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Executive Summary
Het sociaal-economische belang van de Vlaamse regionale luchthavens wordt door de Vlaamse Regering ten
volle onderkend, zo blijkt onder meer uit een recent terzake opgestelde Strategische Visienota i.v.m. regionale
luchthavens. Luchthavens vormen namelijk, analoog met de zeehavens, voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter. Tegelijkertijd is de Vlaamse Regering zich bewust van de uitzonderlijke dynamiek die is verbonden aan de gediversifieerde markt van (regionale) luchtvaart en -havens.
Aansluitend op deze nota is door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, de opmaak van een concreet
businessplan vooropgesteld, waaronder voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Het onderzoek, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL), moest onder meer de eventuele levensvatbaarheid van
de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem aantonen, na inbreng van middelen en know-how van private investeerders. Tegelijkertijd was bij de eventuele verdere uitbouw van de luchthaven, naast het streven naar een ‘normale’ bedrijfseconomische rendabiliteit ervan, tevens het principe van een zogenaamde ‘balanced growth’
van belang: een evenwicht tussen groei en kwaliteit, of met andere woorden, een eventuele economische ontwikkeling die zich afspeelt binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning. Daarbij stelde zich
tevens de vraag naar al dan niet overname door het Vlaams Gewest van publieke functies zoals brandweer
en veiligheid (thans een kost van 0,65 mio euro op jaarbasis voor de lokale besturen) en of, en in welke mate,
tussenkomst vereist is/zal zijn voor de instandhouding en de modernisering van de infrastructuur.
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is sinds het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw een regionale
luchthaven die zich in hoofdzaak toespitst op de ontwikkeling van general aviation en meer in het bijzonder
het segment van business aviation. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de luchthaven meerdere niches
bespeelt, zoals medische en expressvluchten, maar door beperkte financiële middelen en een weinig proactieve benadering marktpotentieel laat verloren gaan. Hierdoor worstelt de luchthaven al jaren met haar feitelijke bestaansgrond, hoewel het maatschappelijke draagvlak wel degelijk aanwezig blijkt te zijn (mede door
toedoen van het stopzetten van hinderlijke zweefvluchten). De thans nagestreefde basisdoelstelling beperkt
zich dan ook tot het behouden van het statuut van ‘gecertificeerd internationaal luchtvaartterrein’, ook voor
niet-Schengenlanden. Ondanks deze certificering is de luchthaven Kortrijk-Wevelgem niet erkend als ‘regieluchthaven’ , waardoor er geen verkeerscontrole noch instrumentering is vanwege Belgocontrol. Dit laatste is
echter een noodzakelijke voorwaarde om op de internationale luchtvaartkaart gezet te worden.
De huidige eigendomssituatie van de luchthaven is geheel versnipperd. De beheersmaatschappij, i.e. WIV,
is momenteel in handen van 13 gemeenten (45,8%), de provincie West-Vlaanderen (44,4%), intercommunale Leiedal (7,4%) en de West-Vlaamse energie en teledistributiemaatschappij (2,4%). Gegeven de nieuwe
Gemeentewet dringt zich trouwens een nieuwe samenstelling op tegen eind 2006. Verder heeft de beheersmaatschappij WIV een exclusieve concessieovereenkomst afgesloten tot 2033 met FIA, welke in hoofdzaak
instaat voor afhandeling en jet-fueling. Deze overeenkomst heeft toegelaten het luchthavengebouw grondig
te vernieuwen. De verharde startbaan, met een commercieel interessante lengte van 1.900 meter, en de omliggende infrastructuur (taxibaan, parkings, gebouwen) zijn domein van de provincie West-Vlaanderen en de
intercommunale Leiedal. Het merendeel van de omliggende bedrijventerreinen is daarentegen in handen van
de Provincie en Leiedal.
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De financiële performance van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is tot op vandaag evenwel deels afhankelijk van provinciale en gemeentelijke overheidssubsidies. Dankzij het volgehouden commitment van de lokale
publieke partners en van de private partner FIA, blijft de luchthaven enigszins overeind, maar laat tegelijkertijd
een latent potentieel onbenut. Belangrijk element hierin is de noodzakelijke zogenaamde ICAO certificering
code 2B, samen met de daartoe dringend vereiste investeringen. Het Vlaams Gewest investeerde trouwens
dit jaar al 1,5 mio euro in de verbetering van de startbaan.
De bedrijfseconomische en maatschappelijke startbasis voor een verdere, duurzame en rendabele ontwikkeling van de luchthaven is dus alleszins niet ongunstig te noemen, zij het dat deze basis aan de vrij smalle kant
is en onder druk staat door de omvangrijke investeringen in basisinfrastructuur die vereist zijn om te blijven
voldoen aan de ICAO 2B standaarden. Echter, de luchthaven is actief in een set van aantrekkelijke marktsegmenten, zoals business aviation, medische en expressvluchten, waarvoor internationale studies, ruime, doch
realistische groeiverwachtingen vooropstellen voor de komende 10 jaar én die binnen de huidige milieuvergunning kunnen geaccomodeerd blijven. Daarmee alleen al heeft de luchthaven wel degelijk een reden van
(voort)bestaan, mede door het feit dat deze relatief prijsinelastische marktsegmenten opportuniteiten bieden
voor de thans nog onvoldoende uitgebouwde non-aëronautische activiteiten.
Dit perspectief wordt zo mogelijk nog aantrekkelijker en kan nog beter worden geconsolideerd wanneer de
luchthaven zich profileert als één van dé visitekaartjes van de regio rond Kortrijk voor ‘Innovation, Design &
Creation’. Het is meer dan wenselijk gebleken om de al aanwezige groeidynamiek terzake ook door te vertalen
naar de lucht- en landzijdige ontwikkeling van de luchthaven. De strategische keuze voor een ‘Kortrijk Innovation, Design & Creation Airport’, oftewel Kortrijk I-DC, ligt derhalve breed open.
Een duurzame en rendabele exploitatie in de toekomst van de luchthaven vereist wel de oprichting door het
Vlaams Gewest, samen met de Provincie (en eventueel de gemeenten Kortrijk en Wevelgem en de intercommunale Leiedal), van een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM; nv van publiek recht), die instaat voor
investering, beheer en structureel onderhoud van de basisinfrastructuur en van een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM; nv van privaat recht), die instaat voor de commerciële exploitatie en het vermarkten van
de luchthaven. Deze splitsing kadert binnen en houdt rekening met de principes naar voren geschoven in de
Visienota van de Vlaamse Regering, namelijk: (1) behoud van huidige ICAO statuut (code 2B), (2) een ‘balanced growth’ binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning en (3) het bereiken van een ‘level
playing field’ voor de Vlaamse regionale luchthavens.
Het financieel-economische haalbaarheidsonderzoek toont aan dat een rendabele exploitatie mogelijk is voor
LEM en LOM en geeft de voorkeur aan een contractueel vast te leggen concessievergoeding, te betalen door
LEM aan LOM, voor het gebruik van de luchthaventerreinen en –gebouwen, in eigendom van en/of ter beschikking gesteld via LOM. Een dergelijke organisatiemodel leidt bovendien tot de meest zuivere rolverdeling
tussen LOM en LEM in termen van commerciële bewerking van de markt; een rolverdeling die trouwens al
deels aansluit op de bepalingen terzake in de Visienota van Vlaamse Regering inzake regionale luchthavens.
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Om naar de gewenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort mogelijk transitietraject vereist. De
intercommunale WIV zou daarbij ophouden te bestaan, terwijls diens (voornamelijk administratieve) taken tijdelijk worden overgenomen door FIA. Tegelijkertijd wordt LOM opgericht, en wordt, middels een doelgerichte
en efficiënte tenderprocedure, de private partner gezocht voor LEM.
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is potentieel ondersteunend aan de verdere materialisering van de zich
steeds sterker ontluikende groeidynamiek van de Kortrijkse regio rond ‘Innovation, Design & Creation’. Een
duurzaam commitment, zowel aan publieke zijde als van de kant van het bedrijfsleven, is evenwel onontbeerlijk voor het voortbestaan van de regio. Een bijzondere, doch nog nader te bepalen, rol in deze speelt de
intercommunale Leiedal. Zij is bij voorkeur actief betrokken bij LOM én LEM, als pleitbezorger van de (lokale)
publieke belangen en als realisator van actief parkmanagement, met inbegrip van de luchthaven. Enkel met
een dergelijk (boven)lokaal gedragen commitment heeft Kortrijk I-DC een reële kans op een duurzame en
rendabele exploitatie, zij het dat de bedrijfseconomische basis altijd relatief smal kan blijven.
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Inleiding
Het sociaal-economische belang van de Vlaamse regionale luchthavens
wordt door de Vlaamse Regering ten volle onderkend, zo blijkt onder meer
regionale luchthavens als basis
uit een recent terzake opgestelde Nota over de strategische visie i.v.m.
regionale luchthavens. Luchthavens vormen, analoog met de zeehavens, voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter.
Strategische Visienota inzake

Tegelijkertijd is de Vlaamse Regering zich bewust van de uitzonderlijke dynamiek die verbonden is aan de
gediversifieerde markt van (regionale) luchtvaart en -havens. Zo richt de luchthaven van Wevelgem zich voornamelijk op het zakelijk vliegverkeer, met alle mogelijke landen van Europa als bestemming, gezien haar status
van goed bereikbare en soepel functionerende regionale vertrek- en aankomstplaats.
Recent is een onderzoeksrapport neergelegd, dat handelt over het ontwikkelingspotentieel van de betrokken
luchthaven en mogelijke strategieën terzake suggereert, waarnaar ook de eerder vernoemde Visienota concreet verwijst. Aansluitend op dit vooronderzoek, dat veeleer vanuit een strategisch perspectief vertrekt, en
conform de bepalingen terzake in de Visienota, is door de Vlaamse Minister van Openbare Werken de opmaak
van een concreet businessplan vooropgesteld.
Het onderzoek moet onder meer de eventuele levensvatbaarheid van de luchthaven aantonen na de inbreng
van middelen en know-how van private investeerders. De Vlaamse overheid stelt zich daarbij tevens de vraag
naar al dan niet overname van publieke functies zoals brandweer en veiligheid (thans een kost van 650.000
euro op jaarbasis voor de lokale besturen) en of, en in welke mate, tussenkomst vereist is/zal zijn voor de instandhouding en de modernisering van de infrastructuur.
Omdat de levensvatbaarheid van een (regionale) luchthaven afhankelijk is van een stabiel en performant exploitatiekader, stelt zich tevens de dwingende vraag naar de ‘meest geschikte organisatiestructuur’ (inclusief
rechtsvorm) die binnen een degelijke juridische omkadering voldoende autonoom en marktconform kan functioneren op lange termijn.
Tegelijkertijd is bij de eventuele verdere uitbouw van de luchthaven, naast het streven naar een ‘normale’ bedrijfseconomische rendabiliteit ervan, tevens het principe van een zogenaamde ‘balanced growth’ van belang;
een evenwicht tussen groei en kwaliteit. Dit evenwicht werkt gelijktijdig en in twee richtingen, met name:
•
•

de groei van de luchthavenactiviteit met respect voor de leef- en woonkwaliteit, en
het zorgen voor een leefbaar woonklimaat met respect voor de groei van de luchthavenactiviteit.

De Visienota van de Vlaamse Regering maakt duidelijk dat de toekomst van de Vlaamse regionale luchthavens
moet worden gevrijwaard en dat daarvoor belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. De fundamentele
onderzoeksvraag is hier derhalve: Kan het businessplan geloofwaardig en onderbouwd aantonen dat een
duurzame, rendabele exploitatie van de luchthaven van Wevelgem mogelijk is op basis van een realistisch
businessconcept, desgevallend ondersteund door inbreng van de private sector en wat zijn de kritische randvoorwaarden en risico’s daartoe?
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Voor de opstelling van het businessplan voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem werden 7 opeenvolgende fasen doorlopen:

1. verdere conceptualisering van de businessalternatieven voor de luchthaven;
2. markttoetsing van mogelijke businessalternatieven;
3. concretisering van het relevante businessconcept voor de luchthaven;
4. doorrekening naar en evaluatie van de financieel-economische haalbaarheid;
5. verdere optimalisering van het relevante businessconcept;
6. uitwerking van een draaiboek naar eventuele concrete implementatie;
7. finale opmaak van het integrale businessplan voor de luchthaven.
De resultaten van de analyses zijn tevens afgetoetst met een Stuurgroep, voorgezeten door Vlaams Minister
van Openbare Werken, Kris Peeters, met representatieve vertegenwoordigers van de publieke sector (lokaal
en provinciaal) en de (lokale) private sector.
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Situatieschets van de huidige
luchthaven van Kortrijk-Wevelgem
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is sinds het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw een regionale
luchthaven die zich in hoofdzaak toespitst op de ontwikkeling van general aviation en meer in het bijzonder
het segment van business aviation. Hierbij dient wel opgemerkt te worEen (niet erkende) regionale luchtden dat de luchthaven meerdere niches bespeelt, zoals medische en
haven die zich staande weet te
expressvluchten, maar door beperkte financiële middelen en een weihouden met beperkte middelen
nig pro-actieve benadering marktpotentieel laat verloren gaan. Hierdoor
worstelt de luchthaven al jaren met haar feitelijke bestaansgrond, hoewel het maatschappelijke draagvlak wel
degelijk aanwezig blijkt te zijn (mede door toedoen van het stopzetten van hinderlijke zweefvluchten).
VERKEERSONTWIKKELING LUCHTHAVEN 2003-2005

2003

TABEL 1

2004

2005

Professioneel verkeer
Aantal passagiers nationaal

5.234

3.590

3.433

Aantal passagiers internationaal

9.881

8.366

10.077

Totaal passagiers

15.115

11.956

13.510

Aantal vliegbewegingen nationaal

1.960

1.559

1.664

Aantal vliegbewegingen internationaal

2.086

2.234

2.854

Totaal vliegbewegingen

4.046

3.793

4.518

Niet-professioneel verkeer
Aantal passagiers nationaal

50.301

43.985

42.942

Aantal passagiers internationaal

7.855

5.651

5.074

Totaal passagiers

58.156

49.636

48.016

Aantal vliegbewegingen nationaal

25.058

22.404

21.754

Aantal vliegbewegingen internationaal

3.406

2.506

2.270

Totaal vliegbewegingen

28.464

24.910

24.024

De thans nagestreefde basisdoelstelling beperkt zich dan ook tot het behouden van het statuut van ‘gecertificeerd internationaal luchtvaarttertuur en financiële situatie versus
rein’, ook voor niet-Schengenlanden. Ondanks deze certificering is de
belangrijke investeringen en kosluchthaven Kortrijk-Wevelgem niet erkend als ‘regieluchthaven’, waarten voor safety & security
door er geen verkeerscontrole noch instrumentering is vanwege Belgocontrol. Dit laatste is echter een noodzakelijke voorwaarde om op de internationale luchtvaartkaart gezet te
worden.
Versnipperde

eigendomsstruc-

 Op basis van het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Regie der Luchtwegen en de Gewesten
(gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 09/03/1990 en daadwerkelijk in de praktijk gebracht in 1992).



BUSINESSPLAN LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

VIL © 2007

De huidige eigendomssituatie van de luchthaven is geheel versnipperd. De beheersmaatschappij, i.e. WIV,
is momenteel in handen van 13 gemeenten (45,8%), de provincie West-Vlaanderen (44,4%), intercommunale Leiedal (7,4%) en de West-Vlaamse energie en teledistributiemaatschappij (2,4%). Gegeven de nieuwe
Gemeentewet dringt zich trouwens een nieuwe samenstelling op tegen eind 2006. Verder heeft de beheersmaatschappij WIV een exclusieve concessieovereenkomst afgesloten tot 2033 met FIA, welke in hoofdzaak
instaat voor afhandeling en jet-fueling. Deze overeenkomst heeft toegelaten het luchthavengebouw grondig te
vernieuwen. De verharde startbaan, met een commercieel interessante lengte van 1.900 meter, en de omliggende infrastructuur (taxibaan, parkings, gebouwen) zijn domein van de provincie West-Vlaanderen en de
intercommunale Leiedal. Het merendeel van de omliggende bedrijventerreinen is daarentegen in handen van
de Provincie en Leiedal. Overigens, het Vlaams Gewest kwam in 2006 tussen voor een bedrag van 1,5 mio
euro in enkele dringende investeringen voor de landingsbaan.
De financiële performance van de luchthaven is overigens deels afhankelijk van provinciale en gemeentelijke
overheidssubsidies. Bovendien komt deze in toenemende mate onder druk te staan door een terugval van de
‘eigen’ opbrengsten.

EVOLUTIE VAN OPBRENGSTEN, DOTATIES EN EBITDA MET EN ZONDER
SUBSIDIES

M I O eur o

GRAFIEK 1

M I O eur o

0,90

0,10

EBITDA zonder subsidies
EBITDA met subsidies

0,80
0,05

0,70
0,60
Eigen opbrengsten
Dotatie

0,50
0,40

0,00

-0,05

0,30
0,20

-0,10

0,10
0,00

-0,15
2005

2004

2003

2005

2004

2003

Dankzij het volgehouden commitment van de lokale publieke partners en van de
private partner FIA, blijft de luchthaven enigszins overeind, maar laat tegelijkertijd
dringt zich op
een latent potentieel onbenut. Belangrijk element hierin is de noodzakelijke ICAO
certificering code 2B, samen met de daartoe dringend vereiste investeringen.
Actieve ‘turnaround’
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Voorstel van businessconcept
Luchthaven ter ondersteuning van de economische regiodynamiek
De ondernemingen en dito economische activiteiten in West-Vlaanderen internationaliseren in hoge mate. Daar waar deze ondernemingen voorheen voornamelijk
de economische ontlokaal gericht waren, is de huidige en zich versnellende trend dat zij in toenewikkelingen in de regio
mende mate deel gaan uitmaken van internationale, zelfs mondiale netwerken.
Eigendomsverhoudingen veranderen, waardoor West-Vlaamse ondernemingen hetzij in buitenlandse handen
komen, dan wel dat zij belangen nemen in buitenlandse ondernemingen en productielocaties. Het gevolg zal
zijn dat de noodzaak en behoefte om (zakelijk) te reizen en/of om efficiënt en effectief bereikbaar te zijn en te
blijven voor internationale opiniemakers en beslissingsnemers uit het bedrijfsleven, sterk toeneemt. Deze trend
wordt door vele ondernemingen en (lokale) belanghebbenden onderschreven.
Internationalisatie van

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem heeft aldus nu al een duidelijke rol
in de verankering van de regio binnen de context van deze ontwikkelinvan economische ontwikkelingen
gen. Dit effect zal zich wellicht versterken door de steeds langer wordende reistijd naar en verblijfstijd op Brussels Airport.
Luchthaven

ter

ondersteuning

De luchthaven kan daarmee een duidelijke streekfunctie vervullen en geldt derhalve in de toekomst als mogelijke belangrijke vestigingsplaatsfactor. Hierdoor is de uitstraling van de luchthaven ruimer dan enkel haar directe gebruikers (passagiers, verladers en eigenaars van jets). Inwoners van de streek
Een ruim, bovenlokaal
profiteren van de toegenomen dan wel behoud van werkgelegenheid bij de belangrijke
catchment area
internationale bedrijven en hun lokale toeleveranciers in de regio. De luchthaven is in
die zin een economische motor voor de regio. Het begrip ‘regio’ is overigens vrij ruim; het werkingsgebied van
de luchthaven omvat het gebied in straal van ruim 50 km rond de luchthaven.
Kortrijk-Wevelgem is gespecialiseerd in doorgedreven maatwerk in luchtvervoer. Gebruikers van de luchthaven bepalen in hoge mate zelf route, tijd en
elastische marktsegmenten
aantal personen aan boord. Daarnaast biedt de luchthaven door de lengte
van de baan (1,9 km) voldoende mogelijkheden voor groepsvervoer van en naar de regio. Door deze positie
kan de luchthaven meerdere, relatief prijsinelastische marktsegmenten bedienen: zakentaxivluchten, express
vracht, medische vluchten en groepsvervoer.
Maatgericht vervoer in prijsin-
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Kortrijk Innovation, Design & Creation Airport (Kortrijk I-DC)
De dynamiek in de regio rond Kortrijk-Wevelgem maakt een sterke ontwikkeling
door van productie naar ontwikkeling, innovatie en ontwerp van producten en
Design & Creation’
diensten binnen velerlei sectoren, inclusief logistieke sectoren. Dit wordt één van
de drijvende krachten in de regio. De belangrijke internationale beurzen in Kortrijk Expo onderstrepen deze
trend. De keuze voor een themaluchthaven, namelijk ‘Kortrijk Innovation, Design & Creation Airport’ (Kortrijk
I-DC), ondersteunt deze ontwikkeling en maakt dat de luchthaven internationaal dit karakter structureel mee
moet uitdragen. De economische motorfunctie van de luchthaven krijgt in die zin concretere vorm en inhoud.
Keuze voor ‘Innovation,

Niet alleen in naam, maar ook in uitvoering moet de luchthaven duidelijk maken dat het
deel uitmaakt van de dynamiek in de regio. Het thema ‘Innovation, Design & Creation’
‘show case’
moet duidelijk zichtbaar zijn in de faciliteiten als luchthavengebouw, loodsen en nonaeronautische activiteiten. De luchthaven is daarmee een operationeel expositiecentrum van de belangrijke
innovaties, producten en diensten uit de regio met een luchtvaart- en/of luchthavengerelateerde achtergrond.
Naast industriële én logistieke ontwikkelingen biedt het ‘Creation’ deel eveneens aanknopingspunten voor
(Vlaamse) kunst en cultuuruitingen waartoe zakelijke en niet-zakelijke gebruikers van de luchthaven interesse
kunnen vertonen.
Luchthaven als

Interactie tussen
luchthaven en regio

De invulling van het thema ‘Innovation, Design & Creation’ vergt een grote betrokkenheid van de belangrijke bedrijven terzake in de regio, maar ook een visie op de
ontwikkeling van de luchthaven zelf, en vice versa.

11
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Verdere doorvertaling van het businessconcept
Versterking van bestaande marktsegmenten

•

•
•
•
•
•

De realisatie van het businessconcept vergt een meer klantgerichte en naar buiten gerichte werkwijze voor de volgende kansrijke marktsegmenten:

taxivluchten voor zakelijke reizigers; kansen ontstaan door introductie van nieuwe en goedkopere vliegtuigen waardoor het voor bredere lagen in het bedrijf aantrekkelijker wordt om dit soort vervoer te
gebruiken;
groepsverkeer, zeker in samenwerking met Kortrijk Xpo;
expressvracht in samenwerking met de logistieke managers van de grote bedrijven en warehouses in
de ruime regio;
medische vluchten, die een extra impuls kunnen krijgen door de nieuwbouw van het regionale ziekenhuis te Kortrijk;
lesvluchten, al zal dit segment gegeven het karakter van de vluchten binnen duidelijke kaders moeten
opereren;
privé-verkeer (voor zover dit niet de ontwikkeling van het andere verkeer in de weg staat).

Diverse studies (waaronder deze van Eurocontrol) onderschrijven de grote groeiverwachtingen in het business
aviation segment (met groeicijfers van 7% en meer), mede onder impuls van de steeds goedkopere wordende
Very Lights Jets die het gebruik ervan door het middle management van (internationale) bedrijven toegankelijk
(zullen) maken. Dit houdt in dat het onderhoud en mogelijk zelfs de bouw van mini-jets mee in het vizier kan
komen voor de luchthaven. Ook het feit dat de nabijliggende luchthaven van Rijsel niet meer actief lijkt in te
zetten op dit segment, biedt, samen met de impulsen die zouden kunnen voortvloeien uit de grensoverschrijdende initiatieven voor de realisatie van een Eurodistrict, belangrijke en unieke groeikansen, bijvoorbeeld voor
het verzorgen van beursgerelateerde vluchten (cfr. Kortrijk Xpo).
Ook het segment van de medische vluchten (waaronder repatriëring en ‘medisch toerisme’) wordt door vooraanstaande spelers (zoals internationale verzekeringsmaatschappijen) als een belangrijk groeisegment beschouwd, zeker voor de eerstkomende jaren (+7% per jaar). Deze groei kan tevens geconsolideerd worden
door de realisatie van het thans in aanbouw zijnde nieuwe streekziekenhuis, in combinatie met het toenemende tekort aan behandelingscapaciteit in ziekenhuizen in de UK.
De cargo expressvluchten vooral naar de UK, ten behoeve van een internationaal actieve en toonaangevende
leverancier van vervangonderdelen voor material handling equipment, access equipment en andere industriële
voertuigen zijn de voorbije jaren aanzienlijk gegroeid. Ook voor de komende jaren is een dergelijke groei te verwachten, hetgeen nog verder aangewakkerd zou kunnen worden door het in de regio actief gaan werven van
vracht en door het aantrekken van logistieke spelers die de Europese markt willen instappen met innovatieve
concepten als afleverboxen aan de rand van bedrijventerreinen.
Het boeiende aan deze marktsegmenten is bovendien dat zij een grotendeels prijsinelastisch karakter hebben,
waardoor een stijging van de aëronautische inkomsten (bovenop deze door toedoen van een verhoging van
het aantal vliegbewegingen) realistisch kan worden genoemd.
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Door te kiezen voor een gesegmenteerde groei ontstaat daarnaast een buitengewoon interessante portfolio
van activiteiten op de luchthaven, waardoor deze voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk blijft en daarmee ook een brede functie naar de regio vervult.
De groei van de luchthaven moet geschieden binnen de bekende contouren van de milieuvergunning. Recente simulaties door de KUL laten zien
dat binnen deze grenzen, nog significante groei van het verkeer mogelijk is.
Groei binnen duidelijke grenzen

Naast inkomsten uit landingsgelden zijn de inkomsten uit non-aeronautische activiteiten van levensbelang voor
de gezonde ontwikkeling van de luchthaven. Op dit moment zijn de belangrijkste
Ontwikkeling van nonnon-aeronautische inkomsten vooralsnog afkomstig van verhuur van grond en
aëronautische inkomsten
opstallen en concessie-inkomsten (afhandeling en brandstof). In de toekomst
moeten faciliteiten ontwikkeld worden ter versterking van ieder afzonderlijk marktsegment: wacht- en vergaderfaciliteiten, parkeren, vervoer, etc..
Rond de luchthaven is inmiddels een bedrijvenpark ontstaan, zij het met niet enkel luchthavengerelateerde
activiteiten. De ontwikkelaar van de bedrijvenparken in de regio, met een duidelijke kennis over het beheren
en managen van dergelijke bedrijvenparken, is de intercommunale Leiedal. Leiedal moet een belangrijke rol
spelen bij het betrekken van bedrijven uit de regio bij de ontwikkeling van de luchthaven en het vertalen van
het businessconcept voor de luchthaven naar het ‘luchthavenpark’. Op dit moment heeft de intercommunale
Leidedal 1,6 ha bedrijventerrein vrij naast het luchthaventerrein. De mogelijkheid beOntwikkeling van
staat om in samenwerking met Leiedal dit terrein te ontwikkelen in functie van en ter
bedrijventerreinen
versterking van de inkomstenstromen van de luchthaven zelf. Daarnaast bestaat nog
de mogelijkheid tot het (opnieuw) verwerven van belendende terreinen en daar gerichte activiteiten onder te
brengen ter versterking van het gekozen businessconcept. De voorkeur gaat alvast uit naar de vestiging van
een bedrijven- en demonstratiecentrum waarin luchthaven- en luchtvaartgerelateerde activiteiten zijn ondergebracht met een directe aansluiting op ‘Innovation, Design & Creation’. Op langere termijn kan gekeken worden
of functieverandering van bepaalde luchthaventerreinen, mede op basis van bestaande overeenkomsten, mogelijk is, gezien de erin opgenomen clausules van voorkooprecht en recht op uitkoop.
De invulling van bovenstaand businessconcept is gebaseerd op een sterke
ondersteunende en versterkende functie van de luchthaven naar de regio toe,
en effectief management
en vice versa. Gegeven deze rol als regionale luchthaven zal de toegevoegde
waarde van de luchthaven vooral buiten de luchthaven zelf goed merkbaar zijn. De luchthaven zelf moet een
gezonde bedrijfeconomische basis hebben hetgeen echter, gegeven schaal en omvang, niet voor de hand
liggend. Het gezond houden van de luchthaven vergt daarom een strikt efficiënt en effectief management
benadering om de luchthaven concurrerend te houden.
Toepassing van efficiënt
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Voorstel van organisatiemodel
Splitsing van basisinfrastructuur en commerciële exploitatie
Qua organisatiemodel van de luchthaven wordt hier een (handhaving van de) splitsing gesuggereerd in een
LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) en een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM). Deze splitsing kadert binnen en houdt rekening met de principes naar voren geschoven in de Visienota van de Vlaamse
Regering, wat concreet inhoudt: (1) behoud van huidige ICAO statuut (code 2B), (2) een ‘balanced growth’
binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning en (3) het bereiken van een ‘level playing field’
voor de Vlaamse regionale luchthavens.
De LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) is een nv van publiek recht die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de bestaande en
voor de LOM
toekomstige basisinfrastructuur van de luchthaven, samen met het operationeel houden
van de luchthaven (inclusief brandweer en dergelijke). Onder ‘basisinfrastructuur’ wordt begrepen: startbaan,
taxibanen, bijhorende installaties en landzijdige toegangswegen. LOM is derhalve verantwoordelijk voor het
blijvend voldoen aan de huidige en toekomstige ICAO-eisen. LOM stelt deze gecertificeerde infrastructuur en
aanverwante (zoals gronden) ter beschikking aan LEM.
Beheerstaken

Aandeelhouders zijn het Vlaams Gewest, de Provincie West-Vlaanderen, en desgevallend de gemeenten Kortrijk en Wevelgem en de intercommunale Leiedal. De Provincie brengt de thans in haar bezit zijnde basisinfrastructuur in in het eigen vermogen van LOM. Leiedal stelt deze van haar minstens ter beschikking van LOM
(en LEM).
De LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM) is een nv van privaat recht die zich uitsluitend richt op het vermarkten van de luchthaven. LEM is derhalve verantwoordelijk voor het zo goed moCommerciële taken
gelijk uitbaten van de mogelijkheden aan aëronautische zijde (luchtverkeer en –vervoor de LEM
voer) en non-aëronautische zijde (waaronder vastgoed). LEM kan dus al haar energie
richten op het optimaliseren van de commerciële exploitatie en hoeft zich niet, of in beperkte mate (cfr. klein
onderhoud), te bekommeren om de beheersaspecten van de basisinfrastructuur. Deze onderneming kan klein
zijn in omvang wanneer een groot deel van de commerciële activiteiten via contracten uitbesteed wordt. De
belangrijkste taken zijn dus marketing, sales en business development, zowel aëronautisch als non-aëronautisch (weliswaar luchthaven gerelateerd), binnen de thans vigerende milieuvergunning en rekening houdend
met het maatschappelijke draagvlak.
Het aandeelhouderschap is in handen van één of meerdere private partners, aan te duiden middels een gerichte tenderprocedure, die mogelijk ook zelf instaan voor de afhandeling op de luchthaven. Het kan desgevallend aangevuld worden met een strategische positiename door de intercommunale Leiedal als bewaker van
de (lokale) publieke belangen (wat dus niet langer rechtstreeks door de gemeenten zal gebeuren) en als liaison
officer ten overstaan van LOM.
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LOM draagt dus zorg voor de beschikbaarheid van de basisinfrastructuur, conform de vigerende eisen, aan LEM. LEM heeft als opdracht om de luchthaveninfrastructuur zo goed mogelijk te vermarkten, in lijn met het beschreven

businessconcept.
In vergelijking met de huidige situatie zal bij LEM veel meer de nadruk liggen op de (ontwikkeling) van de markt
en een commercieel verantwoorde bedrijfsvoering.

Redenen voor splitsing

De redenen voor een (behoud van de al de facto nu bestaande) splitsing in een Ontwikkelingsmaatschappij en
een Exploitatiemaatschappij zijn velerlei.
De splitsing schept de nodige voorwaarden om private partijen te interesseren voor een (belangrijke) participatie in LEM. Binnen deze Exploitatiemaatgische partners binnen LEM
schappij zijn de investeringen voor de deelnemende aandeelhouders: (1) bij
aanvang te overzien omdat met een relatief beperkte investering een substantieel aandeel in het aandelenkapitaal en dus zeggenschap kan verworven worden over de verdere ontwikkeling en vermarkting van de luchthaven; (2) interessant omdat vanwege deze investeringen een redelijk rendement (10%) haalbaar wordt en
(3) de risico’s die over de investeringssom gelopen worden redelijk zijn omdat het grootste deel van de vaste
kosten van een luchthaven bij LOM zal ondergebracht zijn. Zodoende is het makkelijker om private partijen
aan te trekken dan in het geval er geen splitsing zou zijn.
Beter aantrekken van strate-

De splitsing stelt LEM in staat om, zeker na het selecteren van een
geschikte private partner op basis van een doelgerichte tenderprocesche ondernemingscultuur in LEM
dure, een organisatiecultuur te hanteren die blijk geeft van een doortastende markt- en marketinggeoriënteerde onderneming die tegelijkertijd oog heeft voor de ruimere lokale en
bovenlokale publieke belangen.
Snellere introductie van een dynami-

De splitsing vertaalt zich in een betere scheiding van de relevante publieke en private
belangen. Het creëert tevens de voorwaarden voor een betere en meer zuivere invulverstrengeling
ling van de publieke functie ten aanzien van vigerende regelgeving en normering, inzake milieu, safety & security etc.
Geen

belangen-

De splitsing resulteert in lagere financieringskosten dan in de situatie van een
onderneming die infrastructuurontwikkeling én exploitatie combineert. Door
het grootste gedeelte van de luchthavengerelateerde activa onder te brengen op de balans van de Ontwikkelingsmaatschappij, kunnen deze activa op een relatief goedkope manier gefinancierd worden. De financiering
Lagere financieringskosten

15

BUSINESSPLAN LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

VIL © 2007

van LOM vindt in principe (grotendeels) plaats met eigen vermogen van de publieke aandeelhouders (Vlaams
Gewest, Provincie, intercommunale Leiedal en desgevallend de gemeenten Kortrijk en Wevelgem), waarvoor
slechts een geringe (tot geen) vergoeding wordt gevraagd. Of omgekeerd, wanneer deze kapitaalintensieve
activa (runway, taxibanen, aprons, etc) door private partijen zouden moeten gefinancierd worden (als deze
al daartoe bereid zouden worden gevonden), dan zouden deze mogelijk een fors hogere vergoeding vragen
waardoor de financieringskosten zouden stijgen.
Daar de belangrijkste activa (inclusief gronden) publieke eigendom blijven, behouden
de publieke partners de nodige flexibiliteit indien het verder vermarkten van de luchtpublieke partners
haven door LEM alsnog niet succesvol zou blijken. De waarde van de door publieke
partners ingebrachte en ter beschikking gestelde activa (in het bijzonder de gronden) blijft minstens gehandhaafd, zelfs bij falen van LEM.
Flexibiliteit voor de

ESR-neutraliteit

Begrotingstechnisch gezien is de (éénmalige) kapitaalsinjectie door het Vlaams Gewest
in LOM, naar verluidt, ESR-95 neutraal.

Vereist transitiepad

De facto is er al
een splitsing

De feitelijke realisatie van de hier beoogde splitsing vergt bijzondere aandacht, gezien er
eigenlijk op heden al sprake is van gescheiden operaties, zij het op een sub-optimale
wijze.

De daartoe vereiste transitie wordt daarbij bij voorkeur zo kort mogelijk gehouden, teneinde zoveel mogelijk
private interesse voor LEM aan te kunnen wakkeren. Bij de start van de transitie houdt de intercommunale
WIV op te bestaan, hetgeen tegelijkertijd de concrete uittreding inhoudt van de 11 participerende gemeenten.
Deze transactie gebeurt bij voorkeur zonder vergoeding aan de uittredende partijen. Tegelijkertijd wordt LOM
opgericht door het Vlaams Gewest, bij voorkeur samen met de Provincie (en eventueel de gemeenten Kortrijk
en Wevelgem en Leiedal), door enerzijds een kapitaalinjectie en anderzijds de inbreng (of terbeschikkingstellen)
van correct te waarderen onroerende activa zoals startbaan en gronden.
De taken, thans waargenomen door WIV, worden tijdens de transitieperiode en in afwachting van de definitieve keuze van een geschikte private
FIA tot oprichting van LEM
partner voor LEM, overgenomen door de aanwezige private partner FIA.
FIA is overigens bereid gevonden deze, voornamelijk administratieve, taken (facturatie van landingsgelden) uit
te voeren zonder meerkost. Vervolgens is het aan FIA om te beoordelen of zij deel wil uitmaken van LEM, of
zich enkel wil beperken tot de activiteiten van afhandeling op de luchthaven.
WVI stopzetten en taken naar
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De instap van LOM (bijvoorbeeld middels een éénmalige kapitaalsinjectie ter dekking van de vereiste investeringen in basisgeven door belang van ‘level playing field’
infrastructuur) door het Vlaams Gewest is overigens noodzakelijk, wil zij gevolg geven aan de wens een ‘level playing field’ te creëren voor alle (erkende) regionale
luchthavens in Vlaanderen.
Instap door Vlaams Gewest in LOM ook inge-

Kortrijk-Wevelgem is de enige van de zes Belgische, ICAO-gecertificeerde
internationale luchthavens waar Belgocontrol noch voor de vlieginstrumenkeerskeiding aan Belgocontrol
tering noch voor de verkeersleiding instaat. Deze zaken worden thans door
de beheersintercommunale georganiseerd en gefinancierd, wat in de toekomst bij voorkeur door Belgocontrol
gebeurt, gezien de beleidsoptie om een ‘level playing field’ te creëren voor de Vlaamse regionale luchthavens.
Overdracht van de luchtver-
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Financiële analyse
De financiële analyse voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem vertrekt van het realistische businessconcept
gecentreerd rond ‘Innovation, Design & Creation’ en de voorgestelde handhaving van de scheiding tussen
een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) enerzijds en een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM)
anderzijds.
Continuering van huidige situatie
als referentiebasis en twee alternatieven inzake risicoverdeling tussen
LOM en LEM

Naast een financiële doorrekening bij continuering van de huidige situatie
(dit louter als referentiebasis), zijn twee alternatieven uitgewerkt die op
een verschillende manier invulling geven aan de risicoverdeling tussen
LOM en LEM inzake opbrengsten, kosten en investeringen.

Alternatief 1 veronderstelt dat zowel LOM als LEM in staat moeten zijn om een gezonde exploitatie te bewerkstelligen (weliswaar met verschillende eisen aan wat een ‘gezonde’ exploitatie mag of moet inhouden),
vertrekkende van een eigen inkomstenstroom. Dit alternatief voorziet in een maximale prikkel voor beide
maatschappijen om zo kosteneffectief mogelijk te opereren. LOM draagt namelijk het volledige risico inzake
het investeren in en het realiseren, inrichten en structureel onderhouden van de basisinfrastructuur (met name
runway, taxiweg en aprons). LOM draagt derhalve ook het risico om steeds in overeenstemming te zijn met
de vigerende ICAO vereisten (samen met de hieraan gekoppelde certificering). LEM daarentegen draagt de
integrale investerings- en exploitatiekosten (en dus de risico’s) verbonden aan de commerciële uitbating van
de luchthaven en het vermarkten daarvan, met inbegrip van de kosten voor klein, dagelijks onderhoud van de
basisinfrastructuur conform het goede huisvaderprincipe. LEM wordt derhalve op maximale wijze geprikkeld
om een duurzame en rendabele invulling te geven aan de ontwikkeling van het non-aëronautische gedeelte
van de luchthaven, zij het weliswaar binnen de perken van het (lokale) maatschappelijke draagvlak.
Alternatief 2 beoogt geen onderlinge verdeling van start- en landingsgelden, maar veronderstelt de betaling
van een concessievergoeding door LEM aan LOM. De hoogte van deze concessievergoeding is het voorwerp
van onderhandeling, binnen de context van een af te sluiten concessiecontract tussen LOM en LEM.
De gedetaileerde financiële analyse van de referentie en de alternatieven werd overgemaakt aan de bevoegde
minister en zullen gebruikt worden als basis voor de tenderprocedure.
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Conclusies en aanbevelingen
De bedrijfseconomische en maatschappelijke startbasis voor een
verdere, duurzame en rendabele ontwikkeling van de luchthaven
duurzame ontwikkeling van de luchthaven
is aanwezig, zij het dat deze basis aan de vrij smalle kant is en
onder druk staat door de omvangrijke investeringen in basisinfrastructuur die vereist zijn om te blijven voldoen
aan de ICAO 2B standaarden.
Er is al een redelijke startbasis voor een

Echter, de luchthaven is actief in een set van aantrekkelijke marktsegmenten, zoals business aviation, medische en expressvluchten, die elk ruime, doch realistische groeiverwachtingen vooropstellen voor de komende
10 jaar én die binnen de huidige milieucontouren kunnen geaccomodeerd blijven. Daarmee alleen al heeft de
luchthaven wel degelijk een reden van (voort)bestaan, mede door het feit dat deze relatief prijsinelastische
marktsegmenten opportuniteiten bieden voor de thans nog onvoldoende uitgebouwde non-aëronautische
activiteiten.
Dit perspectief wordt zo mogelijk nog aantrekkelijker en kan nog
beter worden geconsolideerd wanneer de luchthaven zich profileert
van ‘Innovation, Design & Creation’
als één van dé visitekaartjes van de regio rond Kortrijk voor ‘Innovation, Design & Creation’. Het is meer dan wenselijk gebleken om de al aanwezige groeidynamiek terzake ook
door te vertalen naar de lucht- en landzijdige ontwikkeling van de luchthaven. De strategische keuze voor een
‘Kortrijk Innovation, Design & Creation’, oftewel Kortrijk I-DC, ligt derhalve breed open.
Bijkomend Inhaken op de regiodynamiek

Een toekomstige duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven
vereist de oprichting door het Vlaams Gewest, samen met de Provincie,
voor duurzaam rendement
van een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM; nv van publiek
recht), die instaat voor investering, beheer en structureel onderhoud van de basisinfrastructuur en van een
LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM; nv van privaat recht).
Splitsing in LOM en LEM is basis

Een bijzondere, doch nog nader te bepalen rol in deze speelt de intercommunale Leiedal. Zij is bij voorkeur
actief betrokken bij LOM én LEM, als pleitbezorger van de (lokale) publieke belangen en als realisator van actief
parkmanagement, met inbegrip van de luchthaven.
Vanuit deze context beschouwd voorziet Alternatief 2 (model mét toepassing van een vaste concessievergoeding) in de meest zuivere rolverdeling
vergoeding) is aan te bevelen
tussen LOM en LEM in termen van commerciële bewerking van de markt;
een rolverdeling die trouwens al deels aansluit op de bepalingen terzake in de Visienota van de Vlaamse Regering inzake regionale luchthavens. De risico’s van de publieke aandeelhouders in LOM (waaronder het
Vlaams Gewest en de Provincie) zijn het beste afgeschermd in dit Alternatief gezien het hanteren van een
vaste concessievergoeding, terwijl de (private partner(s) binnen de) LuchthavenExploitatieMaatschappij de
beste mogelijkheden wordt geboden om additionele meerwaarde te creëren. De financiële inbreng van het
Alternatief 2 (vaste concessie-
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Vlaams Gewest in LOM blijft overigens beperkt tot de vereiste investeringen in basisinfrastructuur, nodig om
de luchthaven op ICAO 2B peil te brengen én te houden. Alle andere investeringen vanuit LOM dienen gefinancierd te worden vanuit de eigen opbrengsten van LOM.
Om naar de gewenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort
mogelijk transitietraject vereist. De intercommunale WIV zou daarbij opLEM via tenderprocedure, samen
houden te bestaan, terwijls diens (voornamelijk administratieve) taken
met een efficiënt transitiepad
tijdelijk worden overgenomen door FIA. Tegelijkertijd wordt LOM opgericht, en wordt, middels een doelgerichte en efficiënte tenderprocedure, de private partner gezocht voor
LEM.
Selectie van private partner(s) voor

Noodzaak van een ‘level playing field’ voor
alle Vlaamse regionale luchthavens
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Verklarende woordenlijst
aëronautisch

betrekking hebbend op de luchtzijdige verkeers- en vervoersbewegingen

balanced growth

een evenwicht tussen economische groei en respect voor leef- en woonkwaliteit

business aviation

zakenluchtvaart

ESR ’95

Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap

free cash flow

som van cash flow uit niet-financierings- en uit financieringsactiviteiten, oftewel
de hoeveelheid cash die onderneming ‘vrij’ kan distribueren aan haar eigen en/of
vreemd vermogen verschaffers en dat niet beschikbaar hoeft gehouden te worden
voor werkkapitaal of investeringen in vaste activa.

ICAO

International Civil Aviation Organization.
ICAO certificering code 2B geeft aan dat een luchthaven voldoet aan de internationaal geldende normen voor luchthavens als omschreven in ICAO Annex 14, categorie 2B. De certificering bevat gedetailleerde voorschriften voor de aanleg, inrichting,
uitrusting en het veilig gebruik van luchthavens met als doel orde en veiligheid op
de luchthaven te handhaven. Het gaat daarbij vooral om het deel van de luchthaven
dat bestemd is voor het laten landen en stijgen van luchtvaartuigen en de daarmee
gepaard gaande bewegingen op de grond en de afwikkeling van het verkeer (de
zogenaamde ‘airside’).

LEM

LuchthavenExploitatieMaatschappij

LOM

LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij

MTOW

maximum take-off weight

non-aëronautisch

betrekking hebbend op de landzijdige ontwikkeling van de luchthaven

prijsinelastisch

hier, afwijkend van de theoretische definitie, bedoeld als: beperkte gevoeligheid van
de vraag naar goederen of diensten bij prijsveranderingen

regieluchthaven

luchthaven, met name vermeld in het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen
de Belgische Staat die optreedt voor de Regie der Luchtwegen en de Gewesten

sunk cost

uitgaven die per definitie als niet recupeerbaar en dus als definitief verloren worden
beschouwd

Very Light Jets

klein jet vliegtuig, met jet motoren met een MTOW van < 4,5 ton en goed voor 3 à 9
passagiers
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