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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer
en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge,
Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen
Art. 2. In het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating
van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen,
gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt een artikel 2/1 ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. Door een fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de LOM Oostende-Brugge
ontbonden zonder vereffening en gaat het hele vermogen, zowel de rechten als
de verplichtingen, van de LOM Oostende-Brugge over op de LOM Antwerpen. De
aandeelhouders van de LOM Oostende-Brugge worden vergoed met aandelen in de
LOM Antwerpen. De LOM Antwerpen, die voortaan LOM Vlaanderen heet, geldt als
algemene rechtsopvolger van de LOM Oostende-Brugge.
1°

2°

In het eerste lid wordt verstaan onder:
LOM Oostende-Brugge: de luchthavenontwikkelingsmaatschappij OostendeBrugge, vermeld in artikel 3, 2°, en artikel 4, §1, van het decreet van 10 juli
2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens
Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, zoals van kracht op de
dag vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 4 van dit decreet;
LOM Antwerpen: de luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, vermeld
in artikel 66/1, 2°, en artikel 66/2, §1, van het decreet van 10 juli 2008
betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens OostendeBrugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, zoals van kracht op de dag vóór de
datum van de inwerkingtreding van artikel 20 en 22 van dit decreet.”.

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019;”;

2°

er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“3° decreet van 22 december 2017: het decreet van 22 december 2017 over
het lokaal bestuur.”.

Art. 4. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december
2018, wordt deel II, dat bestaat uit artikel 3 tot en met 35, opgeheven.
Art. 5. In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 4 wordt de zinsnede “op de wijze, bepaald in artikel 449 van het
Wetboek van vennootschappen” vervangen door de zinsnede “conform artikel
7:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

2°

paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
“§5. Artikel 7:15, 7:17, 7:18 en 7:20 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zijn niet van toepassing.”.
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Art. 6. In artikel 38 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1 wordt de zinsnede “In afwijking van artikel 2, §1, en artikel
452, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de
zinsnede “In afwijking van artikel 7:13 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen”;

2°

in paragraaf 2 wordt de zinsnede “voorgeschreven door artikel 453 van het
Wetboek van vennootschappen” vervangen door de zinsnede “vermeld in
artikel 7:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” en wordt
de zinsnede “zoals bepaald door artikel 67 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen” vervangen door de woorden “conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”.

Art. 7. In artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de woorden “het Wetboek van vennootschappen” telkens vervangen door de woorden “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Art. 8. Artikel 40 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. 9. In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2017 en 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “Dat ondernemingsplan zal ook de
beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Kortrijk-Wevelgem bevatten voor
het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en
voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke
internationale, Europese en nationale regelgeving.” vervangen door de zin
“Dat ondernemingsplan bevat ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de
LOM Kortrijk-Wevelgem voor de certificering van de basisinfrastructuur van de
luchthaven, die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en
nationale regelgeving.”;

2°

in paragraaf 2/1 worden de woorden “In voorkomend geval” vervangen door
de woorden “Als dat nodig is”.

Art. 10. In artikel 54, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden
“omschreven in het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden
“vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Art. 11. In artikel 55 van hetzelfde decreet worden de woorden “het Wetboek van
vennootschappen” vervangen door de woorden “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Art. 12. In artikel 56, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22
december 2017 en 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Conform artikel III.44 van het Bestuursdecreet bestaat maximaal twee derde
van de leden van de raad van bestuur uit personen van hetzelfde geslacht.”;

2°

aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Conform artikel III.40 van het Bestuursdecreet bestaat minstens een derde
van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur uit onafhankelijke
bestuurders.”;
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3°

in het vierde lid wordt de zinsnede “overeenkomstig artikel 74 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de zinsnede “conform
artikel 2:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Art. 13. In deel III, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 2017 en 7 december 2018, wordt het opschrift van afdeling V
vervangen door wat volgt:
“Afdeling V. Boekhouding, financiële controle en toezicht”.
Art. 14. Aan artikel 62 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7
december 2018, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§3. Conform artikel III.13, §1, en III.49 van het Bestuursdecreet, stelt de Vlaamse
Regering regeringscommissarissen aan.”.
Art. 15. In artikel 64, §1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1°

in punt 1° wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 195, § 1, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in afwijking van artikel 3 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”
vervangen door de zinsnede “in afwijking van artikel 386 en 389 van het
decreet van 22 december 2017”;

2°

in punt 2° wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 242, § 5, eerste lid, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005” vervangen door de zinsnede “in afwijking
van artikel 240, §5, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017”;

3°

in punt 7° wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 78, eerste lid, van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”
vervangen door de zinsnede “in afwijking van artikel 472, eerste lid, van het
decreet van 22 december 2017”.

Art. 16. In artikel 65 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 juli
2018, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
“§3. In ieder geval verzekert de LEM Kortrijk-Wevelgem in het kader van de overeenkomst, vermeld in paragraaf 2, onder haar verantwoordelijkheid de controle-,
veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, met inbegrip van de vogelwering, op de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, zonder afbreuk te doen aan de
bevoegdheden van het Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering van
die taken.
Tussen de LEM Kortrijk-Wevelgem en het Vlaamse Gewest wordt een overeenkomst gesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van de eventuele toelagen, vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Die toelagen worden alleen aangewend
voor de beveiligings- en brandweerdiensten, met inbegrip van de vogelwering, vermeld in het eerste lid, en worden door de LEM Kortrijk-Wevelgem verantwoord. De
LEM Kortrijk-Wevelgem onderscheidt duidelijk de kosten en de financiering van haar
commerciële activiteiten enerzijds en van de beveiligings- en brandweerdiensten
anderzijds.”.
Art. 17. In artikel 66, eerste en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba” telkens
vervangen door de woorden “nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”.
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Art. 18. In het opschrift van deel III/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

het woord “luchthaven” wordt vervangen door het woord “luchthavens”;

2°

de woorden “en Oostende-Brugge” worden toegevoegd.

Art. 19. In artikel 66/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1°

in punt 1° wordt de zinsnede “, vermeld in artikel 95, §1, van het decreet van
25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting
1992” opgeheven;

2°

er wordt een punt 1°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“1°/1 	DAB Luchthaven Oostende: de dienst met afzonderlijk beheer ‘Luchthaven Oostende’ met exploitatiezetel in Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400
Oostende;”;

3°

punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° 	
LOM Vlaanderen: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ‘Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen’, naamloze vennootschap van publiek recht, met ondernemingsnummer 0553.678.968;”;

4°

er wordt een punt 3°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“3°/1 	LEM Oostende-Brugge: de organisatie waaraan de commerciële uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge wordt toevertrouwd
ter uitvoering van artikel 66/30;”;

5°

punt 4° wordt vervangen door wat volgt:
“4° 	secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vermeld in artikel 28, §1, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;”;

6°

in punt 5° worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

7°

in punt 6° wordt tussen de woorden “in het kader van de werking van de
regionale luchthaven Antwerpen” en de zinsnede “, met inbegrip” de zinsnede
“en/of de regionale luchthaven Oostende-Brugge” ingevoegd.

Art. 20. In deel III/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei
2009 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt het
opschrift van hoofdstuk II vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk II. De LOM Vlaanderen”.
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Art. 21. In artikel 66/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1 wordt de zinsnede “‘Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen’, afgekort: LOM Antwerpen” vervangen door de zinsnede “Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen, afgekort: LOM Vlaanderen”;

2°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

3°

in paragraaf 4 wordt de zinsnede “, behoudens één aandeel dat zal worden
onderschreven door de Participatiemaatschappij Vlaanderen” opgeheven;

4°

in paragraaf 4 wordt de zinsnede “op de wijze, bepaald in artikel 449 van het
Wetboek van vennootschappen” vervangen door de zinsnede “conform artikel
7:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

5°

paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
“§5. Artikel 7:15, 7:17, 7:18 en 7:20 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zijn niet van toepassing.”.

Art. 22. In artikel 66/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1 wordt de zinsnede “In afwijking van artikel 2, § 4, en artikel 452,
derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, komt de LOM Antwerpen”
vervangen door de zinsnede “In afwijking van artikel 2:6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen komt de LOM Vlaanderen”;

2°

paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 23. In artikel 66/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1°

de woorden “het Wetboek van vennootschappen” worden telkens vervangen
door de woorden “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

2°

in de eerste zin worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de
woorden “LOM Vlaanderen”.

Art. 24. Artikel 66/5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei
2009, wordt opgeheven.
Art. 25. In artikel 66/7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 26. In artikel 66/8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 27. In artikel 66/9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei
2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
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Art. 28. In artikel 66/10 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” telkens vervangen door de woorden “LOM Vlaanderen”.
Art. 29. In artikel 66/12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 2017 en 7 december
2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “Dat ondernemingsplan zal ook de
beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Antwerpen bevatten voor het
toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor
de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke
internationale, Europese en nationale regelgeving.” vervangen door de
zin “Dat ondernemingsplan bevat ook de beleids- en beheersdoelstellingen
van de LOM Vlaanderen voor de certificering van de basisinfrastructuur van
de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge, die voortvloeien uit de
toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving.”;

2°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

3°

in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “Het voorgaande doet geen afbreuk
aan de verplichtingen van de LEM Antwerpen, vermeld in artikel 66/30, § 3,
van dit decreet.” vervangen door de zin “Het voorgaande doet geen afbreuk
aan de verplichtingen van de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge,
vermeld in artikel 66/30, §3 en §6, van dit decreet.”;

4°

in paragraaf 2/1 worden de woorden “In voorkomend geval” vervangen door
de woorden “Als dat nodig is”.

Art. 30. In artikel 66/13 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 31. In artikel 66/14 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” telkens vervangen door de woorden “LOM Vlaanderen”.
Art. 32. In artikel 66/15 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 33. In artikel 66/16 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 34. In artikel 66/17 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 35. In artikel 66/18 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” telkens vervangen door de woorden “LOM Vlaanderen”.
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Art. 36. In artikel 66/19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in het eerste lid worden de woorden “Wetboek van vennootschappen” vervangen
door de woorden “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

2°

in het tweede lid worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de
woorden “LOM Vlaanderen”.

Art. 37. In artikel 66/20 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de woorden “Wetboek van vennootschappen” vervangen door
de woorden “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Art. 38. In artikel 66/21, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 2017 en 7 december
2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

2°

aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Conform artikel III.44 van het Bestuursdecreet bestaat maximaal twee derde
van de leden van de raad van bestuur uit personen van hetzelfde geslacht.”;

3°

in het derde lid worden tussen de woorden “De onafhankelijke leden” en de
woorden “worden benoemd” de woorden “van de raad van bestuur” ingevoegd;

4°

aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Conform artikel III.40 van het Bestuursdecreet bestaat minstens een derde
van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur uit onafhankelijke
bestuurders.”;

5°

in het vierde lid wordt de zinsnede “overeenkomstig artikel 74 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de zinsnede “conform
artikel 2:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Art. 39. In artikel 66/22, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet
van 8 mei 2009, worden de woorden “de voorzitter van de raad van bestuur en de
ondervoorzitter van de raad van bestuur” vervangen door de woorden “de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur”.
Art. 40. In artikel 66/23 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 41. In artikel 66/24 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
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Art. 42. In artikel 66/25 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt paragraaf 2
vervangen door wat volgt:
“§2. Uiterlijk op de datum van de aanvang van de commerciële uitbating door de
LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge, vermeld in artikel 66/30, treedt de
LOM Vlaanderen van rechtswege in de rechten en de plichten van de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende voor de lopende overeenkomsten,
waarvoor een vastlegging genomen is en die de DAB Luchthaven Oostende in naam
en voor rekening van het Vlaamse Gewest heeft gesloten.
Op de datum, vermeld in het eerste lid, worden de investeringssubsidies die
het Vlaamse Gewest aan de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven
Oostende heeft toegekend, aan de LOM Vlaanderen toegekend voor de volgende
doeleinden:
1° om de investeringsprojecten waarvoor investeringssubsidies zijn toegekend,
die de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende hebben
opgestart, maar die nog niet zijn voltooid, af te werken;
2° om de investeringsprojecten waarvoor investeringssubsidies zijn toegekend,
maar die de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende nog
niet hebben aangevat, te realiseren of te laten realiseren.
Op de datum, vermeld in het eerste lid, draagt de DAB Luchthaven Antwerpen
en de DAB Luchthaven Oostende de gelden van al ontvangen maar nog niet aangewende investeringssubsidies over aan de LOM Vlaanderen.”.
Art. 43. In artikel 66/26 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
Art. 44. In deel III/1, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet
van 8 mei 2009 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt
het opschrift van afdeling V vervangen door wat volgt:
“Afdeling V. Boekhouding, financiële controle en toezicht”.
Art. 45. In artikel 66/27 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

2°

in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord “Kaderdecreet” vervangen door het
woord “Bestuursdecreet”;

3°

er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§3. Conform artikel III.13, §1, van het Bestuursdecreet stelt de Vlaamse
Regering regeringscommissarissen aan.”.

Art. 46. In artikel 66/28 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009, worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”.
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Art. 47. In artikel 66/29 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009 en vervangen bij het decreet van 20 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

2°

in paragraaf 1 worden de woorden “rechtstreeks over te dragen aan de LEM
Oostende-Brugge” vervangen door de woorden “rechtstreeks over te dragen
aan de LEM Antwerpen of de LEM Oostende-Brugge”;

3°

in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede “artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen” vervangen door de zinsnede “artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

4°

in paragraaf 3, derde lid, wordt de zinsnede “ter griffie van de rechtbank van
koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “ter griffie van de ondernemingsrechtbank”;

5°

in paragraaf 4, derde lid, wordt de zinsnede “artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen” vervangen door de zinsnede “artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Art. 48. In deel III/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei
2009 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt het
opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk III. De LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge”.
Art. 49. In artikel 66/30 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

de woorden “LOM Antwerpen” worden telkens vervangen door de woorden
“LOM Vlaanderen”;

2°

in paragraaf 2 worden de woorden “die commerciële uitbating” vervangen
door de woorden “de commerciële uitbating van de luchthaven Antwerpen”;

3°

paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. In ieder geval verzekert de LEM Antwerpen in het kader van de overeenkomst, vermeld in paragraaf 2, onder haar verantwoordelijkheid de controle-,
veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, met inbegrip van de vogel
wering, op de regionale luchthaven Antwerpen, zonder afbreuk te doen aan de
bevoegdheden van het Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering
van die taken.
Tussen de LEM Antwerpen en het Vlaamse Gewest wordt een overeenkomst
gesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van de toelagen, vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Die toelagen worden alleen aangewend
voor de beveiligings- en brandweerdiensten, met inbegrip van de vogelwering,
vermeld in het eerste lid, en worden door de LEM Antwerpen verantwoord. De
LEM Antwerpen onderscheidt duidelijk de kosten en de financiering van haar
commerciële activiteiten enerzijds en van de beveiligings- en brandweerdiensten anderzijds.”;
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er worden een paragraaf 4 tot en met 6 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§4. De commerciële uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge
zal met inachtneming van de algemene beginselen van transparantie en
gelijkheid en onpartijdigheid door de LOM Vlaanderen worden gegund aan
een LEM Oostende-Brugge, die de luchthaven zal uitbaten in eigen naam en
voor eigen rekening tegen betaling van een marktconforme vergoeding aan
de LOM Vlaanderen.
Er kan niet tot sluiting van de overeenkomst bedoeld in paragraaf 5 worden
overgegaan alvorens de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de gunningsbeslissing heeft verleend. Wanneer de Vlaamse Regering niet binnen de honderdtwintig dagen vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing goedkeuring heeft verleend, wordt deze geacht te zijn verleend.
§5. De modaliteiten en voorwaarden voor die de commerciële uitbating van de
regionale luchthaven Oostende-Brugge zullen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de LEM Oostende-Brugge enerzijds en de LOM Vlaanderen
anderzijds. Die overeenkomst zal worden aangegaan voor een maximale duur
van dertig jaar. Het sluiten van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat
de gunningsbeslissing door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.
§6. In ieder geval zal de LEM Oostende-Brugge, in het kader van de overeenkomst, vermeld in paragraaf 5, onder haar verantwoordelijkheid, de beveiligings- en brandweerdiensten op de regionale luchthaven Oostende-Brugge
moeten verzekeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het
Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering van deze taken.
Tussen de LEM Oostende-Brugge en het Vlaamse Gewest zal een overeenkomst worden gesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van de toelagen die zullen worden opgenomen in het
ontwerp van algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De
aldus berekende toelagen, zoals en in zoverre die door het Vlaams Parlement
worden goedgekeurd, kunnen enkel aangewend worden voor de in het eerste
lid van deze paragraaf opgesomde diensten en moeten door de LEM Oostende-Brugge worden verantwoord. De LEM Oostende-Brugge is verplicht om de
kosten en financiering van haar commerciële activiteiten enerzijds en van de
beveiligings- en brandweerdiensten anderzijds, duidelijk te onderscheiden.”.

Art. 50. In artikel 66/31 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1, 1°, wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 195, § 1, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in afwijking van artikel 3 van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking” vervangen
door de zinsnede “in afwijking van artikel 386 en 389 van het decreet van
22 december 2017”;

2°

in paragraaf 1, 2°, wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 242, § 5,
eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005” vervangen door de
zinsnede “in afwijking van artikel 240, §5, eerste lid, van het decreet van
22 december 2017”;

3°

in paragraaf 1, 5°, wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 263sexies,
§ 2, tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet” vervangen door de zinsnede
“in afwijking van artikel 5, §6, van het decreet van 2 maart 1999 houdende
het beleid en het beheer van de zeehavens en artikel 472 van het decreet van
22 december 2017”;
Vlaams Parlement
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4°

in paragraaf 1, 8°, wordt de zinsnede “in afwijking van artikel 78, eerste lid, van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”
vervangen door de zinsnede “in afwijking van artikel 472, §1, eerste lid, van
het decreet van 22 december 2017”;

5°

er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
“§1/1. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van privaatrechtelijke
entiteiten om deelnemingen te nemen in de LEM Oostende-Brugge, kunnen de
volgende entiteiten deelnemingen nemen in de LEM Oostende-Brugge, zowel
door inbreng in geld als door inbreng in natura:
1° de steden en gemeenten in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van
artikel 386 en 389 van het decreet van 22 december 2017;
2° de autonome gemeentebedrijven met maatschappelijke zetel in de
provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 240, §5, eerste lid, van
het decreet van 22 december 2017;
3° de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaat
rechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie WestVlaanderen;
4° de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 188 van het
Provinciedecreet van 9 december 2005;
5° de autonome havenbedrijven met werkingsgebied in de provincie WestVlaanderen, in afwijking van artikel 5, §6, van het decreet van 2 maart
1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens en artikel 472
van het decreet van 22 december 2017;
6° de autonome provinciebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie
West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 235, §5, eerste lid, van het
Provinciedecreet van 9 december 2005;
7° de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke
vorm met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen;
8° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met maatschappelijke
zetel in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 472, eerste
lid, van het decreet van 22 december 2017.”;

6°

in paragraaf 2 wordt de zinsnede “De bepalingen in § 1” vervangen door de
zinsnede “De bepalingen in paragraaf 1 en paragraaf 1/1”;

7°

in paragraaf 3 wordt tussen de woorden “de LEM Antwerpen” en de woorden
“en de” de zinsnede “of de LEM Oostende-Brugge” ingevoegd;

8°

in paragraaf 3 wordt de zinsnede “in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen” vervangen door de zinsnede “in de zin van artikel 1:20 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

9°

in paragraaf 3 worden de woorden “LOM Antwerpen” vervangen door de
woorden “LOM Vlaanderen”.

Art. 51. In artikel 66/32 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in het eerste lid wordt de zinsnede “De commerciële uitbating kan overeenkomstig
artikel 66/30, § 1, enkel worden toegewezen aan een entiteit die bereid is
aan de contractuele personeelsleden die op het ogenblik van het sluiten van
de overeenkomst als bedoeld in artikel 66/30, § 2, in de DAB Luchthaven
Antwerpen werken, de mogelijkheid te geven om op vrijwillige basis over te
gaan naar de LEM Antwerpen met behoud van:” vervangen door de zinsnede
”De commerciële uitbating wordt conform artikel 66/30, §1, respectievelijk
66/30, §4, alleen toegewezen aan een entiteit die bereid is aan de contractuele
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personeelsleden die op het ogenblik dat de overeenkomst, vermeld in artikel
66/30, §2 en §5, wordt gesloten, in de DAB Luchthaven Antwerpen of in de
DAB Luchthaven Oostende werken, de mogelijkheid te geven om op vrijwillige
basis over te gaan naar de LEM Antwerpen respectievelijk de LEM OostendeBrugge met behoud van:”;
2°

het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De contractuele personeelsleden maken hun keuze schriftelijk bekend binnen
de termijn die de Vlaamse Regering bepaalt na overleg met de LEM Antwerpen
of de LEM Oostende-Brugge. De Vlaamse Regering bepaalt de voormelde termijn binnen dertig dagen na de toewijzing van de commerciële uitbating aan de
LEM Antwerpen of de LEM Oostende-Brugge. Als de contractuele personeelsleden echter nalaten om hun keuze schriftelijk bekend te maken binnen de
voormelde termijn, worden ze geacht ervoor te hebben gekozen om niet naar
de LEM Antwerpen respectievelijk de LEM Oostende-Brugge over te gaan.”.

Art. 52. In artikel 66/33 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8
mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Alle statutaire personeelsleden die op het ogenblik dat de overeenkomst,
vermeld in artikel 66/30, §2, wordt gesloten, in de DAB Luchthaven Antwerpen of in de DAB Luchthaven Oostende werken, worden op het ogenblik van
de toewijzing van de commerciële uitbating aan de LEM Antwerpen of de LEM
Oostende-Brugge ter beschikking gesteld van de LEM Antwerpen respectievelijk van de LEM Oostende-Brugge.”;

2°

in het derde lid wordt de zinsnede “de in artikel 66/30, § 2, bedoelde
overeenkomst” vervangen door de zinsnede “de overeenkomst, vermeld in
artikel 66/30, §2 en §5”.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Art. 53. Artikel 1, 2 en 53 treden in werking op de dag die volgt op de bekend
making van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 tot en met 52 treden in werking op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt en uiterlijk op 1 januari 2022.
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