrijdig is. 

Graag vernemen wij dan ook wat het stadsbestuur in de toekomst in haar communicatie met de 
bevolking zal veranderen om dergelijke situaties te vermijden. 

 

Antwoord 

- De bouwvergunningsaanvraag van de eerste fase van de wijk Nieuw Kortrijk is ingediend. Het 

openbaar onderzoek loopt van 6 februari tot 7 maart. 
In de eerste fase liggen : 

-  28 private woningen die privaat blijven.  
-  5 private woningen die in der minne aangekocht werden door Goedkope woning.  De aktes  

   zijn verleden. 
-  100 sociale huurwoningen van Goedkope Woning 

De 100 huurwoningen en 5 verworven woningen samen, worden deels gerenoveerd (22) en 

deels gesloopt (83) en vervangen door nieuwbouw op deze site. 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen moet een beslissing over de bouwaanvraag 
nemen tegen uiterlijk 12 mei. 

 

- Het CBS heeft Goedkope Woning al uitdrukkelijk gevraagd om in het kader van de beoordeling 
van de eerste fase al het uitgewerkt plan voor de tweede en derde fase te kennen, minstens 

de perimeter ervan, zodat met volledige kennis van zaken kan worden beslist over fase 1, en 
alle betrokken huurders/eigenaars (dus ook van fase 2 en 3) hiervan al voor 12/05 van in 

kennis kunnen worden gesteld (individueel en collectief). 

 
De tweede en derde fase van de globale renovatie van de wijk is nog niet definitief uitgewerkt door 

Goedkope Woning, dus is momenteel nog niet duidelijk welke woningen hier al dan niet zullen 

invallen.  

Fase 2 gaat niet van start voor 2019. In fase 2 liggen 7 te verwerven woningen. Met 4 eigenaars werd 

reeds een gesprek opgestart. De overige 3 volgen voor de zomer. 

Binnen fase 2 zitten 19 private woningen die privaat blijven.  Deze zullen voor 15 maart verwittigd 

worden dat hun woning weliswaar binnen de voorlopige afbakening van fase 2 ligt, maar dat hun 

eigendom niet aangekocht dient te worden. 

 

Fase 3 start niet voor 2021. 


