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De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 21 november 2013 het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 (Parl.St.
Vl.Parl. 2013-14, nr. 2247/1), meer bepaald hoofdstuk 13.
1.

Toelichting door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken

Minister Hilde Crevits stelt dat hoofdstuk 13 van het ontwerp van programmadecreet drie
artikelen bevat. De eerste bepaling betreft het opheffen van de bestaande Diensten met
Afzonderlijk Beheer (DAB’s) gelet op de oprichting van de nieuwe structuren, de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM’s). De twee andere bepalingen zijn er op gericht
de overdracht van de bestaande luchthaveninfrastructuur van de DAB Luchthaven Oostende en de DAB Luchthaven Antwerpen aan respectievelijk de LOM Oostende-Brugge en
de LOM Antwerpen te bewerkstelligen. Het betreft dus bepalingen van organisatorische
aard.
In het advies van de Raad van State (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2247/2) werd gevraagd
om bij het verslag van de bedrijfsrevisor te verduidelijken dat het zou worden opgesteld
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Het amendement van
de regering stelt dan ook voor deze verduidelijking toe te voegen aan het voorgestelde artikel 31, §4, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de
regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, opgenomen
in artikel 31 van het ontwerp van programmadecreet, en aan artikel 66/29, paragraaf 4,
van het vermelde decreet van 10 juli 2008, opgenomen in artikel 32 van het ontwerp van
programmadecreet.
De minister verduidelijkt dat deze amendementen van de regering niet konden worden
verwerkt in het ingediende ontwerp van programmadecreet omdat de Raad van State zich
in zijn eerste advies onthouden had van verder onderzoek. De daartoe aangewezen gemachtigden van de regering hadden immers geen gevolg gegeven aan de vragen om uitleg
van de Raad van State. Deze vragen om uitleg bleken evenwel de gemachtigden van de
minister niet te hebben bereikt. Om die reden heeft de regering de Raad van State nadien
om een bijkomstig spoedadvies verzocht over de betreffende bepalingen samen met haar
repliek.
2.

Stemming

Artikel 30
Artikel 30 wordt zonder opmerkingen aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.
Artikel 31
Amendement nr. 1 (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2247/3) wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding. Het aldus geamendeerde artikel 31 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.
Artikel 32
Amendement nr. 2 (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2247/3) wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding. Het aldus geamendeerde artikel 32 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.
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