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2 januari 2007

De kandidaat-verkeersleiders die geslaagd waren voor het vergelijkend 

wervingsexamen van 2006, begonnen aan hun ab initio opleiding. Een 

tweede lichting startte in september 2007.

februari 2007

De secundaire radar van het en-route radarstation te St-Hubert werd 

vervangen door een Mode S radar. Na een grondige technische en ope-

rationele evaluatie, werd de nieuwe uitrusting in operationele dienst ge-

steld. 

februari 2007

In het kader van de haalbaarheidsstudie die de oprichting beoogt van 

een functioneel luchtruimblok Europe central (FAB EC), waaraan België 

deelneemt, werd op 16 februari 2007 een eerste Stakeholder Forum ge-

houden op de site van Belgocontrol met meer dan 120 deelnemers.

februari 2007

De AIS- en Meteodiensten van Belgocontrol hebben hun krachten ge-

bundeld om op 27 februari een nieuwe geïntegreerde AIS/Meteo inter-

netsite te lanceren. Deze site vergemakkelijkt de toegang tot informatie 

zodat de piloten hun vlucht nog beter kunnen voorbereiden. 

maart 2007

De vroegere NDB’s (Non Directional Beacons) zullen worden vervangen; 

daarvoor werden er elf nieuwe exemplaren besteld. Het gaat om een 

navigatiehulpmiddel dat zich op een vaste positie op de grond bevindt 

en een vliegtuig de mogelijkheid biedt om zijn oriëntatie te bepalen ten 

opzichte van het baken. De NDB’s zullen in 2008 geïnstalleerd worden.

april 2007

Er werd een collectief akkoord gesloten met de sociale partners. Dit 

akkoord heeft betrekking op de algemene werkomstandigheden. Het 

voert met name een nieuw promotiereglement in ter vervanging van 

het oude loopbaanreglement.

mei 2007 

Belgocontrol werd in 2007 onderworpen aan de ISO 9001:2000 her-

certificering. Hierbij controleerden auditeurs van Lloyd’s de site van 

Steenokkerzeel, maar ook de diensten van Belgocontrol die zich te 

Antwerpen en Luik bevinden. Het nieuwe certificaat is geldig tot 21 ja-

nuari 2010.

juni 2007

In het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, werd 

Belgocontrol op 1 juni 2007 gecertificeerd door de Belgian Supervisory 

Authority – Air Navigation Services (BSA-ANS) voor het geheel van zijn 

activiteiten, en dit in overeenstemming met de verordening van de 

Europese Commissie die de gemeenschappelijke vereisten opstelt voor 

het verstrekken van luchtverkeersleidingdiensten. Deze certificatie was 

een conditio sine qua non om onze activiteiten te kunnen blijven uit-

oefenen en is geldig tot 31 mei 2013.

juli 2007

De nieuwe installatie die het oude ILS (Instrument Landing System) ver-

vangt op baan 29 van de luchthaven van Antwerpen, werd in dienst 

gesteld.

Enkele belangrijke data van het jaar 2007



3september 2007

De meteorologische stations op de vliegvelden van Spa (EBSP) en Saint-

Hubert (EBSH) zijn volautomatisch sinds 1 september 2007. Deze mo-

dernisering laat een diepgaande automatisering toe van de gegevens-

verwerking.

september 2007

Ingevolge de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 25 juli 2007, 

heeft Belgocontrol een contract ondertekend met Thales voor de aan-

koop van Eurocat-E, een kant-en-klaar luchtverkeersleidingsysteem. Het 

systeem zal Belgocontrol in staat stellen om het hoofd te bieden aan de 

constante groei van het luchtverkeer en daarbij de luchtvaartveiligheid 

nog te verbeteren. Dit systeem vormt het sluitstuk van het CANAC 2- 

project dat de veiligheid, het beheer en de vlotte doorstroming van het 

overvliegend verkeer zal verzekeren boven België en Luxemburg (tus-

sen 4.500 en 8.000 meter) en in de naderingszone van de Belgische 

burgerlijke openbare luchthavens. De indienststelling van het nieuwe 

luchtverkeersleidingcentrum is voorzien in de lente van 2009.

oktober 2007

De installatie van het VCS-b (Voice Communication System bravo) be-

stemd voor de luchtverkeersleiders, is voltooid. De veiligheid wordt ver-

zekerd door een ontdubbeling van het systeem en de mogelijkheid om 

over te schakelen op een noodsysteem.

november 2007

Op 5 november begon de periode van de Site Acceptance Tests (SAT's) 

van het Migratieproject van de Data General computers van het auto-

matiseringsysteem van CANAC naar krachtige pc’s van de nieuwe ge-

neratie. Dit moet zorgen voor een uiterst betrouwbare informatica-

omgeving van CANAC in afwachting van de indienststelling van het 

nieuwe luchtverkeersleidingcentrum, CANAC 2.

Bedrijfsopbrengsten:
 

198.302.029,34 €

Bedrijfskosten: 194.889.049,77 €

Bedrijfsresultaat: 3.412.979,57 €

Resultaat van het boekjaar: 4.093.615,65 €

Aantal personeelsleden (VTE): 988  (*)

Aantal bewegingen in het CANAC-
luchtruim in 2007: 578.279

Aantal bewegingen op de luchthaven 
van Brussel-Nationaal in 2007: 264.365  

Aantal bewegingen op de Belgische 
regionale luchthavens in 2007: 287.687 

ENKELE KERNCIJFERS VOOR 2007

* waarvan 107 in disponibiliteit, loopbaanonderbreking of gedetacheerd.



4 Belgocontrol in het kort

Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat werd opgericht in 

1998, met als opdracht de veiligheid van het luchtverkeer te garande-

ren in het burgerlijke luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is. 

Concreet verzekert Belgocontrol de vlotte doorstroming, de capaciteit 

en de stiptheid van het ‘en-route’ luchtverkeer en het naderingslucht-

verkeer in dit luchtruim en controleert het verkeer op de vijf Belgische 

openbare luchthavens. 

Zijn activiteitenzone strekt zich uit van de begane grond – op het  niveau 

van de luchthavens van Brussel-Nationaal, Antwerpen, Charleroi, Luik en 

Oostende – tot 8.000 meter hoogte voor België en van 4.500 tot 8.000 

meter hoogte voor het groothertogdom Luxemburg. Te Luik echter 

verzekert Belgocontrol tijdens de week de luchtverkeersleiding enkel 

’s nachts en tijdens de weekends continu. De militairen controleren het 

vliegverkeer overdag tijdens de week.

Het verkeersleidinggebied boven vliegniveau 245 (8.000 meter) be-

hoort tot de bevoegdheid van het luchtverkeersleidingcentrum van 

Eurocontrol te Maastricht (Nederland) waaraan België het beheer van 

het luchtverkeer in dit hogere luchtruim heeft gedelegeerd. Het beheer 

van het Centrum van Maastricht werd toevertrouwd aan de Maastricht 

Coordination Group (MCG). Belgocontrol heeft het recht verworven om 

er de Belgische Staat te vertegenwoordigen wat betreft de operationele 

en technische aspecten. Per definitie is ons bedrijf immers het orga-

nisme dat over de vereiste expertise beschikt om een nauwe coördina-

tie te verzekeren met het Eurocontrol-agentschap.

Belgocontrol levert talrijke andere diensten aan de gebruikers van het 

luchtruim: nauwkeurige, betrouwbare luchtvaart- en meteorologische 

informatie in real time, hetgeen nodig is om de veiligheid van de vluch-

ten te garanderen. Bovendien is het bedrijf verantwoordelijk voor het 

beheer van alle communicatie-, navigatie- en surveillancesystemen 

die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn activiteiten. Wij verstrekken 

onze diensten voornamelijk aan de gebruikers van het luchtruim, de 

Belgische luchthavens en de overheid, maar ook aan andere actoren, 

zoals de algemene en sportluchtvaart. 



5De evolutie van het institutionele kader

Sinds 2004 wordt het wettelijke en institutionele kader voor de acti-

viteiten van Belgocontrol hoofdzakelijk beheerst door het project van 

het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, waardoor de Europese 

Commissie een verordeningbevoegdheid heeft gekregen op gebied 

van luchtverkeersleiding.

Deze verordening heeft tot gevolg dat het nationale juridische kader 

waarbinnen Belgocontrol werkt, werd aangepast doordat een groot aan-

tal verplichtingen die eruit voortvloeien, werden omgezet in Belgisch 

recht. Deze zijn echter niet geheel nieuw vermits ze grotendeels werden 

afgeleid van de normen die  door Eurocontrol in verscheidene domei-

nen werden uitgewerkt, zoals de vergoedingen, het safety management 

system, de licenties van de luchtverkeersleiders of nog de interoperabi-

liteit van de uitrustingen en systemen. Hoewel de rechtskracht van de 

ESARR's (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) lange tijd niet de-

zelfde was in de verscheidene lidstaten van Eurocontrol, is het vanaf nu 

verplicht om deze vereisten na te leven omdat ze in het gemeenschaps-

recht werden aangenomen. Zo heeft Belgocontrol in 2007 het geheel 

van deze vereisten nageleefd en heeft ons bedrijf de Europese certifice-

ring behaald voor het verstrekken van luchtvaartnavigatie diensten.

Deze nieuwe gemeenschapswetgeving ligt natuurlijk volledig in lijn 

met de internationale beschikkingen die zijn ontstaan uit het Verdrag 

van Chicago en zijn aanhangsels. Bij het uitvoeren van zijn opdrachten 

van openbare dienst, heeft Belgocontrol zich trouwens altijd gehouden 

aan de normen van bijlage 11 inzake de luchtverkeersleidingdiensten 

en te allen tijde getracht om de aanbevelingen van de ICAO na te leven. 

In 2007 heeft het bedrijf overigens deelgenomen aan de uitwerking van 

een ontwerp van koninklijk besluit ter omzetting van bijlage 11. 

Op Belgisch niveau worden onze activiteiten geregeld door de wet van 

21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven en, sinds 1998, door de twee opeenvolgende be-

heerscontracten tussen de Belgische Staat en Belgocontrol.

Met de voorbereiding van het tweede wetgevende pakket betreffende 

het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, wil de Commissie haar ver-

ordeningsbevoegdheid verder gebruiken om aan de Staten en aan de 

dienstenverstrekkers nieuwe verplichtingen op te leggen. Het Europese 

en nationale juridische kader van Belgocontrol zal in de komende jaren 

dus nog verdere belangrijke evoluties kennen.
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Dankzij de algemeen gunstige evolutie van het luchtverkeer in het 

Belgische luchtruim in 2007 en een goed beheer van de operationele 

kosten, heeft Belgocontrol terug een positieve cyclus kunnen opnemen, 

met een omzet van € 198 miljoen en een nettowinst van € 4,1 miljoen. 

Tegelijkertijd heeft het eenheidstarief van onze ‘en-route’ diensten zijn 

dalende evolutie voortgezet zodat het nu € 69,36 bedraagt voor 2008. 

Deze evolutie geeft uiting van de wil om steeds de efficiëntie te verbe-

teren van de monopoliediensten die door het bedrijf verleend worden 

aan de luchtvaartmaatschappijen die opereren in ons luchtruim. Over 

de laatste 5 jaren zag deze evolutie er als volgt uit:

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eenheidstarief in € 94,98 90,63 83,65 76,78 70,79 69,36

Groei in % -4,6% -7,7% -8,2% -7,8% -2,0%

Voor zover de prestaties van Belgocontrol binnen het segment van de 

Terminal Navigation Charges volledig vergoed zouden zijn geweest, zou 

de nettowinst op € 10,2 miljoen uitgekomen zijn, of 5,1 % van de om-

zet. In deze context, en in overeenstemming met het beheerscontract 

van Belgocontrol, heeft de Raad van Bestuur op 7 februari 2007 een 

Implementatierapport goedgekeurd met betrekking tot de toepassing 

van de Europese regels op het gebied van tarifering. Het is van essenti-

eel belang dat een oplossing snel zou worden gevonden om dit belang-

rijke structurele onevenwicht recht te zetten.

Over het geheel van het jaar 2007 zijn de aan het bedrijf toe te schrij-

ven operationele kosten met 0,95 % gestegen, hetgeen blijk geeft van 

een nauwgezet beheer van de bedrijfsmiddelen. In het kader van het 

Gemeenschappelijk Europees luchtruim en van de voorziene harmoni-

sering van de tarifering op Europees niveau, is het essentieel dat deze 

discipline behouden blijft tijdens de volgende boekjaren.

De herstructureringskosten die in 2004 geregistreerd werden als gevolg 

van de overdracht van het pensioenfonds van het bedrijf naar de Staat 

en de overname door deze laatste van dezelfde verplichtingen, zullen 

kunnen gecompenseerd worden door de middelen die vrijgekomen 

zijn door de verkoop in 2007 van ons CCN-gebouw in Brussel. Dit zal 

aan het bedrijf toelaten zijn vroegere kostenbasis terug te vinden.

Mededeling van de Voorzitter

Met een stijging van de service units met 5 % in vergelijking met 2006, 

heeft Belgocontrol in 2007 een gezonde groei gekend voor zijn “en-

route” segment. Voor de eerste maal sinds meerdere jaren, is de acti-

viteitsgroei die gegenereerd wordt door de Belgische luchthavens 

(+ 7,1 %) hoger dan de groei die verbonden is aan het overvliegen van 

ons grondgebied. Desondanks vertegenwoordigen deze overvluchten 

nog steeds meer dan 80 % van het volume aan gepresteerde service 

units. Daarom is het van strategisch belang om deze gegevens te inte-

greren in de toekomstige ontwikkelingsstrategie van het bedrijf.

Wat betreft de opstijgings- en landingsactiviteiten, vertoont Brussel-

Nationaal voor het eerst sinds lang een groei in de bewegingen (3,8 %) 

die vergelijkbaar is met de rest van Europa. Deze gunstige evolutie komt 

voornamelijk voort uit de activiteit van Brussels Airlines, die als gevolg 

van zijn fusie met Virgin Airlines, 21,6 % vertegenwoordigt van de in-

komsten die door Belgocontrol gegenereerd worden op de lucht haven. 

De komst van nieuwe luchtvaartmaatschappijen in de low-cost sec-

tor, de start van de Europese hub van Jet Airways en de oprichting van 

de nieuwe maatschappij Cargo B hebben deze resultaten gunstig be-

invloed. Daartegenover zal de belangrijke vermindering van de DHL-

activiteiten op het einde van de maand maart 2008, een negatieve im-

pact hebben op onze omzet. Bovendien zijn onze tarieven nog steeds 

geblokkeerd op het niveau van 2003 en het is dan ook absoluut nood-

zakelijk dat de voorstellen tot indexatie van deze tarieven aangenomen 

worden in de loop van het jaar.

In 2007 is de Raad van Bestuur eveneens zeer waakzaam gebleven wat 

betreft de luchtverkeersveiligheid. De in het beheerscontract opge-

nomen performantie–indicatoren tonen aan dat het aantal gerappor-

teerde incidenten zich binnen de opgelegde parameters bevindt. In die 

context heeft de Raad de werkzaamheden begeleid die uitgemond zijn 

in de Europese certificering van het bedrijf door de toezichthoudende 

overheden, in overeenstemming met de gemeenschappelijke vereisten 

op het gebied van het verstrekken van luchtvaartnavigatiediensten. De 

Raad heeft ook toegezien op de strikte naleving van de aan Belgocontrol 

opgelegde procedures betreffende het opstijgen en het landen op de 

Belgische luchthavens.
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De Raad heeft het investeringsplan 2007-2012 goedgekeurd voor een 

bedrag van ongeveer € 205 miljoen. Hij heeft ook bijzondere aandacht 

besteed aan de toekenning van de opdracht tot levering van een nieuw 

luchtverkeersleidingssysteem, CANAC 2. Na een gedetailleerde controle 

van dit belangrijke investeringsproject door het Auditcomité, werd het 

contract ondertekend op 14 september 2007. Als gevolg van de op-

richting van een onafhankelijke interne auditstructuur in 2006, werd,  

onder toezicht van het Auditcomité, een risicoanalyse ontwikkeld voor  

het geheel van de aspecten die betrekking hebben op het bedrijf.

Onder impuls van het Strategisch Comité werd de probleemstelling 

van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim en de oprichting van 

een toekomstig “functioneel luchtruimblok” tussen België, Nederland, 

het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland in 

detail bestudeerd. De doelstellingen van Belgocontrol werden geïnte-

greerd in het resultaat van deze werkzaamheden, die van strategisch 

belang zijn voor het bedrijf. De publicatie ervan wordt half 2008 ver-

wacht.

Inzake de integratie van het burgerlijke en militaire luchtruim vonden 

opeenvolgende contacten met de overheden plaats. De politieke toe-

stand in België in de tweede helft van 2007 belette echter vooruitgang 

te boeken in dit dossier. Een reorganisatie van het Belgische luchtruim 

is nochtans essentieel om de efficiëntie van de luchtvaartnavigatiedien-

sten te verhogen.

Het Remuneratiecomité is verschillende malen samengekomen om de 

wijzigingen binnen het Directiecomité te verzekeren en om de toepas-

selijkheid van de weerhouden performantiecriteria te onderzoeken. 

In 2007 zijn de werkzaamheden en de vergaderingen van de werkgroe-

pen, opgericht in de schoot van het Paritair comité, uitgemond in twee 

nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten die goedgekeurd werden 

op 23 april 2007 en 17 april 2008. De formele en informele informatie-

uitwisseling tussen de directie en de vertegenwoordigers van de sociale 

partners blijft essentieel voor het goed wederzijds begrip van de uitda-

gingen waarmee het personeel en het bedrijf geconfronteerd worden. 

Enkel een constructieve dialoog, flexibiliteit van beide partijen en veel 

scherpzinnigheid zullen de verdere ontwikkeling van het bedrijf moge-

lijk maken.

De grote uitdagingen

Belgocontrol moet het hoofd bieden aan meerdere belangrijke uitda-

gingen. De installatie en de implementatie van het nieuwe luchtvaart-

navigatiesysteem CANAC 2 zullen verder de volle aandacht blijven krij-

gen van alle instanties van het bedrijf. Gezien de ingezette middelen, 

moet Belgocontrol in dit project met brio slagen. 

Het is voor het bedrijf ook belangrijk om een steeds beter inzicht te krij-

gen in de vereiste menselijke middelen. De verfijning van de analyse 

van het potentieel en de optimale aanwending van het talent van het 

personeel zullen het mogelijk maken de onontbeerlijke flexibiliteit van 

een 24/24u. luchtverkeersleiding te blijven verzekeren.

De externe uitdagingen zijn ook cruciaal: eerst en vooral, zal opnieuw 

een evenwicht moeten gevonden worden wat betreft het tariferings-

systeem. Dit zou moeten leiden tot het rechtzetten van het structureel 

deficit waarmee Belgocontrol te kampen heeft, om zo de duurzaamheid 

van de kwaliteitsservice op de Belgische luchthavens te kunnen blijven 

verzekeren. Het is ook duidelijk dat de implementatie van de Europese 

regelgeving inzake het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim alle 

krachten zal mobiliseren, in een steeds snellere veranderende omge-

ving. Een essentiële voorwaarde voor de harmonieuze ontwikkeling van 

Belgocontrol binnen deze brede Europese context is en blijft de con-

stante verbetering van de efficiëntie van onze dienstverlening.

Ik dank hierbij alle personeelsleden en hun vertegenwoordigers voor 

de voortreffelijke inspanningen die zij geleverd hebben in dit afgelopen 

jaar en voor hun inzet  die zij aan de dag hebben gelegd. Ook wil ik mijn 

dank betuigen aan de directie voor de afgelegde weg in 2007 en aan 

alle leden van de Raad van Bestuur voor hun inzet ten aanzien van het 

bedrijf en de scherpzinnigheid waarvan zij blijk gaven.

Tenslotte blijf ik vol vertrouwen dat deze uitdagingen zich in 2008 in 

successen zullen kunnen vertalen.

n
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Tijdens zijn zitting van 7 februari 2007, heeft de Raad van Bestuur een 

implementatierapport goedgekeurd van de "rules on a common char-

ging scheme for air navigation services" dat opgesteld is in toepassing 

van artikel 26 § 2 van het tweede beheerscontract. Overeenkomstig met 

wat is bepaald in genoemd artikel, werd dit verslag voorgelegd aan de 

Minister van Mobiliteit in de daaropvolgende dagen.

Conform de Verordening (CE) 550/2004 van het Europees Parlement 

en van de Raad en conform de Verordening (CE) 2096/2005 van de 

Commissie, heeft de Belgian Supervising Autority for Air Navigation 

Services op 1 juni 2007 Belgocontrol gecertificeerd als verstrekker van 

luchtverkeersleidingsdiensten die voldoet aan de Gemeenschappelijke 

Vereisten die van toepassing zijn op de Luchtverkeersdienstverlening, 

op de diensten inzake Communicatie, Navigatie en Surveillance, op de 

Diensten van Luchtvaartinformatie en op de Meteorologische Diensten. 

De certificatie, die wij behaalden aan het eind van een proces van zeer 

grondige audits, is geldig tot 31 mei 2013. Tot die datum zal de BSA-ANS 

regelmatig overgaan tot bewakingsaudits.

Onze ISO 9001 : 2000 –certificatie die we behaalden op 21 januari 2004, 

verviel op 21 mei 2007. De verscheidene audits ter hernieuwing van de 

certificering werden eveneens met succes afgesloten vermits ons systeem 

van het Beheer van de kwaliteit werd gehercertificeerd voor 3 jaar.

In de loop van het eerste semester van 2007 heeft de Raad van Bestuur 

een bijzondere aandacht besteed aan het proces van selectie en toewij-

zing van de aanneming die werd uitgeschreven in 2006 voor de levering 

van een "kant-en-klaar" systeem voor het project CANAC 2. Drie kandi-

daten dienden een offerte in. Elke offerte maakte het voorwerp uit van 

een diepgaand onderzoek en een evalutatie volgens de regels van de 

kunst door multidisciplinaire teams. 

Dit werd gevolgd door een fase van onderhandelingen en mondde uit 

in de beslissing van de Raad van Bestuur op 25 juli om de aanneming 

toe te kennen aan het Franse  bedrijf Thales. Het contract werd officieel 

 getekend op 14 september 2007 tijdens een kleine ceremonie die toeliet 

om al onze medewerkers te verenigen die rechtstreeks waren betrokken 

bij de verwezen lijking van dit project. De operationele indienststelling 

Beheersverslag betreffende het boekjaar 2007

van het nieuwe CANAC 2 centrum is voorzien voor de lente van 2009. 

Ondertussen eiste de porting van de toepassing CANAC 1 op de Linux-

servers de aandacht op gedurende heel het boekjaar 2007. Deze opera-

tie was oorspronkelijk voorzien voor december 2007.  Met enkele weken 

vertraging werd het geheel succesvol afgerond, begin februari 2008. Dit 

zal ons toelaten om het CANAC 2-project met meer sereniteit tot een 

goed einde te brengen. 

Onze omzet over het boekjaar 2007 bedraagt 193.606.079,16 €, in verge-

lijking met 191.586.253,15 € in 2006, of een stijging met 2.019.826,01 € 

(of + 1,05 %).  Deze werd hoofdzakelijk gerealiseerd op het niveau van 

Brussel-Nationaal.

Inderdaad, onze landingsrechten, die 32.037.062,62 € bedragen, nemen 

toe met 1.692.881,92 € (of +5,58 %) ondanks de ongewijzigde tarieven. 

Dit betekent dat de inspanningen die Brussels Airport Company al ver-

scheidene jaren doet om nieuwe operatoren aan te trekken, eindelijk 

hun vruchten hebben afgeworpen. 2007 is het eerste jaar, sinds de ge-

beurtenissen van eind 2001, waarin het aantal bewegingen elke maand 

steeg, in het bijzonder vanaf oktober. Het totaal aantal bewegingen 

steeg van 254.770 in 2006 tot 264.365 in 2007, ofwel een stijging met 

3,77 %. Deze evolutie ging bovendien gepaard met een stijging van het 

gemiddelde gewicht van de vliegtuigen.

Wat onze « en route »-activiteit betreft, registeren we een toename met 

4,74% vermits het aantal service units stijgt van 2.051.579 in 2006 tot 

2.148.727 in 2007.

Rekening houdend met een vermindering van het eenheidstarief dat 

wij factureren (70,79 € tegen 76,78 € in 2006), stijgt ons en-route omzet-

cijfer van 155.249.014,01 € tot 155.783.858,80 €, d.w.z. een quasi status-

quo (+0,34 %) dankzij een beheersing van onze kosten gezien de factu-

ratie van die activiteit gesteund is op het principe van de cost recovery.

Bij de analyse merken we weliswaar dat de daling van onze eigen kosten 

opgevangen wordt door een stijging van de kosten van het centrum te 

Maastricht die ons worden gefactureerd. 
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Met een totaal van 194.889.049,77 €, geven de bedrijfskosten een stij-

ging te zien met 3.726.336,32 € of +1,95% in vergelijking met 2006. 

De Diensten en diverse goederen stijgen van hun kant met 681.699,83 € 

of +1,13 %, ofwel het verschil tussen een toename van de bijdrage aan 

Eurocontrol met 2.283.220,11 € (of +5,69 %) en een daling van onze 

 eigen uitgaven met 1.601.520,28 € (of -8,03 %).

De loonmassa stijgt met 4.034.907,82 € of +3,92 % en is te wijten aan 

twee elementen, namelijk aan de baremastijgingen en aan de collec-

tieve arbeidsovereenkomst ondertekend in maart 2007.

In toepassing van het K.B. van 10 november 2004 tot benoeming van 

de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, kregen de leden 

van de Raad, de Afgevaardigd Bestuurder daarbij niet inbegrepen, een 

globaal bruto bedrag van 244.645,88 € uitgekeerd waarvan, 74.113,32 € 

voor de Voorzitter, zowel voor hun deelname aan de vergaderingen van 

de Raad als aan die van het auditcomité, het strategisch comité en het 

remuneratiecomité. De 4 leden van het Directiecomité samen hebben 

een globaal bruto totaal bedrag ontvangen van 921.042,32 € waarvan 

287.228,06 € voor de Afgevaardigd Bestuurder. Deze bedragen omvat-

ten de rechtstreekse en onrechtstreekse geldelijke voordelen gekoppeld 

aan hun functie binnen het Directiecomité. De mandaten uitgeoefend 

door drie van de leden binnen de Raad van Bestuur van de C.V. BEAC 

worden niet vergoed en geven geen aanleiding tot eender welk voor-

deel. Na meerdere jaren van toename, stabiliseren onze afschrijvingen 

zich (+0,83%) met een totaal van 25.432.833,25 €. De waardevermin-

deringen dalen van een netto toevoeging met 752.798,31 € in 2006 tot 

een netto terugname van 483.319,98 € in 2007 hetgeen een positieve 

invloed heeft op het bedrijfsresultaat met 1.236.118,29 € voornamelijk 

op het niveau van de en-route vergoedingen.

Op dezelfde manier, in vergelijking met 2006, hebben de voorzienin-

gen voor risico's en kosten een positieve invloed op het bedrijfsresul-

taat met 1.797.993,77 € aangezien we gaan van een netto toevoeging 

van 1.265.726,34 € in 2006 naar een netto besteding van 531.613,43 € 

in 2007.

De post « Andere bedrijfskosten », ten belope van 2.746.033,17 € stijgt 

met 1.833.765,74 €.  Hiervoor werd een voorziening aangelegd van meer 

dan een miljoen en dientengevolge in evenwicht wordt gehouden door 

een gelijkwaardige terugname doorheen de twee vorige rubrieken.

Het bedrijfsresultaat van 2007 bedraagt 3.412.979,57 € wat een vermin-

dering vertegenwoordigt met 342.665,47 € in vergelijking met 2006.

Op het niveau van het financiële resultaat wordt 2007 afgesloten met 

een winst van 595.109,72 tegenover een verlies van 406.673,76 € in 

2006, ofwel een verbetering met 1.001.783,48 €, en dit door de geza-

menlijke inwerking van een stijging van onze financiële opbrengsten 

met 569.522,40 € en van een daling van onze financiële kosten met 

432.261,08 €.

Terwijl we in 2006 nog een uitzonderlijk verlies registreerden van 

3.402.881,18 €, omwille van het stopzetten van het project CANAC 

Upgrade, wordt 2007 afgesloten met een uitzonderlijke winst ten be-

lope van 36.868.002,02 € dankzij de meerwaarde die vrijkwam op de 

verkoop van het CCN.

Aangezien de Raad van Bestuur heeft besloten om deze meerwaarde te 

bestemmen aan een vermindering van onze unit rate, over een periode 

van 7 jaar, maakt deze het voorwerp uit van een overboeking naar de 

"belastingvrije" reserves. Anderzijds maakt voornoemde reserve reeds 

het voorwerp uit van een eerste onttrekking van 1.362.313,91 € voor het 

laatste kwartaal van 2007.

Deze boekhoudkundige procedure ligt aan de basis van een wijziging 

van de evaluatieregels waarvan melding wordt gemaakt in toelichting 

VOL 7 van de Jaarrekening conform art. 29 van het K.B. van 30 januari 

2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
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De winst van het boekjaar komt zo neer op 4.093.615,65 € terwijl 2006 

nog een licht verlies van het boekjaar vertoonde ten bedrage van 

53.909,90 €. Dit verlies van het boekjaar dat werd overgedragen, wordt 

opgenomen in het resultaat van 2007, hetgeen bovendien toelaat om 

de Wettelijke reserve te verhogen met 300.000 € en de Beschikbare re-

serve met 3.739.705,75 €.

De kapitaalsubsidies dalen van 4.864.527,22 € per 31/12/2006 tot 

3.738.463,86 € per 31/12/2007, ofwel een daling met 1.126.063,36 €, 

hetgeen wordt overgebracht naar het resultaat als compensatie van de 

afschrijvingen die werden verricht op de radar van Luik en het ILS van 

Oostende.

De voorzieningen voor risico's en kosten, die in totaal 5.004.857,54 € 

 bedragen eind 2007, dalen in feite met 90.493,36 € door de werking van 

bestedingen en toevoegingen, ondanks een toevoeging van 350.000 € 

ingevolge een protocol van akkoord ondertekend met de vakbonds-

organisaties in maart 2008 in het kader van het CANAC 2-project. 

De schulden op lange termijn bedragen 42.944.348,74 € per 31 decem-

ber 2007, ofwel een daling met 6.583.598,10 € in één jaar. Dit komt hoofd-

zakelijk overeen met het deel van de leningen dat in 2008  vervalt.

De schulden op ten hoogste een jaar, met een saldo van 46.748.971,60 € 

vertonen een stijging met 3.335.555,36 € verdeeld onder de handels-

schulden voor bijna 75 % en de schulden met betrekking tot sociale 

lasten voor de rest.

De overlopende rekeningen van hun kant, dalen van 14.985.170,77 € tot 

9.856.203,82 € ofwel een teruggang met 5.128.966,95 € die hoofdzake-

lijk wordt verklaard door de invloed van het correctiemechanisme van 

de « en route » facturaties.

De oprichtingskosten op de actiefzijde dalen met 6.375.098,13 €, te we-

ten de afschrijving uitgevoerd in 2007, en bedragen 38.112.874,73 €.

De immateriële vaste activa, met 575.975,90 € dalen in feite met 

238.836,45 €, ofwel het verschil tussen 355.977,27 € van afschrijvingen 

en 117.140,82 € van investeringen in informaticalicenties. De materiële 

vaste activa dalen van 179.403.809,68 tot 168.539.762,15 €, ofwel een 

teruggang met 10.864.047,53 € die voortvloeit uit het verschil tussen 

de investeringen voor een totaal van 20.614.776,38 en de afschrijvingen 

ten belope van 19.170.418,90 € en van de buitengebruikstellingen van 

 materiële vaste activa voor een restboekwaarde van 12.308.405,01 €. De 

vorderingen op korte termijn registreren een sprong met 48.935.174,77 €, 

geheel en al omwille van het vaste en definitieve bod uitgebracht door 

AXA om het CCN te kopen. 

De thesauriebeleggingen bedragen 36.137.530,94 €, ofwel een daling 

met 3.363.240,97 € die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een 

stijging van de eigen middelen met 2.301.990,14 € die 2.928.665,05 €  

bedragen per 31 december 2007.

De overlopende rekeningen bedragen in totaal 11.984.099,36 €, ofwel 

een quasi status-quo in vergelijking met het vorig boekjaar.

Ten slotte, ter afsluiting van het hoofdstuk omtrent de jaarrekening, 

mogen we stellen dat er geen andere risico’s te vermelden zijn dan die 

welke expliciet vermeld zijn in toelichting VOL 5.13.

Op 26 juni 2008 zal de officiële publicatie plaatsvinden van de conclu-

sies omtrent de haalbaarheidsstudie inzake een functioneel luchtruim-

blok tussen de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Vervolgens 

zullen natuurlijk politieke keuzes en beslissingen moeten worden ge-

maakt, maar het is nu reeds duidelijk dat de 7 ANSP’s zich zullen kunnen 

vinden in de logica van een alliantie die toelaat om hun samenwerking 

te versterken en waarbij wordt verzekerd dat hun identiteit behouden 

blijft. Het proces zal zeker nog wat tijd vergen, maar de wil is duidelijk 

aanwezig om zo snel mogelijk quick wins te verwezenlijken. De tweede 

helft van dit jaar zou uitermate belangrijk moeten zijn in dit dossier, dat 

reeds behoorlijk veel energie vroeg en nog zal vragen vanwege onze 

experts in alle domeinen.
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Vanaf 1 april 2008 zal DHL ook geleidelijk zijn activiteiten afbouwen op 

onze nationale luchthaven. Voor ons betekent dit het verlies van een 

grote klant die 18,62 % van onze terminalvergoedingen vertegenwoor-

digde te Brussel-Nationaal in 2007. Het is verre van zeker of de stijging 

van het omzetcijfer sinds een paar maand, gegenereerd door de nieuwe 

klanten, zal toelaten om de effecten van deze vermindering van de 

 cargoactiviteit te compenseren. Eens te meer zal zich dus het probleem 

stellen van onze rendabiliteit te EBBR.

De Ministerraad van 21 december 2006 heeft het principe toegelaten 

van een verhoging van onze terminalvergoedingen te Brussel vanaf 

1 april 2007 onder voorbehoud. Doordat geen akkoord ter zake kon 

worden gevonden, blijven onze vergoedingen vastgelegd op hetzelfde 

tarief sinds april 2003.

De onderhandelingen op dat gebied konden niet worden hervat door 

het uitblijven van een nieuwe regering na de verkiezingen van 10 juni. 

Dit belette tevens dat wij ons tariferingsysteem van terminalvergoe-

dingen konden aanpassen aan het "common charging scheme" vanaf 

1  januari 2008, waartoe wij de wens hadden uitgedrukt. De regering van 

lopende zaken heeft dientengevolge gevraagd om de toepassing van 

de nieuwe principes uit te stellen tot 1 januari 2009 zoals dit is toege-

laten door de Europese Verordening. Wij hopen dat de nieuwe regering 

snel de nodige maatregelen ter zake kan nemen.

Reeds vele jaren heeft Belgocontrol de pogingen verdubbeld om te pro-

beren synergieën, zelfs een integratie, te ontwikkelen met de militairen. 

Hoewel dit punt ingeschreven staat in de regeringsverklaring van juni 

2003, leidde dit belangrijke project voor ons land nergens toe. Wij zet-

ten dit werk opnieuw op stapel met dezelfde overtuiging en zullen de 

regering verzoeken om haar onontbeerlijke ondersteuning.

Ten slotte zal Belgocontrol op 2 oktober 2008 zijn tiende verjaardag vie-

ren. In deze periode van intense bedrijvigheid, heeft onze jonge onder-

neming al een opmerkelijke weg afgelegd dankzij het werk van een hele 

ploeg. Graag willen wij hier iedereen welgemeend voor bedanken.

n
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Corporate governance

Als autonoom overheidsbedrijf valt Belgocontrol in de eerste plaats 

 onder de toepassing van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

 hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (de “Wet 

van 1991”). Voor aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn 

door de Wet van 1991, valt Belgocontrol onder de toepassing van het 

Belgische vennootschapsrecht.

Als niet-beursgenoteerd bedrijf is Belgocontrol niet onderworpen aan 

de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens) van 9 decem-

ber 2004. Belgocontrol wil er zich echter toe verbinden de filosofie van 

deugdelijk bestuur, integriteit en transparantie in de besluitvorming 

te respecteren, door de Corporate Governance-principes uit de Code 

Lippens en de richtlijnen van de OESO over Corporate Governance van 

overheidsbedrijven na te leven.

Raad van Bestuur

Van links naar rechts

Frans ROCHTUS, Bestuurder

Luc MABILLE, Bestuurder

Raf VERMEIRE, Bestuurder

Hugo VAN BEVER, Bestuurder 

Charles-Louis d’ARENBERG, Voorzitter

Vincent URBAIN, Bestuurder

Jean-Claude TINTIN, Afgevaardigd Bestuurder

Luc LAVEYNE, Bestuurder 

Thierry PAELINCK, Bestuurder

Afwezig tijdens de foto-opname:

Jean-Claude FONTINOY, Bestuurder

De beheers-, controle- en toezichtsorganen



13De Raad van Bestuur 

Op 31 december 2007 was de Raad van Bestuur samengesteld uit 10 

leden:

Bestuurder 
sedert

Het mandaat 
eindigt in

Charles-Louis d’ARENBERG, Voorzitter 2002 2010

Jean-Claude TINTIN, Afgevaardigd 
Bestuurder

1998 2010

Jean-Claude FONTINOY, Bestuurder 1998 2010

Luc LAVEYNE, Bestuurder 2002 2010

Luc MABILLE, Bestuurder 2003 2010

Thierry PAELINCK, Bestuurder 1999 2010

Frans ROCHTUS, Bestuurder 1998 2010

Vincent URBAIN, Bestuurder 2003 2010

Hugo VAN BEVER, Bestuurder 2005 2010

Raf VERMEIRE, Bestuurder 2004 2010

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd 

bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Het koninklijk besluit 

houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur is eind 

2004 in werking getreden. 

De voorschriften die de benoeming en de hernieuwing van de man-

daten van de leden van de Raad van Bestuur regelen, zijn vastgelegd 

door de wet van 21 maart 1991. De taalpariteit wordt nageleefd  binnen 

de Raad.

Bevoegdheden en werking 

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten 

die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk 

doel van het overheidsbedrijf en houdt toezicht op het beleid van het 

Directiecomité. De Raad van Bestuur kan sommige van zijn bevoegdhe-

den delegeren aan het Directiecomité. 

De Raad vergadert in principe een tiental keer per jaar. De vergaderdata 

worden door de Voorzitter van de Raad vastgesteld op het einde van 

het jaar voor het volgende jaar. Wanneer de belangen van het bedrijf 

het vereisen of op vraag van ten minste twee bestuurders, kunnen bui-

tengewone vergaderingen belegd worden om over bijzondere of een-

malige dossiers te overleggen. De dagorde van elke vergadering wordt 

door de Voorzitter vastgesteld en omvat punten ter informatie en pun-

ten ter beslissing. 

Alle beslissingen worden in principe met gewone meerderheid geno-

men, behalve voor bepaalde gevallen die een tweederde meerderheid 

vereisen. Voor de belangrijke beslissingen moet na een opbouwende 

dialoog tussen de bestuurders een ruime consensus bereikt worden 

zodat een doeltreffend beslissingsproces binnen de Raad van Bestuur 

wordt gegarandeerd. Deze beslissingen kunnen voorbereid worden 

binnen de Comités die uitgaan van de Raad van Bestuur.

In 2007 heeft de Raad elf gewone en vier buitengewone vergaderingen 

gehouden.

De Comités opgericht door de Raad van Bestuur 

De hierna vermelde Comités brengen hun advies uit aan de Raad van 

Bestuur. Hun functies en samenstelling werden goedgekeurd tijdens de 

vergadering van de Raad van Bestuur van 16 december 2004. De drie 

comités leven de principes van de taalpariteit na.

Het Auditcomité 

Teneinde de Raad van Bestuur bij te staan in het nazicht van de reke-

ningen, de begrotingscontrole en elke andere aangelegenheid van in-

terne controle, heeft de Raad van Bestuur in zijn schoot een Auditcomité 

opgericht. De specifieke opdracht van dit Comité bestaat erin om de 

zesmaandelijkse en jaarlijkse financiële balansen, het vijfjarenplan en de 

belangrijke investeringsdossiers te controleren. Het Comité bereidt deze 

dossiers voor ter goedkeuring van de Raad van Bestuur en verifieert of 

het interne controlesysteem binnen de organisatie naar behoren is uit-

gewerkt. 
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Naar aanleiding van de goedkeuring van het Auditcharter door de Raad 

van Bestuur  van 14 december 2006, werd in 2007 een onafhankelijke 

interne auditfunctie opgericht en werd een systeem van risicocontrole 

en –beheer door middel van interne audits geïmplementeerd. Deze au-

dits worden uitgevoerd door bedrijfsinterne auditors die als opdracht 

hebben het audituniversum te bepalen, een plan te ontwikkelen over 

een langere periode (maximum 3 jaar) en vertrekkende van dit plan, het 

jaarprogramma te ontwikkelen met de te auditeren punten van het ko-

mende jaar. Bij zijn maandelijkse vergaderingen houdt het Auditcomité 

toezicht op de uitvoering van het vooropgestelde auditprogramma en 

de resultaten die eruit voortvloeien. Het Auditcomité rapporteert hier-

over aan de Raad van Bestuur.

Het Auditcomité is samengesteld uit ten minste vier niet executieve  

bestuurders, op voordracht van de Raad van Bestuur. 

Samenstelling: 

Frans ROCHTUS, Voorzitter, 

Jean-Claude FONTINOY, Thierry PAELINCK, Raf VERMEIRE.

De Regeringscommissaris en de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

worden ex officio uitgenodigd met adviserende stem.

Het Auditcomité heeft in 2007 elf vergaderingen gehouden.

Het Strategisch Comité

Het Strategisch Comité van Belgocontrol staat de Raad bij om de strate-

gie van het bedrijf te bepalen. Het brengt onder meer advies uit over de 

grote strategische beleidslijnen en over de internationale ontwikkeling 

van het bedrijf. Het Strategisch Comité werd opgericht door de Raad van 

Bestuur conform zijn algemene bevoegdheden neergelegd in artikel 17 

§ 4 van de wet van 1991. 

In overeenstemming met de wet werd het Strategisch Comité samen-

gesteld ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van 16 decem-

ber 2004.

Samenstelling: 

Charles-Louis d’ARENBERG, Voorzitter, 

Luc LAVEYNE, Luc MABILLE, Jean-Claude TINTIN, Vincent URBAIN, 

Hugo VAN BEVER.

De Regeringscommissaris wordt eveneens uitgenodigd.

In principe vergadert het Strategisch Comité vier tot zes maal per jaar 

op uitnodiging van zijn Voorzitter, die eveneens de dagorde vaststelt.  

In 2007 heeft het Comité zes vergaderingen gehouden.

Het Bezoldigingscomité

Het Bezoldigingscomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur 

voor de beslissingen betreffende de benoemingen van de leden van het 

Directiecomité en de rechtstreekse of onrechtstreekse geldelijke voor-

delen toegekend aan de leden van de beheersorganen. Het behandelt 

andere aangelegenheden aangaande de delegaties van bevoegdheden 

van de Raad.

Samenstelling: Charles-Louis d’ARENBERG, Voorzitter, 

Jean-Claude FONTINOY, Frans ROCHTUS, Vincent URBAIN.

Het Bezoldigingscomité vergadert drie tot vier keer per jaar op uitnodi-

ging van zijn Voorzitter die bovendien de dagorde vaststelt. In 2007 is 

het Comité twee keer samengekomen.

De Afgevaardigd Bestuurder en het Directiecomité 

Op 31 december 2007 was het Directiecomité samengesteld uit:

Jean-Claude TINTIN, Afgevaardigd Bestuurder; 

Jan COTTYN, Directeur-Generaal – Uitrustingen;

Daniel GOFFIN, Directeur-Generaal – Operaties; 

Raoul VERSCHUEREN, Directeur-Generaal – Administratie en Financiën.

De regels inzake taalpariteit worden in het Comité nageleefd.

Directiecomité 

Van links naar rechts: 

Daniel GOFFIN, Directeur-generaal – Operaties

Raoul VERSCHUEREN, Directeur-generaal – Administratie en Financiën

Jean-Claude TINTIN, Afgevaardigd Bestuurder

Jan COTTYN, Directeur-generaal – Uitrustingen
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De Afgevaardigd Bestuurder wordt door de Koning benoemd bij een in 

Ministerraad overlegd besluit, voor een hernieuwbaar mandaat van zes 

jaar. Hij kan slechts worden ontslagen bij een zelfde beslissing op eens-

luidend gemotiveerd advies van de Raad van Bestuur aangenomen met 

een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

De Raad van Bestuur benoemt, op voordracht van de Afgevaardigd 

Bestuurder, de andere leden van het Directiecomité voor een hernieuw-

bare termijn van maximum zes jaar. De leden van het Directiecomité 

kunnen slechts worden ontslagen bij een beslissing van de Raad van 

Bestuur, genomen met een meerderheid van twee derden van de uit-

gebrachte stemmen.

Het Directiecomité werd aangeduid via een beslissing van de Raad van 

Bestuur van 24 november 2004. Naar aanleiding van de aanvraag van 

de heer Bernard Alloo om gebruik te maken van het stelsel van ter-

beschikkingstelling voorzien voor het ATS-personeel, werd door een 

 beslissing van de Raad van Bestuur van 27 juni 2007 de heer Daniel 

Goffin  benoemd tot Directeur-generaal Operaties.

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer en de vertegen-

woordiging inzake dit beheer, alsook met de uitvoering van de beslis-

singen van de Raad van Bestuur en de onderhandelingen over het 

beheers contract. De leden van het Directiecomité vormen een college 

voorgezeten door de Afgevaardigd Bestuurder. Het doet aanbevelingen 

aan de Raad van Bestuur aangaande de exploitatie, de activiteiten en 

het beheer van het bedrijf. De leden van het Directiecomité mogen de 

taken onder elkaar verdelen. Op 16 december 2004 heeft de Raad van 

Bestuur delegaties van bevoegdheden aan het Directiecomité en aan 

de Afgevaardigd Bestuurder goedgekeurd.

Het Directiecomité vergadert in principe twee keer per maand. In 2007 

heeft het Directiecomité 30 vergaderingen gehouden. De beslissingen 

worden in principe bij consensus genomen. 

Het College van Commissarissen

De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de 

regelmatigheid, ten opzichte van de wet en het organiek statuut, van 

de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening, wordt bij Belgocontrol, 

zoals in elk autonoom overheidsbedrijf, toevertrouwd aan een College 

van Commissarissen. 

Het College van Commissarissen is samengesteld uit twee Bedrijfs-

revisoren en twee leden van het Rekenhof.

Het College stelt jaarlijks een geschreven en uitvoerig verslag op, dat 

wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en aan de Voogdijminister 

van Belgocontrol.

Het College van Commissarissen is samengesteld uit: 

De Burg. B.V.B.A. Michel DELBROUCK & C°, Bedrijfsrevisoren, 

vertegenwoordigd door Michel DELBROUCK, Vennoot, Voorzitter van 

het College;

De VAN IMPE, MERTENS & ASSOCIATES BV NV, Bedrijfsrevisoren, 

vertegenwoordigd door Herman VAN IMPE, Vennoot; 

Philippe ROLAND, Voorzitter van het Rekenhof; 

Romain LESAGE, Raadsheer in het Rekenhof.

De Regeringscommissaris

Als autonoom overheidsbedrijf valt Belgocontrol onder de voogdij van 

de Minister van Mobiliteit. Deze controle wordt uitgeoefend door de 

Regeringscommissaris die ervoor zorgt dat de wet, het statuut en het 

beheerscontract worden nageleefd.

De Regeringscommissaris wordt benoemd bij Koninklijk Besluit op 

voordracht van de Voogdijminister. De Heer Jan CORNILLIE werd op 

4 juli 2004 bij Koninklijk Besluit tot die functie benoemd. 
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Gemeenschappelijk Europees Luchtruim

Het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim werd 
opgestart in 1999 en bestaat uit een geheel van 
maatregelen die willen beantwoorden aan de toekomstige 
behoeften inzake luchtvaartveiligheid en capaciteit. Men 
schat immers dat het luchtverkeer tussen 2003 en 2020 zal 
verdubbelen tot 17 miljoen vluchten per jaar in Europa. In 
die context is één van de belangrijkste doelstellingen van 
het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim de huidige 
veiligheidsnormen te verbeteren. Maar het zal tegelijkertijd 
ook absoluut noodzakelijk zijn om de algemene efficiëntie 
te verhogen wat betreft de indeling en het gebruik van het 
Europese luchtruim en daarbij nog rekening te houden 
met het milieu en de economische uitdagingen.
De maatregelen van de Commissie hebben betrekking 
op de regelgeving, de economie, de veiligheid, het milieu, 
de technologieën en de harmonisatie ervan, alsook op de 
instellingen. Het doel is om op termijn het luchtruim van 
de Europese Unie te herstructureren in functie van het 
verkeer en niet langer in functie van de landsgrenzen.

Doorheen heel 2007 heeft Belgocontrol zijn inspanningen 
voornamelijk toegespitst op de ontwikkeling van 
het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim en de 
daarvan afgeleide initiatieven. Vanuit dat standpunt 
heeft Belgocontrol zijn Europese certificering behaald, 
overhandigd door de Belgian Supervisory Authority –  
Air Navigation Services (BSA-ANS) voor het geheel van zijn 
activiteiten, conform de verordening van de Commissie 
tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de 
verlening van luchtvaartnavigatiediensten.

Belgocontrol heeft ook zeer actief deelgenomen aan de 
haalbaarheidsstudie inzake een functioneel luchtruimblok 
in het hart van Europa (FAB EC) waaraan zes Staten en 
zeven verstrekkers van luchtvaartnavigatiediensten 
deelnemen. Deze studie zou medio 2008 moeten zijn 
afgerond.

Het eerste verslag van de Europese Commissie inzake het invoeren van 

de wetgeving omtrent het Gemeenschappelijk Luchtruim, gepubli-

ceerd op 20 december 2007, bevestigt de invloed van dit project op 

de operaties van de dienstverleners in Europa. Sinds de vier basisveror-

deningen werden aangenomen in 2004, moeten deze dienstverleners 

talrijke uitvoeringsmaatregelen naleven die al hun activiteitsdomeinen 

omvatten. 

Supervisie

De Commissie heeft in haar verordening van november 2007 een vei-

ligheidstoezichtsfunctie opgericht. Hoewel deze verordening bestemd 

is voor de nationale toezichthoudende instanties, houdt hij veeleisende 

verplichtingen in voor Belgocontrol: elke wijziging aan de functionele 

systemen moet het voorwerp uitmaken van een veiligheidstoezicht. Uit 

hoofde van het principe van de scheiding tussen de regulerende func-

tie en de functie van de dienstverlening, die één van de pijlers van het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim vormt, is de Belgian Supervisory 

Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS) de nationale toezicht-

houdende instantie op de verleners van luchtvaartnavigatiediensten. 

Verstrekking van luchtverkeersleidingdiensten

Belgocontrol behaalt de Europese certificering

Op 1 juni 2007 werd Belgocontrol door de BSA-ANS gecertificeerd 

voor het geheel van zijn activiteiten, conform de verordening van de 

Commissie die de gemeenschappelijke vereisten opstelt voor het ver-

lenen van luchtvaartnavigatiediensten. Het is Belgocontrol dus toege-

laten om zijn diensten overal in Europa te verlenen, op voorwaarde dat 

het bedrijf hiervoor wordt aangeduid.

De audit die werd uitgevoerd door de experts van de BSA-ANS, duurde 

meerdere maanden. Dit intensieve werk kon tot een goed einde wor-

den gebracht dankzij de goede samenwerking en de expertise van de 

personeelsleden van de twee betrokken organisaties. Alle diensten van 

Belgocontrol werden gemobiliseerd om het behalen van het certificaat 

zo goed mogelijk voor te bereiden.
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De BSA-ANS had zeven onderwerpen (work packages) geïdentificeerd: 

het systeem voor het beheer van de veiligheid, het systeem voor het 

beheer van de kwaliteit, de beveiliging, de organisatie, de financiën, 

de verantwoordelijkheid, de technische en operationele competenties. 

Tijdens de evaluatie werd de nadruk gelegd op de volgende domeinen: 

het beheer van de operationele competenties, de operationele hand-

boeken, de verantwoordelijkheden inzake veiligheid, de onafhanke-

lijkheid van de cel belast met de veiligheid, de nauwkeurigheid en de 

degelijkheid van de procedures van het systeem voor het veiligheidsbe-

heer  en het verzekeringscontract van Belgocontrol.

De audit werd afgerond op 27 april 2007. De BSA-ANS heeft geen enkele 

non-conformiteit vastgesteld. Op die manier bevestigt deze instantie 

dat Belgocontrol voldoet aan de gemeenschappelijke eisen waaraan de 

verleners van luchtvaartnavigatiediensten moeten beantwoorden om 

hun activiteiten in Europa te kunnen uitoefenen. Het certificaat is geldig 

tot 2013 en luidt dus een belangrijke fase in voor Belgocontrol.

Gemeenschappelijk tariferingsysteem van de diensten

Overeenkomstig de verplichting die aan Belgocontrol werd opgelegd 

door het beheerscontract, heeft de Raad van Bestuur van ons bedrijf op 

7 februari 2007 een implementatierapport voorgelegd aan de Minister 

van Mobiliteit. Dit verslag heeft betrekking op de Europese verorde-

ning tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor 

de luchtvaartnavigatiediensten, die op 1 januari 2007 van kracht werd. 

Deze verordening garandeert de volledige transparantie van de toepas-

selijke tarieven doordat het van dan af aan verplicht is om de bereke-

ningsgrondslag van de kosten van de dienstverlener bekend te maken 

en om de gebruikers van het luchtruim te raadplegen. Het implemen-

tatierapport heeft een aantal mogelijke financieringscenario’s voor het 

bedrijf geïdentificeerd.

De Europese Verordening inzake tarieven voor luchtdiensten zowel 

voor de en-route vergoedingen als voor de terminalvergoedingen was 

van toepassing vanaf 2007 maar liet aan de Staten de mogelijkheid om 

de implementatie ervan uit te stellen. Aanvankelijk had de Belgische 

 regering besloten om de datum waarop deze beschikkingen van kracht 

zouden worden, uit te stellen tot 1 januari 2008. Omwille van de poli-

tieke crisis eind 2007 werd de toepassing van de artikels inzake de ter-

minalvergoedingen en van de verordening inzake de regionale luchtha-

vens opnieuw uitgesteld, deze keer tot 1 januari 2009. 

Ondanks het feit dat bepaalde artikels van de verordening over de hef-

fingen werden uitgesteld, zijn er een groot aantal nieuwe verplichtin-

gen van kracht geworden, in het bijzonder aangaande de rapportering 

en de transparantie van de en-route vergoedingen. Belgocontrol beant-

woordt perfect aan deze nieuwe vereisten.

Communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders

Voor wat betreft de luchtverkeersleiders, stelde de BSA-ANS een ontwerp 

van koninklijk besluit op ter omzetting van de richtlijn inzake de commu-

nautaire vergunning voor luchtverkeersleiders. Belgocontrol heeft actief 

deelgenomen aan de uitwerking van het ontwerp van besluit. Van zodra 

het wordt goedgekeurd, zal de manier waarop verkeersleiders worden 

aangeworven en opgeleid in de toekomst in sterke mate veranderen.

Organisatie en gebruik van het luchtruim

Functionele luchtruimblokken: de eerste resultaten

In 2007 ging de Europese Commissie over tot een eerste evaluatie van 

de functionele luchtruimblokken (Functional Airspace Blocks - FAB). In 

haar rapport spoort de Commissie de Lidstaten aan om het probleem 

van de fragmentering van het luchtruim op te lossen door de initia-

tieven op dat gebied te ondersteunen. De Commissie kondigde ook 

het tweede wetgevende pakket aan inzake het Gemeenschappelijk 

Europees Luchtruim voor eind 2008. De nadruk zal worden gelegd op 

de performantie-indicatoren.

De haalbaarheidsstudie, bedoeld om één functioneel luchtruimblok te 

creëren in centraal Europa (omvattende België, Nederland, Luxemburg, 

Duitsland, Frankrijk en Zwitserland), kwam in 2007 op kruissnelheid.  

De zeven aangeduide werkgroepen hebben hun eerste resultaten vrij-

gegeven en het eindrapport wordt verwacht voor juni 2008.

(v.l. n r.): Jean-Claude Tintin, Afgevaardigd Bestuurder van Belgocontrol,  
Jules Kneepkens, Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart 
en kolonel Patrick Vanheyste, directeur van de Belgian Supervisory Authority 
for Air Navigation Services (BSA-ANS), tijdens de officiële overhandiging van 
de Europese certificering aan Belgocontrol op 11 juni 2007.
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De operationele werkgroep heeft zich toegelegd op de uitwerking 

van een gemeenschappelijk operationeel concept en op een project 

voor de herdefinitie van het luchtruim, met een nieuwe routestructuur. 

Momenteel lopen er simulaties om het voorstel dat zal worden voorge-

legd voor het eindrapport van de studie, te finaliseren. 

De experts van Belgocontrol speelden een doorslaggevende rol bij 

de uitvoering van deze werkzaamheden. Ons bedrijf verzekert meer 

bepaald het voorzitterschap van de subgroep inzake Aeronautical 

Information Services (AIS) en meteorologie. Voor het oplossen van 

de zones waar het luchtverkeer stremt, wordt de bekwaamheid van 

Belgocontrol eveneens erg gewaardeerd. Eurocontrol heeft ons lucht-

ruim trouwens aangeduid als het meest ingewikkeldste van Europa. De 

subgroep Concept of Operation heeft in het luchtruim van de FAB drie 

dichte en complexe verkeerszones (of hot spots) geïdentificeerd. In de 

zone Nattenheim-Diekirch, die rechtstreeks wordt gecontroleerd door 

de verkeersleiding van Belgocontrol, zijn het onze experts die de evalu-

atie uitvoeren en verbeteringen aan de routes voorstellen. 

De technische werkgroep heeft de huidige technische situatie van 

elke ANSP in kaart gebracht. Er werden mogelijke samenwerkingsak-

koorden bestudeerd, met name op gebied van de CNS-infrastructuur 

(Communication, Navigation, Surveillance), de FDP-interoperabiliteit 

(Flight Data Processing), het ATFCM/ASM (Air Traffic Flow and Capacity 

Management/Airspace Management) en het gemeenschappelijke be-

heer van gegevens.

De financiële werkgroep (onder het voorzitterschap van Belgocontrol) 

heeft de principes van het financiële samenwerkingsmodel in kaart ge-

bracht en heeft tevens een voorlopige kosten-batenanalyse verwezen-

lijkt. Alhoewel het nog gaat om tijdelijke resultaten, blijkt er nu al uit dat 

de realisatie van de FAB een positieve invloed zou kunnen hebben op de 

kwaliteit van de dienstverlening (minder vertragingen en minder gevlo-

gen kilometers). De werkgroep boog zich ook over het heffingenstelsel 

dat van toepassing zal worden op de nieuwe zone.

De werkzaamheden van de  ondersteunende groepen boekten ook 

goede vooruitgang. De groep Human Resources werkte voornamelijk 

aan de harmonisering van de opleidingen, zowel voor de luchtverkeers-

leiders als voor de technische diensten en het militaire personeel.  

De institutionele en regelgevende groep van zijn kant, begeleidt de 

Staten bij het opzetten van een FAB-structuur. Er wordt een lijst ge-

maakt van alle wettelijke verplichtingen en deze worden geanalyseerd 

in samenspraak met de vertegenwoordigers van de Staten. Er wordt 

ook gezocht naar mogelijke samenwerkingsmodellen tussen de ANSP’s.  

De werkgroep burgerlijk/militair (waarvan Belgocontrol het medevoor-

zitterschap op zich neemt) heeft een aantal modellen ontwikkeld om de 

samenwerking tussen de burgerlijke en militaire ANSP’s te bevorderen.  

De groep die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de luchtvaart 

zorgt tenslotte voor de uitwerking van een safety case en streeft naar 

een nauwere samenwerking op gebied van het veiligheidsbeheer.  

Er werd tenslotte doorheen heel de studie bijzondere aandacht besteed 

aan de communicatie met de vakorganisaties en de stakeholders.

De samenhang van het project wordt verzekerd op verschillende ma-

nieren en op meerdere niveaus. Zo wordt het externe bureau Helios, 

dat verantwoordelijk is voor het beheer van het project, ook belast met 

de consolidatie van het werk van de verschillende werkgroepen en met 

de rapportering aan de verscheidene bevoegde organen. Het centrale 

orgaan, de FAB EC Steering Group, waakt over de vooruitgang van het 

project en geeft advies en aanbevelingen aan de werkgroepen. 

De CEO’s van de zeven ANSP’s beslissen welke strategie wordt gevolgd 

bij de werkzaamheden van de haalbaarheidsstudie. Ze hebben een ge-

meenschappelijke strategie vastgelegd die is gebaseerd op vijf doelstel-

lingen: het hoofd bieden aan de verwachte stijging van het luchtver-

keer, het veiligheidsniveau verhogen, de uitstoot van broeikasgassen 

verminderen, de capaciteit verhogen en de kosten per vlucht doen 

dalen. Deze leidraad werd voorgelegd aan de High Level Policy Group, 

(de directeurs-generaal van de luchtvaartadministraties van de deelne-

mende landen, de CEO’s van de ANSP’s en de militairen) die de beleids-

beslissingen neemt.
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het beheer van het luchtverkeer

Belgocontrol moet de Europese verordening van interoperabiliteit na-

leven. In deze context werden twee nieuwe verordeningen goedge-

keurd.

• De verordening inzake het Flight Message Transfer Protocol laat toe 

om een beroep te doen op het internetprotocol bij de communica-

tiesystemen tussen de verkeersleidingunits. 

• De verordening inzake de Air Ground Voice Channel Spacing voorziet 

om de afstand tussen de kanalen te verkleinen, van 25 naar 8,33 kHz. 

Dit zorgt voor een groter aantal beschikbare frequenties voor de air-

ground communicatie.

Toekomstige evoluties

Van haar kant stelt de Europese Commissie nog andere veranderingen 

op punt die een merkbare invloed zullen hebben op de activiteiten van 

Belgocontrol. Hieronder staan er een aantal opgesomd.

• Een tweede pakket reglementeringen inzake het Gemeenschappelijk 

Europees Luchtruim (SES II) wordt momenteel voorbereid door de 

Commissie en beoogt om de performanties van het Europees  

systeem voor het beheer van het luchtverkeer te verbeteren. De 

inhoud ervan zal in juni 2008 worden onthuld maar het is al zeker 

dat de Commissie vier grote lijnen zal voorstellen: performantie, 

governance, technologie en luchthavencapaciteit.

• SESAR is de naam van het moderniseringsproject van de luchtver-

keersleidingsarchitectuur dat een nieuwe dimensie moet bieden aan 

het gemeenschappelijk luchtruim door het uit te rusten met moderne 

technologieën en nieuwe werkmethodes.  

De definiëringsfase (2005-2007) is bijna afgerond. In de ontwikkelings-

fase (2008-2013), zal het erom gaan de systemen te ontwerpen en er 

de kritieke elementen van te verwezenlijken. De ontplooiingsfase is 

voorzien vanaf 2014. 

• De Europese Commissie voorziet om de opdrachten van het 

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 

uit te breiden tot de aspecten van de luchtvaartnavigatie en de 

luchthavenactiviteiten. Deze uitbreiding van de bevoegdheden zou 

op termijn een niet te verwaarlozen impact kunnen hebben op de 

activiteiten van Belgocontrol. 

• In 2006 richtte dhr. Jacques Barrot, Europees Commissaris voor Trans-

port, een High Level Group (HLG) op, die zich buigt over de toekomst 

van de reglementering inzake de luchtvaart. Deze groep stelde in juli 

2007 een lijst op met tien aanbevelingen alsook een stappenplan 

met concrete maatregelen betreffende de manier om de perfor-

manties van het systeem voor het beheer van het luchtverkeer te 

verhogen. Er werd eveneens een milieustrategie geïdentificeerd.

De heer Bernard Martens,  
Voorzitter van de Steering Group  
van de haalbaarheidsstudie FAB Europe Central, 
tijdens het Stakeholder Forum  
van 16 februari 2007 in Steenokkerzeel.
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Luchtvaartveiligheid

De voornaamste opdracht van Belgocontrol is de 
veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen. Het is 
daarom voor het bedrijf een vast gegeven om permanent 
op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen. Ook het 
project van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim 
wil de hoogst mogelijke veiligheidsgraad verzekeren en 
legt daarom talrijke reglementaire voorschriften op die 
Belgocontrol moet integreren in zijn veiligheidsaanpak.

Aangezien de Europese certificering plaatsvond in 
2007, nam Belgocontrol het voorbije jaar bijzonder veel 
initiatieven op dat gebied. Zo werd onder impuls van het 
Directiecomité een Safety Strategic Plan uitgewerkt dat de 
veiligheidscultuur binnen het bedrijf moet versterken. 

Performanties

Vorig jaar beheerde Belgocontrol in totaal 1.130.331 bewegingen in over-

vlucht, in de nadering en op de vijf Belgische openbare luchthavens. 

In 2007 werd een vermindering geregistreerd van het aantal incidenten 

van type A en B (8 tegenover 11). Daarvan is er 1 van het type A (zoals 

in 2006) en 7 van het type B (tegenover 10 het jaar daarvoor). Men stelt 

dezelfde trend vast bij het aantal incidenten die toe te schrijven zijn aan 

Belgocontrol, per 100.000 bewegingen. In 2007 werd 0,71 incident van 

type A en B geïnventariseerd per 100.000 bewegingen. Dit is een beter 

resultaat dan vorig jaar (1,02). Het ligt daarenboven onder de doelstel-

ling van het bedrijf (maximaal 1 incident per 100.000 bewegingen) en 

is beduidend lager dan de norm die werd vastgelegd door het beheers-

contract (maximaal 1,5 incident op 100.000 bewegingen).

Europese certificering

Het hoge veiligheidsniveau van de Belgocontroloperaties is het resul-

taat van de procedures die ons bedrijf heeft ingevoerd. De uitzonder-

lijke kwaliteit van deze procedures werd bevestigd door de Belgische 

controle-instantie, de Belgian Supervisory Authority for Air Navigation 

Services (BSA-ANS), die aan Belgocontrol de Europese certificering heeft 

verleend. De Safety Manual, die uitvoerig de manier toelicht waarop het 

bedrijf zijn Safety Management System toepast, kreeg de goedkeuring 

van de BSA-ANS. De beschrijving van de functies en de verantwoordelijk-

heden in dit domein werden tevens aanvaard.

Safety Strategic Plan

In het verlengde van de ISO 9001:2000 hercertificering en met het 

Directiecomité als drijvende kracht, kon de Safety Management Unit 

(SMU) zijn Safety Strategic Plan uitwerken. Het plan is toegespitst op 

een proactieve en coherente aanpak van de luchtvaartveiligheid en 

moet de verscheidene afdelingen van Belgocontrol nauwer betrekken 

bij de ontwikkeling van de veiligheidscultuur.

Het strategische plan is opgebouwd rond de drie pijlers van de veilig-

heid: Safety Achievement, Safety Assurance en Safety Promotion. 

Het invoeren van de veiligheidscultuur op het terrein gebeurt vooreerst 

Totaal aantal incidenten – klasse A (rood) en klasse B (geel)
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door de relatie met de interne klanten van de Safety cel te versterken, in 

het bijzonder met de Directoraten-generaal Operaties en Uitrustingen. 

De SMU zal zich in deze context inzetten voor een betere methodolo-

gische ondersteuning en zal tevens meer tussenpersonen op de werk-

vloer aanduiden (Safety Practitioners, Safety Officers). 

Opleidingen

De opleiding heeft zeker een absolute prioriteit voor het verzekeren van 

het meest performante competentieniveau op het gebied van de veilig-

heid. De leden van de SMU volgden heel wat cursussen bij Eurocontrol 

en hebben actief deelgenomen aan de Taskforce die gewijd is aan de 

Safety Assessment Methodology (SAM).

Een andere belangrijke doelstelling van Belgocontrol is meer medewer-

kers doorheen het bedrijf op te leiden om hen de specifieke competen-

ties bij te brengen inzake veiligheid en zo bij iedereen het veiligheids-

bewustzijn te vergroten. De SMU heeft zodoende een opleidingsplan 

opgesteld. Er werden vele modules gedefinieerd, met de lijst van perso-

nen die ze moeten volgen, met name de pas aangeworven personeels-

leden, de verkeersleiders die deelnemen aan FHA’s (Functional Hazard 

Assessments), de Safety Practitioners… In 2007 heeft de SMU cursussen 

gegeven in het domein van incidentonderzoek, SMS en SAM.

Safety assurance: het nagaan van het veiligheidsniveau 

Om er zeker van te zijn dat het hoogste veiligheidsniveau wordt ge-

handhaafd in alle afdelingen van Belgocontrol, worden er elk jaar safety 

surveys gehouden. Het is immers belangrijk om, vanuit de invalshoek 

van de veiligheid, systematisch de operaties te analyseren die verbon-

den zijn aan een eenheid of aan een uitrusting. In 2007 werden er drie 

safety surveys uitgevoerd, toegespitst op de operationele en technische 

aspecten. De eerste betrof de contingency-oefening op de luchthaven 

van Brussel-Nationaal tijdens een weekend, de twee andere vonden 

plaats op de regionale luchthavens van Oostende en van Charleroi. 

In het Safety Strategic Plan is voorzien dat de opvolging van de  

gevoerde surveys nog wordt versterkt om zo de implementatie van de 

geformuleerde aanbevelingen te waarborgen.

Safety assessments: het beoordelen van de veranderingen

Safety assessments zijn analyses die moeten waarborgen dat het safety-

aspect in overweging werd genomen bij een veranderingsproject. Deze 

verandering kan betrekking hebben op software, op een procedure of 

op een uitrusting. In 2007 heeft de SMU talrijke safety assessments uit-

gevoerd in de meest uiteenlopende domeinen. De Unit heeft in het bij-

zonder de analyses gefinaliseerd van het nieuwe Voice Communication 

System en van de SIMINDEP-procedure (Simultaneous Independent 

Approach) te Brussel-Nationaal. In het kader van het CANAC 2-project, 

werd de Safety-dimensie al ingevoerd van in het stadium van de offerte-

aanvraag. Deze werd voortgezet bij de beoordeling van de offertes, de 

keuze van de leverancier en nu bij de ontwikkeling van het nieuwe 

luchtverkeersleidingcentrum. Deze dimensie zal nog aanwezig zijn bij 

de indienststelling van CANAC 2. Door zo te werk te gaan, verzekert 

Belgocontrol er zich van dat bij elke stap van het proces, met behulp 

van de verscheidene assessments, de Safety-strategie correct in praktijk 

wordt gebracht. De SMU ging in 2007 ook over tot de veiligheidsbeoor-

deling van het CANAC Migratieproject dat begin 2008 in werking trad. 

Ten slotte heeft de unit zijn bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsstu-

die inzake het functioneel luchtruimblok Europe Central. 

In het kader van het Strategisch veiligheidsplan, werd beslist om deze 

safety assessments meer te decentraliseren. Zo worden de betrokken 

medewerkers ertoe aangezet om bij te dragen tot de versterking van 

de veiligheid ingevolge veranderingen en nieuwe projecten. De SMU 

verschaft van zijn kant ondersteuning en methodologische begeleiding 

aan deze decentrale Change Leaders en Safety Practitioners die verant-

woordelijk zijn voor het uitvoeren van deze safety assessments.

Safety Promotion: verspreiden van de veiligheidscultuur 

Belgocontrol gebruikt alle mogelijke middelen om de veiligheid bij zijn 

medewerkers te promoten: de HubNews, het Safety Bulletin, deelname 

aan de vergaderingen op het niveau van de Directoraten en de afdelin-

gen. De HubNews en het Safety Bulletin worden aan alle personeelsle-

den uitgedeeld. Het is de bedoeling van het Safety Bulletin om de prin-

cipes van de veiligheidscultuur zoveel mogelijk te verspreiden binnen 

het bedrijf. Het bevat resultaten van veiligheidsanalyses, alsook lessen 

getrokken uit operationele en technische incidenten.
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Performantie wordt voornamelijk gemeten aan de hand 
van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. 
Dankzij permanente inspanningen, kon Belgocontrol uit-
muntende resultaten voorleggen. Zo blijft Brussel-Nationaal 
de meest stipte luchthaven van Europa en werden de 
doelstellingen op het gebied van capaciteit behaald.

Performanties

Evolutie van het aantal bewegingen * in het CANAC -luchtruim,  
uitgezonderd Luxemburg tot FL 135  

Evolutie van het aantal bewegingen * op de luchthaven van Brussel-Nationaal

Evolutie van het aantal bewegingen * op de Belgische regionale luchthavens

* aantal bewegingen in duizendtallen

Bewegingen in 2007: de groei is terug

In 2007 beheerde Belgocontrol in totaal 1.130.331 bewegingen. Dit be-

tekent een stijging met 54.412 bewegingen, ofwel 5,06 % in vergelijking 

met vorig jaar (1.075.915 bewegingen). 

Het verkeer op de luchthaven van Brussel-Nationaal groeit met bijna 

4 %, terwijl ons CANAC radar centrum een stijging optekent met 6,5 %, 

en de regionale luchthavens met bijna 3,5 %.

De meest significante stijging betreft het overvliegend verkeer (6,5 %), 

welke inmiddels sterker is dan het Europese gemiddelde (een stijging 

met 5,23 % van het totale Eurocontrolverkeer). De Waalse regionale 

lucht havens registreren stijgingen met 5,28 % voor Charleroi en met 

7,47 % voor Luik. Dit is het resultaat van een dynamisch beleid inzake 

de ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur. De luchthavens in het 

noorden van het land registreren respectievelijk een daling met 7,07 % 

voor Antwerpen en een stijging met 9,73 % voor Oostende.

Brussel-Nationaal

De luchthaven van Brussel-Nationaal heeft in 2007 een totaal van 

264.365 bewegingen opgetekend, ofwel een stijging met 3,77 % verge-

leken met vorig jaar. Deze groei werd vooral vastgesteld in de loop van 

de drie laatste maanden van het jaar. Hij is het gevolg van de komst van 

verscheidene nieuwe luchtvaartmaatschappijen en van het opstarten 

van nieuwe verbindingen. De beslissing van de Indiase maatschappij Jet 

Airways om van de luchthaven van Brussel-Nationaal zijn Europese hub 

te maken, de uitbreiding van het low-cost fenomeen en de komst van 

een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij (Cargo B) droegen bij tot 

de betere resultaten. We zijn echter nog ver af van de 326.042 bewegin-

gen die in 2000 werden opgetekend.

CANAC 

Het CANAC-centrum beheert alle bewegingen in het gecontroleerde 

burgerlijke luchtruim boven België (vanaf de grond tot op vliegniveau 

245) en van het Groothertogdom Luxemburg (tussen de vliegniveaus 

135 en 245). Dit centrum controleerde 578.279 bewegingen in 2007, 

ofwel een stijging met 6,51 % vergeleken met 2006. 
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De vier regionale luchthavens samen registreerden in 2007 een  

totaal van 287.687 bewegingen, of een stijging met 3,4 %. In volgorde 

van het totale aantal bewegingen gecontroleerd door Belgocontrol,  

bekleedt Charleroi de eerste plaats met 91.718 bewegingen, gevolgd 

door Oostende (75.433), Antwerpen (70.015), en Luik (50.521). Wat  

betreft het aantal IFR-bewegingen (Instrument Flight Rules), ziet het 

klassement er anders uit. Charleroi ligt eveneens op kop (35.562),  

gevolgd door Luik (31.419), Antwerpen (22.655) en Oostende (17.678).

We herinneren eraan dat Belgocontrol de luchtverkeersleiding te Luik  

tijdens de week enkel ‘s nachts verzekert en tijdens de weekends 

24u/24u. De bewegingen die de militairen overdag controleren tijdens 

de week worden dus niet in onze cijfers opgenomen.

Maastricht (MUAC)

Voorgaande analyse van het luchtverkeer weerspiegelt de activiteit in 

termen van bewegingen gecontroleerd door Belgocontrol. Men moet 

hierbij ook rekening houden met de bewegingen in het Belgische deel 

van het hogere luchtruim gecontroleerd door het regionale verkeers-

leidingcentrum van Maastricht (MUAC), waarvan Belgocontrol een deel 

van de kosten draagt, maar tevens een deel van de opbrengsten ont-

vangt. In de Belgische sectoren van Maastricht werden niet minder dan 

707.526 bewegingen geregistreerd: een stijging met 4,7% in vergelij-

king met 2006.

In totaal betekent dit dus dat er boven België 1.837.857 bewegingen 

werden gecontroleerd in 2007.

Capaciteit van de Belgische luchthavens 

Uit hoofde van zijn beheerscontract, moet Belgocontrol onder normale 

exploitatievoorwaarden, 74 gecoördineerde bewegingen per uur waar-

borgen op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Deze capaciteit kan  

alleen maar worden teruggeschroefd door externe factoren (weers-

omstandigheden, infrastructuurwerken…). 

Om de werkelijke capaciteitsgraad te bepalen, meet men de capaciteits-

beperkingen bij aankomst. Voor Brussel-Nationaal werd de maximale 

capaciteit bij aankomst vastgelegd op 44 en sinds december 2007 werd 

dat aantal opgetrokken tot 46. 

In de regionale luchthavens ligt het aantal bewegingen veel lager en 

stelt de capaciteit momenteel dus geen enkel probleem. Bovendien 

wordt de berekeningswijze van de capaciteit van de luchthaven van 

Brussel-Nationaal voortaan toegepast door de vier regionale lucht-

havens. Dankzij deze methode kunnen gedetailleerde studies worden  

verwezenlijkt en best practices worden weerhouden ondanks de spe-

cificiteiten en de verschillen tussen de luchthavens op gebied van  

infrastructuur.

Stiptheid

De slechte weersomstandigheden van het laatste trimester van 2007 

en de negatieve invloed van de langeafstandsvluchten konden ons niet 

verhinderen om de positie van Brussel-Nationaal te verstevigen als de 

meest stipte luchthaven van Europa. Deze onderscheiding werd ons 

voor het tweede jaar op rij toegekend door de Association of European 

Airlines. De luchthaven vergroot trouwens zijn voorsprong in vergelij-

king met de tweede in de rangschikking (in 2007 bedroeg het verschil 

0,7 % tegenover 0,1 % in 2006). 

Alhoewel de doelstellingen in het beheerscontract tussen de Belgische 

Staat en Belgocontrol inzake het naleven van de taxitijden en de afleve-

ring van start-up clearance zijn vastgesteld op 80 %, hebben wij in 2007 

een score gehaald van 99 %. Er werd een ontwerp uitgewerkt ter verfij-

ning van deze parameters, die van toepassing zullen zijn in 2008.

Over heel 2007 genomen, bedraagt de totale vertraging over alle vluch-

ten uitgevoerd in het Belgische luchtruim 187.283 minuten, hetgeen 

een daling vertegenwoordigt met 11,4 % vergeleken met 2006. De  

daling is vooral te danken aan de buitengewone resultaten van het 

derde trimester. Voor alle vluchten bedraagt de jaarlijkse gemiddelde 

vertraging 0,31 minuut per vlucht. Dit is een daling met 15,4 % in verge-

lijking met 2006 (0,37 minuut per vlucht), terwijl in 2007 het Europese 

gemiddelde 2,1 minuten per vlucht bedroeg. Deze prestatie is des te 
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opmerkelijker omdat het luchtruim beheerd door Belgocontrol één van 

de meest complexe van het continent is.

Goede resultaten dankzij intense samenwerking

Indien Belgocontrol erin slaagt om zijn resultaten nog te verbeteren 

op het vlak van de stiptheid, is dat dankzij een nauwe samenwerking 

met de andere betrokken actoren (luchthavenautoriteiten, luchtvaart-

maatschappijen en afhandelingsbedrijven). Belgocontrol is inderdaad 

de pionier van het CDM-concept (Collaborative Decision Making) in 

Europa, dat toelaat om operationele gegevens met elkaar uit te wis-

selen. Regelmatig worden er ook werkbezoeken georganiseerd in de 

Controletoren. Op hun beurt bezoeken de torenluchtverkeersleiders de 

centra voor het beheer van de verkeersstromen van de luchtvaartmaat-

schappijen en van de handlingbedrijven. Deze groeiende en wederzijdse 

bewustmaking bevordert de stiptheidscultuur in de luchthaven. In deze 

context, werpt de samenwerking met de Brussels Slot Coordination ook 

zijn vruchten af. Hiervan getuigt de betere verdeling van de pieken en 

de tussentijdse periodes met verminderde activiteit.

Naderingen op de twee parallelle banen

Het SIMINDEP-project (Simultaneous Independent Approach), dat vol-

ledig onafhankelijke naderingen toelaat op de twee parallelle  banen 

(25L en 25R) op de luchthaven van Brussel-Nationaal, zal nog bijdra-

gen tot  de verbetering van de capaciteit en de stiptheid. Het biedt 

veel meer flexibiliteit wat betreft de manier waarop de beschikbare  

banen worden gebruikt omdat de verkeersleiders enkel moeten toezien 

op de naleving van de reglementaire scheidingsafstanden voor de eind-

nadering van elke baan.

Dit project werd gefinaliseerd in 2007. De opleiding van de verkeers-

leiders voor deze nieuwe procedure zal plaatsvinden in 2008 en zou 

moeten toelaten dat, van bij de certificering door het DG Luchtvaart, 

de capaciteit en de stiptheid te Brussel-Nationaal gevoelig verbeteren. 

De nieuwe procedure heeft uiteraard het voorwerp uitgemaakt van een 

safety case.

Beschikbaarheid van de kritische systemen

Om de veiligheid en de capaciteit van Brussel-Nationaal, evenals van de 

vier regionale luchthavens en van het Belgische luchtruim te verzeke-

ren, werden er dertien technische systemen aangeduid als zijnde «zeer 

kritisch». De beschikbaarheid van deze systemen wordt permanent  

geëvalueerd. Doorheen heel 2007 bleken deze cijfers dicht bij 100 % aan 

te leunen.

Ook de herstellingsduur in geval van panne wordt berekend. In 2007 lag 

deze heel wat lager dan de resultaten van 2006 (respectievelijk 3.692 

minuten in totaal, tegenover 18.511). Het grootste deel van de tijd werd 

gewijd aan de herstelling van het ILS 25R te Brussel-Nationaal en aan 

deze van de ASR9-naderingsradar. 

Financiële performantie

Onafhankelijk van de bewegingen, die voornamelijk een meeteen-

heid voor de operationele performantie zijn, vertaalt het economische 

aspect zich ofwel in het omzetcijfer dat voortvloeit uit de terminalver-

goedingen in het geval van Brussel-Nationaal, ofwel in diensteenheden 

voor de overvluchten.

Terminalvergoedingen te Brussel-Nationaal

Voor het vijfde opeenvolgende jaar, is het eenheidstarief van onze termi-

nalvergoedingen te Brussel-Nationaal onveranderd gebleven (1,5369 €). 

Wij herinneren er weliswaar aan dat de vergoeding wordt toegepast op 

elke beweging maar dat deze ook gebonden is aan het gewicht, de 

 geluidscategorie van het vliegtuig en de periode waarin wordt gevlo-

gen (dag/nacht). 

In 2007 heeft Brussel-Nationaal voor de eerste keer sinds vele jaren een 

groei van het aantal bewegingen geregistreerd (+3,77 %) die vergelijk-

baar is met de rest van Europa. Deze vooruitgang was het sterkst voel-

baar in de loop van de tweede helft van het jaar (+5,8 %). Verder werd de 

groei vooral verzekerd door de dagvluchten (+4 %), aangezien het aan-

tal nachtvluchten bijna het toegestane plafond van 25.000 eenheden 

heeft bereikt. Een andere belangrijke vaststelling is dat het gemiddelde 

gewicht per beweging gevoelig is gestegen (vrachtvluchten: + 7,5 %;  

dagvluchten + 3,5 %; nachtvluchten +4,8 %). 
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Resultaat is dus dat ondanks een constant eenheidstarief, onze inkom-

sten sterker zijn toegenomen dan verwacht (+5,6 %) vermits ze afhan-

kelijk zijn van het gewicht van de vliegtuigen. Met andere woorden: de 

toename van het volume van de vliegtuigen heeft het niet-indexeren 

van het eenheids tarief gecompenseerd. 

Inkomsten uit de en-route

In 2007 registreerde het activiteitsniveau van de en-route een stijging 

met 5 % van het aantal gefactureerde diensteenheden.

Onze en-route inkomsten zijn het resultaat van een facturatie door 

Eurocontrol (CRCO), die rekening houdt met het eenheidstarief, het  

gewicht van het vliegtuig en de afstand van de vlucht. Hierdoor kan de 

activiteit worden omgezet in diensteenheden.

De eenheidstarieven worden enkele maanden voor het referentiejaar 

vastgelegd enerzijds op basis van een prognose van de kosten toege-

rekend aan de gebruikers en anderzijds op basis van een voorspelling 

van het verkeer voor het komende jaar, waarbij het geheel het prin-

cipe van cost recovery volgt. Hierbij is het nuttig om te vermelden dat 

het eenheidstarief rekening houdt met de kosten en het verkeer in het 

Belgisch-Luxemburgs luchtruim, dat of rechtstreeks beheerd wordt door 

Belgocontrol of dat aan het luchtverkeersleidingcentrum van Maastricht 

(MUAC) gedelegeerd is.

De tendens tot kostenbeheersing die reeds enkele jaren geleden in 

gang werd gezet, bleef gehandhaafd in 2007. Samen met de stijging 

van het verkeer, had deze als resultaat dat de eenheidstarieven voor 

onze klanten minder hoog lagen. De en-route vergoeding daalde van 

76,78 in 2006 tot 70,79 in 2007, ofwel een vermindering met 7,8 %. Het 

Europese gemiddelde vertoont daarentegen een lichte stijging (+1 %). 

Voor 2008 werd het eenheidstarief vastgelegd op 69,36 euro. 

Een belangrijke financiële transactie in 2007, te weten de verkoop van 

het CCN-gebouw in Brussel, zal een niet te verwaarlozen weerslag heb-

ben op de neerwaartse evolutie van ons eenheidstarief. Eind 2004 had 

de federale overheid de betaling van de pensioenen van het personeel 

van Belgocontrol overgenomen. In ruil moest het bedrijf een eenmalige 

premie storten die de geactualiseerde waarde dekte van de pensioen-

rechten van zijn non-actieve personeel. Om deze operatie te financieren, 

moest Belgocontrol een lening aangaan over een termijn van tien jaar. 

De opname ervan in de activa als herstructureringskost, die kan worden 

afgeschreven op tien jaar, verminderde het nettoresultaat van de daling 

van de pensioenkosten. Dankzij de verkoop van onze participatie in het 

gebouw van het CCN (Communicatiecentrum Noord) te Brussel en de 

verwezenlijkte meerwaarde, zijn wij sinds oktober 2007 in staat om deze 

herstructureringskosten te compenseren tot aan de vervaldag van de 

lening. Bijgevolg vertaalt de daling van de pensioenlasten zich volledig 

in een vermindering van ons en-route tarief met bijna 2 euro tijdens de 

zeven volgende jaren. 

Eindresultaat is dat Belgocontrol er voor het vijfde opeenvolgende jaar 

(2003-2007) in geslaagd is om zijn eenheidstarief te verlagen. Over gans 

deze periode vertegenwoordigt deze daling 25,47 %. Hiermee doen we 

het beduidend beter dan het Europees gemiddelde van -11,42 %.

De regionale luchthavens 

Wij ontvangen geen terminalvergoedingen op de regionale lucht havens 

uit hoofde van het samenwerkingsakkoord van 1989 tussen de Belgische 

Staat en de Gewesten. De groei van de activiteit van de luchthavens in 

kwestie heeft echter tot gevolg dat onze en-route inkomsten stijgen.

Kwaliteit

Belgocontrol werd in 2007 onderworpen aan de ISO 9001:2000 her-

certificering. In mei hebben de auditeurs van Lloyd’s de site van 

Steenokkerzeel geauditeerd, net zoals de diensten van Belgocontrol die 

zich te Antwerpen en te Luik bevinden. Ze namen de formele procedu-

res van de organisatie onder de loep maar legden zich ook toe op de 

evaluatie van minder tastbare elementen, zoals de proactieve betrok-

kenheid van het personeel en zijn verantwoordelijkheidszin. 

Het nieuwe certificaat is geldig tot 21 januari 2010. In september 

2007 werd een eerste bewakingsaudit gehouden om na te gaan hoe 

Belgocontrol reageert op de vaststellingen van de hercertificerings-

audit. De resultaten werden positief beoordeeld.
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Oprichting van een Milieucel

Belgocontrol wil een nog meer proactieve rol spelen op het vlak van 

het milieu. Hiervoor werd eind 2007 een Milieucel opgericht. Deze cel 

zal een strategie moeten bepalen inzake milieukwesties die een invloed 

hebben op de opdrachten en de activiteiten van het bedrijf. De daar-

uit voortvloeiende maatregelen moeten echter steeds ondergeschikt 

blijven aan de hoofdopdracht van Belgocontrol: de veiligheid van het 

luchtverkeer.

Op milieuvlak moeten er drie aspecten in aanmerking worden genomen: 

het geluid, de kwaliteit van de lokale lucht (dichtbij de luchthavens) en 

de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het luchtverkeer. 

Geluidshinder

Momenteel zijn het de geluidshinder en het spreidingsplan van de 

vluchten die de aandacht opeisen van de politieke verantwoordelij-

ken. Conform een rechterlijke beslissing uitgesproken in 2007, behoudt 

Belgocontrol zijn standpunt volgens hetwelk het bedrijf alleen maar de 

beslissingen van de Belgische Staat toepast terwijl het blijft rekening 

houden met zijn verplichting om de veiligheid van het luchtverkeer te 

verzekeren. In dat domein verifieert Belgocontrol of de scenario’s inzake 

de vertrekroutes rekening houden met de veiligheid, vertaalt het de  

beslissingen in luchtvaartkundige termen en publiceert het deze  

volgens de kalender van de ICAO.

Op gerechtelijk vlak, bleek 2007 een relatief kalm jaar. In een recente 

uitspraak inzake een aangelegenheid waarin Belgocontrol niet in het 

geding werd geroepen, heeft het Hof van Cassatie bovendien eens te 

meer bevestigd dat de rechtbank alleen van mening kan zijn dat het 

gebruik van een baan nadeel berokkent aan de omwonenden, maar 

dat zij geen beslissing kan nemen over de spreiding van de vluchten. In 

dat geval zou de rechter afbreuk doen aan de discretionaire bevoegd-

heid van de Belgische Staat en dus het principe van de scheiding der 

machten schenden.

 

Aangezien er geen definitieve oplossing voor dit probleem werd ge-

vonden, pleit Belgocontrol voor een bedaarde juridische houding die de 

stabiliteit van zijn operaties ten goede zou komen. Deze doelstelling zou 

bereikt moeten zijn als er in 2008 wordt gestemd over het wetsontwerp 

inzake de vliegprocedures. 

Beperking van de uitstoot

De bijdrage van het internationale luchtverkeer tot de uitstoot van CO
2
 

wordt geraamd op slechts 2 à 3 % van de totale uitstoot van menselijke 

oorsprong. Maar omdat de sector zo snel groeit, is men sowieso ver-

plicht om maatregelen te nemen. 

Op de luchthaven van Brussel-Nationaal liet het invoeren van de 

Collaborative Decision Making (CDM) toe om de uitstoot te beperken 

dankzij een beter beheer van de bewegingen op de grond. De her-

structurering van ons luchtruim heeft het concept van soepele indeling 

in sectoren ingevoerd en dankzij een betere samenwerking met onze 

 militaire collega’s kon niveau 3 van het Flexible Use of Airspace (FUA) 

worden geïmplementeerd. Deze twee maatregelen hadden als resultaat 

dat er minder vertragingen waren, dus kortere vliegtijden met een daar-

bij aansluitende vermindering van het brandstofverbruik en de uitstoot. 

De samenwerking met de Central Flow Management Unit (CFMU) van 

Eurocontrol helpt eveneens om de uitstoot te doen dalen door recht-

streekse routes voor te stellen waar mogelijk. Vliegtuigen worden ook 

vaker aan de grond gehouden met uitgeschakelde motor tot zij een 

 beschikbare slot toegewezen krijgen, in plaats van ze te laten opstijgen 

en onnodig brandstof te laten verbruiken. 



29

Klantgerichtheid

Het luchtruim boven België heeft de hoogste 
complexiteitsscore in Europa. Om tegemoet te komen 
aan de wensen van onze klanten, stellen wij dan ook alles 
in het werk om het beheer van ons luchtruim alsmaar te 
verbeteren.  Dit uit zich door het bijstellen van procedures 
en regelmatig overleg met zowel onze militaire collega’s 
als met de verstrekkers van luchtverkeersleidingsdiensten 
uit onze buurlanden. Zo werden er in 2007 talrijke 
onderhandelingen gevoerd.

Naast zijn opdracht van beheer en controle van het 
luchtverkeer, is Belgocontrol sinds jaar en dag ook 
een belangrijke verstrekker van meteorologische en 
luchtvaartkundige informatie. Ook hier trachten wij 
permanent op de behoeften van onze klanten in te spelen 
door onze diensten en producten te perfectioneren.  
Zo kunnen de piloten voortaan ter voorbereiding van hun 
vlucht alle nodige informatie terugvinden op een nieuw 
ontwikkelde geïntegreerde operationele website. 

Nieuwe akkoorden met onze buren

De organisatie van het luchtruim boven België, Brussels FIR/UIR, wordt 

met name besproken binnen het BELAC (Belgian Airspace Committee), 

in nauwe samenwerking met het Directoraat-Generaal Luchtvaart 

(DGLV), dat afhangt van de FOD Mobiliteit, alsook met COMOPSAIR voor 

de militairen. De complexe interface met onze buurlanden heeft tot  

gevolg dat er enkele verkeersknopen bestaan waarvoor er constant  

oplossingen moeten worden gezocht. De afdeling Operaties heeft  

erover gewaakt dat het beheer van ons luchtverkeer permanent wordt 

geoptimaliseerd, zowel via het onderhandelen van Letters of Agreement 

met onze buren als tijdens vergaderingen met onze militaire collega’s.

Zo werden ten noorden van ons land, de procedures voor het beheer van 

het luchtverkeer bij vertrek en afkomstig van Amsterdam en Rotterdam 

niet altijd correct opgevolgd. Er werd een veiligere oplossing gevonden 

die werd vertaald in een nieuwe Letter of Agreement. 

In het westen werd er een herstructurering doorgevoerd binnen de 

NATS, de Britse verstrekker van luchtvaartnavigatiediensten, en herbe-

keek de Civil Aviation Authority de regels inzake delegatie van het lucht-

ruim. Deze feiten vereisten nieuwe onderhandelingen met onze Britse 

buren. Bovendien vonden er besprekingen plaats tussen onze Franse 

en Britse collega’s omtrent een nieuwe route tussen beide landen. Deze 

twee elementen hadden een negatieve invloed op het beheer van het 

verkeer afkomstig uit het westen. Doordat het verkeer vroeger aan de 

afdaling begint in het Britse luchtruim vooraleer het bij ons toekomt, 

wordt er namelijk veel meer brandstof verbruikt. Er lopen nog steeds 

besprekingen omtrent dit onderwerp.

Ten slotte werd, op vraag van de directeurs-generaal van de Belgische 

en Nederlandse burgerlijke luchtvaartautoriteiten, een werkgroep  

opgericht ter verbetering van het beheer van het verkeer tussen de 

luchthavens van Luik en Maastricht. Er werd ook een Memorandum of 

Understanding opgesteld tussen Belgocontrol en Noordzee Helikopters 

Vlaanderen in functie van de opening van hun eigen helihaven buiten 

de perimeter van de luchthaven van Oostende.
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De besprekingen met het oog op een optimale samenwerking met de 

militairen, die werden opgestart in 2005, werden in 2007 voortgezet. 

Dankzij deze gesprekken werd er vooruitgang geboekt, met name op 

het gebied van de aankomsten op Brussel-Nationaal in het kader van 

het Bevekom-project. Het nieuwe akkoord zal zowel de veiligheid als de 

capaciteit verhogen doordat het militaire luchtruim vaker vrijgemaakt 

wordt. Dit zorgt voor efficiëntere vertrek- en aankomstprocedures.

De dialoog met de gebruikers

Sedert jaren wordt overleg gepleegd met de representatieve vereni-

gingen van de luchtvaartmaatschappijen (IATA voor de lijndienst-

maatschappijen en IACA voor de charters) om onze  kostenbasis te  

bespreken, alsook onze budgetten en de unit rates inzake de “en-route” 

vergoedingen. Deze vergaderingen zijn tevens de ideale gelegenheid 

om onze klanten te polsen omtrent hun behoeften en om onze projec-

ten uiteen te zetten. Ook werd overleg gepleegd, met zowel de BATA 

(Belgian Air Transport Association), die de Belgische luchtvaartmaat-

schappijen groepeert, als met het AOC (Airlines Operating Committee). 

De besprekingen hadden betrekking op de invloed van de nieuwe 

Europese regelgeving inzake luchthavenvergoedingen. De beraadsla-

ging met onze klanten inzake de Terminal Navigation Charges zou het 

voorwerp moeten uitmaken van een formalisering door de regelgever 

in de loop van 2008.

In het kader van het Customer Relation Management, stond bij ons in 

oktober 2007 een informatiesessie op het programma inzake de FAB EC 

(Functional Airspace Block Europe Central). Belgocontrol heeft bij deze 

gelegenheid uitgelegd dat we erover waken dat de belangen van de 

Belgische luchthavens en operatoren niet worden verwaarloosd in de 

toekomstige FAB EC. 

 
Op operationeel niveau worden er speciale bezoeken georganiseerd 

voor de piloten.  Het rechtstreekse contact tussen verkeersleiders en  

piloten van de luchtvaartmaatschappijen zorgt immers voor meer  

veiligheid. In het kader van de CDM (Collaborative Decision Making) 

worden specifieke opleidingen gegeven aan de operationele afhande-

laars van de handlingmaatschappijen.

De algemene en sportluchtvaart wordt zeker niet over het hoofd gezien 

en zowel de professionele vliegscholen als de clubs zijn regelmatig bij 

ons te gast. De cursus ‘Algemene meteorologie voor de lichte luchtvaart’ 

kende een opmerkelijk succes: meer dan 100 deelnemers komende van 

verscheidene doelgroepen. 

Luchtvaartkundige informatie

NOTAM’s en vliegplannen

In 2007 publiceerde het internationale NOTAM Office (NOF) 4.232 

NOTAM’s (Notice To Air Men) en behandelde het BNASC (Belgian 

National AIS System Centre) 249.738 internationale NOTAM’s. Bovendien 

werden er 18.545 SNOWTAM’s uitgegeven; dit zijn berichten die waar-

schuwen voor sneeuw en ijzel.

Het ATS Reporting Office (ARO) verstuurde maar liefst 57.951 berich-

ten, waaronder 30.913 vliegplannen. Het BNASC-systeem verwerkte in  

totaal 380.336 vliegplannen en berichten, waarvan het merendeel  

uiteraard automatisch wordt behandeld.

Er is een stijgende trend om vliegplannen via het internet in te dienen. 

Bijna 30 % van alle vliegplannen worden momenteel via deze weg door-

gestuurd, hetgeen overeenkomt met een stijging van 7 % in vergelijking 

met 2006.

Het raadplegen van vluchtgegevens door de bemanningen gebeurt via 

specifieke BNASC-werkstations die in de verscheidene luchthavens zijn 

opgesteld ofwel via internet. Elk jaar worden er op deze werkstations 

meer dan 100 PIB’s (Pre-flight Information Bulletins) aangemaakt en er 

waren gemiddeld 220 bezoekers per dag die via internet op zoek gin-

gen naar zeer uiteenlopende informatie (PIB, AIP, NOTAM Summary…).

 

Het SPACC is belast met de coördinatie van de operationele ATS-

diensten in het geval van alle speciale activiteiten die plaatsvinden in 

Belgocontrol levert alle luchtverkeersleidingsdiensten in de openbare 
Belgische luchthavens, waaronder deze van Charleroi.
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het Belgische luchtruim zoals vuurwerk, luchtballonnen, luchtfoto-

grafie.... Deze cel heeft een toepassing uitgewerkt waarbij de operati-

onele luchtverkeersleidingdiensten hun dossiers permanent kunnen  

opvolgen en inkijken.

Een geïntegreerde site om te communiceren met de gebruikers

De AIS- en Meteoafdelingen hebben samen een nieuwe geïntegreerde 

website ontworpen om hun dienstverlening voor hun klanten te verbe-

teren. Deze site bestaat uit twee grote luiken: het ene biedt informatie 

over de producten en diensten en het andere verschaft operationele 

informatie om een vlucht te kunnen voorbereiden. De  informatie berust 

op vier pijlers: AIP, Flight Planning, Preflight Information en Meteo.

Dankzij de site kan voortaan een PIB worden aangemaakt die onmid-

dellijk kan worden afgedrukt. Dit bulletin bevat talrijke vluchtgegevens: 

NOTAM’s voor vertrek, aankomst en en-route, alle METAR’s, de TAF’s, 

SIGMET’s en GAMET’s, evenals de gewenste kaarten ( significant weather 

chart en upper wind and temperature chart). Tezelfdertijd werden er be-

langrijke inspanningen geleverd om de kwaliteit en de integriteit van de 

meteorologische informatie in de PIB’s (Pre-flight Information Bulletins) 

te perfectioneren.

Wat betreft het aanleveren van specifieke meteorologische informatie, 

kozen we voor een andere aanpak. Hierbij schakelden we over van een 

klantgericht model naar een benadering waarbij het product eerder 

centraal staat. Bijgevolg werd de waaier van meteoproducten behoor-

lijk uitgebreid.

Onze diensten staan ter beschikking van de hele luchtvaartgemeen-

schap. Om toegang te verkrijgen tot operationele informatie op de  

website, is de voorafgaandelijke gratis registratie verplicht. Het account-

beheer werd verbeterd; zo hebben AIS en Meteo voortaan een beter 

beeld van het gebruikersprofiel van onze site.

Aeronautical Information Publication

Met als drijfveer om zijn diensten constant te verbeteren, stelt de dienst 

Aeronautical Information Services (AIS) van Belgocontrol nu ook de eAIP 

via het internet ter beschikking. Sedert juni 2007 kunnen geregistreerde 

gebruikers via onze website de  elektronische Aeronautical Information 

Publication voor België en het groothertogdom Luxemburg gratis  

on-line consulteren. Zij hebben niet enkel toegang tot de AIP’s maar ook 

tot alle Supplementen en alle AIC’s (Aeronautical Information Circular). 

De dienst AIS heeft beslist dat de productie van de AIP zal geënt  

worden op het EAD-systeem (European AIS Database) van zodra de aan-

maak van de kaarten geïntegreerd zal zijn (dit is voorzien eind 2008). 

Op termijn zouden alle publicaties van de dienst moeten gebaseerd zijn 

op één enkele informatiebron. Dit zal hun betrouwbaarheid en kwaliteit 

ongetwijfeld ten goede komen. 

Publicaties voor de interne klanten

In het raam van de Europese certificering van Belgocontrol, werden 

in 2007 alle publicaties van de dienst Air Traffic Services (ATS) van 

Belgocontrol grondig herzien. Zo werd het Manual of Air Traffic Services 

(MATS) volledig herschreven en kreeg deze een nieuwe lay-out.

Het is natuurlijk van het grootste belang dat al deze documenten per-

manent worden geüpdatet. Daarom werd een redactieraad opgericht 

die elke maand vergadert. Het doel is om te verzekeren dat de versprei-

ding van operationele ATS-documenten nauwkeurig, integer en stipt 

verloopt door het opzetten van een performant controlesysteem voor 

deze documenten. Op die manier kan de eindgebruiker er absoluut 

 zeker van zijn dat hij altijd over het meest recente document beschikt.

eWatchbook

Een ander product van de dienst Air Traffic Services Publications & 

Standards (ATS/PS) is het eWatchbook. Dit is een geautomatiseerd elek-

tronisch logboek dat volledig intern werd ontwikkeld. Sinds 15 juni 

2007 vervangt het alle papieren versies van de verslagen die de verschil-

lende operationele ATS-units dagelijks gebruiken. Aan de hand van deze  

database worden de dagelijkse en maandelijkse rapporten automatisch 

opgesteld, waardoor de managers van de afdeling Operaties veel min-

der tijd moeten besteden aan administratieve taken. Bovendien kunnen 

specifieke performantieparameters nu rechtstreeks worden gemeten.
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Human Resources

Voor een bedrijf als het onze, zijn de personeelsleden 
de belangrijkste troef. Het zijn immers hun talenten, 
vaardigheden en vakkundigheid die het verschil maken. 

In 2007 bleven wij voort evolueren in een volop 
veranderende wereld. Zowel externe als interne factoren 
vereisten van onze medewerkers dat zij zich snel konden 
aanpassen om de talrijke nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
 
Belgocontrol heeft verscheidene acties ondernomen 
ten voordele van zijn personeel. Er werd speciaal veel 
aandacht besteed aan de sociale dialoog, het welzijn op 
het werk, aanwervingen en opleiding. 

Sociale dialoog: een belangrijk akkoord

In april 2007 werd een collectief akkoord gesloten met de sociale part-

ners inzake de eisenbundel 2006-2008. Dit akkoord heeft betrekking op 

de algemene werkomstandigheden. Het voert met name een vernieu-

wend promotiereglement in ter vervanging van het oude loopbaanre-

glement. Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden van 

Belgocontrol, of ze nu statutair of contractueel zijn. Het akkoord voorziet 

tevens in een verhoging van de eindejaarspremie voor de statutairen. 

Voor de contractuele personeelsleden werd er een verzekering ‘gewaar-

borgd inkomen’ goedgekeurd.

Welzijn op het werk

Er werden talrijke maatregelen genomen om het welzijn op het werk, 

alsook de veiligheid van het personeel te verbeteren. Zo voerden wij, 

samen met onze externe preventiedienst, een risicoanalyse uit van de 

verscheidene functies. Het doel ervan was om elke medewerker van 

Belgocontrol die aan een bijzonder beroepsrisico wordt blootgesteld, 

een aangepast medisch onderzoek te bieden. 

In 2007 werd ook, bij de verwelkoming van nieuwe medewerkers, de 

nadruk gelegd op de bescherming van het welzijn op het werk. Elk 

nieuw personeelslid krijgt nu een ervaren medewerker toegewezen om 

hem of haar ter zake te informeren.

Het welzijn op het werk heeft tevens betrekking op de veiligheid van de 

gebouwen en op het milieuaspect op de werkplaats.  Om een optimale 

brandbeveiliging te verzekeren op de site te Steenokkerzeel, werd een 

nieuw beveiligingssysteem geïnstalleerd in het Technical Watch Centre. 

Bovendien werd een risicoanalyse uitgevoerd van de elektrische instal-

laties. Er werd dienaangaande een opleiding georganiseerd om al het 

personeel beter bewust te maken van mogelijke gevaren.

Tenslotte werd de beveiliging van de site (van zowel het personeel als 

de technische installaties) versterkt door de activering van het badge-

systeem per gebouw en per activiteitszone.

Wat betreft het milieuaspect worden permanent audits uitgevoerd en 

een inventarislijst opgemaakt om na te gaan of onze installaties con-
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form de milieuvergunningen zijn. Indien nodig worden er onmiddellijk 

correctieve acties ondernomen.

Aanwervingen

Luchtverkeersleiders

In 2007 lanceerde Belgocontrol een nieuwe wervingscampagne. Om de 

selectie uit te voeren, maakte het bedrijf gebruik van een instrument 

dat ontwikkeld werd door Eurocontrol, genaamd FEAST (First European 

Air Traffic Controllers Selection Test). Dit geïnformatiseerde selectie-

 instrument wordt door 18 Europese landen gebruikt. FEAST meet en 

evalueert verscheidene vaardigheden van de kandidaten, waaronder 

hun reactiesnelheid, stressbestendigheid, driedimensionale intelligen-

tie en natuurlijk ook hun kennis van het Engels.

Er hadden zich 700 kandidaten ingeschreven in februari. Van hen wer-

den er 101 toegelaten tot het tweede deel van de selectieprocedure. 

In deze tweede ronde werden ze onderworpen aan een mondelinge 

test Engels, een psychologisch gesprek en aan een medisch onderzoek. 

Van de 34 geselecteerde laureaten werden er uiteindelijk 24 uitgeno-

digd om de cursus aan te vatten. De anderen werden opgenomen in 

een wervingsreserve. 

Technici

In 2007 werd in het bijzonder aandacht besteed aan de aanwerving van 

technici (gegradueerden en bachelors elektronica). Dezelfde inspan-

ning zal in 2008 worden voortgezet. Gedurende het gehele jaar wer-

den voor de wervingscampagne verscheidene communicatiekanalen  

ingezet: internet, een gerichte mailing naar gespecialiseerde scholen, 

aankondigingen in de pers en deelnames aan jobbeurzen.

Opleidingen

Het Opleidingscentrum draaide in 2007 op volle toeren, zowel voor de 

dienst Air Traffic Services als voor de meteorologische en technische 

diensten.

Nieuwe cursussen voor de luchtverkeersleiders 

De ab initio opleiding van kandidaat-verkeersleiders die slaagden voor 

het vergelijkend wervingsexamen van 2006 ging van start in januari 

2007. De lichting van 2007 heeft in september de opleiding aangevat. Na 

het theoretisch gedeelte  bestaande uit een cursus meteorologie, lucht-

vaartwetgeving, operationele procedures, … volgde een praktische op-

leiding op de toren- en radarsimulator. Uiteindelijk slaagden in juni twin-

tig laureaten van de lichting van januari 2007 in het volledige parcours. 

In het raam van de Europese licenties die een grondige wijziging on-

dergaan, werden de ACS (en-route verkeersleider) en APS (naderings-

verkeersleider) - cursussen aangepast om te beantwoorden aan de 

Europese richtlijn 2006/23. 

In 2007 vonden er twee ‘rating trainings’ plaats: één voor de toren-

verkeersleiding (ADI/ADR) en één voor de en-route verkeersleiding 

(ACS). De praktijkoefeningen op de simulator gebruiken voortaan het 

fictieve luchtruim ‘Riverdale’ om beter te beantwoorden aan de objec-

tieven voorzien door de Common Core Content van Eurocontrol.

Nadat de verkeersleiders het Opleidingscentrum hebben verlaten voor 

hun opleiding in een werkelijke omgeving, start hun ‘unit training’ die 

nu uit drie fases bestaat: ‘transition training’, ‘pre OJT’ en ‘OJT’ (On the Job 

Training). Enkel nadat zij al deze fasen van hun opleiding met succes 

hebben doorlopen, mogen de verkeersleiders hun licentie in ontvangst 

nemen.

Voor het behalen en het vernieuwen van de Europese licentie, moe-

ten de luchtverkeersleiders nu ook beantwoorden aan de vereisten die 

worden gesteld door de voorschriften van de European Class 3 Medical 

Certification of Air Traffic Controllers, de English Language Proficiency 

for Aeronautical Communication (ELPAC) Level 4 en moeten ze slagen 

voor de Operational Competency Assessment (OCA). Bovendien wer-

den gedurende heel 2007 refresher courses georganiseerd.
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Al deze wijzigingen werden ingevoerd in overleg met het DG Luchtvaart. 

Het Koninklijk Besluit inzake de Europese licenties zal in 2008 worden 

gepubliceerd. Ondertussen werd hard gewerkt aan het op punt stellen 

van een gegevensbank die hieraan verbonden is.

Wat betreft het Directoraat-generaal Operaties, werden nieuwe ma-

nagers en een nieuwe Directeur-generaal benoemd. Talrijke ACS/APS  

verkeersleiders slaagden voor het examen van expert en zullen het 

groeiende tekort aan verkeersleiders met deze functie opvangen.

Meteo in beweging

De verwezenlijking van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim is 

een hervorming van grote omvang die ook gevolgen heeft voor onder-

steunende diensten zoals de luchtvaartmeteorologie. 

Om tijdig te kunnen inspelen op mogelijke evoluties ter zake, heeft 

Belgocontrol een toekomstplan voor zijn Meteodienst opgesteld. 

Deze vloeit voort uit een denkoefening waarbij gezocht werd naar het  

ideale evenwicht tussen twee reële bekommernissen. Enerzijds wil het 

bedrijf op lange termijn zijn eigen meteodienst vrijwaren en een maxi-

male werkzekerheid bieden aan de personeelsleden ervan. Anderzijds 

mogen de noodzakelijke maatregelen om deze doelstelling te bereiken, 

geen abrupte veranderingen met zich meebrengen die nadelige sociale 

gevolgen zouden kunnen hebben. Het plan beoogt daarom een gelei-

delijke vermindering van de kostprijs van de dienstverlening alsook een 

toename van de kwaliteit ervan. 

Rekening houdend met de natuurlijke evolutie van het personeels-

bestand en met de technologische ontwikkelingen, wordt deze aan-

pak gespreid over meerdere fasen. In eerste instantie heeft Belgocontrol  

gebruik gemaakt van de modernisering van de technologie op het vlak 

van de waarnemingen om de dienstverlening in drie regionale stations 

te updaten. De meteorologische stations op de vliegvelden van Spa en 

Saint-Hubert zijn sinds 1 september 2007 volautomatisch. Sindsdien 

worden ook de meteorologische berichten voor de luchthaven van 

Antwerpen tussen 18.30u en 6.30u  gecontroleerd en verzonden van 

op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Er is een vermindering van het 

aantal werkposities voorzien te Brussel-Nationaal in de loop van een 

tweede fase (november 2008) en tijdens een derde fase (februari 2010).

De vermindering van het aantal werkposities in drie fasen en de natuur-

lijke afbouw van het aantal personeelsleden zal een tijdelijke overbezet-

ting creëren. Dit zal de meteodienst toelaten om diepgaande on the job 

opleidingen in kleine groepen te organiseren, wat het meteorologisch 

inzicht van onze voorspellers zal aanscherpen. 

In deze context hebben alle meteorologen nu al een intensieve training 

genoten van driemaal één week om de voorspellingstechnieken en de 

werkmethodes te verbeteren. De meteorologen te Brussel-Nationaal 

hebben een cursus in de andere landstaal gevolgd om het telefonische 

contact met onze klanten te optimaliseren.

De technische diensten

Om de werking te optimaliseren van het Technical Watch Centre, de 

bewakingsdienst van alle operationele en technische uitrustingen van 

Belgocontrol, organiseerde Human Resources een individuele maar  

volledige audit van heel het team operatoren om een zo duidelijk mo-

gelijk beeld van de situatie te verkrijgen. Dit nauwgezette werk mondde 

uit in een aanpassing van de werkomstandigheden die werden goed-

gekeurd door de vakbondsorganisaties.

Er werden ook verscheidene opleidingen gegeven aan de technici en de 

ingenieurs van Belgocontrol. Het doel van de basisopleidingen was om 

ons gelijkvormig te maken met ESARR 5, met andere woorden, met de 

vereisten waaraan het operationele en technische ATM-personeel moet 

beantwoorden. Er werd een basismodule Surveillance georganiseerd en 

voor de nieuwe medewerkers stond een basismodule ‘Data communi-

cation’ op het programma, in samenwerking met Defensie.

Naast de cursus Aeronautical Message Handling System (AMHS) die ter 

plaatse werd gegeven voor de datacom-specialisten, volgde het perso-

neel van het Directoraat-generaal Uitrustingen een groot aantal dagen 

doorlopend opleiding bij Eurocontrol. Deze opleidingen hadden betrek-

king op surveillance, navigatie, communicatie en op de veiligheid. 
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Technologie en systemen

De groeivooruitzichten van het luchtverkeer op 
middellange termijn en de noodzaak om de uitrustingen 
te harmoniseren met het oog op het Gemeenschappelijk  
Europees Luchtruim, zetten Belgocontrol ertoe aan  
om zijn uitrustingen en systemen permanent te  
moderniseren.

In dat opzicht vertegenwoordigt de bestelling van 
Eurocat-E, het nieuwe volledige luchtverkeersleiding-
systeem, een belangrijke fase in de technologische 
evolutie van Belgocontrol. Dit systeem zal het hart van 
het CANAC 2-project vormen dat in de lente van 2009 in 
dienst zou moeten worden gesteld.

CANAC 2: het project is opgestart

Op 25 september 2006 werd de opdracht uitgeschreven van het 

CANAC 2-project, een volledig luchtverkeersleidingsysteem  bestemd 

voor het  nationale ATC centrum en voor de controletorens van 

Belgocontrol. Drie kandidaten konden tot eind november hun offerte 

indienen.

Vooraleer een definitieve keuze te maken, heeft Belgocontrol gedurende 

de eerste helft van 2007 de voorgestelde oplossingen zeer zorgvuldig 

onderzocht. De tijd die hiervoor genomen werd, was zeker noodzakelijk 

omwille van de kritische dimensie van het systeem. De evaluatie, waar-

bij een veertigtal verkeersleiders, ingenieurs en safety experts waren 

betrokken, was gebaseerd op zowel technische als operationele criteria 

en veiligheidsverplichtingen. Nadat in maart 2007 een eerste analyse-

verslag werd opgesteld van de voorgestelde technische oplossingen, 

werden er workshops georganiseerd tussen de verscheidene afdelin-

gen van Belgocontrol en de drie kandidaat-leveranciers. Het doel ervan 

was om de behoeften van elke afdeling van nabij te bekijken en om de 

aandacht te vestigen op de mogelijke problemen die elk van deze tech-

nische oplossingen met zich kon meebrengen. De resultaten van deze 

workshops werden vervolgens geïntegreerd in het eindverslag.

Rekening houdend met de resultaten van de operationele, technische 

en financiële evaluaties alsook op het vlak van de luchtvaartveiligheid, 

werd Thales uitgenodigd om in de onderhandelingsfase te stappen. 

Het is dan ook hun systeem voor luchtverkeersleiding dat Belgocontrol 

uiteindelijk heeft weerhouden: Eurocat-E. Na de goedkeuring van de 

Raad van Bestuur eind juli, werd het contract ondertekend op 14 sep-

tember 2007. 

Deze investering is nodig om het oude systeem, dat dateert van 1993, 

te vervangen. Alleen zo kunnen we gelijke tred houden met de techno-

logische evoluties. Eurocat-E zal de veiligheid onmiskenbaar verbeteren 

en zal een verhoging van de capaciteit toelaten dankzij de optimalisatie 

van het tactische beheer van het verkeer en dankzij de flexibiliteit bij de 

indeling in sectoren. 
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Het luchtverkeersleidingsysteem geleverd door Thales zal toelaten om 

alle vliegplangegevens en radarinformatie te ontvangen, te behandelen 

en in real time weer te geven op de schermen van de verkeersleiders.  

Eerste voorbereidingen

Begin september 2007 werd een CANAC 2-projectteam opgericht be-

staande uit ingenieurs en luchtverkeersleiders om een link te vormen 

tussen Belgocontrol en Thales en om de integratie van onze andere  

systemen in CANAC 2 te coördineren. Er werden verschillende work-

shops georganiseerd waar gedefinieerd werd hoe het Eurocat-E sys-

teem operationeel en technisch zou moeten evolueren.

Gelijktijdig werd ook bepaald welke aanpassingen of ontwikkelingen er 

moesten worden aangebracht aan de systemen waarvan Belgocontrol 

het beheer verzekert of welke afkomstig zijn van andere leveranciers en 

werd er een aangepaste planning opgemaakt. Ook werd nagegaan wat 

de operationele impact zou zijn van de invoering van CANAC 2 op de 

werkmethodes. En tenslotte werd gestart met de uitwerking van het 

opleidingsprogramma van het personeel van Belgocontrol.

In 2007 werd de lay-out van de operationele zaal van het toekomstige 

ATC-centrum vastgelegd: deze is gebaseerd op een bloembladpatroon 

met vier blaadjes. In het hart ervan liggen de consoles van de centre 

supervisor en van de traffic manager. In drie bladeren bevinden zich  

respectievelijk de West-, East- en APP-sectoren. Het vierde is voorbehou-

den voor de opleiding in afwachting van de militairen, die deze positie 

zullen innemen in het kader van hun mogelijke toekomstige integratie. 

Het design van de consoles van de luchtverkeersleiders werd eveneens 

gefinaliseerd. Elke verkeersleider zal beschikken over een console die 

bestaat uit drie platte beeldschermen van groot formaat. Deze triptiek 

zal functioneren als het bureaublad van een standaard pc: de gebruiker 

zal de toepassingen naar wens kunnen weergeven en verplaatsen over 

de drie schermen heen. De controletorens van Brussel-Nationaal en 

van de regionale luchthavens zullen beschikken over diptieken. Er werd  

gestart met de inrichtingswerken van de toekomstige verkeersleiding-

zaal en de aangrenzende zone waar zich, onder andere, de ontspan-

ningslokalen en het lokaal voor technisch toezicht zullen bevinden. In 

het Opleidingscentrum werd er ook begonnen met de inrichtingen van 

een ruimte voor de ontplooiing van de prototypes van de consoles en 

van een voorlopig opleidingsplatform.

In 2008 zullen de software-ontwikkelingen plaatsvinden, zullen de  

gevraagde wijzigingen worden gevalideerd, de verscheidene systemen  

in CANAC 2 worden geïntegreerd en zullen de luchtverkeersleiders  

worden opgeleid. De indienststelling van CANAC 2 is voorzien voor de 

lente van 2009.

Redundante hardware

Veiligheid is een essentieel onderdeel van luchtverkeersleiding. De logi-

sche architectuur van CANAC 2 voorziet twee noodsystemen. Sommige 

systemen zijn ook fysiek ontdubbeld, zoals die welke de radargegevens 

behandelen. Deze zijn namelijk geïnstalleerd in twee aparte informatica-

zalen die op afstand van elkaar liggen en die gevoed worden door onaf-

hankelijke elektrische netwerken.

Dit concept van redundante hardware vertaalde zich in het opstarten 

van talrijke informaticaprojecten. Zo zijn de specificaties van de beka-

beling voor de tweede helft van de informaticazaal B geschreven en 

werd begonnen met de uitvoering ervan. Het einde van de werken is 

voorzien voor begin 2008 om er de uitrustingen, geleverd in het kader 

van CANAC 2, in te integreren. De behoeften inzake bekabeling voor de 

nieuwe operationele zaal kwamen ter studie te liggen.

Wat de netwerken betreft, werd de tweede fase van het WAN-project 

(Wide Area Network) beëindigd. Het WAN zou normaal gezien begin 

2008 operationeel worden. Er werden talrijke toepassingen gemigreerd 

naar het nieuwe WAN, wat ons toeliet om een groot aantal gehuurde 

lijnen naar de verscheidene regionale sites op te zeggen.

ATM Data Processing

De Migratie van CANAC

Het huidige CANAC moet natuurlijk volledig operationeel blijven totdat 

CANAC 2 in werking wordt gesteld. Om dit te verzekeren, werd alles in 
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Het grondplan van het nieuwe ATC Centre binnen het CANAC 2-project lijkt  
op een bloem met vier bladeren van telkens 14 werkposities.

het werk gezet om de informaticaomgeving ervan te doen evolueren. 

Zo werd de migratie voltooid van de Data General computers van het 

CANAC-automatiseringsysteem naar Linux-servers van de nieuwe ge-

neratie in het kader van het CANAC Migratieproject. Op die manier zal 

Belgocontrol mogelijke problemen vermijden die de komende maan-

den zouden kunnen opduiken doordat de vorige computers verouderd 

zijn en zal ons bedrijf de gestage groei van het luchtverkeer beter kun-

nen opvangen in afwachting van de indienststelling van het nieuwe 

luchtverkeersleidingcentrum. 

Dit project werd verwezenlijkt door Thales ATM in samenwerking met 

het ATM Data Processing team van Belgocontrol. 

Andere activiteiten

Voor ARTAS (de voornaamste radar tracker van CANAC), werden er 

nieuwe platformen ontplooid die op Linux draaien.

Ten slotte heeft de afdeling Engineering in het kader van het RFBS/

URS (het radarnoodsysteem), een operationele positie geïnstalleerd te 

Antwerpen en een trainingspositie in de toren van Brussel-Nationaal. 

Communicatie

ATIS 

Het nieuwe ATIS-systeem van de luchthaven van Oostende werd eind 

september 2007 in dienst gesteld. Dit systeem verschaft meteorolo-

gische informatie en gegevens over de operationele situatie op de 

luchthaven. Het wordt beluisterd door de piloten voordat zij landen 

of opstijgen en is verbonden met het nieuwe BAVART-b systeem van 

Brussel-Nationaal. 

ISAAC: geautomatiseerde communicatie van luchtvaartinformatie

In 2006 begon de ontwerpfase van COM 4, ISAAC genaamd (Innovative 

System for Automated Aeronautical Communications), dat de huidige 

switch COM 3 zal vervangen. Deze switch verzendt berichten tussen 

de diensten van Belgocontrol (AIS, MET...), de gebruikers van de natio-

nale luchthaven en de regionale luchthavens, de CFMU van Eurocontrol 

en de naburige ANSP’s. De berichten kunnen vliegplannen zijn of slot  

messages, NOTAM’s, weerkundige informatie, noodberichten, enz. 

Op 13 december 2007, heeft de Raad van Bestuur van Belgocontrol de 

procedure goedgekeurd voor de oproep tot kandidaten.

VCS-b: digitale vocale communicatie 

Naast het raadplegen van de radargegevens en de vliegplannen,  

gebruikt de luchtverkeersleider ook vocale communicatie. Ook 

hier rukt de modernisering op met het VCS-b project. VCS-b (Voice 

Communication System bravo) is een digitaal communicatiesysteem 

uitgerust met een groot aantal functionaliteiten om het werk van de 

luchtverkeersleiders te vergemakkelijken. Het touch screen van het 

VCS-b is zelfs uitgerust met een Instantaneous Voice Communication 

System (IVCS) dat, met een eenvoudige druk op de toets, toelaat om 

rechtstreeks in contact te treden met de gewenste correspondent. Dit 

systeem, dat werd ontdubbeld om een back-up te creëren die op een 

onafhankelijk informaticanetwerk functioneert, is een significante stap 

vooruit voor de veiligheid. Terwijl zijn voorganger, het VCSS, slechts 

over een honderdtal posten beschikte, zal de uitrusting van het nieuwe 

VCS-b in totaal 220 werkposten tellen.

Naast het VCS-b werd een tweede vergelijkbaar systeem voorzien 

(VCS-b’). Dit noodsysteem doet dienst als back-up in geval zich er een 

probleem zou voordoen met het VCS-b. De overschakeling van het ene 

systeem naar het andere duurt minder dan één minuut.

De fase van de Factory Acceptance Test van het VCS-b werd succesvol 

afgesloten in juni. De tweede helft van 2007 werd gewijd aan de Site 

Acceptance Test en aan de implementatie. De installatie is inmiddels  

gebeurd en de verkeersleiders hebben een grondige opleiding achter de 

rug. Vanaf oktober trad het systeem in werking als back-up en konden de 

verkeersleiders op elk moment terugkeren naar de vroegere apparatuur. 

De fase van de Site Acceptance Test moet begin 2008 afgerond zijn.

LRS: radiocommunicatie in noodsituaties

Het LRS werkt onafhankelijk van het VCS-b en laat de luchtverkeerslei-

ders toe om in VHF en UHF radiocontact te blijven met de piloten. Het 

LRS-project (Last Resort radio System) omvat de vervanging van de hui-
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dige ERU (Emergency Radio Unit) in CANAC en in de Contingency Tower, 

alsook de voorziening van een noodradio-installatie voor CANAC 2. 

Dankzij het LRS zullen de luchtverkeersleiders tegelijkertijd meerdere 

ATS-frequenties kunnen kiezen op hun bedieningsconsole, alsook  

discrete frequenties. Dit systeem laat bovendien de verdeling van  

frequenties toe in 8,33 kHz.

De bestelling van het LRS werd geplaatst in maart 2007. Na de voor-

bereiding van de inwerkingstelling van het project, werden de Factory 

Acceptance Tests verwezenlijkt, die met succes werden afgesloten. De 

installatie en de voltooiing van het systeem, gevolgd door een Site 

Acceptance Test, vinden plaats in de loop van het eerste trimester van 

2008.

Trunking

Belgocontrol beheert het digitale trunkingsysteem van de luchthaven 

van Brussel-Nationaal. Het gaat om een radiosysteem voor grond-grond 

communicatie. Begin 2006 werd het oude analoge netwerk vervangen 

door een numerieke uitrusting. Het aantal abonnementen steeg van 

890 in januari 2007 tot 936 in december, met name dankzij de komst 

van nieuwe luchtvaartmaatschappijen. De performantiescore van 2007 

bevestigde de kwaliteit van de dienstverlening van ons laboratorium 

dat de draagbare toestellen levert en herstelt. 

Navigatie

Instrument Landing System

Het ILS is een systeem waarmee vliegtuigen naar de landingsbaan kun-

nen worden begeleid, hetgeen vooral nuttig is in geval van slechte 

weersomstandigheden. De nieuwe installatie die het vorige ILS ver-

vangt (Instrument Landing System) op baan 29 van de luchthaven van 

Antwerpen, werd in juli 2007 in dienst gesteld. Het ILS van Charleroi, 

bestemd voor baan 25, werd besteld in 2007 en zal in 2008 geïnstal-

leerd worden.

Niet-directionele bakens

Een NDB (Non Directional Beacon) is een navigatiehulpmiddel dat zich 

op een vaste positie op de grond bevindt en dat het vliegtuig toelaat  

om zijn oriëntatie te bepalen ten opzichte van het baken. In 2006  

besliste Belgocontrol om het park van verouderde NDB’s te vernieuwen. 

In maart 2007 werd een bestelling van elf bakens geplaatst. Deze zullen 

in 2008 worden geïnstalleerd.

Update van het Remote Monitoring Maintenance Centre

Er werd een investering gedaan om het Remote Monitoring Maintenance 

Centre (RMMC) te updaten. Dankzij het centrum worden de navigatie-

systemen (VOR, DME, ILS, RDF) op éénzelfde plaats gesuperviseerd.  

Het geeft tevens alarmen en statusinformatie door.

Surveillance

Mode S Radars

Eén jaar na Bertem, werd de secundaire radar van het en-route radar-

station te St-Hubert vervangen door een Mode S radar. Na een gron-

dige technische en operationele evaluatie, werd de nieuwe installatie 

in februari 2007 in operationele dienst gesteld. De Mode S technologie 

biedt onder andere een oplossing voor de beperkingen inzake het aan-

tal codes van de huidige secundaire radars, een nauwkeurigere lokalisa-

tie en identificatie van de vliegtuigen en laat toe om een groot aantal 

gegevens automatisch op het radarscherm van de luchtverkeersleider 

weer te geven. Alle functionaliteiten van deze nieuwe technologie zul-

len echter slechts kunnen worden gebruikt vanaf het moment dat de 

Mode S-voorzieningen in CANAC 2 zullen geïntegreerd zijn.

Bovendien werd een procedure tot offerteaanvraag goedgekeurd door 

de Raad van Bestuur voor de vervanging van de naderingsradars te 

Brussel-Nationaal, Charleroi en Oostende. Dit vloeit enerzijds voort uit 

de noodzaak om apparatuur die ten einde levensduur is, te vervangen  

en laat anderzijds toe om een technologische sprong voorwaarts 

te maken wat betreft de secundaire radar (Mode S). Verder werd ook  

beslist om Brussel-Nationaal uit te rusten met een radarsysteem dat de  

primaire en de Mode S functionaliteiten combineert.
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De controletoren van Brussel-Nationaal, die bekend staat als één van de 

meest moderne in dienst, onderging een reeks nieuwe ontwikkelingen. 

Het Airport Movement System (AMS), ontwikkeld door Belgocontrol, 

verwerkt de radar- en vliegplangegevens en biedt de torenverkeerslei-

ders een performant beheerssysteem van de vliegtuigbewegingen op 

de luchthaven. Dit systeem evolueert permanent om zich aan te pas-

sen aan de internationale concepten die vooruitlopen op de verwachte 

groei van het luchtverkeer. Zo omvat het AMS de verscheidene modules 

van het A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control 

System) en van het CDM (Collaborative Decision Making).

De ‘Surveillance’-module van A-SMGCS verwerkt de informatie ko-

mende van de grondradars en de multilateratie en geeft het resultaat 

weer op radarschermen in de vorm van positie- en identificatiegege-

vens van de vliegtuigen op de grond, bij het landen en bij het opstij-

gen. De vervanging van de weergavemodule door een intern ontwik-

keld AMS-programma werd in 2007 voorbereid en geïnstalleerd op de 

Approach posities (APP) in CANAC en op die van de Clearance Delivery 

(CLD) in de Toren van Brussel-Nationaal. De volgende fase zal de inte-

gratie zijn van de informatie afkomstig van vliegplannen en luchthaven-

systemen van het bestaande AMS, om de modules Control, Routing en 

Planning van de A-SMGCS te optimaliseren.

In 2007 werd bij de ontwikkelingsactiviteiten van het AMS voorrang ver-

leend aan het CANAC 2-project. Er moet inderdaad een nieuwe inter-

face worden ontworpen tussen het Eurocat-E systeem van CANAC 2 en 

het AMS opdat de dienstverlening in de toren minstens op hetzelfde 

niveau zou blijven en kan evolueren zoals voorzien. Tezelfdertijd heeft 

AMS Ontwikkelingen zich ertoe verbonden om een versie van de AMS 

radar- en vliegplantoepassingen voor te bereiden om het gebruik ervan 

in de nieuwe werkposities van CANAC 2 toe te laten. 

Visual Training Room

Op de tiende verdieping van de Toren te Brussel-Nationaal werd een 

Visual Training Room ingericht, net onder de operationele uitkijkpost. 

De oplevering werd eind februari 2007 uitgevoerd. De zaal is in hoofd-

zaak bestemd voor de opleiding van nieuwe luchtverkeersleiders en 

werd dus op dezelfde manier uitgerust als de verdieping erboven, maar 

bevat minder werkposities. Dankzij dit ontwerp kunnen wij onze op-

dracht om het luchtverkeer in goede banen te leiden, te allen tijde blij-

ven verzekeren, zelfs tijdens onderhoudswerken, herstellingen of aan-

passingen in functie van toekomstige ontwikkelingen. Ook voor de 

opleiding is dit gunstig: voortaan kunnen de verkeersleiders zich in de 

VTR familiariseren met nieuwe uitrustingen, zonder daarbij de operatio-

nele taken te verstoren.

Meteorologie

Geautomatiseerde meteosensoren en ijzeldetectiesysteem 

In 2007 werden de vervanging van de geautomatiseerde meteosenso-

ren en de integratie van de gegevens ervan in het BARWIS uitgevoerd op 

de openbare regionale luchthavens en op de vliegvelden van St-Hubert 

en Spa. De laatste fase van het project, die de installatie zal omvatten 

van de bijkomende sensoren (voornamelijk om ijzel te detecteren), zal 

in 2008 worden verwezenlijkt. Belgocontrol zal voortaan alle interes-

sante meteorologische variabelen op de grond kunnen detecteren door  

gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie. 

Synergie met de Meteowing

Wat betreft de hoogtepeilingen, lanceerde Belgocontrol zijn ballonnen 

overdag in St-Hubert en het Koninklijk Meteorologische Instituut deed 

dit ’s nachts in Ukkel. De veroudering van onze uitrustingen en de beslis-

sing van het KMI om geen hoogtepeilingen meer uit te voeren, zorgden 

ervoor dat Belgocontrol met de Meteowing van het Luchtcomponent 

van Defensie onderhandelde met het oog op de gezamenlijke aankoop 

en beheer van een nieuw systeem dat in staat is om deze waarnemingen 

uit te voeren. Het systeem laat toe om een essentiële variabele voor het 

luchtverkeer op te sporen: de Low-Level Temperature Inversion (LLTI).

Voor Belgocontrol is dit project de gelegenheid om de mogelijke syner-

gieën te verkennen tussen burgerlijken en militairen op het vlak van de 

luchtvaartmeteorologie.

In 2007 ging alle aandacht naar de migratie  
van het CANAC-automatiseringssysteem  
naar Linux-servers van de nieuwste generatie.
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Het leveren van accurate meteorologische informatie  
aan de luchtvaartsector is de kernactiviteit  

van de Belgocontrol-meteodienst.



41

heeft op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de 

bedragen opgenomen in de jaarrekening. 

Het College heeft de gegrondheid van de waarderingsregels, de rede-

lijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt 

door het autonome overheidsbedrijf, alsook de voorstelling van de jaar-

rekening als geheel beoordeeld. Het College is van mening dat deze 

werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van 

zijn oordeel. 

Naar het oordeel van het College geeft de jaarrekening afgesloten op 

31 december 2007 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële 

toestand en de resultaten van het autonoom overheidsbedrijf, in over-

eenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel.

2. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door 

het autonoom overheidsbedrijf van de wet van 21 maart 1991, het 

Wetboek van vennootschappen, van de statuten en van het beheers-

contract vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is de verantwoordelijkheid van het College om in zijn verslag de 

volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die 

niet van aard zijn om de draagwijdte van zijn verklaring over de jaar-

rekening te wijzigen:

• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en 

stemt overeen met de jaarrekening. Het College kan zich echter 

niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s 

en onzekerheden waarmee het autonoom overheidsbedrijf wordt 

geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie 

of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige 

ontwikkeling. Het College kan evenwel bevestigen dat de verstrekte 

gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de 

informatie waarover het beschikt in het kader van zijn mandaat.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 

boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing 

zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

• Het College heeft geen kennis gekregen van gedane verrichtingen 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, en meer be-

paald, in gevolge artikel 25 van de wet van 21 maart 1991 houdende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven dat verwijst 

naar de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen, 

heeft het College van Commissarissen de eer u verslag uit te brengen 

over de uitvoering van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 

31 december 2007 voor het autonome overheidsbedrijf Belgocontrol. 

Het verslag omvat zijn oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste 

bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

1. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud 

Het College heeft de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2007, opgesteld op basis van het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een 

balanstotaal van 340.283.453,72 € en waarvan de resultatenrekening af-

sluit met een te bestemmen winst van het boekjaar van 4.093.615,65 €.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: 

het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne con-

trole met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de 

jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 

fraude of het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van ge-

schikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramin-

gen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van het College een oordeel over deze 

jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van zijn controle. Het 

College heeft zijn controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen. Deze 

controlenormen vereisen dat de controle zo wordt georganiseerd en 

uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 

fraude of van het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen, heeft het College reke-

ning gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisa-

tie van het autonoom overheidsbedrijf, alsook met haar procedures van 

interne controle. Het College heeft van de verantwoordelijken en van 

het bestuursorgaan van het autonoom overheidsbedrijf de voor onze 

controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Het College 

Verslag van het College van Commissarissen
Boekjaar 2007
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of beslissingen in overtreding met de wet van 21 maart 1991, het 

Wetboek van vennootschappen of het organiek statuut van het 

autonoom overheidsbedrijf, evenals het beheerscontract. De voorge-

stelde verwerking van het resultaat stemt overeen met de wettelijke 

bepalingen.

• Wat de vergelijkbaarheid betreft tussen de jaarrekening afgesloten op 

31 december 2007 en deze van het voorgaand boekjaar, wordt ver-

wezen naar de toelichting bij het wettelijk schema van voornoemde 

jaarrekening, inzonderheid naar de commentaar met betrekking tot 

de toepassing van artikel 29 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 

2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen dat stelt:

 “Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een in dit 

hoofdstuk bedoelde waarderingsregel niet leidt tot nakoming van het 

bepaalde in artikel 24, eerste lid, moet daarvan worden afgeweken ten 

einde te voldoen aan de in het voornoemde artikel bedoelde verplichting.

Dergelijke afwijking wordt in de toelichting vermeld en verantwoord. 

De geraamde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en 

het resultaat van de vennootschap wordt vermeld in de toelichting bij de 

jaarrekening over het boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel 

voor het eerst wordt toegepast.”

 Samengevat wordt in de jaarrekening afgesloten op 31  december 2007 

een meerwaarde van 38.144.789,57 € op de verkoop van het gedeelte 

van het CCN-gebouw dat aan Belgocontrol toebehoorde, geboekt 

onder de uitzonderlijke opbrengsten wat aan de grondslag ligt van 

een wijziging van de waarderingsregels van het autonoom overheids-

bedrijf.

 Naar analogie met de boeking van een belastingvrije reserve in 

handelsvennootschappen, wordt op 31 december 2007 een “Reserve 

voor afvlakking van de kosten” gevormd, ten belope van deze meer-

waarde gegenereerd door de verkoop van voornoemd gebouw en 

dit vóór resultaatverwerking. Deze reserve zal het voorwerp uitmaken 

van een terugname gespreid over 7 jaar vanaf 1 oktober 2007.

 De aanleg van deze reserve heeft als gevolg dat artikel 38 van het 

beheerscontract van 21 januari 2005 afgesloten tussen de Staat en 

Belgocontrol, op voornoemd bedrag niet kan worden toegepast. 

Dit artikel bepaalt dat de nettowinst wordt toegewezen aan een 

beschikbare reserve. Het bepaalt verder dat elke vermindering van 

deze reserve onderworpen is aan de goedkeuring van de Minister.

 De impact van deze operatie op de balans afgesloten per  

31 december 2007 bestaat erin dat een bedrag van 36.782.475,66 € 

wordt geboekt op het eigen vermogen als “Reserve voor  afvlakking 

van de kosten”. Voornoemd bedrag is het resultaat van de meer-

waarde van 38.144.789,57 € verminderd met het bedrag van de 

aanwending daarvan tijdens het vierde kwartaal 2007 ten belope van 

1.362.313,91 €. 

 De impact van deze operatie op de resultatenrekening van het 

boekjaar 2007 bestaat in de vermindering van de te bestemmen 

winst van het boekjaar ten belope van 36.782.475,66 € waaraan een 

effect moet worden toegevoegd van 1.011.792,83 € als gevolg van 

de vermindering van de “assiette de route 2007”.

Tot slot wenst het College de diensten van Belgocontrol te danken voor 

de efficiënte hulp die zij het College tijdens de uitvoering van zijn con-

troleopdracht hebben gegeven.

Opgemaakt te Brussel op 15 april 2008.

 

Het College van Commissarissen,

De leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

VAN IMPE, MERTENS & ASSOCIATES BV NV, 

Bedrijfsrevisoren 

vertegenwoordigd door

Herman VAN IMPE, Vennoot

Burg. BVBA Michel DELBROUCK & C°,

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Michel DELBROUCK, Vennoot, 

Voorzitter van het College van Commissarissen

Het Rekenhof 

vertegenwoordigd door 

Romain LESAGE, Raadsheer in het Rekenhof Philippe ROLAND, Voorzitter van het Rekenhof

De 'forward scatter' is één van de vele geautomatiseerde meteosensoren die in 2007 
geïnstalleerd werden. Het meettoestel bepaalt onder andere de zichtbaarheid op de 

banen van de luchthaven van Brussel-Nationaal.
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Jaarrekening 
Boekjaar 2007



PASSIVA Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

EIGEN VERMOGEN 10/15 235.729.072,02 195.979.044,07

  Kapitaal 10 145.000.000,00 145.000.000,00
 Geplaatst kapitaal 100 145.000.000,00 145.000.000,00
 Niet-opgevraagd kapitaal 101

 Uitgiftepremies 11

 Herwaarderingsmeerwaarden 12

 Reserves 13 86.990.608,16 46.168.426,75
 Wettelijke reserve 130 2.855.099,57 2.555.099,57
 Onbeschikbare reserves 131

 Voor eigen aandelen 1310
 Andere 1311

 Reserves 36.782.475,66
 Beschikbare reserves 133 47.353.032,93 43.613.327,18

 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Kapitaalsubsidies 15 3.738.463,86 4.864.527,22

 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 5.004.857,54 5.095.350,90

 Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 5.004.857,54 5.095.350,90
 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
 Belastingen 161
 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
 Overige risico’s en kosten 163/5 5.004.857,54 5.095.350,90

 Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 99.549.524,16 107.926.533,85

  Schulden op meer dan één jaar 17 42.944.348,74 49.527.946,84
 Financiële schulden 170/4 42.377.873,99 49.004.572,09

 Achtergestelde leningen 170
 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
 Kredietinstellingen 173 42.377.873,99 49.004.572,09
 Overige leningen 174

 Handelsschulden 175
 Leveranciers 1750
 Te betalen wissels 1751

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
 Overige schulden 178/9 566.474,75 523.374,75

  Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 46.748.971,60 43.413.416,24
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 6.626.698,10 6.450.092,41
 Financiële schulden 43

 Kredietinstellingen 430/8
 Overige leningen 439

 Handelsschulden 44 22.125.573,07 19.856.530,20
 Leveranciers 440/4 22.125.573,07 19.856.530,20
 Te betalen wissels 441

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 17.996.700,43 17.106.793,63

 Belastingen 450/3 2.189.844,22 2.272.575,23
 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 15.806.856,21 14.834.218,40

 Overige schulden 47/48

  Overlopende rekeningen 492/3 9.856.203,82 14.985.170,77

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 340.283.453,72 309.000.928,82

ACTIVA Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

VASTE ACTIVA 20/28 207.787.998,98 224.780.851,23

 Oprichtingskosten 20 38.112.874,73 44.487.972,86

 Immateriële vaste activa 21 575.975,90 814.812,35

 Materiële vaste activa 22/27 168.539.762,15 179.403.809,68
 Terreinen en gebouwen 22 99.720.160,89 114.529.297,81
 Installaties, machines en uitrusting 23 51.708.295,53 54.497.532,20
 Meubilair en rollend materieel 24 4.162.510,04 4.333.042,79
 Leasing en soortgelijke rechten 25
 Overige materiële vaste activa 26 5.903,83 10.942,52
 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 12.942.891,86 6.032.994,36

 Financiële vaste activa 28 559.386,20 74.256,34
 Verbonden ondernemingen 280/1 61.973,38 61.973,38

 Deelnemingen 280 61.973,38 61.973,38
 Vorderingen 281

 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3
 Deelnemingen 282
 Vorderingen 283

 Andere financiële vaste activa 284/8 497.412,82 12.282,96
 Aandelen 284
 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 497.412,82 12.282,96

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 132.495.454,74 84.220.077,59

 Vorderingen op meer dan één jaar 29
 Handelsvorderingen 290
 Overige vorderingen 291

 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
 Voorraden 30/36

 Grond- en hulpstoffen 30/31
 Goederen in bewerking 32
 Gereed product 33
 Handelsgoederen 34
 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
 Vooruitbetalingen 36

 Bestellingen in uitvoering 37

 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 81.445.159,39 32.509.984,62
 Handelsvorderingen 40 6.952.019,33 6.760.228,48
 Overige vorderingen 41 74.493.140,06 25.749.756,14

 Geldbeleggingen 50/53 36.137.530,94 39.500.771,91
 Portefeuille investeringen 5.017.297,00 6.088.285,97
 Overige beleggingen 51/53 31.120.233,94 33.412.485,94

 Liquide middelen 54/58 2.928.665,05 626.674,91

 Overlopende rekeningen 490/1 11.984.099,36 11.582.646,15

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 340.283.453,72 309.000.928,82

Balans na winstverdeling



PASSIVA Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

EIGEN VERMOGEN 10/15 235.729.072,02 195.979.044,07

  Kapitaal 10 145.000.000,00 145.000.000,00
 Geplaatst kapitaal 100 145.000.000,00 145.000.000,00
 Niet-opgevraagd kapitaal 101

 Uitgiftepremies 11

 Herwaarderingsmeerwaarden 12

 Reserves 13 86.990.608,16 46.168.426,75
 Wettelijke reserve 130 2.855.099,57 2.555.099,57
 Onbeschikbare reserves 131

 Voor eigen aandelen 1310
 Andere 1311

 Reserves 36.782.475,66
 Beschikbare reserves 133 47.353.032,93 43.613.327,18

 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Kapitaalsubsidies 15 3.738.463,86 4.864.527,22

 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 5.004.857,54 5.095.350,90

 Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 5.004.857,54 5.095.350,90
 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
 Belastingen 161
 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
 Overige risico’s en kosten 163/5 5.004.857,54 5.095.350,90

 Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 99.549.524,16 107.926.533,85

  Schulden op meer dan één jaar 17 42.944.348,74 49.527.946,84
 Financiële schulden 170/4 42.377.873,99 49.004.572,09

 Achtergestelde leningen 170
 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
 Kredietinstellingen 173 42.377.873,99 49.004.572,09
 Overige leningen 174

 Handelsschulden 175
 Leveranciers 1750
 Te betalen wissels 1751

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
 Overige schulden 178/9 566.474,75 523.374,75

  Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 46.748.971,60 43.413.416,24
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 6.626.698,10 6.450.092,41
 Financiële schulden 43

 Kredietinstellingen 430/8
 Overige leningen 439

 Handelsschulden 44 22.125.573,07 19.856.530,20
 Leveranciers 440/4 22.125.573,07 19.856.530,20
 Te betalen wissels 441

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 17.996.700,43 17.106.793,63

 Belastingen 450/3 2.189.844,22 2.272.575,23
 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 15.806.856,21 14.834.218,40

 Overige schulden 47/48

  Overlopende rekeningen 492/3 9.856.203,82 14.985.170,77

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 340.283.453,72 309.000.928,82

ACTIVA Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

VASTE ACTIVA 20/28 207.787.998,98 224.780.851,23

 Oprichtingskosten 20 38.112.874,73 44.487.972,86

 Immateriële vaste activa 21 575.975,90 814.812,35

 Materiële vaste activa 22/27 168.539.762,15 179.403.809,68
 Terreinen en gebouwen 22 99.720.160,89 114.529.297,81
 Installaties, machines en uitrusting 23 51.708.295,53 54.497.532,20
 Meubilair en rollend materieel 24 4.162.510,04 4.333.042,79
 Leasing en soortgelijke rechten 25
 Overige materiële vaste activa 26 5.903,83 10.942,52
 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 12.942.891,86 6.032.994,36

 Financiële vaste activa 28 559.386,20 74.256,34
 Verbonden ondernemingen 280/1 61.973,38 61.973,38

 Deelnemingen 280 61.973,38 61.973,38
 Vorderingen 281

 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3
 Deelnemingen 282
 Vorderingen 283

 Andere financiële vaste activa 284/8 497.412,82 12.282,96
 Aandelen 284
 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 497.412,82 12.282,96

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 132.495.454,74 84.220.077,59

 Vorderingen op meer dan één jaar 29
 Handelsvorderingen 290
 Overige vorderingen 291

 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
 Voorraden 30/36

 Grond- en hulpstoffen 30/31
 Goederen in bewerking 32
 Gereed product 33
 Handelsgoederen 34
 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
 Vooruitbetalingen 36

 Bestellingen in uitvoering 37

 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 81.445.159,39 32.509.984,62
 Handelsvorderingen 40 6.952.019,33 6.760.228,48
 Overige vorderingen 41 74.493.140,06 25.749.756,14

 Geldbeleggingen 50/53 36.137.530,94 39.500.771,91
 Portefeuille investeringen 5.017.297,00 6.088.285,97
 Overige beleggingen 51/53 31.120.233,94 33.412.485,94

 Liquide middelen 54/58 2.928.665,05 626.674,91

 Overlopende rekeningen 490/1 11.984.099,36 11.582.646,15

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 340.283.453,72 309.000.928,82



Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Uitzonderlijke opbrengsten 76 38.188.395,10 18.914,50

 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminde-  
 ringen op immateriële en materiële vaste activa 760

 Terugneming van waardeverminderingen op financiële  
 vaste activa 761

 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke  
 risico’s en kosten 762

 Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 763 38.151.293,11 17.366,74

 Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 37.101,99 1.547,76

 Uitzonderlijke kosten 66 1.320.393,08 3.421.795,68

 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op  
 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 468.661,05 2.171.104,42

 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten  
 Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 456.512,50

 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 330.281,57 110.655,96

 Andere uitzonderlijke kosten 664/8 521.450,46 683.522,80

 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669

 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-) 9903 40.876.091,31 -53.909,90

 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 780

 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77
 Belastingen 670/3
 Regularisering van belastingen en terugneming van  
 voorzieningen voor belastingen 77

 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 40.876.091,31 -53.909,90

 Onttrekking aan de reserves 1.362.313,91

 Overboeking naar de reserves 38.144.789,57

 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 4.093.615,65 -53.909,90 

Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Bedrijfsopbrengsten 70/74 198.302.029,34 194.918.358,49

 Omzet 70 193.606.079,16 191.586.253,15

 Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking  
 en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (+)/(-) 71

 Geproduceerde vaste activa 72

 Andere bedrijfsopbrengsten 74 4.695.950,18 3.332.105,34

 Bedrijfskosten 60/64 194.889.049,77 191.162.713,45
 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

 Aankopen 600/8

 Afname (toename) van de voorraad (+)/(-) 609

 Diensten en diverse goederen 61 60.764.016,47 60.082.316,64

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 106.961.100,29 102.926.192,47

 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings  
 kosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 25.432.833,25 25.223.412,26

 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe- 
 ring en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -483.319,98 752.798,31

 Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen  
 (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/7 -531.613,43 1.265.726,34

 Andere bedrijfskosten 640/8 2.746.033,17 912.267,43

 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

 Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-) 9901 3.412.979,57 3.755.645,04

 Financiële opbrengsten 75 2.400.258,13 1.830.735,73
 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

 Opbrengsten uit vlottende activa 751 951.448,29 449.282,94

 Andere financiële opbrengsten 752/9 1.448.809,84 1.381.452,79

 Financiële kosten 65 1.805.148,41 2.237.409,49
 Kosten van schulden 650 1.702.658,73 1.941.758,81

 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voor- 
 raden, bestellingen in uitvoering en handelvorderingen  
 Toevoegingen (Terugneming) (+)/(-) 651

 Andere financiële kosten 652/9 102.489,68 295.650,68

 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting (+)/(-) 9902 4.008.089,29 3.348.971,28

Resultatenrekening



Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Uitzonderlijke opbrengsten 76 38.188.395,10 18.914,50

 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminde-  
 ringen op immateriële en materiële vaste activa 760

 Terugneming van waardeverminderingen op financiële  
 vaste activa 761

 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke  
 risico’s en kosten 762

 Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 763 38.151.293,11 17.366,74

 Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 37.101,99 1.547,76

 Uitzonderlijke kosten 66 1.320.393,08 3.421.795,68

 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op  
 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 468.661,05 2.171.104,42

 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten  
 Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 456.512,50

 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 330.281,57 110.655,96

 Andere uitzonderlijke kosten 664/8 521.450,46 683.522,80

 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669

 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-) 9903 40.876.091,31 -53.909,90

 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 780

 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77
 Belastingen 670/3
 Regularisering van belastingen en terugneming van  
 voorzieningen voor belastingen 77

 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 40.876.091,31 -53.909,90

 Onttrekking aan de reserves 1.362.313,91

 Overboeking naar de reserves 38.144.789,57

 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 4.093.615,65 -53.909,90 

Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Bedrijfsopbrengsten 70/74 198.302.029,34 194.918.358,49

 Omzet 70 193.606.079,16 191.586.253,15

 Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking  
 en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (+)/(-) 71

 Geproduceerde vaste activa 72

 Andere bedrijfsopbrengsten 74 4.695.950,18 3.332.105,34

 Bedrijfskosten 60/64 194.889.049,77 191.162.713,45
 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

 Aankopen 600/8

 Afname (toename) van de voorraad (+)/(-) 609

 Diensten en diverse goederen 61 60.764.016,47 60.082.316,64

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 106.961.100,29 102.926.192,47

 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings  
 kosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 25.432.833,25 25.223.412,26

 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe- 
 ring en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -483.319,98 752.798,31

 Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen  
 (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/7 -531.613,43 1.265.726,34

 Andere bedrijfskosten 640/8 2.746.033,17 912.267,43

 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

 Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-) 9901 3.412.979,57 3.755.645,04

 Financiële opbrengsten 75 2.400.258,13 1.830.735,73
 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

 Opbrengsten uit vlottende activa 751 951.448,29 449.282,94

 Andere financiële opbrengsten 752/9 1.448.809,84 1.381.452,79

 Financiële kosten 65 1.805.148,41 2.237.409,49
 Kosten van schulden 650 1.702.658,73 1.941.758,81

 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voor- 
 raden, bestellingen in uitvoering en handelvorderingen  
 Toevoegingen (Terugneming) (+)/(-) 651

 Andere financiële kosten 652/9 102.489,68 295.650,68

 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting (+)/(-) 9902 4.008.089,29 3.348.971,28



Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 4.039.705,75 -53.909,90

 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 4.093.615,65 -53.909,90

 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -53.909,90

 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

 aan de reserves 792

 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 4.039.705,75
 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

 aan de wettelijke reserve 6920 300.000,00

 aan de overige reserves 6921 3.739.705,75

 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -53.909,90

 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

 Uit te keren winst 694/6
 Vergoeding van het kapitaal 694

 Bestuurders of zaakvoerders 695

 Andere rechthebbenden 696

Resultaatverwerking
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Samenvatting van de waarderingsregels
Boekjaar 2007

Codes Boekjaar 2007 in € Boekjaar 2006 in €

 Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 4.039.705,75 -53.909,90

 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 4.093.615,65 -53.909,90

 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -53.909,90

 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

 aan de reserves 792

 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 4.039.705,75
 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

 aan de wettelijke reserve 6920 300.000,00

 aan de overige reserves 6921 3.739.705,75

 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -53.909,90

 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

 Uit te keren winst 694/6
 Vergoeding van het kapitaal 694

 Bestuurders of zaakvoerders 695

 Andere rechthebbenden 696

Activa

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten en eerste vestigingskosten worden onmiddellijk 

ten laste genomen tijdens het boekjaar waarin zij werden gemaakt.

De herstructureringskosten worden geactiveerd wanneer het gaat om 

welbepaalde uitgaven die verband houden met een ingrijpende wijzi-

ging in de structuur of de organisatie van de vennootschap en deze uit-

gaven een blijvende en gunstige weerslag hebben op de rentabiliteit 

van de vennootschap.

Deze kosten maken het voorwerp uit van afschrijvingen in jaarlijkse 

schijven van 20 %; de kosten echter van de onder de activa opgenomen 

eenmalige patronale bijdrage van de opgebouwde rustpensioenrech-

ten per 31 december 2004 door de niet-actieven worden afgeschreven 

in jaarlijkse schijven van 10 %, overeenkomstig artikel 2, 3de lid van het 

KB van 27/12/2004.

Immateriële vaste activa

De vergoedingen voor licenties en octrooien zijn opgenomen onder 

deze rubriek en zijn onderworpen aan een lineair afschrijvingspercen-

tage van 20 % per jaar. Studies daarentegen worden via de betrokken 

kostenrekening direct in last genomen in de “Diensten en diverse goe-

deren” (toegepast vanaf het jaar 2000).

Materiële vaste activa

De vaste activa worden opgenomen op het actief van de balans tegen 

hun aankoopwaarde, inclusief de bijkomende kosten die voor de grote 

projecten naast de niet terugvorderbare belastingen en vervoerkosten, 

de erelonen voor architecten en studiebureaus omvatten (m.b.t. stabili-

teit, speciale technieken, veiligheid en controle).

De afschrijvingen worden berekend per maand op lineaire wijze, vol-

gens de percentages vermeld in de afschrijvingstabel, terwijl de maand 

van indienststelling overeen stemt met de eerste maandelijkse afschrij-

vingsschijf.

De vaste activa worden beschouwd als in dienst genomen hetzij op de 

datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering (op die da-

tum kunnen ze gelicht worden uit de rubriek Vaste activa in aanbouw 

waarop ze geregistreerd waren en op hun specifieke rekening worden 

geboekt), hetzij op de datum van de levering van het goed.

Uitzonderlijk kan Belgocontrol afschrijvingen voorzien op de vaste ac-

tiva in aanbouw, wanneer de indienstneming plaatsheeft voor de voor-

lopige oplevering; in een dergelijk geval wordt rekening gehouden met 

de werkelijke datum van de indienstneming.

Financiële vaste activa

Verbonden ondernemingen

De financiële vaste activa worden geboekt op de actiefzijde van de  

balans tegen hun aankoopwaarde.

Op het einde van elk boekjaar, wordt de waardering herzien in functie 

van de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de onderne-

ming waarin de deelneming wordt gehouden.

Waardeverminderingen worden geboekt voor de financiële vaste activa 

waarvoor een duurzame minwaarde wordt vastgesteld of waarvan de 

terugbetaling in zijn geheel of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is.

Een herstel van de waardeverminderingen wordt doorgevoerd ten be-

lope van de genoemde waardeverminderingen indien later een duur-

zame meerwaarde wordt vastgesteld.

Wanneer de geraamde waarde hoger is dan de waarde van de geboekte 

post wordt, in principe, geen verandering aangebracht aan de boek-

houdkundige waarde.

Handelsvorderingen op meer dan één jaar

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde of hun 

aankoopwaarde.

Een waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realisatie-

waarde op de dag van de afsluiting lager is dan de boekhoud-
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kundige waarde – en voor zover het gaat om een duurzame waarde-

vermindering – of wanneer de terugbetaling op de vervaldag, in zijn 

geheel of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is.

De waarderingsregels betreffende deviezen zijn hierop van toepassing.

Voorraden

De aangekochte goederen vertegenwoordigen een relatief onbelang-

rijk bedrag in vergelijking met het totaal van de rubriek “Bedrijfskosten”.  

Ze worden daarom toegewezen aan de “Diensten en diverse goederen” 

en dus volledig ten laste genomen op het ogenblik van de levering.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde of hun 

aankoopwaarde en zijn aan dezelfde waarderingsregels onderworpen 

als de vorderingen op meer dan één jaar.

Geldbeleggingen

- De geldbeleggingen op termijnrekeningen worden geboekt tegen 

hun aankoopwaarde;

- De beleggingen in verhandelbare titels worden gewaardeerd tegen 

de marktwaarde die op nuttige wijze het rendement van de beleg-

ging meet voor de gedekte periode op de datum van het verslag;

- De titels die een vaste aflossingswaarde hebben en niet verhan-

delbaar zijn op de markt, worden gewaardeerd als hadden ze een 

constant rendementsniveau tot op hun vervaldag.

Overlopende rekeningen van het actief

Deze rubriek omvat:

- Over te dragen kosten, d.w.z. de pro rata van kosten die werden 

gemaakt tijdens het boekjaar of vorig boekjaar, maar die ten laste van 

één of meer volgende boekjaren moeten worden gebracht;

- Verworven opbrengsten, d.w.z. de pro rata van opbrengsten die 

slechts in de loop van een volgend boekjaar worden geïnd, maar 

betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

Passiva

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Op het einde van elk boekjaar, onderzoekt de Raad van Bestuur, een be-

slissing nemend met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, de 

aan te leggen voorzieningen om de te verwachten risico’s en kosten te 

dekken, namelijk:

- de kosten die inherent zijn aan grote herstellings- en onderhouds-

werken;

- de risico’s die ontstaan zijn tijdens het boekjaar uit duidelijk omschre-

ven toekomstige verliezen en kosten;

- de verliezen of kosten van duidelijk omschreven aard, ontstaan 

tijdens het boekjaar, maar waarvan het bedrag nog niet vaststaat;

- de verbintenissen ingevolge individuele overeenkomsten afgesloten 

met de personeelsleden, met een definitief karakter en die concreet 

de vorm aannamen van overeenkomsten afgesloten in het kader van 

herstructureringsmaatregelen.

De tijdens de vorige boekjaren aangelegde voorzieningen dienen te 

worden herzien en teruggenomen te worden in de resultaten indien ze 

niet meer geheel of gedeeltelijk noodzakelijk zijn.

Schulden op meer dan één jaar en schulden op ten hoogste één jaar

Deze schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

De bezoldigingen en sociale lasten worden gewaardeerd overeenkom-

stig de geldende sociale en fiscale regelgeving en de akkoorden afge-

sloten met de representatieve organisaties van de werknemers.

De waarderingsregels betreffende deviezen zijn hierop van toepassing.

Overlopende rekeningen van het passief

De rubriek omvat:

- De toe te rekenen kosten, d.w.z. de pro rata van kosten die pas in een 

later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op 

het verstreken boekjaar;

- De over te dragen opbrengsten, d.w.z. de pro rata van opbrengsten 

die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar zijn geïnd, 

doch geheel of gedeeltelijk op een later boekjaar betrekking hebben
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Algemene principes van toepassing op de waardering van de 

 activa en passiva die in deviezen zijn uitgedrukt

De verrichtingen in vreemde munten worden omgezet in euro tegen de 

koers van de dag van de verrichting.

Op het einde van het boekjaar, worden zowel de vaste activa (imma-

teriële, materiële of financiële) als de andere activa en passiva voor het 

gedeelte van het saldo van die rekeningen uitgedrukt of oorspronkelijk 

in deviezen, omgezet aan de wisselkoers van toepassing bij hun inboe-

king.

“En route” heffingen

De “En route” heffingen worden aan de gebruikers van ons luchtruim 

gefactureerd via Eurocontrol.

Zij dekken de kosten van onze “En route” controle, de kosten van de “En 

route” controle uitgevoerd in ons hoger luchtruim door het Eurocontrol 

centrum te Maastricht, alsook de werkingskosten van het Agentschap 

Eurocontrol. Deze twee laatste elementen worden door ons voorgefi-

nancierd.

Jaarlijks, in de maand oktober van het jaar n-1, wordt de berekening van 

de “unit rate” voor het volgende jaar door Eurocontrol gefinaliseerd. 

De “unit rate” wordt berekend door de volgende deling:

Raming voor het jaar n van [ de nationale kostenbasis  
+ de kosten van Eurocontrol ] 

+ / - correctiemechanisme (zie hierna)

= 
Raming van het aantal service units voor het jaar n

De bedragen door Eurocontrol gefactureerd aan de gebruikers van het 

luchtruim in het jaar n resulteren uit de vermenigvuldiging van de be-

rekende “unit rate” met een aantal reële ‘service units’ die rekening hou-

den met het gewicht van het vliegtuig en de afstand afgelegd in het 

Belgisch luchtruim.

Op het einde van het jaar n zijn de reële kostenbasissen en aantal ser-

vice units gekend. De verschillen met de geraamde elementen resulte-

ren in een correctiemechanisme dat 2 jaar later (n+2) verrekend wordt. 

Een onderfacturatie in het jaar n wordt toegevoegd aan de geraamde 

kostenbasissen van het jaar n+2 terwijl een overfacturatie in het jaar n 

afgetrokken wordt van de geraamde kostenbasissen van het jaar n+2. 

Dit correctiemechanisme heeft bijgevolg een impact op de “unit rate” 

van het jaar n + 2.

Bij de goedkeuring van de nieuwe tarieven voor de landings/opstij-

gingsrechten, toepasbaar vanaf 1 april 2001, werden door de Raad van 

Bestuur nieuwe verdeelsleutels voor de indirecte kosten goedgekeurd.

Toelichting: ACTIVA

Oprichtingskosten

Rechtvaardiging van het onder de activa opnemen van de herstruc-

tureringskosten:

•	 Pensioenverplichtingen	Belgocontrol:

 Er wordt verwezen naar artikel 2,§3, 2 de lid van het K.B. tot herstruc-

tering van de wettelijke pensioensverplichtingen van Belgocontrol 

d.d. 27/12/2004.

•	 Plan	voor	eindeloopbaanonderbreking:

 Dit plan maakte het voorwerp uit van een collectief akkoord afgeslo-

ten op 31 maart 2004 met de sociale partners. In dat kader drukten 

60 medewerkers van ten minste 55 jaar de wens uit te willen genie-

ten van de mogelijkheid van een vervroegd vertrek. De gunstige en 

duurzame invloed op de rentabiliteit van het bedrijf is verantwoord 

volgens het beheersorgaan.

Geldbeleggingen – Portefeuille Investeringen

Wij hebben de activa-post “Eigen aandelen” hernoemd tot “Portefeuille 

Investeringen” om hierin de nominale waarde van de BEVEK’s bestemd 

voor de financiering van de toekomstige investeringen onder te bren-

gen.

In toepassing van artikel 85, alinea 2, van het K.B. van 30 januari 2001 

hebben wij de benaming van de rubriek Eigen aandelen van het actief 

van de balans aangepast aan de eigen kenmerken van ons bedrijf.
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Reserves: Reserve voor afvlakking van de kosten

In toepassing van artikel 85, alinea 2, van het K.B. van 30 januari 

2001 hebben wij de rubriek “Belastingvrije reserves” aangepast naar 

“Reserves”. Deze reserve werd gevormd in toepassing van artikel 29, KB 

Wetboek van vennootschappen en naar analogie met het boeken van 

een investeringsreserve in handelsvennootschappen, ten belope van 

38.144.789,57 EUR, met name het bedrag van de meerwaarde gerea-

liseerd op de verkoop van het CCN-gebouw. Deze reserve zal via een 

“Onttrekking aan de reserves” aangewend worden in een periode van 

zeven jaar, die aanvangt op 1 oktober 2007.

VOL 5.10  Bedrijfsresultaten 

Pensioenen

In toepassing van artikel 85, alinea 2, van het K.B. van 30 januari 2001 

hebben wij de rubriek Personeelskosten-Pensioenen in toelichting VOL 

5.10 aangepast aan de eigen kenmerken van ons bedrijf. Deze post 

 bevat de bijdrage van 35% betaald aan de Staat, in functie van de actu-

ele waarde van de verworven en de toekomstige rustpensioenrechten 

van de actieve personeelsleden.

Bijkomende vermeldingen bij TOELICHTING VOL.5.10 en bij 

de SOCIALE BALANS: VOL.6 “Werknemers ingeschreven in het 

personeelsregister”

Vermits de statutaire werknemers niet verbonden zijn door een arbeids-

overeenkomst en de Wet op de Arbeidsovereenkomsten dus niet van 

toepassing is voor statutaire werknemers, moeten deze werknemers 

strikt gezien niet opgenomen worden in een personeelsregister en in de 

sociale balans. Belgocontrol maakt echter geen gebruik van deze moge-

lijkheid en geeft in de sociale balans gegevens weer met betrekking tot 

het geheel van de statutaire en contractuele personeelsleden.

Vergelijkbaarheid van de rekeningen 2007 met die van het 

vorige boekjaar.

Onze waarderingsregels ondergingen geen enkele wijziging met uit-

zondering van hetgeen in het volgende punt beschreven is.

Toepassing van art. 29 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering 

van het Wetboek van Vennootschappen

De maatschappelijke doelstelling van Belgocontrol, een autonoom 

overheidsbedrijf, bestaat hoofdzakelijk uit opdrachten van openbare 

dienst vastgelegd in de wet van 19 december 1997.

De activiteit van Belgocontrol is gebaseerd op het principe van de “ cost 

recovery “, hetgeen betekent dat men elk jaar resultaten verwacht die 

in evenwicht zijn, verhoogd met een kleine marge die toelaat om met 

name de opbrengst op geïnvesteerd kapitaal te dekken.

Het “Common Charging Scheme“ ingevoerd door de Verordening 

1794/2006 van 6 december 2006, veralgemeent dit principe duidelijk 

vermits de Verordening dit, sinds 1 januari 2007 en naast de “en route“-

tarifering, tevens oplegt voor de “ terminal charges “, zelfs indien er een 

overgangsperiode voorzien blijft.

De luchtvaartmaatschappijen, onze klanten, verwachten een zekere 

stabiliteit van de tarieven die wij hen aanrekenen, met zelfs een neer-

waartse trend indien mogelijk. In een systeem van kostenrecuperatie is 

dit slechts mogelijk door middel van een nivellering van de pieken in de 

kosten en de opbrengsten.

Belgocontrol heeft van bij zijn oprichting altijd volgens deze logica ge-

handeld. Zo besloot de Raad van Bestuur in 1998 om een voorziening 

te creëren voor afvlakking van de toekomstige pensioenslast om de 

gevolgen van een onvermijdelijke stijging van de bijdragevoet aan de 

Pool der parastatalen op lange termijn te vermijden in de resultaten-

rekening.

In 2004, wanneer de Staat heeft besloten om de pensioenverplichtingen 

van Belgocontrol over te nemen, heeft het wetgevend proces het artikel 

176 van de wet van 21 maart 1991 gewijzigd om te preciseren dat het 

verschil tussen het over te maken bedrag door Belgocontrol en “ het be-

drag van de door Belgocontrol aangelegde voorzieningen voor de pen-

sioenverplichtingen, voor Belgocontrol te beschouwen zijn als herstuc-

tureringskosten die overeenkomstig artikel 58 van het koninklijk besluit 

De controletoren van de luchthaven van Antwerpen  
werd uitgerust met twee nieuwe beeldschermen:  

BARwIS met meteogegevens en de RFBS met radarbeelden.
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van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschap-

pen, onder de activa kunnen worden opgenomen. In afwijking van arti-

kel 59 van voormeld koninklijk besluit, kan Belgocontrol deze geacti-

veerde kosten afschrijven per jaarlijkse tranches van ten minste 10 %”.

De bezorgdheid van de wetgever sluit zo perfect aan op de logica van 

het bedrijf en op zijn activiteitssector vermits men enerzijds heeft ver-

meden dat een verlies van het boekjaar werd opgetekend in de orde 

van 50 miljoen € door deze uitzonderlijke kost onder de activa op te ne-

men uit hoofde van herstructureringskosten; anderzijds kon de afschrij-

ving van voornoemde herstructureringskosten worden gespreid over 10 

jaar (in plaats van 5) om deze kostenpiek beter te nivelleren.

Men kan nog lezen in de aanhefbepalingen van datzelfde K.B. van 27 

december 2004, dat “het nieuwe beheerscontract afgesloten tussen 

Belgocontrol en de Belgische Staat op datum van 26 november 2004“… 

“ambitieuze doelstellingen bevat wat betreft de kwaliteit van de te le-

veren diensten en de prijs die wordt gevraagd aan de gebruikers, enz. 

Deze doelstellingen willen op een doeltreffende manier beantwoorden 

aan het zgn. pakket “Single European Sky” … “Om voormelde doelstel-

lingen te kunnen bereiken, moet Belgocontrol over een stabiel financi-

eel kader kunnen beschikken“.

Indien wij de verkoop van het CCN-gebouw hadden kunnen verwe-

zenlijken samen met de operatie “ pensioenen “, kon de uitzonderlijke 

kost op. cit. van 2004 worden gecompenseerd door de uitzonderlijke 

opbrengst samengesteld uit de vrijgemaakte meerwaarde, maar dit was 

niet het geval. De Raad van Bestuur heeft echter sindsdien altijd zijn 

wens uitgedrukt om dit gebouw te verkopen en om de meerwaarde die 

zou worden gegenereerd, te bestemmen voor de (gedeeltelijke of volle-

dige) compensatie van de afschrijvingskost op herstructureringskosten 

ingevoerd sinds 2004.

Indien men de meerwaarde vrijgemaakt in 2007 op de verkoop van het 

CCN zomaar zou opnemen in de boekhouding, hetgeen een winst van 

het boekjaar als gevolg heeft van meer dan 40 miljoen €, dan zou dit 

geen trouw beeld geven van het bedrijfsresultaat zoals art. 24 van het 

Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschap-

pen dit voorschrijft. Daarom moet gebruik gemaakt worden van art. 29 

van voornoemd besluit. Naar analogie met de boeking van een inves-

teringsreserve in de handelsvennootschappen, wordt op 31 december 

2007 een “ Reserve voor afvlakking van de kosten “ samengesteld ten 

belope van de meerwaarde gegenereerd door de verkoop van het CCN, 

of 38.144.789,57 €, door de boeking:

689000 Overboeking naar de Reserve voor afvlakking van de kosten 

   a/ 132000 Reserve voor afvlakking van de kosten.

Deze boeking zorgt ervoor dat de positieve invloed van de meerwaarde 

op de verkoop van het CCN die werd geboekt onder uitzonderlijke op-

brengsten, wordt gecompenseerd.

Deze reserve zal het voorwerp uitmaken van een terugname gespreid 

over 7 jaar vanaf 1 oktober 2007, datum waarop voormelde meerwaarde 

werd verwezenlijkt. De duur van 7 jaar komt overeen met de resterende 

periode waarin de herstructureringskosten geboekt in 2004 worden af-

geschreven.

Op 31 december 2007 moet de eerste terugnameboeking ten belope 

van 1.362.313,91 € nog uitgevoerd worden:

132000 Reserve voor afvlakking van de kosten

   a/ 789000 Onttrekkingen aan de Reserve voor afvlakking 

  van de kosten.

De invloed van deze operatie op het vermogen van de onderneming is 

onbestaande. Er is ook geen impact op de financiële situatie vermits het 

eigen vermogen niet beïnvloed wordt. Wat het resultaat betreft, is de 

impact gelijk aan de netto-vermindering van de te bestemmen winst 

ten belope van 36.782.475,66 € door de overboeking- en onttrekkings-

bewegingen op de genoemde reserve.   
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Glossarium

ACS Area Control Service
ADI/ADR Aerodrome Instrument / Aerodrome Radar
AIC Aeronautical Information Circular
AIP Aeronautical Information Publication
AIS Aeronautical Information Services
AMS Airport Movement System
AMHS Aeronautical Message Handling System
ANSP Air Navigation Service Provider
AOC Airlines Operating Committee
APP Approach Control 
APS Approach Control Service
ARO ATS Reporting Office
A-SMGCS Advanced Surface Movement Guidance and Control System
ASR9 Airport Surveillance Radar – 9
ATC Air Traffic Control
ATFCM/ASM Air Traffic Flow & Capacity Management / Airspace Management
ATIS Automatic Terminal Information Services
ATM Air Traffic Management
ATS Air Traffic Services
ATS/PS ATS Publications & Standards
BAVART-b Brussels ATIS & VOLMET Aeronautical Radio Transmission-bravo
BARWIS Belgocontrol Aerodrome and Runway Weather Information 

Service
BATA Belgian Air Transport Association
BEAC Belgian Airport Consultants
BELAC Belgian Airspace Committee
BNASC Belgian National AIS System Center
BSA-ANS Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services
CANAC Computer Assisted National Air Traffic Control Center 
CCN Communicatie Centrum Noord
CDM Collaborative Decision Making
CFMU Central Flow Management Unit
CLD Clearance Delivery
CNS Communication Navigation Surveillance
CRCO Central Route Charges Office 
DGLV Directoraat-generaal Luchtvaart
DME Distance measuring equipment
EAD European AIS Database
eAIP electronic Aeronautical Information Publication
EASA European Aviation Safety Agency
EBSH Europe Belgium – Saint-Hubert
EBSP Europe Belgium – Spa
ELPAC English Language Proficiency for Aeronautical Communication
ERU Emergency Radio Unit
ESARR Eurocontrol Safety Regulatory Requirements
FAB Functional Airspace Block 
FAB EC Functional Airspace Block Europe Central

FDP Flight Data Processing
FEAST First European ATCO Selection Test
FHA Functional Hazard Assessment
FIR Flight Information Region
FUA Flexible Use of Airspace
GAMET Area forecast for low-level flight
HLG High Level Group
IATA International Air Transport Association
IACA International Air Carrier Association
ICAO International Civil Aviation Organisation
ILS Instrument Landing System
ISAAC Innovative System for Automated Aeronautical Communications
IVCS Instantaneous Voice Communication System
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut
LRS Last Resort radio System
LLTI Low-level Temperature Inversion
MATS Manual of Air Traffic Services
METAR Aviation Routine Weather Report 
MCG Maastricht Coordination Group
MUAC Maastricht Upper Area Control Center
NDB Non Directional Beacon 
NOF International NOTAM Office
NOTAM Notice to Air Men
OCA Operational Competency Assessment
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OJT On The Job Training 
PIB Pre-flight Information Bulletin
RDF Radio Direction Finder
RFBS/URS Radar Fallback System 
RMMC Remote Monitoring Maintenance Center
SAM Safety Assessment Methodology
SAT Site Acceptance Test
SES Single European Sky
SIGMET Information on en-route weather phenomena 
SIMINDEP Simultaneous Independent Approach
SMU Safety Management Unit
SNOWTAM A special NOTAM linked to hazardous conditions due to snow, ice, 

slush or standing water 
SPACC Special Activities Coordination Centre
TNC Terminal Navigation Charges
UIR Upper Flight Information Region
VCS-b Voice Communication System-bravo
VCSS Voice Communication Switching System
VOR Very High Frequency Omnidirectional radio Range
VTR Visual Training Room
WAN Wide Area Network
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