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Samen bouwen 
aan de toekomst



In 2021 begon de luchtvaartsector wat licht aan het einde 
van de tunnel te zien. Het luchtverkeer nam aanzienlijk 
toe, maar bereikte nog niet hetzelfde niveau als vóór de 
COVID-pandemie. Het reisseizoen vertoonde pieken in 
het aantal passagiers, maar de cijfers buiten het seizoen 
waren volatieler.  

skeyes bleef zijn dienstverlening aan zijn klanten op alle 
Belgische luchthavens en in het Belgische luchtruim ver-
zekeren. Om de gezondheid van al onze medewerkers zo 
goed mogelijk te vrijwaren, hebben wij de door de over-
heid opgelegde maatregelen strikt nageleefd en in heel 
het bedrijf nauwgezet toegepast. Ik wil alle medewerkers 
van skeyes dan ook bedanken voor hun inspanningen om 
de genomen maatregelen te respecteren.

skeyes heeft gedurende deze hele periode bijzondere aan-
dacht besteed aan het fysieke én mentale welzijn van zijn 
medewerkers; het bleef in nauw contact met hen, volgde 
hun gemoedstoestand op en bood de nodige ondersteu-
ning in de vorm van advies over gezondheidskwesties, het 
evenwicht tussen werk en privéleven of werkgerelateerde 
zaken.

Het structureel telewerk dat al voor de pandemie in de 
steigers stond, werd tijdens de coronacrisis vervangen 
door een tijdelijke regeling. Afhankelijk van de maatrege-
len die op verschillende tijdstippen in 2021 werden opge-
legd, paste skeyes het aantal telewerk- en kantoordagen 
aan. Daarbij streefde het altijd naar een optimaal even-
wicht tussen zo efficiënt mogelijk werken en contact hou-
den met de collega’s, rekening houdend met het sociale 
aspect van het werk.

Wat de operationele diensten betreft, heeft de nieuwe 
rostering-methode in deze uitdagende periode haar 
deugdelijkheid bewezen. skeyes slaagde er telkens weer 
in alle operationele diensten te verlenen met het perso-
neel dat voorhanden was. Daardoor konden we onder an-
dere zelfs voorzien in een rustperiode van 48 uur voor de 
luchtverkeersleiders na elke vaccinatiebeurt. Overigens 
hebben de medewerkers van skeyes ook daar hun verant-
woordelijkheid genomen: de vaccinatiegraad onder ons 
personeel was zeer hoog.
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BLIK OP DE TOEKOMST

Zelfs in deze moeilijke periode hield skeyes de blik op de 
toekomst gericht. We bleven investeren en inspanningen 
leveren op het vlak van uitrusting, personeel en strategi-
sche projecten.

Om onze activiteiten verder te optimaliseren en onze 
projecten te verwezenlijken zijn we voortdurend op zoek 
naar nieuwe collega’s: niet alleen luchtverkeersleiders 
maar ook andere - vaak technische - profielen. Net als de 
jaren daarvoor werden in de loop van 2021 verschillende 
rekruteringscampagnes op touw gezet, die leidden tot de 
aanwerving van nieuwe collega’s in verschillende activi-
teitendomeinen van skeyes. 

skeyes blijft pionier op het vlak van U-space. In 2021 wer-
den nieuwe functies toegevoegd aan ons Droneguide 
Platform, waar dronegebruikers alle informatie kunnen 
vinden over actieve dronezones en de voorwaarden om 
deze te bevliegen. skeyes lanceerde ook de Drone Service 
Application, waar dronegebruikers toestemming kunnen 
vragen om te vliegen in geozones die door skeyes worden 
beheerd. 

Samen met Brussels Airport voerde skeyes tests uit in een 
beveiligde omgeving op de luchthaven om na te gaan 
hoe drones kunnen bijdragen tot veiligere en efficiënte-
re luchthavenoperaties. Een drone-detectiesysteem werd 
getest om ongewenste drones te detecteren. En enkele 
specifieke tests richtten zich op het gebruik van drones 
voor vogelwering op de luchthaven.

skeyes heeft ook - samen met SkeyDrone en andere part-
ners - deelgenomen aan tal van andere real life tests in be-
veiligde omgevingen (luchthavens, havens, grote steden, 
...) voor specifieke projecten (Helicus, SAFIR-MED, ...). 

Vorig jaar ondertekenden skeyes, MUAC en het Belgische 
ministerie van Defensie – de drie verleners van lucht-
vaartnavigatiediensten in het Belgische luchtruim –  een 
overeenkomst om samen een nieuw systeem voor lucht-
verkeersbeheer te ontwikkelen. Verwacht wordt dat het 
systeem tegen 2027 operationeel zal zijn. Deze ontwikke-
ling zal de luchtverkeersleiding in België nog veiliger en 
efficiënter maken.

Er werden concrete stappen gezet in het Remote Tower 
Centre-project van skeyes, met de ondertekening van de 
overeenkomst met de SOWAER (Waalse maatschappij 
voor luchthavens) die de oprichting van het eerste digitale 
torencentrum in Namen bekrachtigt. Dat centrum moet 
het luchtverkeer op de luchthavens van Luik en Charleroi 
in goede banen leiden en de veiligheid ervan doen toene-
men dankzij augmented reality. skeyes ging ook een part-
nerschap aan met Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) 
voor de technische realisatie van het project. De werken 
zullen nog dit jaar van start gaan. In de hoofdzetel van 
skeyes in Steenokkerzeel zal een simulatoromgeving wor-
den ingericht om onze luchtverkeersleiders op te leiden.

Milieuvriendelijk en duurzaam, zo moet de toekomst van 
de Belgische luchtvaart eruitzien. Sinds 2018 promoot 
skeyes actief en met succes het Collaborative Environ-
mental Management door overeenkomsten te sluiten 
met de belangrijkste Belgische luchthavens en hun part-
ners. In 2021 bundelden ook Liege Airport en Brussels 
South Charleroi Airport de krachten met ons. Met deze 
nieuwe partners wisselen we ervaringen uit en zetten we 
gemeenschappelijke projecten op om bij te dragen aan 
een duurzame luchtvaart. 

skeyes is tevens lid van Stargate, een consortium van 22 
partners waaronder vier Europese luchthavens, lucht-
vaartmaatschappijen, mobiliteits- en kennisinstellingen 
en lokale overheden, om innovaties en initiatieven te ont-
wikkelen voor een versnelde overgang naar een groenere 
luchtvaart.

Bij skeyes waren/zijn we altijd sterk gericht op partner-
schappen. De samenwerking met alle stakeholders op 
nationaal en internationaal vlak en het gemeenschappe-
lijk streven naar dezelfde doelstellingen en ambities moe-
ten een nog stabielere, betrouwbaardere en duurzamere 
luchtvaartsector creëren in de nabije en verre toekomst.

Johan DECUYPER
 CEO
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SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

De fakkel van 
het Voorzitterschap 

doorgeven: interview



WAT ZIJN VOLGENS U DE BELANGRIJKSTE 
VERWEZENLIJKINGEN VAN SKEYES IN DE 
VOORBIJE 6 JAAR?

RENAUD LORAND : Ik wil er twee uitlichten. Het gaat over 
de twee partnerschappen die skeyes is aangegaan met 
externe bedrijven of organisaties. Het eerste dat we met 
Entry Point North, een Zweeds bedrijf, gesloten hebben, 
betreft de opleiding. Het tweede is dat met Defensie. 
Dankzij het eerste samenwerkingsverband slaagde skeyes 
erin zijn knowhow op het vlak van opleiding te doen 
toenemen en te verbeteren en zijn opleidingsactiviteiten 
op de site van Steenokkerzeel te behouden. Het 
stemt zijn aanbod af op de beroepsbezigheden van 
luchtverkeersleiders en niet-luchtverkeersleiders, wat 
zeer belangrijk is met het oog op de toekomst. Het 
tweede samenwerkingsverband met Defensie heeft ons 
dichter bij onze collega’s gebracht - die hetzelfde werk 
als wij verrichten - wat ons morgen sterker maakt om het 
gebruik van het Belgische luchtruim te optimaliseren 
of te investeren in gemeenschappelijke technologische 
systemen.

HOE HEBT U SKEYES DE TOEKOMST HELPEN 
VOOR TE BEREIDEN?

RL : Wel, als ik de balans opmaak van de voorbije 8 jaar, 
denk ik dat er twee sleutelmomenten en even zoveel 
cruciale acties zijn geweest die skeyes sterker hebben 
gemaakt voor de toekomst. Ze situeren zich beide in de 
financiële sfeer. Het eerste sleutelmoment, in 2014, betreft 
het nieuwe beheerscontract dat we met de Belgische 
Staat konden afsluiten. Daardoor konden we niet alleen 
de financiële verliezen die het bedrijf in de jaren daarvoor 
cumuleerde, opvangen, maar ook de financiële basis 
versterken. We konden investeren, personeel aanwerven 
en, vooral, het hoofd bieden aan de COVID-crisis die 
niemand had zien aankomen, met financiële middelen 
die ons hielpen mettertijd stand te houden en de 
moeilijkheden te boven te komen. Het tweede moment 
staat uiteraard in het teken van de waaier aan acties die 
we ondernomen hebben ten tijde van de COVID-crisis, 
die zoals ik al zei, geheel onverwacht was. In die periode 
hebben we de nodige acties uitgerold om de financiële 

De fakkel van het Voorzitter-
schap doorgeven: interview

toestand van het bedrijf te consolideren,  met de hulp van 
de Staat. En het moet gezegd, de Staat als aandeelhouder 
stond aan onze zijde in die kritieke tijden. Ik zou zeggen 
dat dat de twee sleutelmomenten waren: de financiële 
toestand van het bedrijf consolideren zodat het een 
doorstart kon maken en klaar was om de uitdagingen aan 
te gaan.

SKEYES IS NODIG OMDAT…?

RL : skeyes is nodig omdat we de ogen van de hemel zijn, 
omdat het vliegtuig, zoals we hebben gezien in de COVID-
crisis, nauw verbonden is met onze maatschappelijke 
behoeften, onze levensbehoeften, onze reisbehoeften. Er 
is geen vliegtuig in de lucht zonder luchtverkeersleiding 
en in België staat skeyes voor luchtverkeersleiding.

WAAR BENT U PERSOONLIJK TROTS OP BIJ 
SKEYES?

RL : Er is een project dat de voorbije jaren het daglicht zag, 
waarop we naar mijn mening nu al trots mogen zijn en 
morgen nog trotser: de digitale torens. Dat project toont 
aan dat skeyes innoverend kan zijn, nieuwe concepten kan 
implementeren en nieuwe werkmethoden ontwikkelen. 
Het project bestaat nu, is bijna voldragen, en we zullen 
zien hoe het in de komende maanden en jaren verder 
vorm krijgt. Het gaat de manier waarop onze teams 
werken veranderen en ik denk dat dat een grote bron 
van trots is voor het bedrijf en voor alle teams die eraan 
meegewerkt hebben en dat morgen nog zullen doen.

WAT WENST U SKEYES EN ZIJN MEDEWERKERS 
TOE VOOR DE TOEKOMST?

RL : Het klinkt misschien heel eenvoudig, maar ik wens 
skeyes en zijn medewerkers toe dat er zeer snel een nieuw 
beheerscontract met de Staat kan worden gesloten. Een 
evenwichtig en solide beheerscontract dat ons in staat zal 
stellen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, 
onze ontwikkeling voort te zetten en onze uitdagingen 
aan te gaan.
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2
WAT WENST U UW OPVOLGER, LAURENT 
VRIJDAGHS, TOE? 
 
RL : Dat hij de kans krijgt om een nieuw beheerscontract 
met de voogdijminister te tekenen, zoals ik in 2014 heb 
kunnen doen.

WAT VIEL U HET MEEST OP TOEN U 
KENNISMAAKTE MET SKEYES?

LAURENT VRIJDAGHS : Ik was vooral onder de indruk van 
de professionaliteit van het bedrijf, de nauwgezetheid, 
de discipline en ook de werkomgeving. Ik vind dit een 
kwaliteitsvolle werkomgeving, met aangename ruimtes 
en moderne gebouwen. Als vastgoedbeheerder van de 
federale Staat was ik vrij gevleid om tot voorzitter van de 
Raad van bestuur te worden benoemd, maar ook om vast 
te stellen dat de werkomgeving van hoge kwaliteit is.

WAT ZIET U ALS DE GROOTSTE UITDAGINGEN 
VOOR SKEYES IN DE TOEKOMST?

LV : Er zijn tal van uitdagingen. Natuurlijk is er de 
modernisering van de organisatie. En de CEO, Johan 
Decuyper, zet daar hard op in. Er is tevens het financiële 
aspect. Dat we uit een vrij turbulente periode komen, is 
een feit. We zullen wat orde op zaken moeten stellen en 
in ieder geval de betaalachterstand invorderen. Er zijn 
ook een hele reeks elementen op het vlak van milieu, 
duurzaamheid en energiebesparing. En vanzelfsprekend 
het technologische aspect, met de digitalisering en 
digitale torens. Het gaat over mooie en grote projecten. 
Tot slot zou ik de manier aanhalen waarop het luchtruim 
in de toekomst zal worden ingenomen, de ontwikkeling 
van de drones en een hele reeks verbeteringen aan het 
luchtverkeer. skeyes moet in dat debat een grote rol 
vervullen.

SKEYES IS NODIG OMDAT…?

LV : skeyes is nodig omdat we veiligheid in ons 
luchtruim nodig hebben; de federale Staat moet via dit 
overheidsbedrijf tevens zijn rol kunnen spelen en skeyes 
moet ook letterlijk en figuurlijk het Belgische luchtruim 
kunnen ‘sturen’ en erover waken dat alles vlot verloopt, en 
vooral milieuvriendelijk! Het vliegtuig als transportmiddel 

ligt vaak onder vuur, maar op dat vlak kunnen we nog veel 
verbeteringen aanbrengen. skeyes moet die rol opnemen.

OVER WELK ASPECT IN DE WERKING VAN 
SKEYES BENT U HET MEEST ENTHOUSIAST?

LV : Het personeel wekt heel wat enthousiasme op bij 
mij, want ik zie hier gemotiveerde, kwaliteitsvolle en 
competente medewerkers en competenties zijn belangrijk. 
Een van de grote uitdagingen schuilt vanzelfsprekend in 
de personeelswerving, want het staat vast dat het vinden 
van dit type competenties op de arbeidsmarkt een grote 
uitdaging is. En dat enthousiasme, het aanwerven van 
medewerkers en ze aan boord kunnen houden, is een 
belangrijk fenomeen. Tot slot zou ik het aspect van de 
modernisering van de organisatie, het nieuw op te richten 
Directiecomité, enz. willen vermelden. Al die elementen 
leiden er ongetwijfeld toe dat de komende zes jaar zeer 
boeiend zullen worden.

WAT WENST U SKEYES EN ZIJN MEDEWERKERS 
TOE VOOR DE TOEKOMST?

LV : Ik wens dat skeyes toekomstbestendig kan werken, 
zijn rol ten volle kan spelen en altijd die erkenning kan 
oogsten die de medewerkers al hebben verworven door 
hun expertise en competenties. skeyes heeft een zeer 
mooie toekomst voor zich.

WAT WENST U RENAUD LORAND, UW 
VOORGANGER, TOE?
LV : Alvorens hem ook maar iets toe te wensen, wil ik hem 
eerst bedanken voor zijn rol als voorzitter. Hij heeft me 
natuurlijk veel geleerd, omdat we elkaar ook bij andere 
gelegenheden hebben kunnen ontmoeten. Bovenal gaf 
hij de fakkel aan mij door en legde me alle ins en outs van 
de functie uit. Uiteraard ben ik zeer tevreden dat hij nog 
in ons midden is. Zijn aanwezigheid – en de continuïteit 
die ze met zich meebrengt – vormt een voordeel voor de 
Raad van bestuur en andere bestuursorganen waarin hij 
zetelt. Ik kan hem alleen maar het geluk toewensen dat 
hij verdient, en ‘doe zo voort’, of het nu bij skeyes is of in 
andere omgevingen zoals de NMBS bijvoorbeeld. Hij is 
een zeer belangrijk persoon en iemand op wie we kunnen 
rekenen.
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Kerncijfers 2021: 
het herstel is ingezet



Aantal vluchten beheerd door skeyes. Het 
verschilt van het aantal bewegingen omdat een 
vlucht meerdere bewegingen kan genereren, 
zoals bijvoorbeeld bij een afgebroken nadering 
of een wachtpatroon.

2021 in cijfers

omzet

groei van het luchtverkeer ten opzichte van 2020 qua aantal 
vluchten. In 2021 boette de pandemie aan kracht in en 
werd het einde van de gezondheidscrisis in het vooruitzicht 
gesteld. Het effect van COVID op het luchtverkeer is niettemin 
aanzienlijk gebleven.

medewerkers

673.484

916

+27,95%

€ 271,9 
miljoen

bewegingen beheerd door 
skeyes in 2021.

716.958

van de vluchten werd 
stipt beheerd door skeyes.

99,9%

investeringen van skeyes

€ 18,8 
miljoen

chirurgische en FFP2-maskers 
werden verdeeld onder de 
medewerkers.

112.250
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AANTAL BEHEERDE BEWEGINGEN PER UNIT

 CANAC2      Brussels Airport      Antwerp Airport      Brussel South Charleroi Airport      Liege Airport      Ostend-Bruges Airport

AANTAL BEHEERDE VLUCHTEN PER UNIT

Luchtver-
keersleiding

346.270
(+23,8%)

120.332 
(+23,6%)

56.690 
(+48,6 %)

84.047 
(+43,9%)

66.038 
(+17,4%)

43.131 
(+31,4%)

Luchtver-
keersleiding

346.270 
(+23,8%)

118.735 
(+23,9%)

41.116 
(+60,7 %)

65.842 
(+44,6%)

 48.914 
(+14,0%)

24.591 
(+23,5%)

Na 2020, het jaar waarin het luchtverkeer als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis met bijna 
50% is gedaald, is in 2021 het herstel ingezet. skeyes bleef de veiligheid in het luchtruim verzekeren 
en zijn taak ten volle vervullen, ondanks de organisatorische moeilijkheden waarmee vele bedrijven 
in alle sectoren te kampen hadden. Hoewel het herstel nog meerdere jaren kan duren, blikt skeyes nu 
al vooruit met een strategie die de nadruk legt op innovatie, investeringen en samenwerking met zijn 
partners om te bouwen aan het luchtruim van de toekomst.

Het herstel is ingezet

 Aantal vluchten en vliegbewegingen 

716.958
vliegbewegingen beheerd door skeyes in 2021. Een vlucht kan meerdere 
bewegingen omvatten, bijvoorbeeld bij een wachtpatroon (holding) met 
het oog op de landing. Het aantal bewegingen weerspiegelt de werklast 
van de luchtverkeersleiders.

+32,21%
groei van het luchtverkeer 
ten opzichte van 2020 (aantal 
vluchten). Ondanks de 
aanhoudende pandemie in 2021, is 
een herstel van het verkeer ingezet.

673.484
aantal vluchten 
beheerd door skeyes.
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Ondanks een begin van herstel is de daling van het verkeer als gevolg van de COVID-pandemie in veel segmenten nog 
sterk aanwezig.

In 2020 was het vrachtvervoer al gegroeid 
ten opzichte van 2019 als gevolg van de 

toegenomen vraag. Met de komst van de 
vaccins in 2021 is de vraag naar 

luchtvrachtvervoer verder 
gestegen. Op Brussels 

Airport was er in 2021 
een doorvoer van 

niet minder dan 800 
miljoen vaccins.

13,5 miljoen
passagiers namen in 2021 het vliegtuig vanop of via 
de Belgische openbare luchthavens.

44%
meer dan in 2020, maar nog altijd 62% 
minder dan in 2019 vóór het uitbreken van de 
gezondheidscrisis.

2,3 miljoen ton
vracht werd via de Belgische openbare luchthavens 
vervoerd.

+28%
vs. 2020

+44%
vs. 2019

VLUCHTINFORMATIEDIENST OP DE LUCHTHAVEN 
VAN KORTRIJK:

27.566 vluchten
+25,9%
vs. 2020

-10,1%
vs. 2019

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VLUCHTEN IN 2021 TEN OPZICHTE VAN 2019, 
D.W.Z. VÓÓR HET UITBREKEN VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS

CANAC2 Brussels 
Airport

Antwerp
Airport

Brussel South 
Charleroi Airport

Liege 
Airport

Ostend-Bruges 
Airport

60

30

15

0

-15

-30

-60
-41,5% -49,4%

-18,2%

-6,8%

+14,9% +12,6%
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 Stiptheid: efficiënt beheer 
 van de luchtverkeersstromen 

TOTAAL

99,9%
van de vluchten werd in 2021 stipt beheerd door skeyes.

EN-ROUTEVERKEER

0,01 min/vlucht (-80,6%)
= 0,74 seconden vertraging per vlucht

CRSTMP-oorzaken
Dit zijn de oorzaken waarop de luchtverkeersleiding 
invloed heeft: C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, 
T-Equipment, M-Airspace Management, P-Special Events.

skeyes vertoont de 2e beste en-route-stiptheidsgraad in 
het FABEC (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland).

VERGELIJKING VAN DE GEMIDDELDE VERTRAGING PER VLUCHT IN HET FABEC (CRSTMP-OORZAKEN)

 2021      2020

LVNL skeyes Skyguide MUAC DSNA DFS

M
IN

/V
LU

C
H

T

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,06

0,01 0,01  

0,06 0,05 0,04

0,00 0,01

0,41

0,08

0,17 0,17
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 Luchthavens 
BRUSSELS AIRPORT

0,04 min/vlucht
= 2,4 seconden vertraging per 
vlucht

Weersomstandigheden zijn de be-
langrijkste oorzaak van vertraging 
bij aankomst op Brussels Airport.
In 2021 daalde de vertraging bij aan-
komst op Brussels Airport met 89%

BRUSSEL SOUTH CHARLEROI 
AIRPORT

0,05 min/vlucht
= 3 seconden vertraging per 
vlucht

Weersomstandigheden 
zijn de hoofdoorzaak 
van vertraging bij 
aankomst op de 
luchthaven van 
Charleroi.

VERGELIJKING VAN DE VERTRAGING BIJ AANKOMST OP BRUSSELS AIRPORT EN 
OP NABURIGE GROTE LUCHTHAVENS (ALLE OORZAKEN IN BESCHOUWING GENOMEN)

Brussels 
Airport

Frankfurt 
am Main

London 
Heathrow

Amsterdam
Schiphol

GenèveParis Charles de 
Gaulle

M
IN

/V
LU

C
H

T

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,22

0,19

0,06

0,6

0,060,04

LIEGE AIRPORT

0,06 min/vlucht
= 3,6 seconden vertraging per 
vlucht

Weersomstandigheden zijn de 
hoofdoorzaak van vertraging bij 
aankomst op de luchthaven van 
Luik. 

OSTEND-BRUGES AIRPORT

0 min/vlucht
= 0 seconde de retard par vol

ANTWERP AIRPORT

0 min/vlucht
= 0 seconden vertraging per vlucht
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 Financiële gegevens 

OMZET

€ 271,9 miljoen
INVESTERINGEN 

€ 18,8 miljoen
DUC
De Determined Unit Cost (DUC) is een basis om het en-
route-eenheidstarief te berekenen, d.w.z. de prijs van een 
diensteenheid in een bepaald luchtruim. Wegens de 
gezondheidscrisis werden de prestatieplannen i.v.m. de 
kosten voor dienstverlening voor de 3e referentieperiode 
van 5 jaar (2020-2024) in oktober 2021 bij de Europese 
instanties ingediend. 

 skeyes is blijven aanwerven 
 met het oog op het herstel 

€ 99,26
eenheidstarief dat skeyes aanrekent 
voor een en-routediensteenheid in het 
luchtruim onder zijn verantwoordelijkheid.

Voor het en-routeverkeer zijn de heffingen 
evenredig aan de afgelegde afstand en 
aan de vierkantswortel van de massa 
van een vliegtuig. De diensteenheid 
komt overeen met het beheer van een 
vliegtuig van 50 ton over 100 kilometer.

916
aantal 
medewerkers per 
31 december 2021

17
nieuwe luchtverkeersleiders
voltooiden hun opleiding 
en traden in 2021 in dienst.

64
nieuwe medewer-
kers werden aange-
worven in 2021.

33
kandidaat-luchtverkeersleiders
startten met hun opleiding in 
2021.

AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER
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3 Luchtvaartinformatie: fundamentele 
 gegevens voor de veiligheid van 
 de luchtvaart 

11.898
Notams opgesteld door het Brussels Notam Office van 
skeyes. Notams (Notice to Airmen) zijn berichten die wor-
den gepubliceerd om piloten op de hoogte te brengen 
van ontwikkelingen in het luchtruim en op de grond. 

33.470
vliegplannen werden verwerkt door het Brussels ARO 
(ATS Reporting Office) van skeyes.

1.357
aantal aanvragen voor speciale activiteiten dat door de 
Special Activities Coordination Cell (SPACC) van skeyes 
verwerkt werd.

Tot de speciale activiteiten die de SPACC coördineert  
behoren de kalibratievluchten van de luchtvaartnaviga-
tie-infrastructuur op de grond, foto- en video-opnames 
(bijvoorbeeld bij grote sportevenementen), foto-thermi-

sche vluchten en vuurwerk. Het aantal speciale activitei-
ten omvat ook bepaalde dronevluchten (274) die door de 
SPACC moesten worden verwerkt. Het merendeel van de 
dronevluchten wordt sinds december 2020 automatisch 
gecoördineerd door de Drone Service Application (DSA).

 Drones: nieuwe gebruikers van 
 het luchtruim 

11.078
dronevluchten werden in 2021 ingevoerd via de Drone 
Service Application (DSA).

 COVID-19 
 Interne maatregelen om de 
 dienstverlening te verzekeren 

98.750
chirurgische maskers

13.500
FFP2-maskers werden verdeeld onder het 
skeyes-personeel.

SKEYES HEEFT MET ZIJN PARTNERS BIJGEDRA-
GEN AAN HET VERVOER VAN DE VACCINS

+ 1 miljard
vaccins werden vervoerd via Brussels Airport tussen 
november 2020 en maart 2022, waarvan 750 miljoen 
voor de export en 250 miljoen voor de import.
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3SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Bouwen aan 
een veilige toekomst



Noch de pandemie met de organisatorische veranderingen die zij teweeg heeft gebracht, noch de 
heropleving van het verkeer die in 2021 werd ingezet, heeft invloed gehad op de vastberadenheid van 
skeyes om de veiligheid op het hoogste niveau te handhaven. Dat vormt de garantie dat skeyes al zijn 
middelen blijft aanwenden en zich ten volle blijft inspannen om die uitdaging samen met zijn partners 
elke dag aan te gaan. Veiligheid is de topprioriteit bij skeyes en vormt de basis van de bedrijfscultuur. 
De veiligheid wordt voortdurend geanalyseerd en verbeterd. Ze wordt dagelijks gepromoot en is de 
doelstelling die de medewerkers van skeyes in al hun activiteiten nastreven. Laten we dan ook samen 
bouwen aan een veilige toekomst.

Bouwen aan een veilige 
toekomst

IN
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EVOLUTIE VAN HET AANTAL INCIDENTEN VAN CATEGORIE A  (ERNSTIG) EN B  (BELANGRIJK) 
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In een periode van ongekende uitdagingen voor de lucht-
vaart een accuraat zicht op de veiligheid behouden zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder de voortdurende rap-
portering van veiligheidsgerelateerde voorvallen (Safety 
Related Occurrences (SRO) door de operationele dien-
sten van skeyes. De feiten tonen aan dat de daling van het 
verkeer als gevolg van de pandemie geen invloed heeft 
gehad op de veiligheidscultuur bij skeyes. Integendeel, 
de rapportering bleef een opwaartse trend vertonen en 
maakte het mogelijk de constructieve aanpak inzake risi-

1
incident van 
categorie A

3
incidenten van 
categorie B 

5,6
incidenten van categorie A 
en B per miljoen bewegingen

1
incident van categorie A 
per miljoen bewegingen

1

3

1

3

1

3

co-evaluatie voor veiligheidsgerelateerde voorvallen voort 
te zetten.  Het resultaat was dat skeyes nogmaals een zeer 
lage incidentengraad liet optekenen.

De ernstgraad van de incidenten wordt door onafhanke-
lijke experts beoordeeld op een schaal van A (ernstig) tot 
E (geen impact op de veiligheid). Hij wordt bepaald door 
de horizontale en verticale scheidingsafstanden tussen 
de vliegtuigen en door het niveau van controle over de 
situatie. 
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 Verslagen van gebeurtenissen in 
 verband met veiligheidsevenementen 

De veiligheidscultuur van skeyes, die altijd als leidraad 
heeft gediend voor haar optreden bij het beheer van vei-
ligheidsgerelateerde voorvallen, is gebaseerd op het zoe-
ken naar oorzaken om een grondig inzicht te krijgen en 
passende maatregelen te nemen zodat een soortgelijke 
gebeurtenis zich niet meer voordoet.

Na analyse worden sommige gemelde voorvallen ge-
downgraded en niet als veiligheidsvoorval gemerkt.

1.407
gemelde voorvallen 
in 2021

+51%
ten opzichte 
van 2020

1.243
het aantal veiligheidsgerelateerde voorvallen 
dat in 2021 na analyse is vastgesteld

+48%
ten opzichte 
van 2020

197
gemelde voorvallen per 
100.000 bewegingen

+18%
ten opzichte 
van 2020

Hoewel het absolute aantal voorvallenmeldingen ook 
afhankelijk is van het verkeersvolume - wat de daling in 
2020 en de stijging in 2021 deels verklaart - is het aantal 
meldingen per 100.000 bewegingen een preciezere waar-
demeter om de voortgang van de veiligheidscultuur en 
stelselmatige rapportering te meten.

Deze stijging wijst nogmaals op een vooruitgang van de 
veiligheidscultuur en de rapportering.

AANTAL DOOR DE LUCHTVERKEERSLEIDERS VAN SKEYES GEMELDE VOORVALLEN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.000

1.500

1.000

500

0
189

339 381 466
622

680

1.104

1.809

1.489

1.589

933

E
V

E
N

E
M

E
N

TE
N

1.407

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST / SKEYES 19



In tien jaar tijd is het aantal voorvallenmeldingen over het 
algemeen sterk gestegen. Dat betekent niet dat er meer 
voorvallen zijn dan vroeger, maar wel dat ze almaar meer 
systematisch worden gerapporteerd om ze aan analyses 
te onderwerpen en er lessen uit te kunnen trekken die 
nuttig zijn voor de voortgang van de veiligheid.

De sprong met 62% tussen 2015 en 2016 is ook te verklaren 
door de Europese verordening (EU) nr. 376/2014 die eind 
2015 werd ingevoerd en die de te melden types van inci-
denten heeft uitgebreid. 

Het absolute aantal meldingen van veiligheidsgerelateer-
de voorvallen is niet de enige indicator om de veiligheids-
cultuur te meten.

De inhoud van de rapportering en het feit dat die laatste 
een ingebakken reflex geworden is, zijn evenzeer door-
slaggevende criteria om te evalueren hoe de veiligheids-
cultuur ingeworteld is.

De voortdurende ontwikkeling van die cultuur heeft er-
toe geleid dat skeyes in 2021 is gaan samenwerken met 
een human performance expert om de menselijke factor 
in het rapporteringsproces grondig te analyseren. Met dit 
initiatief krijgt skeyes een nog accurater zicht op de rap-
portering van veiligheidsgerelateerde voorvallen en slaat 
het munt uit elke informatie in elke melding.

 Verantwoordelijkheid van skeyes 

In de overgrote meerderheid van de veiligheidsgerelateer-
de voorvallen draagt skeyes geen enkele verantwoorde-
lijkheid. Bij slechts 70 van die voorvallen, hetzij 5,6% van 
het totale aantal gemelde voorvallen in 2021, werd de be-
trokkenheid van skeyes vastgesteld (in vergelijking met 
4,4% in 2020 en 6,3% in 2019). 

Wat betreft de ernstgraad van de 70 voorvallen waarbij 
skeyes betrokken was, worden er 53 in categorie E onder-
gebracht, zonder enige impact op het veiligheidsniveau, 
13 in categorie C (significant), 3 in categorie B (belangrijk) 
en 1 voorval in categorie A (ernstig). 

BETROKKENHEID VAN SKEYES BIJ HET 
VEILIGHEIDSGERELATEERDE VOORVAL

 categorie E  categorie C  categorie B  categorie A

53

13

3 1

Totaal
70

20 SKEYES / SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST



 De vaakst gerapporteerde voorvallen 

De wereldwijde gezondheidscrisis heeft niet alleen een 
ongekende impact gehad op de verkeersvolumes, maar ook 
op de vaakst gemelde types van veiligheidsgerelateerde 
voorvallen.

De top twee in de ranglijst van meest gerapporteerde 
voorvallen wordt ingenomen door incidenten die helemaal 
niets te maken hebben met de opdracht van skeyes, maar 
waarvoor melding verplicht is krachtens de Europese 
wetgeving: aanvlieging met in het wild levende dieren 
(304) prijkt boven aan de lijst, gevolgd door technische
problemen met vliegtuigen gemeld door piloten (144).

In 2021 nam het aantal voorvallen waarbij piloten uit de 
algemene luchtvaart, van militaire of staatsvluchten het 
gecontroleerde luchtruim ongeoorloofd binnendringen, 
aanzienlijk toe. Liefst 110 voorvallen werden gerapporteerd 
in 2021 in vergelijking met 42 in 2020 (+162%) en 91 in 
2019. Hoewel het aantal van die voorvallen met het 
verkeersvolume verband houdt, wordt er een stijging 
waargenomen ten opzichte van 2019, toen het verkeer veel 
drukker was. Daarmee nestelt dit type van voorvallen zich 
op de derde plaats.

De vierde plaats is voorbehouden aan een ander type 
voorval dat in 2021 alsmaar vaker voorkwam: het verblinden 
van piloten met een laserpen. Na een gevoelige daling 
in de nasleep van de gecoördineerde inspanningen van 
skeyes, het DGLV en de politiediensten in de voorbije jaren, 

moeten we in 2021 een stijging van die strafbare feiten 
met 59% betreuren (89 feiten vs. 56 in 2020 en 79 in 2019).
Vijfde in de rangschikking zijn de ELT-transmissies 
(Emergency Location Transmitter) die geen verband 
houden met de opdracht van skeyes maar waarvoor 
melding verplicht is krachtens de Europese wetgeving. 85 
voorvallen werden gemeld, tegenover 128 in 2020 en 188 
in 2019).

Het niet naleven van de minimale separatie tussen 
luchtvaartuigen is vrij stabiel gebleven in het licht van de 
verkeersvolumes: 24 gemelde voorvallen in 2021 vs. 10 in 
2020 en 44 in 2019. De betrokkenheid van skeyes werd 
bevestigd in 21 van die voorvallen (of 88%); dat aandeel 
bedroeg 70% in 2020 en 80% in 2019. 

Een ander type incident dat een directe impact heeft op 
de veiligheidsprestaties van skeyes is de runway incursion. 
In 2021 werden 33 runway incursions gemeld, tegenover 
27 in 2020 en 26 het jaar daarvoor. De betrokkenheid van 
skeyes werd slechts bevestigd voor 8 van die incursions 
(24%), tegenover 6 in 2020 (22%) en 7 in 2019 (27%). Er moet 
worden onderstreept dat dit type incident al fors gedaald 
was in 2019 (-42%). 

Tot slot werden de voorvallen in verband met vluchten van 
drones - nieuwkomers in het Europese luchtruim - in niet-
toegestane zones 13 maal gemeld, telkens door piloten, 
voornamelijk in de CTR en TMA van Brussels Airport en de 
luchthaven van Antwerpen.

DALEND AANTAL VOORVALLEN TUSSEN 2020 EN 2021

 2021  2020  2019
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4
STIJGEND AANTAL VOORVALLEN TUSSEN 2020 EN 2021
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4SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Efficiëntie als basis



Bouwen aan de toekomst houdt voor skeyes in dat het bedrijf zijn opdracht blijft vervullen en het 
luchtverkeer helpt zich op een veilige en duurzame manier te ontwikkelen. Het speelt ook in op nieuwe 
behoeften om nieuwe economische en maatschappelijke opportuniteiten te ondersteunen, het 
dagelijkse leven te verbeteren en vooruitgang te boeken. Efficiëntie is een sleutelelement in dit bedrijf, 
het vormt de basis. Daarom zet skeyes zich elke dag opnieuw in om zijn dienstverlening te verbeteren, 
het luchtverkeer vlotter en stipter te laten verlopen, de kosten te beheersen en de impact op het milieu 
te verminderen.

Efficiëntie als basis

 Stiptheid: de toekomst wacht niet 

Of een vliegtuig stipt is, hangt af van tal van factoren: 
op sommige daarvan (gegroepeerd onder het acroniem 
CRSTMP - C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equip-
ment, M-Airspace management, P-Special events) heeft 
het beheer van het luchtverkeer vat, op andere – zoals de 
weersomstandigheden – dan weer niet. Nog andere facto-
ren hangen op hun beurt af van de dienstverlening op de 
luchthavens. Van zijn kant beheert skeyes, in alle omstan-
digheden, ‘en-route’ of bij aankomst op een luchthaven, 
het verkeer om vertragingen tot het minimum te beper-
ken en zo de kosten voor zijn klanten, de wachttijd voor de 
passagiers en de milieu-impact te verminderen.

TOTAAL IN 2021 

99,9%
van de vluchten werd in 2021 stipt beheerd door skeyes.

 En-routevertraging 

0,01 min/vlucht
= 0,74 seconden vertraging per vlucht
Gemiddelde en-route-ATFM-vertraging per vlucht (CRST-
MP-oorzaken). Dit cijfer geeft de gemiddelde vertraging 
per vlucht weer die door de en-routedienstverlening van 
skeyes wordt gegenereerd. De vertraging liep terug met 
80,6% t.o.v. het jaar 2020, toen het merendeel van de ver-
traging in het eerste kwartaal opgelopen werd, dus voor 
het uitbreken van de gezondheidscrisis.

0,39 min/vlucht
= 23,4 seconden vertraging per vlucht
Gemiddelde en-route-ATFM-vertraging per vlucht in het 
FABEC-luchtruim (CRSTMP-oorzaken). Het FABEC omvat 
6 staten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Neder-
land en Zwitserland) en verwerkt meer dan 55% van het 
Europese luchtverkeer. De prestaties van skeyes op het 
gebied van en-routestiptheid hebben bijgedragen tot 
een vermindering van de gemiddelde en-routevertraging 
in het FABEC.
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 Vertraging bij aankomst op 
 de luchthavens 
Om de prestaties van de luchtvaartnavigatiedienstverle-
ning inzake stiptheid op de luchthavens te beoordelen 
wordt alleen rekening gehouden met de aankomsten. 
Of een vliegtuig op tijd kan vertrekken, hangt af van vele 
andere factoren - zoals de grondafhandeling (bagage la-
den, tanken, enz.) - die skeyes niet in de hand heeft, maar 
die wel met skeyes worden gecoördineerd door een ap-
plicatie voor informatie-uitwisseling die gebaseerd is op 
het door skeyes ontwikkelde Airport CDM-concept (Col-
laborative Decision Making). Dankzij deze applicatie - het 
AMS (Airport Movement System) – kunnen de luchtver-
keersleidingsactiviteiten op luchthavens optimaal wor-
den beheerd en kunnen alle grondafhandelingsdiensten 
worden gecoördineerd, teneinde de verkeersstromen op 
de luchthavens te stroomlijnen.

BRUSSELS AIRPORT

0,04 min/vlucht
= 2,4 seconden vertraging per vlucht bij aankomst op 
Brussels Airport, alle oorzaken in aanmerking genomen.

67% van deze vertraging is te wijten aan de 
weersomstandigheden.

0,01 min/vlucht
= 0,6 seconden vertraging per vlucht bij aankomst op 
Brussels Airport als enkel rekening wordt gehouden met 
CRSTMP-oorzaken waar skeyes vat op heeft.

ANTWERP AIRPORT

0 min/vlucht
= 0 seconden vertraging per vlucht

BRUSSEL SOUTH CHARLEROI AIRPORT

0,05 min/vlucht
= 3 seconden vertraging per vlucht

100% van de in 2021 opgelopen vertraging op de 
luchthaven van Charleroi is te wijten aan stakingsacties 
die geen betrekking hebben op de luchtverkeersleiding 
of de diensten van skeyes.

0 min/vlucht
vertraging per vlucht bij aankomst op Brussels South 
Charleroi Airport als enkel rekening wordt gehouden met 
CRSTMP-oorzaken waar skeyes vat op heeft.

LIEGE AIRPORT

0,06 min/vlucht
= 3,6 seconden vertraging per vlucht

De weersomstandigheden zijn de enige oorzaak van de 
vertraging bij aankomst op Liege Airport (100%).

0 min/vlucht
= 0 seconden vertraging per vlucht als enkel rekening 
wordt gehouden met CRSTMP-oorzaken waar skeyes vat 
op heeft.

OSTEND-BRUGES AIRPORT

0 min/vlucht
= 0 seconden vertraging per vlucht

VERGELIJKING VAN DE VERTRAGING BIJ AANKOMST OP BRUSSELS AIRPORT EN NABURIGE 
GROTE LUCHTHAVENS (ALLE OORZAKEN IN AANMERKING GENOMEN)
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 Communiceren om de milieu-impact 
 te beperken 

Het coördineren van de activiteiten op de luchthaven 
met het oog op een optimaal beheer van de 
verkeersstromen heeft ook een positief effect op het 
kerosineverbruik en dus op de uitstoot, de plaatselijke 
luchtkwaliteit, de geluidshinder en de kosten voor de 
luchtvaartmaatschappijen. De vliegtuigmotoren worden 
op het juiste tijdstip gestart en de wachttijden op de 
taxibanen worden tot het minimum herleid.

92,2%
van de vliegtuigen bij vertrek op Brussels Airport 
kreeg de toestemming om de motoren binnen 
het geplande slot (TSAT – Target Start-up Approval 
Time) te starten.

99,3%
van de vliegtuigen op Brussels Airport verplaats-
te zich tussen de start-/landingsbaan en de stand-
plaats  in minder dan de gemiddelde tijd die nodig 
is (VTT – Variable Taxi Time). 

79,7%
van de landingen volgde de groenelandingspro-
cedure op Brussels Airport in 2021, 2% meer dan in 
2020.

47,8%
van de landingen volgde de groenelandingsproce-
dure op Brussels South Charleroi Airport in 2021.

67,6%
van de landingen volgde de groenelandingsproce-
dure op Liege Airport in 2021.

GROENE LANDINGEN  
(CONTINUOUS DESCENT OPERATIONS - CDO)

Een andere manier om het brandstofverbruik van 
vliegtuigen terug te dringen is het luchtverkeer zo te 
regelen dat vliegtuigen kunnen landen met behulp 
van de CDO-procedure. CDO - ook bekend als groene 
landing - is een operatie waarbij het vliegtuig continu 
daalt, in de mate van het mogelijke met minimaal 
motorvermogen, afhankelijk van de vluchtkenmerken 
en de luchtverkeerssituatie. Deze procedure helpt de 
geluidsoverlast, het brandstofverbruik en de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.

AANTAL CDO IN ABSOLUTE WAARDE TEN OPZICHTE 
VAN HET AANTAL LANDINGEN IN 2021

 Totale aantal aankomsten  Aantal CDO

Brussel South 
Charleroi Airport

Liege 
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Brussels 
Airport
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 Collaborative Environmental 
 Management (CEM): nieuwe 
 partnerschappen 

Het doel van het Collaborative Environmental Manage-
ment (CEM) is om de samenwerking met de luchtvaart-
maatschappijen en luchthavens te versterken om geza-
menlijk initiatieven te nemen die de milieu-impact van 
luchthavenactiviteiten beperken. 

Op Brussels Airport heeft het CEM, op basis van een sa-
menwerking met skeyes, sinds de opstart in 2018 zeer 
goede resultaten opgeleverd: betere groene landingen 
(CDO), minder holdings op lage hoogte, taxiën met één 
motor op de taxibanen van de luchthaven… 

In september 2020 werd het CEM uitgerold op Liege Air-
port, met de SOWAER (Société Wallonne des Aéroports) 
en de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen die ter 
plaatse actief zijn als partners. Het eerste project staat in 
het teken van het optimaliseren van de CDO.

In 2021 zette skeyes zijn streven voort om het concept uit 
te breiden naar alle luchthavens waarop het bedrijf actief 
is. In november 2021 heeft Brussels South Charleroi Air-
port zich ertoe verbonden de milieu-impact van zijn ac-
tiviteiten te verminderen met de medewerking van zijn 
partners, waaronder skeyes, de SOWAER, Eurocontrol, 
SABCA, Ryanair, TUI fly en Air Corsica.

In het kader van die nauwe samenwerking worden o.m. 
de volgende elementen onderzocht: het gebruik van 
duurzame brandstof, procedures om de geluidshinder 
terug te dringen, een beter luchtruimontwerp tussen de 
luchthaven en overvliegcorridors of nog het Enhanced 
Flight Vision System, dat de toegang tot de luchthaven 
mogelijk maakt in slechtzichtomstandigheden, waardoor 
er minder wordt teruggegrepen naar wachttijden of om-
leidingen naar andere luchthavens die beide zeer veel 
brandstof verslinden.
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De samenwerking tussen de verschillende actoren in de 
luchtvaartketen is een van de hoekstenen van milieueffi-
ciëntie. Het CEM-initiatief biedt de luchthaven van Char-
leroi ruimere perspectieven tot ontwikkeling en maakt 
hem attractiever.

 Almaar kortere trajecten 

De structuur van het luchtruim en de vliegroutes vormen 
zeer belangrijke elementen bij het optimaliseren van de 
verkeersstromen. De kortst mogelijke trajecten zijn niet 
alleen voordelig op het vlak van brandstofverbruik en 
uitstoot, maar vaak ook inzake kosten voor de luchtvaart-
maatschappijen. skeyes ondersteunt hen door projecten 
uit te voeren, voornamelijk op twee ‘fronten’: de civiel-mi-
litaire samenwerking en de reorganisatie van het lucht-
ruim. 

CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING

Bijna de helft van het Belgische luchtruim bestaat uit 
zones voor militaire oefeningen en operaties. Die zones 
kunnen ter beschikking van het burger-
luchtverkeer worden gesteld wanneer ze 
niet voor militaire doeleinden worden ge-
bruikt, met het voordeel dat ze de lucht-
vaartmaatschappijen veel directere trajec-
ten bieden. De veiligheid van deze operaties 
vereist een naadloze coördinatie volgens de 
procedures voor een flexibel gebruik van het 
luchtruim (Flexible Use of Airspace - FUA). 
Overigens werken skeyes en Defensie almaar 
nauwer samen om deze coördinatie te verbe-
teren. De samenwerking omvat ook andere 
domeinen, zoals dat van de opleiding of het 
Aeronautical Information Management met 
de publicatie van een gezamenlijke AIP.
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Innovatie als kader



Samen een toekomst opbouwen, daar wil skeyes voluit op inzetten. Het bedrijf streeft er vurig naar een 
almaar belangrijkere maatschappelijke rol op te nemen. Een manier bij uitstek om die doelstelling te 
bereiken is innovatie. Zij helpt skeyes gelijke tred te houden met de maatschappij, ermee in contact 
te staan, in te spelen op nieuwe behoeften, zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en nieuwe 
technologieën. skeyes wil zich ontpoppen als een speler in de evolutie. De nationale luchtverkeersleider 
diversifieert en verbetert zijn dienstverlening en blijft zich ontwikkelen ten behoeve van de gebruikers in 
een snel veranderend luchtruim. 

Innovatie als kader

 Drones: een snelle expansie 

Het gebruik van het luchtruim maakt een grondige 
transformatie door met de continue expansie van de 
dronesector. Onbemande luchtvaartuigen die in de meest 
uiteenlopende (stedelijke) settings vliegen, naargelang 
hun gebruik of missie, vormen niet alleen uit economisch 
oogpunt een zeer veelbelovende sector, maar ook voor 
andere gebruikstoepassingen, o.m. medische, aangezien 
zij zeer snel vervoer mogelijk maken dat niet afhankelijk is 
van het vaak verzadigde wegverkeer. 

In 2021 is het aantal vluchtuitvoeringen van onbemande 
luchtvaartuigen (Unmanned Aerial Systems, UAS), of 
drones, op indrukwekkende wijze toegenomen. Drones 
worden ingezet om veiligheids- en beveiligingsactiviteiten 
te ondersteunen - o.m. met de politie (toezicht) – evenals 
medisch transport (levering van medisch materiaal) of 
inspecties (spoorwegen, elektriciteitsnet). skeyes heeft de 
ambitie om een belangrijke speler te blijven in de evolutie 
die de luchtvaartsector doormaakt en is permanent 
betrokken bij het ontwikkelen van drone-activiteiten.

11.078
UAS-vluchtuitvoeringen werden in 2021 ingediend 
via de Drone Service Application (DSA). Die aanvragen 
hadden betrekking op UAS-vluchtuitvoeringen in 
de door skeyes beheerde CTRs (Control Zones).

1565 %
meer aanvragen ten opzichte van 2020.

01/01/2021
skeyes werd aangeduid als beheerder van de 
geografische UAS-zone voor de CTRs die het beheert 
en voor de RMZ/TMZ (Radio Mandatory Zone & Radio 
Transponder Zone) rond de luchthaven van Kortrijk. 
skeyes verwerkt voortaan rechtstreeks de aanvragen 
voor toegang tot die zones voor de drones.

DETECTIE 

April 2021: een Proof of Concept (PoC) vond plaats op Brus-
sels Airport om de functionaliteiten inzake dronedetectie 
te testen. skeyes kon de Enhanced Visualisation van zijn 
Drone Service Application (DSA), waarvan de luchtver-
keersleiders gebruikmaken, testen.

VOGELWACHT OP BRUSSELS AIRPORT

Oktober 2021: nieuwe Proof of Concept (PoC) in de vogel-
wacht in de nabijheid van baan 25L met behulp van een 
drone. Hij is flexibeler en biedt toegang tot gebieden die 
voor grondvoertuigen onbegaanbaar zijn. De coördinatie 
tussen de luchtverkeersleiders en dronepiloten verliep 
vlekkeloos. 

INSPECTIE MET EEN DRONE 

skeyes voert regelmatig vluchten uit om de navigatie-
hulpmiddelen op de luchthavens, zoals Instrument Lan-
ding Systems (ILS), te kalibreren. Die inspecties worden 
uitgevoerd met kleine bemande vliegtuigen. In 2021 
schafte skeyes zich een speciaal ontworpen drone aan om 
die kalibraties uit te voeren. Voor de inspectie van de ILS is 
het de bedoeling regelmatig dronevluchten uit te voeren, 
om het onderhoud te verbeteren en het aantal inspecties 
door bemande luchtvaartuigen terug te dringen.
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 Digitale torens 

skeyes beoogt alle Belgische luchthavens geleidelijk aan 
uit te rusten met digitale torens om de luchtvaartnaviga-
tiedienstverlening efficiënter, flexibeler en veerkrachtiger 
te maken.

In 2021 schreef skeyes een overheidsopdracht uit om de 
technologie te selecteren die in de toekomstige Belgische 
digitale torens zal worden gebruikt. Saab Digital Air Traffic 
Solutions, een gerenommeerd en ervaren bedrijf in deze 
innovatieve sector, werd na de aanbestedingsprocedure 
gekozen als technologieleverancier.

In 2021 werd ook een historisch partnerschap gesloten 
met de SOWAER (Société Wallonne des Aéroports). Na-
men, de hoofdstad van Wallonië, genoot de voorkeur voor 
de oprichting van een gloednieuw gebouw dat over en-
kele jaren de kantoren van de SOWAER zal huisvesten, 
evenals de specifieke installaties van skeyes en de digitale 
ops room om de luchtverkeersleiding te verzekeren op de 
luchthavens van Charleroi en Luik.

Het aankopen van het systeem en het sluiten van het 
partnerschap zijn twee belangrijke stappen in de tot-
standkoming van deze ambitieuze technologische en 
menselijke verandering.

Het doel van het SAFIR-Med-project (Safe and 
Flexible Integration of Advanced U-Space Services 
Focusing on Medical Air Mobility) is om oplossin-
gen in kaart te brengen met het oog op de inte-
gratie van veilige, duurzame en sociaal aanvaard-
bare stedelijke luchtmobiliteit ten behoeve van de 
gemeenschap waarbij de nadruk ligt op medische 
toepassingen. In 2021 nam skeyes deel aan het orga-
niseren van realtime dronevluchten, het opstellen 
van scenario’s inzake coördinatie en implementatie 
van een aangepaste luchtruimstructuur voor het 
veilig en efficiënt uitvoeren van die dronevluchten. 
Dit project stelt drone-operatoren, luchtvaartnavi-
gatiedienstverleners en andere luchtvaartspelers in 
staat de processen inzake coördinatie en gegeven-
suitwisseling die nodig zijn om die vluchten veilig 
te kunnen uitvoeren en de ontwikkeling van deze 
sector te ondersteunen, nader uit te werken.
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De luchtvaart milieuvriendelijker maken is het am-
bitieuze doel van het Clean Sky-programma. Dit pu-
bliek-private samenwerkingsverband brengt de Eu-
ropese Commissie en de luchtvaartindustrie samen 
om spitstechnologie te ontwikkelen die zal helpen 
de milieuprestaties van de luchtvaart aanzienlijk te 
verbeteren.

Sinds juni 2020 is skeyes betrokken bij het Europese 
Dispatcher 3-project, waarvoor het ook in 2021 zijn 
expertise bleef inzetten. Het bestaat erin de opera-
ties die aan de vlucht voorafgaan, zoals het opstellen 
van het vliegplan, te optimaliseren en dat op basis 
van software voor gegevensverwerking die de 
variabiliteit tussen een vliegplan en de wer-
kelijk uitgevoerde vlucht inschat. Het Dis-
patcher 3-project reikt dispatchers, 
piloten en planners waardevol-
le instrumenten aan om de 
vluchtefficiëntie te verbe-
teren. 

Co-financed by the Connecting Europe 
Facility of the European Union

 ATM-systemen 

In 2021 zette skeyes zijn handtekening onder een belang-
rijk contract met Thales om zijn huidige ATM-systeem te 
moderniseren.

Tegelijkertijd maakt skeyes een denkoefening over de toe-
komst van de luchtverkeersleiding en de positionering die 
onze ANSP ambieert. In die zin werd in september 2021 een 
partnerschap ondertekend met MUAC (Maastricht Upper 
Area Control Centre, verantwoordelijk voor het luchtver-
keer boven 24.500 voet boven België, Nederland, Luxem-
burg en het noordwestelijke deel van Duitsland) en Defen-
sie met het oog op een ambitieus project: het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijk ATM-platform.

Dankzij die samenwerking zullen de drie entiteiten het 
luchtverkeer met een gemeenschappelijk systeem kun-
nen beheren in een van de meest complexe en drukke 
luchtruimen van Europa.

 Het FABEC innoveert milieuvriendelijk 

Ook via zijn deelname aan het FABEC (Functional Airs-
pace Block Europe Central) dat focust op het verminderen 
van de milieu-impact van de luchtvaart, draagt skeyes zijn 
steentje bij aan innovatie. Peggy Devestel, COO van skeyes 
en tevens voorzitter van het FABEC Operations Standing 
Committee, reikte haar expertise aan tijdens de FABEC En-
vironmental Day die in juli in Genève was gewijd aan het 
thema Achievements, Expectations, Roles and challenges 
in ATM. Ook op het InterFAB panel on Environment and 
Capacity  tijdens het World ATM Congress in Madrid te-
kende ze present.

Daarnaast verwelkomde skeyes een FABEC-evenement 
op zijn site: de Workshop on Vertical Flight Efficiency. Die 
workshop belichtte de initiatieven van de luchtvaartmaat-
schappijen en luchtvaartnavigatiedienstverleners om de 
vluchtefficiëntie te verbeteren en de manieren in kaart 
te brengen om hun acties te coördineren en tot gemeen-
schappelijke doelstellingen bij te dragen.

 Windenergie versterken 

skeyes handelt ook op een andere manier milieuvriende-
lijk: het wil het oprichten  van een park voor windenergie-
productie harmonieus laten samengaan met de veilig-
heid van het luchtverkeer.

> 300 projecten kregen een positief
advies voor de oprichting van windturbines in 2021.

skeyes werkt voortdurend samen met Defensie om de 
beschermende zones rond de technische installaties tot 
een minimum te beperken. Hun streefdoel is het instal-
leren van meer windturbines toe te laten.

De middelen die daarvoor worden aangewend, zijn 
nieuwe radartechnologieën die minder gevoelig zijn 

voor de effecten van de windturbines en gedeelde 
radarinfrastructuur met Defensie om de ruimte 

te rationaliseren en vrij te maken.
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Duurzaamheid
als leidraad



Bouwen aan de toekomst betekent voor skeyes de grondslagen leggen om duurzaam en harmonieus 
te evolueren. Het stelt daarbij zijn missie, zijn medewerkers, zijn klanten en gebruikers centraal. Dat 
principe is de leidraad van alle acties van skeyes: het bedrijf rolt de meest geavanceerde technische 
en operationele oplossingen uit om de meest efficiënte dienstverlening te verzekeren, het neemt zijn 
economische en maatschappelijke rol ter harte en past de principes van duurzame ontwikkeling toe 
in zijn interne werking. Het streefdoel bestaat erin te bouwen aan een open bedrijf en finaal een open 
maatschappij die kwaliteit, maatschappelijk welzijn, milieu, diversiteit en onderwijs op de voorgrond stelt.

Duurzaamheid als leidraad

 Toekomst bouwen rond mensen 

2
vergelijkende wervingsexamens voor lucht-
verkeersleiders werden in 2021 georganiseerd 
om de operationele teams te versterken.

17
nieuwe luchtverkeersleiders 
hebben hun opleiding voltooid 
en zijn in 2021 in dienst getreden.

64
nieuwe medewerkers 
werden in 2021 
aangeworven.

33
aspirant-luchtverkeers-
leiders hebben in 2021 
hun opleiding aangevat.

AANTAL MEDEWERKERS PER 31/12
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2021.
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 Well-being @ work 

Uitbreiding van het Employee Assistance Program, 
een ondersteunende dienst die in 2020 opgestart 
werd en medewerkers en hun gezinsleden psycho-
logische, emotionele en praktische steun kan bie-
den.

45+
In januari 2021 ging een Health Check-up-program-
ma voor medewerkers van 45+ van start, dat bestaat 
uit een uitgebreid preventief medisch onderzoek.

46%
was de responsgraad van het doelpubliek in het 
45+-programma.

De personeelsleden van skeyes kregen in 2021 een 
rookstopprogramma aangeboden.

 Strijd tegen de COVID-19 
 pandemie 

SKEYES NAM ALLE MAATREGELEN OM ZIJN 
PERSONEEL ZOVEEL MOGELIJK TE BESCHER-
MEN…

98.750
chirurgische maskers werden verdeeld onder de 
medewerkers in 2021.

13.500
FFP2-maskers om zijn opdracht te kunnen blij-
ven uitvoeren en het luchtvervoer van medisch  
materiaal en vaccins in de strijd tegen de pande-
mie mogelijk te maken.

> 1 miljard
vaccins werden vervoerd via Brussels Airport 
tussen november 2020 en maart 2022.

750 miljoen
vaccins geëxporteerd via Brussels Airport.

250 miljoen
vaccins geïmporteerd via Brussels Airport.

 Toekomstbestendig opleiden 

1.741
dagen opleiding genoten de personeelsleden van skeyes 
in 2021. De opleidingen worden georganiseerd in samen-
werking met Entry point North Belgium (EPNB), de doch-
teronderneming van skeyes.

151
cursussen met operationele insteek werden verstrekt.

1.167
cursisten volgden opleidingen bestemd voor de operati-
onele diensten.

166
cursussen met technische insteek werden verstrekt.

545
cursisten kregen technische opleidingen.

656 
MANNEN

260 
VROUWEN
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 Ecologische voetafdruk verkleinen 

35%
minder afval op de sites van skeyes. 

Dat resultaat werd bereikt door:
   het installeren van afvalsorteereilanden op de sites 
die door de personeelsleden moeten worden ge-
bruikt. Het initiatief ging gepaard met een informa-
tie- en promotiecampagne;
   het vervangen van drankautomaten door een sys-
teem zonder plastic bekertjes.

12
nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
werden geïnstalleerd op de site van Steenokkerzeel.

56%
van het totale wagenpark van het bedrijf bestaat uit 
milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, hybride en 
CNG).

40%
van het totale wagenpark van het bedrijf bestaat uit 
elektrische voertuigen. 

7
 #MaaiMeiNiet 

skeyes, met zijn uitgestrekte groenzones op de site van 
Steenokkerzeel, nam deel aan de #MaaiMeiNiet-actie. Het 
liet de natuur een maand lang haar gang gaan, zonder 
maaien of snoeien.

 Circulaire economie 
In 2021 ondertekende skeyes het Circular Economy Com-
mitment met 5 grote bedrijven uit de luchthavenge-
meenschap (Brussels Airport, Brussels Airlines, TUI, DHL 
Aviation en Aviapartner). De partners verbinden zich ertoe 
de principes van de circulaire economie binnen hun be-
drijf toe te passen en concrete maatregelen te nemen om 
een duurzame transformatie op gang te brengen.

 Close the Gap 

skeyes doneerde ongebruikt IT-materiaal aan Close the 
Gap.

 Zachte mobiliteit aanmoedigen 
skeyes ondersteunde medewerkers die gebruikmaken 
van zachte mobiliteit en organiseerde in dat verband een 
opleiding defensief rijden met een elektrische fiets.

 Stargate 

Als antwoord op een subsidieoproep van de Europese 
Commissie in het najaar van 2020, met als thema Buil-
ding a low-carbon, climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green Deal, diende 
een consortium, onder leiding van BAC (Brussels Airport 
Company), met skeyes als een van de stakeholders, het 
Stargate-project in dat werd geselecteerd voor een Euro-
pese financiering en in november 2021 van start ging.

 Goede praktijken delen 
In 2021 startte het CSR-team van skeyes een reeks we-
binars op in het kader van de ATM/ANS Environmental 
Transparency working group. Zo wil het de goede praktij-
ken met andere luchtvaartnavigatiedienstverleners delen 
om duurzaamheid ingang te doen vinden in hun organi-
satie.

 Diversiteit promoten 
Voor het eerst in de geschiedenis van skeyes werd de In-
ternationale Vrouwendag gevierd met een reeks webi-
nars - met de (vice-)voorzitters van UNWomen, de Vrou-
wenraad en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen. 
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ACorporate governance
1  Het bestuursmodel van skeyes

Als autonoom overheidsbedrijf is skeyes onderworpen 
aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven.  De be-
palingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn en-
kel toepasselijk in de gevallen waarin de wet van 21 maart 
1991 er uitdrukkelijk naar verwijst. Het  bestuursmodel van 
skeyes wordt gekenmerkt door:

  Een Raad van Bestuur;
  De oprichting in de schoot van de Raad van Bestuur van 
een Auditcomité, een Strategisch Comité en een Bezol-
digingscomité;

  Een Directiecomité bestaande uit de Gedelegeerd Be-
stuurder en de leden van het Directiecomité.

Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals 
het College van Commissarissen en de Regeringscom-
missaris. 

2  De Raad van Bestuur

SAMENSTELLING

De voorschriften die de samenstelling van de Raad van 
Bestuur en de benoeming van de leden ervan regelen zijn 
vastgelegd in de wet van 21 maart 1991. 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit tien leden, de 
Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter inbegrepen. 
Het KB van 18 november 2013 stelt de Raad van Bestuur 
samen en ten minste één derde van de leden behoren tot 
het andere geslacht. Verder zijn er evenveel Franstalige 
als Nederlandstalige leden. De bestuurders werden be-
noemd voor een termijn van zes jaar. 

De mandaten van de bestuurders liepen in principe af op 
17 november 2019. Vermits op deze datum geen nieuw 
benoemingsbesluit werd genomen door de regering wer-
den de mandaten, in toepassing van het continuïteitsbe-
ginsel van de openbare dienst, van rechtswege verlengd 
tot op het moment van de aanstelling van de nieuwe be-
stuurders. De nieuwe bestuurders werden benoemd bij 
KB van 23 december 2021, hun mandaat ving aan op 17 
januari 2022.
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3   Comités opgericht door de Raad
 van Bestuur 

De Raad van Bestuur heeft drie Comités opgericht die 
hem moeten bijstaan en adviseren in specifieke domei-
nen: een Auditcomité, een Strategisch Comité en een 
Bezoldigingscomité. De samenstelling en bevoegdheden 
van deze Comités werden goedgekeurd tijdens de verga-

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 bevoegdheden 
delegeren aan het Directiecomité. 

De Raad heeft een intern reglement aangenomen dat uit-
eenzet volgens welke regels en principes de Raad werkt.  

De Raad vergadert op regelmatige basis en minstens 
achtmaal per jaar. Er kunnen bijkomende vergaderingen 
worden bijeengeroepen telkens als het belang van de 
onderneming het vereist, of telkens als twee bestuurders 
erom verzoeken. 

De Raad wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. Aan 
het eind van het kalenderjaar wordt het vergaderschema 
voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. De agenda 

van elke vergadering wordt door de Voorzitter vastgesteld 
en omvat punten ter beslissing en punten ter informatie. 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen of 
beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aan-
wezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Alle beslissingen worden in principe bij gewone meerder-
heid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuur-
ders genomen. Met betrekking tot een aantal specifieke 
materies opgenomen in de wet van 21 maart 1991 is een 
tweederdemeerderheid vereist zoals bv. voor de goed-
keuring van het beheerscontract. De beslissingen kunnen 
voorbereid worden binnen de gespecialiseerde Comités 
die in de schoot van de Raad van Bestuur werden opge-
richt.

In 2021 kwam de Raad van Bestuur veertien keer sa-
men.

dering van de Raad van Bestuur van 28 november 2013. Bij 
de samenstelling van de drie Comités werd de taalpariteit 
nageleefd.

De Raad is als volgt samengesteld :

TOT EN MET 16/01/2022 FUNCTIE VANAF 17/01/2022 FUNCTIE

Renaud Lorand Voorzitter Laurent Vrijdaghs Voorzitter

Johan Decuyper Gedelegeerd bestuurder Johan Decuyper Gedelegeerd bestuurder

Julie Ludmer Bestuurder Julie Ludmer Bestuurder

Liesbeth Van der Auwera Bestuurder Liesbeth Van der Auwera Bestuurder

Fons Borginon Bestuurder Jean Leblon Bestuurder

Laurent de Briey Bestuurder Kurt Van Raemdonck Bestuurder

Gérald Duffy Bestuurder Renaud Lorand Bestuurder

Luc Laveyne Bestuurder Luc Laveyne Bestuurder

Sandra Stainier Bestuurder Sandra Stainier Bestuurder

Hugo Van Bever Bestuurder Fons Borginon* Bestuurder

*  De heer Fons Borginon werd met ingang van 22/04/2022 (KB van 23 maart 2022) benoemd als bestuurder ter 
vervanging van mevrouw Elisabeth Matthys, bestuurder van 17/01/2022 tot 22/04/2022.
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4  Het Auditcomité 

Het bestaan van dit Comité is wettelijk vastgelegd in arti-
kel 173 §4 van de wet van 21 maart 1991.

SAMENSTELLING

Op 31 december 2021 was het Auditcomité samengesteld 
als volgt: 

  De heer Fons Borginon , Voorzitter,
  Mevrouw Sandra Stainier, mevrouw Liesbeth Van der 
Auwera en de heer Laurent de Briey.

De Regeringscommissaris en de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur worden uitgenodigd en hebben  raadgeven-
de stem. In de praktijk wordt de Gedelegeerd Bestuurder 
eveneens uitgenodigd.

BEVOEGDHEDEN EN WERKING

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het na-
zicht van de rekeningen, de begrotingscontrole en elke 
andere aangelegenheid van interne controle. 

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 be-
horen is uitgewerkt. 

Sinds 1 januari 2015 werd een functie van onafhankelijk 
intern auditor ingevuld. Die functie verschaft het Audit-
comité een objectieve verzekering tegen de bestaande 
risico’s  en de interne controle over die risico’s. Ze formu-
leert tevens aanbevelingen aan het management ter ver-
betering van het systeem van interne controles. Daartoe 
wordt een jaarlijks auditplan opgesteld op basis van een 
inventaris van de mogelijke onderwerpen (de audit uni-
verse of de afbakening van de auditgrondslag), van een 
risicoanalyse en van een audithorizon op langere termijn 
(3 jaar). Dat plan wordt ter goedkeuring van het Auditco-
mité voorgelegd. Tijdens zijn vergaderingen ziet het Au-
ditcomité toe op de uitvoering van het vooropgestelde 
auditprogramma en de daaruit voortvloeiende resultaten. 

De Voorzitter van het Auditcomité brengt verslag uit van 
zijn vergaderingen aan de Raad van Bestuur en de notu-
len ervan worden overhandigd aan alle bestuurders.

Het Auditcomité kwam in 2021 achttien keer samen.

5  Het Strategisch Comité 

Het Strategisch Comité werd opgericht door de Raad van 
Bestuur in uitvoering van de bevoegdheden hem toege-
kend door artikel 17 §4 van de wet van 21 maart 1991. 

SAMENSTELLING

Het Strategisch Comité is op 31 december 2021 samenge-
steld uit zes leden van de Raad van Bestuur:

  De heer Renaud Lorand, Voorzitter,
  Mevrouw Julie Ludmer, de heren Johan Decuyper, Luc 
Laveyne, Hugo Van Bever en Laurent de Briey.

De Regeringscommissaris wordt eveneens uitgenodigd 
op de vergaderingen.

BEVOEGDHEDEN EN WERKING

Het Strategisch Comité staat de Raad van Bestuur bij in 
de bepaling van de strategie van het bedrijf. Het brengt 
onder meer advies uit over de grote strategische oriënta-
ties en over de internationale ontwikkeling van het bedrijf. 

Het Strategisch Comité vergadert op uitnodiging van zijn 
Voorzitter, die eveneens de dagorde vaststelt. 

Het Strategisch comité kwam in 2021 twee keer samen.

6  Het Bezoldigingscomité 

Het bestaan van dit comité is wettelijk vastgelegd in arti-
kel 17 §4 van de wet van 21 maart 1991.

SAMENSTELLING

Het Bezoldigingscomité is op 31 december 2021 samen-
gesteld uit vier bestuurders aangeduid door de Raad van 
Bestuur: 

  De heer Renaud Lorand, Voorzitter,
  De heren Gérald Duffy, Hugo Van Bever en Luc Laveyne.

BEVOEGDHEDEN EN WERKING

Het Bezoldigingscomité doet aanbevelingen aan de Raad 
van Bestuur voor de beslissingen betreffende de recht-
streekse of onrechtstreekse geldelijke voordelen toege-
kend aan de leden van de beheersorganen. 

Jaarlijks stelt het Bezoldigingscomité een verslag betref-
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fende de bezoldigingen van de leden van de Raad van Be-
stuur en het Directiecomité op dat in het beheersverslag 
wordt gevoegd. Het bezoldigingsverslag 2021 werd opge-
nomen op pagina 58.

7   De Gedelegeerd Bestuurder en
 het Directiecomité 

DE GEDELEGEERD BESTUURDER

Met het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2013 werd de heer 
Johan Decuyper benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder 
van skeyes met ingang van diezelfde datum voor een ter-
mijn van zes jaar.  Het mandaat van de Gedelegeerd Be-
stuurder liep af op 1 oktober 2019. In toepassing van het 
continuïteitsbeginsel van de openbare dienst werd het 
mandaat van rechtswege verlengd. Met het KB van 23 
december 2021 werd de heer Decuyper, met ingang van 
17 januari 2022, herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder 
van skeyes voor een termijn van zes jaar.

HET DIRECTIECOMITÉ

De Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Direc-
tiecomité vormen het Directiecomité. Het Directiecomité 
wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder (art. 
20 van de wet van 21 maart 1991).

De voorschriften die de benoeming van de Gedelegeerd 
Bestuurder en de overige leden van het Directiecomité 
regelen zijn vastgelegd in de wet van 21 maart 1991.

SAMENSTELLING

Op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder en na het 
advies van het Bezoldigingscomité te hebben ingewon-
nen benoemt de Raad van bestuur de leden van het Di-
rectiecomité, met uitzondering  van de Gedelegeerd be-
stuurder

Naast de Gedelegeerd Bestuurder, de heer Johan Decuy-
per, is het Directiecomité op 31 december 2021 samenge-
steld uit de volgende leden :

  Mevrouw Peggy Devestel , Chief Operations Officer, 
  De heer Alain Vandenabeele, Directeur-generaal Digital 
Transformation and New way of working,

  De heer Christian Berlanger, Directeur-generaal Inter-
nationalisering en Externe Relaties,

  Mevrouw Hilde Van den Houten, Directeur-generaal  
Financiën & Support,

  De heer Geoffray Robert, Directeur-generaal Strategy & 
Implementation.

BEVOEGDHEDEN EN WERKING

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer en 
de vertegenwoordiging inzake dit beheer, alsook met de 
uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. 
Het Directiecomité vertegenwoordigt het bedrijf bij de 
onderhandelingen over het beheerscontract. De leden 
van het Directiecomité vormen een college voorgezeten 
door de Gedelegeerd Bestuurder. De beslissingen wor-
den in principe bij consensus genomen. 

In 2021 heeft het Directiecomité drieënvijftig maal ver-
gaderd.

8  Het College van Commissarissen

De controle van de financiële situatie, van de jaarreke-
ningen en van de regelmatigheid, ten opzichte van de 
wet, van de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening, 
wordt bij skeyes, zoals in elk autonoom overheidsbedrijf, 
toevertrouwd aan een College van Commissarissen. 

Het College van Commissarissen is samengesteld uit 
twee bedrijfsrevisoren en twee leden van het Rekenhof.
Het College stelt jaarlijks een schriftelijk en uitvoerig ver-
slag op, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
en aan de Voogdijminister van skeyes.

Het College van Commissarissen is op 31 december 20201 
samengesteld uit: 

  Ernst & Young BV CVBA, vertegenwoordigd door de 
heer Daniel Wuyts;

  Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordig door de heer 
Philippe Gossart;

  De heer Philippe Roland, Eerste Voorzitter van het 
Rekenhof; 

  Mevrouw Hilde François, Voorzitter van het Rekenhof.

9  De Regeringscommissaris

Als autonoom overheidsbedrijf valt skeyes onder de con-
trolebevoegdheid van de Minister onder wie het ressor-
teert, in casu de Minister van Mobiliteit. Deze controle 
wordt uitgeoefend door de Regeringscommissaris die 
waakt over de naleving van de wet en het beheerscon-
tract. De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de 
Minister.

Mevrouw Tanja Bruynseels is sinds 3 december 2020 
Regeringscommissaris bij skeyes.
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BHieronder vindt u het verslag over de toestand en de resultaten van het autonoom overheidsbedrijf 
skeyes, met zetel te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, voor het boekjaar 2021, overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen.
Het werd opgesteld in toepassing van artikel 27 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van bepaalde economische overheidsbedrijven.

Beheersverslag 2021

1   Belangrijkste activiteiten
 van de onderneming in 2021 

De pandemie die in 2020 de wereld op zijn grondvesten 
deed daveren, en de crisis die zij in tal van economische 
sectoren en met name in de luchtvaart teweegbracht, 
bleven ook in 2021 nazinderen in de luchtvaartsector. Dat 
jaar kende duidelijk twee fasen: in de eerste fase - van ja-
nuari tot april – bleef de daling van het luchtverkeer zich 
voortzetten tot waarden die meer dan 60% lager lagen 
dan die van 2019 en begin 2020, vóór het uitbreken van 
de gezondheidscrisis. De tweede fase stond in het teken 
van een meer doeltreffende beheersing van de pande-
mie, o.a. dankzij de massale vaccinatiecampagnes die ons 
enige vrijheid hebben teruggegeven. Vanaf mei vertraag-
de de daling van de verkeerscijfers en vanaf juni was er 
een geleidelijk herstel waar te nemen tot waarden die, in 
december, ongeveer 17% lager lagen dan in 2019. Het jaar 
2021 blijkt dus de voorbode van een relatief herstel van de 
luchtvaartactiviteit, hoewel de sector  van het vrachtver-
voer de uitzondering was en gedurende deze bijzondere 
periode niet ophield met groeien.

skeyes is er overigens trots op om, aan de zijde van zijn 
partners en klanten, zijn steentje te hebben kunnen bij-
dragen tot het transport van medisch materiaal en vac-
cins in de strijd tegen de pandemie. In 2021 stond Brussels 
Airport in voor de transit van niet minder dan 800 miljoen 
vaccins. Duizenden vluchten, voornamelijk op de luchtha-
vens van Brussel en Luik, die vele levens hebben helpen 
redden, werden gecoördineerd en veilig uitgevoerd door 
de tussenkomst van skeyes. Tussen het transport van 
de eerste vaccins in november 2020 en de redactie van 
dit verslag zijn meer dan 1 miljard doses via de nationale 
luchthaven doorgevoerd, waarvan 750 miljoen in export 
en 250 miljoen in import.

Sinds 2020 is het vrachtverkeer overigens gegroeid, een 
tendens die ook in 2021 bleef aanhouden. Met 2,3 miljoen 
ton vracht die via de Belgische openbare luchthavens 
werd vervoerd, bereikte het jaar 2021 een historisch hoog-
tepunt. De stijging bedroeg 28% ten opzichte van het ver-
voerde vrachtvolume in 2020 en maar liefst 44% in verge-
lijking met dat van 2019.

Zo stond Brussels Airport in voor de transit van 843.140 
ton goederen, 30% meer dan in 2020 en 33% meer dan 
in 2019. Op zijn beurt verwerkte Liege Airport 1.412.498 
ton vracht in 2021, goed voor een stijging met 26% in ver-
gelijking met 2020, bijna identiek aan die van het jaar 
daarvoor (+24%). Dat het vrachtvervoer erop vooruitging, 
was in 2021 een algemene trend in België: zo verwerkte 
de luchthaven van Oostende 62.056 ton, 17,8% meer dan 
in 2020. De luchthaven van Antwerpen deed het wat be-
scheidener qua volume. Met 1.145 ton goederen (+ 87,1%) 
ging hij er niettemin duidelijk op vooruit.

Hoewel de vraag naar goederenvervoer sterk gestimu-
leerd werd door de gezondheidscrisis, leidde die laatste 
ook tot tal van vrijheidsbeperkingen die opnieuw een 
forse impact hadden op het passagiersvervoer: in 2021 
namen 13,5 miljoen mensen het vliegtuig vanop of via de 
Belgische openbare luchthavens. Veel minder dan de 35 
miljoen passagiers in 2019 (- 62%), maar 44% meer dan de 
9,4 miljoen passagiers die in 2020 opstegen.

Dat is een duidelijke aanwijzing dat het herstel aan de 
gang is en dat de scenario's voor een terugkeer naar de 
normale situatie minder somber lijken dan die welke in 
2020 zijn opgesteld. Tegen eind 2022 verwacht Eurocon-
trol dat het verkeer zich zal hebben hersteld tot 83% van 
het niveau van 2019 in het meest pessimistische scenario 
en tot 96% in het meest optimistische scenario. Natuur-
lijk moeten we voorzichtig blijven en een mogelijke te-
rugkeer van de pandemie of andere gebeurtenissen die 
gevolgen kunnen hebben voor het luchtverkeer in het 
achterhoofd houden.
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In 2021 is het aantal vluchten in het Europese luchtruim 
echter vrij laag gebleven: 6,2 miljoen vluchten tegenover 
11,1 miljoen in 2019, d.w.z. 55% van het aantal vluchten vóór 
de crisis.

In België bedroeg het totale aantal vluchten 673.484, een 
duidelijke stijging met 32,2% in vergelijking met het tota-
le verkeer dat in 2020 opgetekend werd. Dat totale aan-
tal vluchten, dat al het vliegverkeer omvat dat door het 
CANAC 2-verkeersleidingscentrum wordt beheerd, alsook 
de vluchten die via de Belgische openbare luchthavens 
worden uitgevoerd, bleef 33,6% onder het cijfer voor 2019.
Het CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheerde 346.720 
vluchten in 2021, 23,8% meer dan in 2020, maar 41,5% min-
der dan in 2019.

Door de band genomen hielden de luchthavens iets beter 
stand, vooral dankzij de toename van het aantal vracht-
vluchten en het herstel van het algemene luchtverkeer 
(VFR-vluchten). Zo werden in 2021 326.764 vluchten uitge-
voerd via de Belgische openbare luchthavens, 29,8% meer 
dan in 2020 en 27,8% minder dan in 2019.

Liege Airport, met 48.914 vluchten, zag zijn verkeer met 
14% toenemen ten opzichte van 2020. Ook in vergelijking 
met de periode vóór de crisis, in 2019, doet hij 12,6% beter. 
Die toename houdt verband met het transport van ma-
teriaal in de strijd tegen de pandemie. Liege Airport was 
door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overigens 
aangeduid als belangrijke hub voor medisch materiaal in 
Europa.

Brussels Airport verwelkomde 118.735 vluchten in 2021, 
23,4% meer dan in 2020, maar nog altijd 49,4% minder 
dan in 2019. Het passagiersverkeer begon immers pas aan 
een herstelbeweging in de loop van 2021.

De luchthaven van Charleroi, die zich uitsluitend op het 
passagiersverkeer richt, ging er ook mooi op vooruit met 
44,6% ten opzichte van 2020. Met 65.842 vluchten lag het 
verkeersvolume er slechts 18,2% lager dan in 2019. Het 
verschil met Brussels Airport kan worden verklaard door 
de toename van het aantal vluchten van algemene lucht-
vaart (VFR-vluchten), een segment dat in Charleroi sterk 
aanwezig is, o.a. met pilotenopleidingen, en dat ongeveer 
de helft van het verkeer van de luchthaven vertegenwoor-
digt. De evolutie van dit VFR-verkeer houdt minder ver-
band met de gevolgen van de gezondheidscrisis en ver-
toont een duidelijke stijging met 57,6% ten opzichte van 
2020 en 18% ten opzichte van 2019.

Een soortgelijke groeicurve nemen we waar voor de 
luchthaven van Antwerpen, die, met 41.116 vluchten, een 
vooruitgang van 60,7% boekt in vergelijking met 2020 en 
van 14,9% in vergelijking met 2019. Het is de enige lucht-

haven, samen met Liege Airport, die een stijging vertoont 
vergeleken met de situatie van vóór de crisis. Maar de re-
den is heel verschillend. Zoals in het geval van Charleroi 
is het de algemene luchtvaart die het cijfer doet pieken.

De luchthaven van Oostende, die passagiers-, vracht- en 
algemeen luchtvaartverkeer verwelkomt, groeide met 
23,5% en telde  24.591 vluchten in 2021. Het verschil met 
2019 bedroeg slechts -6,8%.

Tot slot liet de luchthaven van Kortrijk, waar skeyes enkel 
een vluchtinformatiedienst aanbiedt, met 27.566 vluchten, 
een groei met 25,9% ten opzichte van 2020 optekenen.

Het aantal vluchten schetst een getrouw beeld van de 
enorme impact die de crisis had (en heeft) op de lucht-
vaartsector. Het geeft ook aan dat het herstel aan de gang 
is en dat we stilaan de situatie van vóór de crisis bena-
deren. De service units die worden aangerekend voor het 
overvliegend verkeer (en-route en nadering) en het ver-
keer op de luchthavens, bevestigen deze geleidelijke te-
rugkeer naar een normale situatie.

De service units voor het en-routesegment namen toe 
met 8,0%. In het segment van de terminaldienstverlening 
op de luchthavens steeg het aantal service units over het 
geheel genomen met 24,4% vergeleken met 2020. Brus-
sels Airport zag het aantal oplopen met 27,2%. In Antwer-
pen bedroeg de stijging 51,0%, in Charleroi 30,6%, in Oos-
tende 20,1% en 17,3% in Luik, waar ze minder uitgesproken 
was, omdat het de enige luchthaven was die er in 2020 
niet op achteruit ging wegens de gezondheidscrisis.
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1.1   VEILIGHEID: 
DE TOPPRIORITEIT VAN SKEYES

Noch de pandemie met de organisatorische veranderin-
gen die zij met zich meebracht, noch de opleving van 
het verkeer die in 2021 begon, hebben invloed gehad 
op de vastberadenheid van skeyes om het hoogste vei-
ligheidsniveau te handhaven. Veiligheid is skeyes' top-
prioriteit en de basis van zijn bedrijfscultuur. Ze wordt 
voortdurend tegen het licht gehouden en verbeterd door 
veiligheidsgerelateerde voorvallen (Safety Related Occu-
rence – SRO) permanent te monitoren en ze aan grondige 
en geformaliseerde analyses te onderwerpen, alsook door 
het stelselmatig melden van elk voorval te bevorderen.

Voor het jaar 2021 meldden de luchtverkeersleiders 1.407 
veiligheidsvoorvallen. In vergelijking met de 933 mel-
dingen in 2020 is dit aantal goed voor een stijging met 
51% van de gemelde voorvallen. Bovendien werden 204 
meldingen van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, 
andere luchtvaartnavigatie-dienstverleners en het DGLV 
ontvangen, waarmee de stijgende trend in het aantal 
meldingen voortgezet wordt.

Na analyse van deze incidentenmeldingen komt het to-
tale aantal veiligheidsvoorvallen voor 2021 uit op 1.243 (+ 
48% ten opzichte van 2019). In de overgrote meerderheid 
van deze voorvallen draagt skeyes geen enkele verant-
woordelijkheid. Bij slechts 70 van deze voorvallen, hetzij 
5,6% van het totale aantal gemelde veiligheidsvoorvallen 

in 2021, werd de betrokkenheid van skeyes vastgesteld (in 
vergelijking met 4,4% in 2020 en 6,3% in 2019).

Wat de ernstgraad van de 70 voorvallen betreft waarbij 
skeyes betrokken was, worden er 53 in categorie E onder-
gebracht, zonder enige impact op het veiligheidsniveau, 
13 in categorie C (significant), 3 in categorie B (major) en 
slechts 1 voorval in categorie A, de strengste. 

Voor 2021 scheren de veiligheidsprestaties opnieuw hoge 
toppen, zeker als je kijkt naar de evolutie en de weg die 
de laatste twee decennia werd afgelegd. In 2000 telde 
skeyes maar liefst 22 A- en B-incidenten. Deze positieve 
ontwikkeling vloeit voort uit de dagelijks volgehouden 
inspanningen van de luchtverkeersleiders en alle perso-
neelsleden van skeyes, voor wie de veiligheid een topprio-
riteit is. Op meer structurele wijze wierpen het veiligheids-
beheerssysteem (Safety Management System - SMS) dat 
in alle operationele geledingen van het bedrijf werd uit-
gerold, de open en alomtegenwoordige meldingscultuur 
en het Just Culture-concept hun vruchten af: al deze ele-
menten maken een proactieve, reactieve, systematische 
en geformaliseerde aanpak van de veiligheid mogelijk en 
reiken een geheel van processen aan om de veiligheid 
voortdurend te verbeteren, te evalueren en te monitoren.

De veiligheidsprestaties voor 2021 tonen ook aan hoe 
doeltreffend het beheer van de gezondheidscrisis in het 
bedrijf wel is en dat het zijn prioritaire opdracht op het 
hoogste niveau kan blijven uitvoeren.
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VAAKST VOORKOMENDE TYPES VAN INCIDENTEN

De top drie in de ranglijst van meest gemelde voorvallen 
wordt ingenomen door incidenten die helemaal niets te 
maken hebben met de opdracht van skeyes, maar waar-
voor melding verplicht is krachtens de Europese wetge-
ving: aanvlieging met in het wild levende dieren prijkt bo-
ven aan de lijst, gevolgd door technische problemen met 
vliegtuigen gemeld door piloten.

In 2021 nam het aantal voorvallen waarbij piloten uit de 
algemene luchtvaart, van militaire of staatsvluchten het 
luchtruim ongeoorloofd binnendringen, aanzienlijk toe 
(+162%). Liefst 110 voorvallen deden zich voor, in vergelij-
king met 42 in 2020 en 91 in 2019. Daarmee neemt dit type 
voorvallen de derde plaats in het algemeen klassement in.

De vierde plaats is voorbehouden voor incidenten waarbij 
piloten verblind worden met een laserpen (+59% in 2021 of 
89 voorvallen ten opzichte van 56 in 2020 en 79 in 2019).

Vijfde in de rangschikking zijn de ELT-transmissies (Emer-
gency Location Transmitter) die geen verband houden 
met de opdracht van skeyes maar waarvoor melding ver-
plicht is krachtens de Europese wetgeving. 85 voorvallen 
werden gemeld, tegenover 128 in 2020 en 188 in 2019.

Wat het niet naleven van de minimumafstanden tussen 
luchtvaartuigen betreft, stelden we in 2021 een toename 
vast: 24 voorvallen vs. 10 in 2020. Dit type voorvallen, die 
over het algemeen verband houden met de verkeers-
dichtheid, is veeleer op de terugweg, vermits in 2019 nog 
44 voorvallen van dit type werden opgetekend. De be-
trokkenheid van skeyes werd bevestigd voor 21 van die 

voorvallen (88%) in 2021, voor 7 voorvallen in 2020 (70%) en 
voor 35 in 2019 (80%). 

Een ander type voorval dat een directe impact heeft op 
de veiligheidsprestaties van skeyes is de runway incursion. 
In 2021 werden 33 runway incursions gemeld, tegenover 
27 het jaar daarvoor en 26 in 2019. De betrokkenheid van 
skeyes werd slechts bevestigd voor 8 van die incursions 
(24%), tegenover 6 in 2020 (22%) en 7 in 2019 (27%).

Tot slot werden de voorvallen in verband met dronevluch-
ten in niet-toegestane zones 13 maal gemeld – telkens 
door piloten - voornamelijk in de CTRs van Brussels Air-
port en de luchthaven van Antwerpen.
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1.2   STIPTHEID:  
COMMUNICATIE IS SLEUTELFACTOR

Stiptheid is afhankelijk van tal van factoren en actoren in 
de luchtvaartketen, die het vertrekpunt van een vliegtuig - 
vanaf het beheer van zijn vliegplan – en het aankomstpunt 
op de bestemming met elkaar verbindt.

Het optreden van de luchtvaartnavigatiedienstverleners 
bij de en-routestiptheid van de vluchten weerspiegelt hun 
vermogen om aan de vraag naar verkeer te voldoen zonder 
hun toevlucht te nemen tot reguleringen die vertraging 
doen ontstaan ‘stroomopwaarts’ in de keten.

Op de luchthavens is het uitwisselen van informatie tussen 
alle schakels van de keten van cruciaal belang om tijdig te 
kunnen landen en opstijgen. Aangezien er te veel facto-
ren een rol spelen bij de stiptheid van het vertrek van een 
vliegtuig, hebben de prestaties van de luchtvaartnavigatie-
dienstverleners inzake vertraging op de luchthavens alleen 
betrekking op de aankomsten.

skeyes draagt echter bij tot de algemene stiptheid van 
het luchtvaartnetwerk door invloed uit te oefenen op de 
vliegtuigen bij vertrek. Het tijdig vertrek van een vliegtuig 
hangt immers af van vele factoren - zoals gronddiensten 
(bagageafhandeling, tankbeurten, enz.) - die skeyes niet 
in de hand heeft, maar die met skeyes worden gecoördi-
neerd door een applicatie voor informatie-uitwisseling op 
basis van het Airport CDM-concept (Collaborative Decision 
Making) en die door skeyes is ontwikkeld. Die applicatie, 
het AMS (Airport Movement System), maakt het mogelijk 
de activiteiten inzake luchtverkeersleiding op luchthavens 
én coördinatie  van alle gronddiensten naar best vermogen 
te beheren om er de verkeersstromen te optimaliseren. In 
het beheer van de vertraging speelt skeyes dus een sleu-
telrol dankzij zijn applicatie die de communicatie tussen de 

actoren op de luchthaven optimaliseert.

Of het nu het en-routeverkeer of de aankomsten op de 
luchthavens betreft, de luchtvaartnavigatiedienstverleners 
kunnen invloed uitoefenen op sommige factoren die rele-
vant zijn voor de stiptheid. Die factoren staan bekend als 
CRSTMP (C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equipment, 
M-Airspace management, P-Special events). Andere facto-
ren - zoals het weer - hebben we daarentegen helemaal 
niet in de hand. Er wordt dus een onderscheid gemaakt 
tussen vertraging door alle oorzaken en vertraging door 
CRSTMP-oorzaken.

Over het geheel genomen beheerde skeyes in 2021 99,9% 
van de vluchten stipt.

EN-ROUTESTIPTHEID

De en-routestiptheid houdt verband met het verkeersvolu-
me. Terwijl 2020 moest afrekenen met een bijzonder laag 
verkeersvolume, werd het herstel in 2021 ingezet, met een 
stijging van 23,8% in vergelijking met 2020.

De prestatie-indicator voor en-routestiptheid is de gemid-
delde en-route ATFM-vertraging per vlucht. Ondanks de 
opmerkelijke toename van het verkeer in 2021, is die ge-
middelde vertraging voor alle oorzaken samen met een in-
drukwekkende 80,6% gedaald ten opzichte van 2020, toen 
het grootste deel van de vertraging werd gecumuleerd in 
het eerste kwartaal, nog voordat de gezondheidscrisis uit-
brak. In 2021 bedroeg de vertraging per vlucht slechts 0,01 
minuten, of nauwelijks 0,6 seconden. 

Dit cijfer dat een ondergrens bereikt heeft, geeft de ge-
middelde vertraging per vlucht weer, veroorzaakt door de 
en-route-luchtvaartnavigatiedienstverlening van skeyes 
(CRSTMP-oorzaken). Als we ook rekening houden met an-
dere mogelijke oorzaken van vertraging die skeyes niet kan 
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beheersen, zoals de weersomstandigheden, blijft die ver-
traging op datzelfde lage peil.

De prestaties van skeyes inzake en-routestiptheid voor 
CRSTMP-oorzaken zijn ruimschoots beter dan het FABEC-
gemiddelde van 0,39 minuten, of 23,4 seconden, per vlucht. 
Qua en-routevertragingen levert skeyes dus een positieve 
bijdrage aan de prestaties van het FABEC.

STIPTHEID OP DE LUCHTHAVENS

Enkel Brussels Airport liet in 2021 een licht gemiddelde ver-
traging voor CRSTMP-oorzaken van 0,01 minuut of 0,6 se-
conde per vlucht optekenen bij de aankomende vluchten.

Als je ook rekening houdt met andere factoren, zoals het 
weer dat vaak aanzienlijk bijdraagt tot de totale vertraging 
op een luchthaven, noteerde Brussels Airport een gemid-
delde vertraging van 0,04 minuten per aankomst of 2,4 
seconden. 67% van die gemiddelde vertraging – alle oor-
zaken samen – kan worden toegeschreven aan de weers-
omstandigheden.

Op de luchthaven van Charleroi werd in 2021 geen vertra-
ging ten gevolge van CRSTMP-oorzaken opgetekend. Een 
minieme gemiddelde vertraging per vlucht van 0,05 minu-
ten, of 3 seconden, is toe te schrijven aan stakingsacties die 
geen betrekking hebben op de diensten van skeyes.

Op Liege Airport werd in 2021 geen vertraging vastgesteld 
voor CRSTMP-oorzaken. Het weer was de enige factor die 
een gemiddelde vertraging van 0,06 minuten (3,6 secon-
den) per vlucht teweegbracht.

De prestaties op het vlak  van stiptheid op Liege Airport zijn 
des te opmerkelijker, aangezien zij werden geleverd in een 
context van toenemend verkeer en arbeidsomstandighe-
den die door de gezondheidscrisis nog werden bemoeilijkt.

1.3   ECOLOGISCHE IMPACT VERKLEINEN

Net als voor de stiptheid is communicatie een belangrijk 
instrument om het milieueffect van de luchtvaart te ver-
minderen. Continuous Descent Operations (CDO) - ook 
bekend als groene landingen - kunnen in gang worden 
gezet door een degelijke communicatie tussen de lucht-
verkeersleiders en de piloten en de tijdige overdracht van 
gegevens die nodig zijn voor de toepassing van deze vlieg-
techniek.

Ook op de luchthaven zorgt een efficiënte coördinatie er-
voor dat de motoren op het juiste moment worden inge-
schakeld, dat de baandrempel vlot wordt bereikt en dat 
onnodig brandstofverbruik wordt vermeden.

Eerder in de keten maakt de communicatie, vanuit stra-
tegisch oogpunt, het tevens mogelijk de inspanningen te 
coördineren en samen te werken aan innovaties en nieu-
we initiatieven die zowel verband houden met technolo-
gieën als met procedures.

GROENE LANDINGEN

De CDO (Continuous Descent Operation) - ook bekend 
als groene landing - is een vluchtuitvoering waarbij het 
vliegtuig continu daalt, in de mate van het mogelijke met 
minimaal motorvermogen, afhankelijk van de vluchtken-
merken en de toestand van het luchtverkeer. Dit procedé 
maakt het mogelijk de geluidsoverlast, het brandstofver-
bruik en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

CDO is een vliegtechniek die door ATC wordt begeleid. 
skeyes werkt samen met zijn partners om het CDO-per-
centage in alle fasen van de nadering vóór de landing te 
verbeteren. Wat de eindnaderingsfase betreft, werd in 
2021 79,7% van de landingen op Brussels Airport uitge-
voerd zonder een trapsgewijze nadering van meer dan 30 
seconden tussen 6000 en 3000 voet. Dit is een stijging 
met 2% ten opzichte van 2020.
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Op de luchthaven van Charleroi werd 47,8% van de landin-
gen uitgevoerd zonder trapsgewijze nadering van meer 
dan 30 seconden tussen 6000 en 3000 voet, een daling 
met 1,6%. 

Liege Airport telde 67,6% landingen zonder trapsgewij-
ze nadering van meer dan 30 seconden tussen 6000 en 
3000 voet, goed voor een daling met 1,7%.

skeyes verbetert voortdurend het toezicht op de presta-
ties van CDO's, met name door aanvullende indicatoren 
te ontwikkelen, maar ook door actief samen te werken 
met haar partners (luchthavens, luchtvaartmaatschappij-
en en Eurocontrol).

Gelijklopend met de groene landingen verbetert skeyes 
voortdurend zijn procedures en zet het projecten voort 
om de structuur van het Belgische luchtruim en het be-
heer ervan te optimaliseren, o.a. samen met Defensie. 
Dit gezamenlijk beheer zal een optimaal gebruik van het 
luchtruim voor zowel civiele als militaire doeleinden mo-
gelijk maken.

De integratie en co-lokalisatie van de militaire luchtver-
keersleiding zijn een cruciale stap die eind 2020 gezet 
werd voor de efficiëntie van die samenwerking.

BRANDSTOFVERBRUIK OP DE GROND TERUGDRINGEN

Op Brussels Airport kreeg 92,2% van de vliegtuigen de 
toestemming om hun motoren in te schakelen binnen de 
geplande tijd (TSAT - Target Start-up Approval Time).

99,3% van de vliegtuigen op Brussels Airport verplaatste 
zich tussen de start- en landingsbaan en de standplaats 
in minder dan de vereiste gemiddelde tijd (VTT - Variable 
Taxi Time).

Met de hogergenoemde AMS-applicatie (Airport Move-
ment System) voorziet skeyes alle actoren in de luchtha-
venketen van een waardevol instrument om alle fasen te 
coördineren die moeten leiden tot een optimale stipt-
heid en de impact van onnodig brandstofverbruik op de 
CO2-uitstoot en de plaatselijke luchtkwaliteit beperken.

SAMENWERKEN OP ALLE VLAKKEN MET HET OOG OP 
EEN DUURZAME LUCHTVAART

Samen met zijn partners denkt ook skeyes na over stra-
tegieën om de milieuprestaties te verbeteren. Dat is het 
doel van het Collaborative Environmental Management 
(CEM), dat erin bestaat de samenwerking met de lucht-
vaartmaatschappijen en luchthavens te versterken en 
gezamenlijke initiatieven te nemen om het effect van de 
luchthavenactiviteiten op het milieu te verminderen.

Het CEM dat in 2018 op Brussels Airport van start ging, 
op basis van een samenwerking met skeyes, heeft zeer 
goede resultaten opgeleverd, waaronder betere groene 
landingen (CDO), minder wachtpatronen op lage hoogte, 
taxiën met één motor op de taxibanen van de luchtha-
ven... 
In september 2020 werd, samen met de SOWAER (Socié-
té Wallonne des Aéroports) als partner en de belangrijkste 
luchtvaartmaatschappijen die er actief zijn, het CEM op 
Liege Airport uitgerold. CDOs verbeteren was het start-
project.

In 2021 wilde skeyes het concept verder uitbreiden naar 
alle luchthavens waar het actief is. Vanaf november 2021 
stapte Brussels South Charleroi Airport op zijn beurt mee 
in het verhaal om de milieu-impact van zijn activiteiten te 
verminderen. Het rekende daarvoor op de medewerking 
van zijn partners, waaronder skeyes, de SOWAER, Euro-
control, SABCA, Ryanair, TUI fly en Air Corsica.
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In die nauwe samenwerking worden o.m. de volgende 
initiatieven onder de loep genomen: het gebruik van 
duurzame brandstof, procedures om geluidshinder terug 
te dringen, een beter airspace design tussen de luchtha-
ven en de overvliegcorridors of nog het Enhanced Flight 
Vision System dat de bereikbaarheid van de luchthaven 
in slechtzichtomstandigheden vrijwaart. Daardoor moet 
minder naar brandstofverslindende oplossingen als 
wachtpatronen of afleidingen naar andere luchthavens 
teruggegrepen worden.

De samenwerking tussen de verschillende actoren uit de 
luchtvaartketen is een van de hoekstenen van milieu-effi-
ciëntie. Het CEM-initiatief opent ruime perspectieven om 
de luchthavens te ontwikkelen en verhoogt hun aantrek-
kelijkheid.

Op internationaal vlak nam skeyes deel aan verschillen-
de events die erop gericht waren de milieueffecten van 
de luchtvaart te verminderen. Peggy Devestel, COO van 
skeyes, die het Standing Committee Operations van het 
FABEC voorzit, verleende haar expertise tijdens de FABEC 
Environmental Day die in juli in Genève werd gehouden 
over het thema Achievements, Expectations, Roles and 
challenges in ATM, alsook gedurende het InterFAB panel 
on Environment and Capacity dat op het World ATM-con-
gres in Madrid werd georganiseerd. 

skeyes was ook gastheer van een FABEC-event op zijn site: 
een Workshop on Vertical Flight Efficiency. Die laatste was 
toegespitst op initiatieven van de luchtvaartmaatschap-
pijen en verleners van luchtvaartnavigatiediensten om 
de vluchtefficiëntie te verbeteren en middelen in kaart te 
brengen om hun acties te coördineren en tot gemeen-
schappelijke doelstellingen bij te dragen.

Op langere termijn is skeyes ook betrokken bij de projec-
ten van het SESAR-programma, de technologiepijler van 
het gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat het be-
heer van het luchtruim wil verbeteren door de technolo-
gieën en systemen voor luchtverkeersbeheer te moderni-
seren en te harmoniseren. 

skeyes verbond zich in 2020 aan het Clean Sky-project, dat 
tot doel heeft technologieën te ontwikkelen om de mili-
eu-impact van de luchtvaart te verminderen.

Meer specifiek draagt skeyes bij tot het Dispatcher 3-pro-
ject. Dat streeft ernaar de activiteiten van de luchtvaart-
maatschappijen te verbeteren door de processen inzake 
spreiding en exploitatie van de vluchten te optimaliseren 
en door een infrastructuur aan te reiken die kan terugval-
len op historische gegevens en automatic learning-tech-
nieken om de variabiliteit tussen de geplande en uitge-
voerde vliegplannen systematisch in te schatten.
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Ten slotte heeft de Europese Commissie in het najaar van 
2020 een subsidieoproep gelanceerd met als thema Buil-
ding a low-carbon, climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green Deal. 

Als antwoord op die oproep diende een consortium onder 
leiding van Brussels Airport Company, met skeyes als een 
van de stakeholders, eind december 2020 het project-
voorstel STARGATE in. Dat projectvoorstel werd vervol-
gens geselecteerd en in aanmerking genomen voor een 
Europese financiering. Het project zelf ging van start in 
november 2021. 

BIJDRAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN 
WINDENERGIE

Milieuvriendelijk handelen doet skeyes nog op een ande-
re manier: het zorgt ervoor dat de voorwaarden voor de 
aanleg van een park om windenergie te produceren ge-
richter worden afgestemd op de veiligheid van het lucht-
verkeer. 

In samenwerking met Defensie is skeyes dan ook voortdu-
rend op zoek naar mogelijkheden om de beschermings-
zones rond de technische installaties verder te verkleinen. 
Het uiteindelijke doel is om de installatie van meer wind-
turbines te kunnen toelaten op kortere afstanden van de 
installaties terwijl de veiligheid van de luchtvaartnavigatie 
gewaarborgd blijft, met het oog op een harmonieus sa-
mengaan van de sector van de hernieuwbare energie en 
de luchtvaartactiviteiten. Om dit te bereiken, werkt skeyes 
op twee pijlers. Enerzijds beoogt skeyes de bestaande 
technologieën te verbeteren door nieuwe radartechno-
logieën in te zetten die robuuster zijn ten aanzien van 
de door windturbines veroorzaakte effecten. Anderzijds 
streeft skeyes ernaar het aantal radarlocaties te rationali-
seren door de infrastructuur te delen met Defensie. 

INZETTEN OP HET VERKLEINEN VAN DE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK

Op het vlak van bedrijfsbeheer worden tevens initiatieven 
genomen om de ecologische voetafdruk van skeyes te 
verkleinen. Elke stap voorwaarts op dit gebied draagt bij 
tot de totstandkoming van een duurzamere wereld.

In 2021 had skeyes voor zijn medewerkers een doel 
vooropgesteld om de hoeveelheid afval op de sites te 
verminderen. Her en der in de gebouwen werden sor-
teereilanden geplaatst en er werd een voorlichtings- en 
bewustmakingscampagne op het touw gezet. Resultaat 
van deze actie: de hoeveelheid afval slonk met 35%.

Groene mobiliteit bleef ook top-of-mind en 12 nieuwe 
laadstations voor elektrische voertuigen werden geïn-
stalleerd op de site van Steenokkerzeel. Begin 2020 wer-
den dan ook doelstellingen vooropgesteld door de Raad 
Van Bestuur voor de vergroening van het wagenpark (5% 

groene voertuigen in 2020, 15% in 2021 en 50% in 2025). 
In tegenstelling tot het verleden waarbij hoofdzakelijk ge-
kozen werd voor dieselvoertuigen, werd beslist om geen 
nieuwe dieselvoertuigen meer te voorzien. 

De oudste en meest vervuilende voertuigen werden in-
tussen vervangen door groene voertuigen, waardoor 
momenteel 56 % van het wagenpark bestaat uit groene 
(elektrische, CNG en hybride) voertuigen. Alleen al elektri-
sche voertuigen maken 40% van het totale wagenpark uit. 
skeyes zal ook in de toekomst blijven investeren in het wa-
genpark en zal de trend van de vergroening verderzetten.

De hoofdsite van skeyes is rijk aan groene zones. Op ini-
tiatief van het personeel heeft skeyes deelgenomen aan 
de actie #MaaiMeiNiet, die erin bestaat de natuur een 
maand lang de vrije loop te laten, zonder te maaien of te 
snoeien. De uitgestrekte gazons op de site in Steenokker-
zeel veranderden voor de gelegenheid in velden vol wilde 
bloemenpracht en de beplanting tooide zich met kleuren 
die doen denken aan reizen… Een sfeer die perfect sa-
menging met het ballet van de opstijgende vliegtuigen. 

Wat het verkleinen van de ecologische voetafdruk be-
treft, werkt skeyes nauw samen met zijn partners. In 
2021 ondertekende het een Circular Economy Commit-
ment met Brussels Airport om de afvalvermindering en 
recyclinginitiatieven binnen de luchtvaartgemeenschap 
te bevorderen. skeyes schonk ook afgeschreven compu-
terapparatuur aan de vereniging Close the Gap en veilig-
heidsschoenen aan het maatwerkbedrijf La Serre Outil.
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1.4   INVESTEREN OM DE INNOVATIE, 
SAMENWERKING EN HET HERSTEL VAN HET 
LUCHTVERKEER TE ONDERSTEUNEN

De gezondheidscrisis heeft de voorbije twee jaar grote 
gevolgen gehad voor de luchtvaartsector. Uiteraard bleef 
skeyes daar niet van gespaard. Het bedrijf heeft echter al 
zijn krachten aangesproken om weerstand te bieden, zich 
te reorganiseren en te blijven investeren om zich voor te 
bereiden op de toekomst. De nationale luchtverkeerslei-
der heeft ook zijn beleid, geënt op samenwerking met zijn 
partners en klanten, voortgezet en geïntensiveerd, mede 
om de crisis beter te trotseren.

Op operationeel vlak werd er in 2021 een FABEC Standing 
Committee  Operations gehouden om de samenwerking 
en coördinatie tussen de 6 FABEC-lidstaten en 7 ANSPs 
in het kader van de pandemie te bespreken. Die verga-
dering werd voorgezeten door de COO van skeyes, Peggy 
Devestel.

Intern heeft skeyes, net als in 2020, alle nodige maatre-
gelen genomen om zijn opdracht ten volle te kunnen 
vervullen: de organisatie van het telewerk bleef gehand-
haafd, met de ontwikkeling van de bijbehorende infor-
maticatools en digitale communicatiemiddelen; werk- én 
leefruimten werden ingericht in het bedrijf; maskers wer-
den uitgereikt aan de medewerkers. In 2021 heeft skeyes 
1.975 dozen van 50 maskers verdeeld, d.i. 98.750 maskers, 
evenals 13.500 FFP2-maskers voor dienstdoeleinden.

DE MENS STAAT CENTRAAL BIJ SKEYES

skeyes hecht bijzonder veel belang aan het welzijn en de 
ontwikkeling van zijn medewerkers. Hun competenties 
en motivatie vormen immers het kostbaarste kapitaal 
van het bedrijf. Het is dan ook niet meer dan normaal dat 
skeyes vooreerst is blijven investeren in human resources.
skeyes nam in 2021 64 nieuwe medewerkers in dienst, 
onder wie 31 in ondersteunende diensten (IT, project-
management, technici, experts in de luchtvaart en ad-
ministratieve functies). Na de wervingscampagnes voor 
luchtverkeersleiders in 2020 en begin 2021 begonnen 33 
aspirant-verkeersleiders (20 voor de verkeersleidingsto-
rens en 13 voor het CANAC 2-verkeersleidingscentrum) 
aan hun opleiding.

Om de operationele teams te blijven ondersteunen en de 
toekomst voor te bereiden, werden in 2021 twee verge-
lijkende wervingsexamens georganiseerd.  Voor een van 
beide zijn de selectieproeven nog aan de gang in deze 
eerste jaarhelft van 2022.

Op 31 december 2021 telde de onderneming 916 werk-
nemers (656 mannen en 260 vrouwen), tegenover 903 in 
2020. Zij vertegenwoordigen 900,1 voltijdsequivalenten 
(VTE).

In partnerschap met zijn dochteronderneming Entry 
Point North Belgium (EPNB) verstrekte skeyes in 2021 in 
totaal 1.741 dagen opleiding aan zijn medewerkers, voor-
namelijk operationele en technici. 151 operationele cur-
sussen werden georganiseerd, voor 1.167 cursisten in to-
taal. Wat de technische opleidingen betreft, namen 545 
cursisten deel aan 166 sessies.

Hoewel skeyes specifieke maatregelen genomen heeft 
om het risico op overdracht van het virus tot een mini-
mum te beperken, heeft het ook in 2021, zoals voorheen 
altijd het geval was, bijzondere aandacht besteed aan het 
welzijn en de gezondheid van zijn werknemers.

Zo breidde het zijn waaier aan diensten ten behoeve van 
zijn personeelsleden uit onder de noemer skeyes benefits. 
Het Employee Assistance Program - een dienstverlening 
die psychologische, emotionele, praktische en mentale 
steun verleent aan de medewerkers van skeyes en hun 
gezinnen - en dat in 2020  boven de doopvont gehouden 
werd, kreeg een update.

In samenwerking met Mensura is in januari 2021 een ge-
zondheidspreventieprogramma voor medewerkers van 
45+ van start gegaan, dat bestaat uit een uitgebreid pre-
ventief medisch onderzoek waaraan 46% van de doel-
groep deelgenomen heeft. In een ander initiatief met 
dezelfde dienstverlener kregen de medewerkers een 
rookstopprogramma aangeboden.

skeyes heeft ook werknemers die gebruik maken van 
zachte mobiliteit ondersteund door een opleiding ‘defen-
sief rijden met een elektrische fiets’ te organiseren.

skeyes is zich ervan bewust dat het een beroep op ‘drij-
vende’ krachten zal moeten doen om de uitdagingen 
waarmee het in de toekomst zal worden geconfronteerd, 
aan te gaan. Die uitdagingen stellen zich enerzijds op het 
vlak van de technologische evolutie, met de drones, digi-
tale torens en verkeersleidingscentra en internationale 
programma’s als SESAR, en anderzijds op het vlak van de 
organisatorische evolutie met de digitalisering, openstel-
ling voor concurrentie en civiel-militaire samenwerking. 
skeyes voorziet in de middelen om zijn strategie uit te rol-
len om die uitdagingen zo efficiënt mogelijk het hoofd te 
bieden.
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DIGITALE TORENS

skeyes wil alle Belgische luchthavens geleidelijk aan uit-
rusten met digitale torens om de luchtvaartnavigatiedien-
sten efficiënter, flexibeler en veerkrachtiger te maken.

In 2021 startte skeyes een overheidsopdracht op om de 
technologie te selecteren die in de Belgische digitale to-
rens van de toekomst zal worden gebruikt. Saab Digital 
Air Traffic Solutions, een gevestigde onderneming met 
ervaring in deze innovatieve sector, werd na de aanbeste-
ding verkozen als technologieleverancier.

2021 stond tevens in het teken van een historisch partner-
schap met de SOWAER (Société Wallonne des Aéroports). 
De keuze om een gloednieuw gebouw op te trekken als 
thuisbasis voor de kantoren van de SOWAER en skeyes en 
de digitale ops room voor de verkeersleiding van Brussels 
South Charleroi Airport en Liege Airport, viel op de Waalse 
hoofdstad Namen.

De aankoop van het systeem en de sluiting van het part-
nerschap zijn twee belangrijke stappen in de verwezenlij-
king van deze ambitieuze technologische en menselijke 
verandering.

ATM-SYSTEMEN

In 2021 ondertekende skeyes een belangrijk contract met 
Thales om zijn huidige ATM-systeem te moderniseren.

Tegelijkertijd denkt skeyes na over de toekomst van de 
luchtverkeersleiding en zijn ambitieuze positionering als 
ANSP. In dat verband werd in september 2021 een part-
nerschap ondertekend met MUAC (het Maastricht Up-
per Area Control Centre dat instaat voor het luchtverkeer 
boven 24.500 voet boven België, Nederland, Luxemburg 
en Noordwest-Duitsland) en Defensie voor een ambiti-
eus project: de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
ATM-platform.

Die samenwerking moet de drie entiteiten in staat stellen 
om het luchtverkeer te beheren met één gemeenschap-
pelijk systeem in een van de meest complexe en drukst-
bezochte luchtruimen van Europa. 

DRONES: EEN NIEUWE OPPORTUNITEIT, EEN NIEUWE 
UITDAGING

Ondanks de bijzondere situatie ten gevolge van de CO-
VID-pandemie in 2021 namen de vluchtuitvoeringen met 
onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aerial Systems, 
UAS) of ‘dronevluchtuitvoeringen’ niet af in het Belgische 
luchtruim. Integendeel, de vraag om drones in te zetten 
om beveiligings- en veiligheidsactiviteiten te ondersteu-
nen - waaronder die van de politie (toezicht) en de medi-
sche sector (levering van medisch materiaal) of nog voor 
inspecties (spoorwegen, elektriciteitsnet) - weerklonk 
alsmaar luider, wat leidde tot een toename van het aan-
tal dronevluchten boven België. Wegens deze duurzame 
trend blijft skeyes nauw betrokken bij het omkaderen van 
de ontwikkeling van droneactiviteiten.

Artikel 15 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 
van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en 
procedures voor de exploitatie van onbemande lucht-
vaartuigen is op 31 december 2020 in werking getreden. 
Op grond van dit artikel kunnen geografische UAS-zones 
worden ingesteld om de vluchtuitvoeringen van onbe-
mande luchtvaartuigen te vergemakkelijken, te beper-
ken of uit te sluiten, om de risico’s die verband houden 
met veiligheid, privacy, bescherming van persoonsgege-
vens, beveiliging of milieu, en die voortvloeien uit derge-
lijke vluchtuitvoeringen, aan te pakken. Om deze nieuwe 
context het hoofd te bieden ontwikkelde en implemen-
teerde skeyes een nieuw operationeel concept dat moet 
uitmonden in een veilige en efficiënte afhandeling van 
dronevluchtuitvoeringen rondom de vliegvelden die het 
beheert.
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Vóór de tenuitvoerlegging van deze EU-verordening was 
het proces om een toelating te verkrijgen om met drones 
in een Controlled Traffic Region (CTR) te mogen vliegen 
vrij omslachtig. De Special Activities Coordination Cell 
(SPACC) verzamelde alle gegevens en coördineerde de 
vluchtvergunningen.

Met ingang van 1 januari 2021 werd skeyes aangeduid als 
beheerder van de geografische UAS-zones voor de CTRs 
die het beheert, alsook voor de EBKT RMZ/TMZ (Radio 
Mandatory Zone/Transponder Mandatory Zone). Daar-
door kan de nationale luchtverkeersleider, in de geografi-
sche UAS-zones onder zijn beheer, aanvragen om vlucht-
vergunningen voor drones rechtstreeks verwerken.

Zo implementeerde skeyes de door SkeyDrone ontwik-
kelde Drone Service Application-tool (DSA) die aan de 
luchtverkeersleiders informatie verstrekt over geplan-
de dronevluchtuitvoeringen en ze visueel weergeeft. Hij 
vormt tevens de interface tussen de droneoperatoren 
en ATS-eenheden van (Air Traffic Services). Dankzij deze 
tool, die een betere coördinatie tussen droneoperatoren 
en ATS-eenheden mogelijk maakt, is het aantal toegesta-
ne dronevluchtuitvoeringen in de door skeyes beheerde 
CTRs gestegen van 665 in 2020 tot meer dan 11.000 uit-
voeringen in 2021. 

Parallel daarmee werd de website map.droneguide.be 
geüpdatet om droneoperatoren te informeren over het 
bestaan van geografische UAS-zones, conform de EU-ver-
ordening. De website werd zelfs verbeterd om de huidige 
en toekomstige status van de geografische UAS-zones 

dynamisch te kunnen visualiseren, rekening houdend 
met de informatie over de activiteiten in de zones die door 
NOTAM's en/of in de AIP wordt verstrekt. Deze nieuwe 
versie werd op 9 november 2021 in gebruik genomen. Zo 
werden de nodige voorbereiding getroffen om conform 
artikel 15 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van 
de Commissie te handelen, op grond waarvan informa-
tie over de geografische UAS- zones vóór 1 januari 2022 in 
een gemeenschappelijk uniek digitaal formaat openbaar 
moet worden gemaakt.

skeyes oversteeg de huidige operationele behoeften en 
ging een partnerschap met Brussels Airport Company 
(BAC) aan om een Proof of Concepts (PoC) uit te voeren. 
Zo vond op Brussels Airport in april 2021 een PoC plaats 
om functies van dronedetectie uit testen. BAC en skeyes 
namen de gelegenheid te baat om verschillende detec-
tiesystemen te testen, aangeleverd door Senhive en on-
dersteund door SkeyDrone om trackinggegevens in de 
DSA-tool te integreren. Verschillende scenario's werden 
getest, met vergunde en niet-vergunde, collaboratieve 
en niet-collaboratieve dronevluchten boven het vliegveld 
of in de onmiddellijke nabijheid ervan. Het was de aan-
leiding voor skeyes om de verrijkte functie inzake visuele 
weergave van de DSA af te toetsen, ten behoeve van de 
luchtverkeersleiders, om de veiligheid van al het beman-
de en onbemande vliegverkeer rond het vliegveld te ver-
zekeren. 

Voortbouwend op het resultaat van deze eerste ervaring 
ondernamen skeyes en BAC in oktober 2021 een ande-
re PoC, ook al op Brussels Airport, maar met een andere 
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doelstelling. Beoogd werd immers om, met behulp van 
een drone, de vogelwering in de buurt van baan 25L uit 
te testen. In die periode waren er inderdaad vaak voge-
laanvaringen, met echte veiligheidsproblemen tot gevolg, 
maar door de drassige staat van het terrein konden de 
voertuigen de locatie waar de vogels zich ophouden niet 
altijd bereiken en konden ze de vliegende fauna niet af-
schrikken. De procedures inzake operationele coördinatie 
tussen de ATS-eenheid en droneoperatoren werden uit-
gewerkt en feedback van de verkeersleiders werd verza-
meld. De positieve resultaten van deze PoC vormen een 
goede basis om in de toekomst dronevluchtuitvoeringen 
in de buurt van een luchthaven toe te staan. 

In 2021 kocht skeyes een CNS-drone die zijn Zwitserse te-
genhanger skyguide ontwikkelde om meetvluchten uit 
te  voeren inzake VOR en ILS (meer specifiek om LLZ- en 
GP-signalen van het ILS te verifiëren). Deze metingen vor-
men een aanvulling op de klassieke periodieke inspecties 
door technici op de grond,  door middel van nauwkeurige 
metingen die signalen uit de lucht oppikken. Voor de in-
spectie van het ILS wordt beoogd om op regelmatige ba-
sis dronevluchten uit te voeren, waardoor het onderhoud 
wordt verbeterd en het aantal door bemande luchtvaar-
tuigen uitgevoerde vluchtinspecties wordt verminderd. In 
een later stadium helpen die metingen tevens de totale 
tijd te reduceren die nodig is voor klassieke vluchtinspec-
ties. Dit initiatief houdt meerdere voordelen in: minder 
impact op het luchtverkeer, minder uitstoot en aanzien-
lijke kostenbesparingen.

Met het oog op de toekomst is skeyes ook betrokken 
bij SAFIR-Med, een Very Large Demonstration (VLD) die 
door de EU wordt gesponsord. Dat project beoogt dro-
nes in te zetten om medische vluchtuitvoeringen in een 
context van U-space en stedelijke luchtmobiliteit (Urban 
Air Mobility – UAM) te ondersteunen. Daarvoor co-organi-
seert skeyes, als partner en/of groepsleider, realtime dron-
evluchten; van het opstellen van betekenisvolle scenario's 
tot het coördineren en implementeren van een aange-
paste luchtruimstructuur om deze demonstatie veilig en 
efficiënt uit te voeren. Met behulp van dit project moeten 
droneoperatoren, USSPs, toekomstige CISPs en ANSPs 
processen inzake coördinatie en gegevensuitwisseling 
kunnen ontwikkelen die nodig zijn om de verwachte toe-
name van het aantal dronevluchtuitvoeringen in een ste-
delijke omgeving binnen een gecontroleerde of ongecon-
troleerde luchtruimomgeving het hoofd te bieden. 

Het automatiseren van deze gegevensuitwisseling wordt 
van cruciaal belang om het verwachte aantal vluchtaan-
vragen in deze types van gebieden te verwerken. skeyes 
zal sowieso betrokken blijven bij toekomstige Europese 
projecten die het pad effenen voor toekomstige oplossin-
gen om bemande en onbemande luchtvaartuigen veilig 
en efficiënt in het Belgische luchtruim te integreren.

1.5   KOSTENEFFICIËNTIE

In 2019 werd een draft prestatieplan ingediend voor de 
derde referentieperiode (2020-2024). Zoals uitgebreid 
gedocumenteerd in de toelichting bij het omzetcijfer, 
werd het proces en het kader voor de prestatieregeling 
en het heffingenstelsel ten gevolge van de Covid-
crisis herzien door de EU-verordening 2020/1627 van 
3 november 2020 (uitzonderlijke maatregelen voor de 
derde referentieperiode (2020-2024) van de prestatie- en 
heffingsregeling voor het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim ten gevolge van de COVID-19-pandemie).

Eind 2021 werd in dit kader een nieuw ontwerpprestatieplan 
ingediend voor de derde referentieperiode 2020-2024, 
waarin de kostenbasissen, verwachte service units 
(bewegingen) en tarieven (eenheidskost per service 
unit en basis voor facturatie) voorgelegd werden aan de 
Commissie. Dit plan werd nog niet aangenomen door de 
EC op het ogenblik van het afsluiten van de jaarrekening 
over het boekjaar 2021. In 2020 en 2021 werd, conform de 
regelgeving, gefactureerd op basis van het voorgestelde 
tarief in het eerste ontwerpprestatieplan (ingediend in 
2019). 
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 Financiële gegevens over het boekjaar 2021 2

2.1   RESULTATENREKENING

RESULTATENREKENING (in duizenden euro's) 2020 A 2021A EVOLUTIE

Bedrijfsopbrengsten 237.691 276.473 38.782

Omzet 233.951 271.946 37.995

Andere & niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 3.740 4.527 787

Bedrijfskosten 249.028 255.617 6.589

Diensten en diverse goederen 89.319 93.670 4.350

Personeelskosten 141.400 146.691 5.292

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 16.530 12.623 -3.907

Andere & niet-recurrente bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat -11.337 20.857 32.193

Financiële opbrengsten 43 125 82

Financiële kosten 565 627 62

Financieel resultaat -522 -502 19

Resultaat van het boekjaar (voor belasting) -11.858 20.354 32.213

Provisie belastingen 0 -24 -24

Resultaat van het boekjaar -11.858 20.379 32.237

OMZET

Rekening houdend met het huidig wetgevend kader, 
de gepubliceerde Europese kostenefficiëntiedoelstelling 
en de toepassing van het voorzichtigheidsprincipe 
werd bij de afsluiting van de rekeningen van 2021 voor 
de omzetbepaling van de En route-activiteit rekening 
gehouden met een eventuele beperking van de aan de 
luchtvaartmaatschappijen te factureren kostenbasis 
voor 2020 en 2021 tot het niveau van 97% van de 
werkelijke kostenbasis van 2019. Aangezien er voor de 
Terminalactiviteit geen kostenefficiëntiedoelstelling van 
toepassing is, werd de werkelijke kostenbasis van 2021 als 
omzet erkend.

Het verschil tussen de hypothese voor omzeterkenning bij 
de jaarafsluiting 2020 (beperking tot 90% van de werkelijke 
kostenbasis van 2019 voor En route- en Terminalactiviteit) 
en de huidige hypotheses, met name een beperking tot 
97% van de werkelijke kostenbasis van 2019 voor de En 
route-activiteit en geen kostenefficiëntiedoelstelling voor 
de Terminalactiviteit, genereert een winst van 18,7 miljoen 
EUR in 2021 die betrekking heeft op het jaar 2020.

De totale En route-omzet stijgt met 28,8 miljoen EUR in 
vergelijking met 2020:

   De facturaties voor de En route-activiteit stijgen met 12,5 
miljoen EUR door een stijging van het aantal betaalbare 
service units met 8% en door een stijging van de En route 
‘unit cost’ van 86,52 EUR voor 2020 naar 91,00 EUR (+5%);

   De aanpassing van 14,2 miljoen EUR voor de En route-
activiteit van het jaar 2020.

De Terminal-omzet is in 2021 9,4 miljoen EUR hoger dan 
in 2020:

  In 2021 is de omzet opgenomen op basis van de 
werkelijke kosten voor het jaar 2021, terwijl in 2020 de 
omzet beperkt werd tot 97% van de kostenbasis van 
2019. 

  De aanpassing van 4,5 miljoen EUR voor de 
Terminalactiviteit van het jaar 2020.
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KOSTEN

De stijging van de bedrijfskosten met 6,6 miljoen EUR 
(+3%) tegenover vorig boekjaar wordt hoofdzakelijk 
gedreven door volgende elementen:

   een stijging in de personeelskosten (+5,3 miljoen EUR; 
+4%), o.a. door de indexverhogingen met 2% in 2020 
en 2021, een stijging van de opleidingskosten, de 
aanwervingen (+64 in 2021 en +65 in 2020);

   een stijging in de bijdrage betaald aan Eurocontrol  
(+4,9 miljoen EUR; +8%) voor de werking van MUAC en 
het agentschap;

   deels gecompenseerd door een daling van:

-  de eigen onkosten (-500 k€; -2%);
-  de afschrijvingslasten door het éénmalige effect in 

2020 ten gevolge van de toepassing van aangepaste 
waarderingsregels voor vaste activa vanaf 2020 (1,7 
miljoen EUR in 2020);

-  de geboekte waardeverminderingen (-2 
miljoen EUR) omdat eind 2020 belangrijke 

waardeverminderingen aangelegd werden voor 
dubieuze vorderingen, terwijl er geen bijkomende 
nodig waren in 2021.

RESULTAAT VAN HET JAAR

In 2021 werd een winst gerealiseerd van 20,4 miljoen EUR 
tegenover een verlies van 11,9 miljoen EUR in 2020.

De verbetering van het resultaat is het gevolg van een stij-
ging in de bedrijfsopbrengsten met 38,8 miljoen EUR of 
+16%, terwijl de bedrijfskosten slechts met 6,6 miljoen EUR 
stegen of +3%.

Gezien de aanpassing van de hypothese voor omzeter-
kenning ten opzichte van vorig jaar, werd er in 2021 een 
correctie van 18,7 miljoen EUR opgenomen die betrek-
king heeft op het jaar 2020 (zie ‘omzet’ hierboven). Als 
er geen rekening gehouden wordt met het resultaat dat 
betrekking heeft op het jaar 2020, bedraagt de winst van 
2021 nog 1,7 miljoen EUR.

ACTIVA (in duizenden euro's) 31/12/2020 31/12/2021 EVOLUTIE

Immateriële vaste activa 327 321 -6

Materiële vaste activa 103.862 109.085 5.223

Financiële vaste activa 5.812 5.813 2

Totaal vaste activa 110.001 115.219 5.219

Vorderingen op meer dan één jaar 0 2.974 2.974

Vorderingen op ten hoogste één jaar     38.014 37.816 -198

Geldbeleggingen & liquide middelen 107.074 109.718 2.644

Overlopende rekeningen 124.419 229.632 105.212

Totaal vlottende activa 269.508 380.140 110.632

Totaal actief 379.509 495.359 115.851

2.2   BALANS

ACTIVA

De vaste activa stegen met 5 miljoen EUR; er werd 18,1 mil-
joen geïnvesteerd (o.a. in SAS3, midlife upgrade van het 
Eurocatsysteem, A-SMGCS Luik en Brussel, vernieuwing 
IT-infrastructuur) en voor 12,9 miljoen EUR afgeschreven.

De belangrijkste stijging situeert zich in de overlopende 
rekeningen (+105,2 miljoen EUR). Dit wordt verklaard door 

het verschil tussen de facturaties aan de luchtvaartmaat-
schappijen en de erkende omzet, namelijk 97% van de kos-
tenbasis 2019 voor En route en de werkelijke kosten voor 
de Terminalactiviteit. Dit verschil (=correctiemechanisme) 
wordt als vordering op de luchtvaartmaatschappijen gere-
gistreerd in de overlopende rekeningen en zal vanaf 2023 
over een periode van 7 jaar gefactureerd worden.
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PASSIVA

PASSIVA (in duizenden euro's) 31/12/2020 31/12/2021 EVOLUTIE

Kapitaal 145.000 145.000 0

Reserves  83.660 83.660 0

Overgedragen Winst/Verlies -11.858 8.520 20.379

Kapitaalsubsidies 2.069 259 -1.810

Eigen vermogen 218.871 237.439 18.568

Voorzieningen 20.411 20.910 498

Schulden op meer dan één jaar 29.504 133.354 103.850

Schulden op ten hoogste één jaar 77.827 67.429 -10.398

Overlopende rekeningen 32.896 36.227 3.331

Schulden 140.226 237.010 96.784

Totaal passief 379.509 495.359 115.851

De winst van het boekjaar bedraagt 20,4 miljoen EUR en 
wordt als ‘overgedragen winst’ toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

De kapitaalsubsidies dalen met 1,8 miljoen EUR, hoofdza-
kelijk door een geplande gedeeltelijke terugbetaling van 
de subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid met be-
trekking tot de impact van windturbines op radarinstalla-
ties omdat ze niet besteed werd.

In 2021 ontving skeyes een lening van 110 miljoen EUR van 
de Belgische staat. 

Van de lening die in 2020 afgesloten werd met Eurocon-

trol ter financiering van een uitstel van betaling toege-
kend aan de luchtvaartmaatschappijen, werd in 2021 25 
miljoen terugbetaald. Het saldo van 6 miljoen EUR zal in 
het eerste kwartaal van 2022 vereffend worden.

De overlopende rekeningen van het passief stegen met 
3,3 miljoen EUR, voornamelijk door over te dragen op-
brengsten voor het A-SMGCS te Luik dat door skeyes voor-
gefinancierd werd en in maart 2021 operationeel werd. 
SOWAER zal dit over een periode van 8 jaar terugbetalen.

Na de neerwaartse trend in het aantal personeelsleden 
tot 2015 is het aantal voltijdsequivalenten in 2021 geste-
gen tot 900,1. 
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3  Bezoldigingsverslag 2021 

3.1   BEZOLDIGINGEN VAN DE LEDEN VAN DE 
BEHEERSORGANEN

Art. 17 §4 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat het Be-
zoldigingscomité jaarlijks een verslag opstelt betreffende 
de bezoldigingen van de leden van de beheersorganen 
dat in het beheersverslag zal worden ingevoegd. 

In het KB van 2 oktober 2013 werd de heer Johan Decuyper 
vanaf 2 oktober 2013 benoemd tot gedelegeerd bestuur-
der van skeyes voor een termijn van zes jaar. Daarnaast 
werden met het KB van 18 november 2013 de voorzitter en 
de leden van de Raad van Bestuur van skeyes benoemd 
voor een termijn van zes jaar. De mandaten van de be-
stuurders liepen in principe af op 17 november 2019. In 
toepassing van het continuïteitsbeginsel van de open-
bare dienst werd hun mandaat van rechtswege verlengd 
tot op het moment van de aanstelling van de nieuwe be-
stuurders.  

In een KB van 23 december 2021 werd de heer Decuyper 
herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een peri-
ode van zes jaar. In een tweede KB van dezelfde datum 
werden de volgende personen benoemd tot bestuurders 
van skeyes voor een hernieuwbare periode van zes jaar, 
startend op 17 januari 2022:

1° Mevr. Julie Ludmer ;

2° Mevr. Elisabeth Matthys ;

3° De heer Jean Leblon ;

4° De heer Kurt Van Raemdonck ;

5°  De heer Laurent Vrijdaghs - voorzitter van de raad van 
bestuur;

6° De heer Luc Laveyne ;

7° De heer Renaud Lorand ;

8° Mevr. Sandra Stainier ;

9° Mevr. Liesbeth Van der Auwera ;

10° De heer Johan Decuyper.

Vanaf 22 april 2022 wordt Mevr. Matthys vervangen door 
De heer Borginon die het mandaat van Mevr. Matthys zal 
voleindigen (KB van 23 maart 2022).

2.3   AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

RESULTAATVERWERKING (in duizenden euro's) 31/12/20201

Te bestemmen winst 2021 20.379

2.4   GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Tijdens het Single Sky Committee van 21 maart 2022 
werd de draft beslissing voorgelegd van de Europese 
Commissie over de (in)consistentie van bepaalde 
prestatiedoelstellingen die opgenomen zijn in de 
ingediende prestatieplannen.  De Commissie oordeelt 
dat de doelstelling voor kostenefficiëntie die opgenomen 
is in het ingediende prestatieplan voor België-Luxemburg 
(als deel van het FABEC prestatieplan) niet consistent is 
met de vooropgestelde Europese doelstelling voor de 3e 
referentieperiode. Als gevolg daarvan dient de En route-
kostenbasis naar beneden herzien te worden voor de 
indiening van een aangepast prestatieplan in juli 2022. 
Het overleg hieromtrent met de bevoegde minister werd 
opgestart.

Omdat er bij de jaarafsluiting 2021 nog onzekerheid 
was over de goedkeuring van het prestatieplan, werd 
er een voorzichtige benadering toegepast voor de 
omzeterkenning. Dit wordt uitgebreid toegelicht in de 
annexen bij de jaarrekening.
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3.2   DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bezoldiging die de leden van de Raad van Bestuur ge-
nieten uit hoofde van hun mandaat als bestuurder wordt 
in toepassing van artikel 21 §2 van de wet van 21 maart 1991 
vastgesteld door de Koning.

In de sinds 22 november 2013 geïnstalleerde Raad van Be-
stuur ontvingen de bestuurders (met uitzondering van de 
gedelegeerd bestuurder) en de voorzitter op basis van het 
KB van 18 november 2013 een jaarlijkse bruto bezoldiging 
van respectievelijk 11.155,20 EUR en 52.057,64 EUR die ge-
koppeld werd aan de spilindex 138,01.

De bestuurders ontvangen daarnaast een presentiegeld 
voor hun aanwezigheid in de gespecialiseerde comités 
die binnen de Raad van Bestuur (Auditcomité, Bezoldi-
gingscomité, Strategisch comité) werden opgericht en 
dit op basis van het KB van 3 mei 1999. Dat presentiegeld 
bedraagt 3.71,84 EUR, wordt niet geïndexeerd en het jaar-
totaal mag niet hoger zijn dan 1/3 van de jaarlijkse basis-
bezoldiging als bestuurder. 

Voor het boekjaar 2021 zien de bruto vergoedingen (in 
euro) die de leden van de Raad van Bestuur ontvingen 
er als volgt uit:

BESTUURDERS Bruto Presentiegeld TOTAAL

LORAND Renaud (voorzitter) 76.215,60 4.833,92 81.049,52

BORGINON Fons 16.331,85 1.859,20 18.191,05

de BRIEY Laurent 16.331,85 1.487,36 17.819,21

DUFFY Gerald 16.331,85 743,68 17.075,53

LAVEYNE Luc 16.331,85 2.231,04 18.562,89

LUDMER Julie 16.331,85 743,68 17.075,53

STAINIER Sandra 16.331,85 1.859,20 18.191,05

VAN BEVER Hugo 16.331,85 2.231,04 18.562,89

Van der AUWERA Liesbeth 16.331,85 1.859,20 18.191,05

206.870,40 17.848,32 224.718,72

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur was 94% (inclusief de gedelegeerd be-
stuurder). In 2021 kwam de Raad van Bestuur 14 keer sa-
men. De heren Lorand en Laveyne, mevrouw  Ludmer en 
mevrouw Stainier waren aanwezig op alle vergaderingen. 
De heren Borginon, Van Bever, Duffy en mevrouw Van der 
Auwera woonden 13 vergaderingen bij en de heer de Briey 
9 vergaderingen. 

Van de bestuurders die lid zijn van het Auditcomité, was 
de heer Borginon op alle vergaderingen aanwezig, de heer 
Lorand en mevrouw Stainier op 7 van de 8 vergaderingen 
en de heer de Briey en mevrouw Van der Auwera op 5 ver-
gaderingen.

In 2021 kwam het Strategisch Comité 2 keer (voltallig) sa-
men.
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Vast loon (*) Variabele vergoeding en 
overige voordelen TOTAAL

Gedelegeerd bestuurder 227.908,16 89.437,57 317.345,73

Directeurs-Generaal 1.008.499,84 241.962,34 1.250.462,18

TOTAAL 1.236.408,00 331.399,92 1.567.807,92

(*) Vast loon = loon + vakantiegeld + eindejaarspremie (in functie van de begin- en einddatum van het mandaat) 

3.3   HET DIRECTIECOMITÉ

Overeenkomstig artikel 17 §4 van de wet van 21 maart 1991 
worden de bezoldiging en de voordelen die worden toe-
gekend aan de gedelegeerd bestuurder en de leden van 
het Directiecomité beslist door de Raad van Bestuur op 
voorstel van het Bezoldigingscomité. 

Bij de infunctietreding van elk lid van het Directiecomité 
heeft het vaste gedeelte van die vergoeding het voorwerp 
uitgemaakt van een bijzondere overeenkomst conform 
art. 21 van de wet van 21 maart 1991.

Wat de vaststelling van de bezoldiging van de gedele-
geerd bestuurder eind 2013 betreft, werd rekening ge-
houden met de richtlijnen die dienaangaande door de 
Regering werden voorgeschreven. Op basis van deze 
richtlijnen en op voorstel van het Bezoldigingscomité 
werd door de Raad van Bestuur in de bijzondere overeen-
komst van de gedelegeerd bestuurder een bezoldigings-
systeem vastgelegd dat voorziet in de toekenning van een 
vast bruto jaarloon, een variabel brutoloon en een aantal 
bijkomende voordelen.

In zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur ont-
vangt de gedelegeerd bestuurder geen enkele specifieke 
vergoeding.

VARIABELE VERGOEDING MET BETREKKING TOT DE 
PRESTATIES 2020

De leden van het Directiecomité ontvingen in 2021 een 
variabele vergoeding die betrekking heeft op de presta-
ties van 2020. 

De evaluatie is voor 30% gebaseerd op volgende gemeen-
schappelijke criteria: het aantal ongevallen en incidenten 
A en B (10%) en de effectiviteit van safety management 
(20%), en voor de andere 70% op de verwezenlijking van 
de vooraf door de gedelegeerd bestuurder vastgestelde 
individuele doelstellingen.

BIJKOMENDE VOORDELEN IN 2021

De gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het 
Directiecomité genoten in 2021, zoals voorzien in de indi-
viduele contracten, van een aantal bijkomende voordelen 
zoals een bedrijfswagen en een hospitalisatieverzekering. 
De contractuele leden van het Directiecomité genoten te-
vens van een ‘inkomensverliesverzekering’ en een groeps-
verzekering. 

Voor het boekjaar 2021 zien het vast loon, de vergoedin-
gen en de overige voordelen (in euro) die de leden van 
het Directiecomité ontvingen er als volgt uit:

3.4   DE REGERINGSCOMMISSARIS

Mevrouw Bruynseels werd vanaf 3 december 
2020 benoemd tot regeringscommissaris (KB 
van 25 november 2020). Ze ontving in 2021 een 
bruto vergoeding van  22.450,68 EUR.
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 Geconsolideerde jaarrekening 2021 4

4.1   CONSOLIDATIEKRING

Op 27 februari 2018 hebben skeyes en Entry Point North 
Sweden de joint venture “Entry Point North Belgium 
(EPNB)” opgericht om in België training en administratieve 
diensten te leveren aan luchtverkeersleiders. Beide 
partijen verwierven 50% van de aandelen.

Op 10 februari 2020 werd Skeydrone opgericht, een 100% 
dochteronderneming van skeyes.

4.2   ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE 
DOCHTERONDERNEMING EPNB

In 2021 bleef skeyes de strategische partner en belangrijk-
ste klant van EPNB. 

Ondanks de aanhoudende COVID-situatie, die de capaci-
teit van de opleidingsfaciliteiten gedurende het hele jaar 
beperkte, genereerde het Bedrijf het hoogste verkoopvo-
lume sinds zijn oprichting in 2018. 

Dit resultaat kan worden toegeschreven aan de grote 
vraag naar opleidingen vanwege skeyes, aangezien het 
bedrag aan opleidingen voor derden daalde van 702K 
EUR in 2020 tot 227K EUR in 2021. Dat laatste resultaat 
kan, althans gedeeltelijk, worden verklaard door de CO-
VID-beperkingen die het voor externe klanten moeilijker 
maakten om cursussen te volgen op de EPNB-site.

Vooruitlopend op het einde van de COVID-periode en 
een terugkeer naar een normale businessomgeving in 
2022, werkte EPNB in 2021 nauw samen met Defensie 
om inzicht te krijgen in haar behoeften op het gebied van 
ATC-opleiding. Die samenwerking leidde tot de bestelling 
van het eerste, specifieke militaire opleidingspakket voor 
ATC Basic-cursisten, dat in januari 2022 van start zal gaan.

In dezelfde lijn werden de contacten met LVNL opnieuw 
geïntensiveerd, hetgeen leidde tot een eerste cursusdeel-

2021 is het tweede jaar dat er een geconsolideerde 
jaarrekening opgemaakt werd. 

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021 
betreft een integrale consolidatie van de jaarrekening van 
het Autonoom Overheidsbedrijf skeyes met deze van haar 
dochter Skeydrone NV en een evenredige consolidatie 
met Entry Point North Belgium NV.

name door LVNL-studenten in december 2021, gevolgd 
door een specifieke LVNL-cursus in januari 2022.

In totaal verstrekte EPNB in 2021 meer dan 100 cursus-
sen aan meer dan 1000 deelnemers. Net als in 2020 is de 
ATC-opleiding goed voor 86% van de inkomsten: onder 
meer 44% voor de Initial Training, 23% voor de Unit Trai-
ning en 17% voor de Continuation Training.

4.3   ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE 
DOCHTERONDERNEMING SKEYDRONE

Tijdens zijn tweede werkingsjaar heeft SkeyDrone zich 
geconcentreerd op de verdere ontwikkeling en commer-
cialisering van zijn eerste twee productlijnen: 

  Productlijn 1 (plaatselijke UTM- & dronedetectiesyste-
men): naast de verdere ontwikkeling van zijn software 
inzake vliegtoelatingen voor drones ten behoeve van de 
beheerders van geografische UAS-zones ('SkeyDrone 
Control'), werd software ontwikkeld om vluchtuitvoerin-
gen van drones te monitoren ('SkeyDrone Monitor'). Bij-
komend voerde het bedrijf tal van succesvolle Proof of 
Concepts (POC) voor dronedetectie uit, met verschillen-
de technologieën voor dronedetectie ten behoeve van 
klanten als Brussels Airport en het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC, Joint Research Centre) 
van de Europese Commissie.

Consoliderende onderneming skeyes Aandeel skeyes

In de consolidatie opgenomen 
ondernemingen

Entry Point North Belgium SA 50%

SkeyDrone SA 100%

JAARVERSLAG  / SKEYES 61



4.4   FINANCIËLE GEGEVENS OVER HET BOEKJAAR 2021

BALANS EN RESULTATENREKENING

     Productlijn 2 (UTM-diensten voor droneoperatoren): 
een verkeersinformatiedienst op basis van een plaat-
selijk uitgerold detectiesysteem werd ontwikkeld en 
gecommercialiseerd. Deze verkeersinformatiedienst 
wordt beschouwd als een noodzakelijk risicobeper-
kend instrument om BVLOS-dronevluchten (Beyond 
Visual Line-of-Sight) mogelijk te maken in afwachting 
van de U-space (tijdsbestek 2023+). Tal van Belgische en 
buitenlandse, grotere dronebedrijven hebben belang-
stelling getoond voor deze verkeersinformatiedienst. 
Bijkomend werd een dataservice met toegevoegde 
waarde die droneoperatoren helpt de meest optimale 
(d.i. veilige en efficiënte) vliegroutes te bepalen ontwik-
keld en succesvol gedemonstreerd door het bedrijf in 
de haven van Antwerpen.

Samen met DroneMatrix, actief in de dronetechnologie, 
en telecomoperator Proximus gaf SkeyDrone mee vorm 
aan een initieel Drone-as-a-Service-aanbod. Begin 2022 
werd het eerste contract met de Haven van Antwerpen 
afgesloten. 

SkeyDrone speelde ook een centrale rol in twee gesubsi-
dieerde Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
rond U-space en stedelijke luchtmobiliteit (i.e. SAFIR-MED 
en CORUS-XUAM). Eind 2021 diende SkeyDrone, in sa-
menwerking met een consortium van nationale en inter-
nationale partners, een projectaanvraag in voor de imple-
mentatie van U-space in België vanaf 2023.

Brussels Airport Company en skeyes hebben op 19 okto-
ber 2021 een overeenkomst getekend waardoor Brussels 
Airport voor 50% aandeelhouder wordt van SkeyDrone. 
In 2020 werkte Brussels Airport nauw samen met skeyes 
en SkeyDrone aan diverse drone-projecten op vlak van 
indringersdetectie, veiligheid van het vliegveld, operati-
onele efficiëntie. Door haar kennis, expertise en ervaring 
als één van Europa’s belangrijkste luchthavens te delen, 
wil Brussels Airport ook de groeiambities van SkeyDrone 
ondersteunen.

RESULTATENREKENING (in duizenden euro) 2021 2020 EVOLUTIE

Omzet 270.047 231.928 38.119

Andere bedrijfsopbrengsten 3.818 3.130 688

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 160 15 145

Bedrijfsopbrengsten 274.025 235.073 38.952

Handelsgoederen 36 0 36

Diensten en diverse goederen 95.438 90.522 4.916

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 143.353 138.070 5.283

Afschrijvingen 12.560 14.421 -1.861

Waardeverminderingen en voorzieningen 171 2.132 -1.961

Andere bedrijfskosten 2.203 1.770 433

Niet-recurrente bedrijfskosten 432 10 422

Bedrijfskosten 254.193 246.924 7.269

Bedrijfsresultaat 19.832 -11.851 31.683

Financieel resultaat -511 -523 12

Belastingen op het resultaat 68 0,8 67

Geconsolideerd resultaat 19.253 -12.374 31.627
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De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een winst 
van 19,3 miljoen EUR, waarvan 20,4 miljoen EUR van de 
moederonderneming skeyes, 262 kEUR van EPNB (50%) 
en een verlies van 1,4 miljoen EUR van de dochterven-
nootschap Skeydrone (100%).

skeyes vertegenwoordigt 98% van zowel de geconsoli-
deerde bedrijfsopbrengsten als van de geconsolideerde 
bedrijfskosten.

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 494,9 miljoen 
EUR. Ook aan balanszijde vertegenwoordigt skeyes meer 

dan 98% van de verschillende posten in de geconsolideer-
de balans.

Voor de bespreking van de balans en resultatenrekening 
van de moeder- en dochterondernemingen verwijzen we 
naar de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de 
desbetreffende ondernemingen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De gebeurtenissen na balansdatum worden besproken in 
het jaarverslag van skeyes. 

PASSIVA 2021 2020 EVOLUTIOE

Eigen vermogen 236.204 218.761 17.443

Voorzieningen 20.910 20.411 499

Schulden 237.826 139.796 98.030

Totaal passiva 494.940 378.968 115.972

ACTIVA 2021 2020 EVOLUTIE

Vaste activa 104.469 204 204

Vlottende activa 274.499 204 204

Totaal activa 378.968 378 378
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CVerslag van het College van 
commissarissen

1   Verslag van het College van  
 commissarissen van het autonoom  
 overheidsbedrijf skeyes over het  
 boekjaar afgesloten op 31 december  
 2021 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, 
en meer bepaald, ingevolge artikel 25 van de Wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven (hierna genoemd "Wet van 
21 maart 1991") dat verwijst naar de artikelen 3:74 en 3:75 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
brengt het College van commissarissen u verslag uit in 
het kader van het mandaat van commissaris van skeyes 
("het autonoom overheidsbedrijf"). Dit verslag omvat ons 
oordeel over de balans op 31 december 2021, over de resul-
tatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk 
de "Jaarrekening") en omvat tevens ons verslag betreffen-
de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze 
verslagen zijn één en ondeelbaar. 

De leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werden 
benoemd door de Nederlandstalige ondernemingsrecht-
bank Brussel. Deze benoeming geldt voor de duur die 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de controleactivi-
teiten van de boekjaren 2020, 2021 en 2022. Ze hebben de 
wettelijke controle van de jaarrekening van het autonoom 
overheidsbedrijf uitgevoerd gedurende twee boekjaren.

Op grond van artikel 25, §3 van de wet van 21 maart 1991 
werden twee leden van het College van commissarissen 
benoemd door de algemene vergadering van het Reken-
hof van respectievelijk 25 augustus 2021 en 5 april 2017.

2   Verslag over de controle  
 van de Jaarrekening 

OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

Het College van commissarissen heeft de wettelijke con-
trole uitgevoerd van de Jaarrekening van het autonoom 
overheidsbedrijf skeyes, die de balans op 31 december 
2021 omvat. alsook de resultatenrekening van het boek-

jaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een 
balanstotaal van € 495.359.150,73 en waarvan de resulta-
tenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van  
€ 20.378.686,61.

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw 
beeld van het vermogen en van de financiële toestand 
van het autonoom overheidsbedrijf per 31 december 2021, 
alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die 
datum is afgesloten, in overeenstemming met het in Bel-
gië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestel-
sel.

BASIS VOOR ONS OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstem-
ming met de International Standards on Auditing ("ISAs"), 
zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkhe-
den uit hoofde van die standaarden zijn nader beschre-
ven in het gedeelte "Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Jaarrekening" van ons verslag. Wij heb-
ben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de Jaarrekening in België nageleefd, met in-
begrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestel-
den van het autonoom overheidsbedrijf de voor onze con-
trole vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen contro-
le-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN

Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdruk-
king gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de 
toelichting VOL-kap 6.20 bij de Jaarrekening die de onze-
kerheden beschrijven met betrekking tot het omzetcijfer 
en het resultaat van het boekjaar als gevolg van het feit 
dat de herziene EU-wijde prestatiedoelstellingen voor de 
derde referentieperiode (2020-2024) nog niet definitief 
vastgelegd werden. Bovendien wordt ook de impact van 
de gewijzigde hypotheses met betrekking tot boekjaar 
2020 op het resultaat van boekjaar 2021 toegelicht. De uit-
komst van hetgeen hiervoor beschreven is, zou een signi-
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ficante impact kunnen hebben op de financiële toestand 
en de resultaten van het autonoom overheidsbedrijf.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSOR-
GAAN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in over-
eenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundige referentiestelsel en met de in België 
van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften, alsook voor een systeem van interne be-
heersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor 
het opstellen van de Jaarrekening die geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten.

In het kader van de opstelling van de Jaarrekening is het 
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van 
de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continu-
iteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, 
van aangelegenheden die met continuïteit verband hou-
den en het gebruiken van de continuïteitsveronderstel-
ling tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om 
het autonoom overheidsbedrijf te vereffenen of om de 
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen realistisch alter-
natief heeft dan dit te doen.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CON-
TROLE OVER DE JAARREKENING

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van 
een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgeno-
men. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau 
van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die 
overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking 
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Af-
wijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, indivi-
dueel of gezamenlijk, de economische beslissingen ge-
nomen door gebruikers op basis van de Jaarrekening, 
beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, 
reglementair en normatief kader dat van toepassing is op 
de controle van de Jaarrekening in België na. De wettelij-
ke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomsti-
ge levensvatbaarheid de Vennootschap, noch omtrent de 
efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuurs-
orgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand 
heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkhe-
den inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde con-
tinuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig 
de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe 
en handhaven wij een professioneel kritische instelling 
gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit:

   het identificeren en inschatten van de risico's dat de 
Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat 
die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risi-
co's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie 
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Het risico van het niet detecteren van een van materi-
eel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking 
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van 
fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspan-
ning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-
stellen van zaken of het doorbreken van het systeem van 
interne beheersing;
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3     Verslag betreffende de overige door    
 wet- en regelgeving gestelde eisen 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET 
BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen 
en de inhoud van het beheersverslag, voor het naleven 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die 
van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, 
alsook voor het naleven van de Wet van 21 maart 1991, van 
de statuten en het referentiestelsel specifiek van toepas-
sing op het autonoom overheidsbedrijf.

   het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne be-
heersing dat relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht 
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van 
het systeem van interne beheersing van het autonoom 
overheidsbedrijf;

   het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalu-
eren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

   het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door 
het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveron-
derstelling, en op basis van de verkregen controle-infor-
matie, concluderen of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of 
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van het autonoom over-
heidsbedrijf om de continuïteit te handhaven. Als we 
besluiten dat er sprake is van een onzekerheid van ma-
terieel belang, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht 
in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop be-
trekking hebbende toelichtingen in de Jaarrekening of, 
indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oor-
deel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot op de datum 
van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenis-
sen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

de continuïteit van het autonoom overheidsbedrijf niet 
langer gehandhaafd kan worden;

   het evalueren van de algehele presentatie, structuur en 
inhoud van de Jaarrekening, en of deze Jaarrekening de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft 
op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het beheersorgaan van het au-
tonoom overheidsbedrijf, onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de signifi-
cante controlebevindingen, waaronder eventuele signi-
ficante tekortkomingen in de interne beheersing die we 
identificeren gedurende onze controle.
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VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET COLLEGE VAN 
COMMISSARISSEN

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Bel-
gische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van 
toepassing zijnde ISAs, is het onze verantwoordelijkheid 
om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het be-
heersverslag over de Jaarrekening te verifiëren, alsook de 
naleving van bepaalde verplichtingen uit de Wet van 21 
maart 1991 en de statuten en verslag over deze aangele-
genheden uit te brengen.

ASPECTEN BETREFFENDE HET BEHEERSVERSLAG 
OVER DE JAARREKENING

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werk-
zaamheden op het beheersverslag over de Jaarrekening, 
stemt dit beheersverslag over de Jaarrekening overeen 
met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, 
en is dit beheersverslag over de Jaarrekening opgesteld 
overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, anderzijds.

In de context van onze controle van de Jaarrekening zijn 
wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op basis 
van de kennis verkregen in de controle, of het beheers-
verslag over de Jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of 
anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamhe-
den die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking 
van materieel belang te melden.

VERMELDINGEN BETREFFENDE DE SOCIALE BALANS

De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 
3:12, § 1, 8° van hel Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud, de door 
de wet vereiste inlichtingen, waaronder deze betreffende 
de informatie inzake de ionen en de vormingen, en bevat 
geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis 
van de informatie waarover wij beschikken in ons contro-
ledossier.

VERMELDINNGEN BETREFFENDE DE
ONAFHANKELLJKHELD

Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar 
zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening en zijn 
in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven te-
genover het autonoom overheidsbedrijf.

Er werden geen bijkomende opdrachten die verenigbaar 
zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening be-
doeld in artikel 3:65 van hel Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen en waarvoor honoraria verschuldigd 
zijn, verricht.

ANDERE VERMELDINGEN

›  Onverminderd formele aspecten van onderschikt be-
lang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de 
in België van toepassing zijnde wettelijke en reglemen-
taire voorschriften en rekening houdend met specifieke 
wetgeving van toepassing, desgevallend afwijkend van 
de Belgische boekhoudwet , met in het bijzonder de Wet 
van 31 Jull 2017 tot wijziging van art. 176 van de wet van 
21 maart 1991 dewelke stelt dat er geen boekhoudkun-
dige voorziening moet worden aangelegd inzake voor-
zieningen voor risico's en kosten voor disponibiliteit en 
verlof voorafgaand aan het pensioen van het personeel 
van skeyes.

›  De resultaatverwerking stemt overeen met de wettelijke 
en statutaire bepalingen.

›  Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissin-
gen die in overtreding met de Wet van 21 maart 1991, de 
statuten, of het derde beheerscontract zijn gedaan of 
genomen en die in ons verslag zouden moeten vermeld 
worden.

Brussel, 3 mei 2022

Het College van commissarissen,

De leden van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris vertege woordigd door

DANIEL WUYTS*
Bedrijfsrevisor
Voorzitter van het College van commissarissen
*Handelend in naam van een BV

Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris vertegenwoordigd door

PHILIPPE GOSSART
Bedrijfsrevisor

Het Rekenhof
vertegenwoordigd door 

PHILIPPE ROLAND
Eerste Voorzitter van het Rekenhof

HILDE FRANÇOIS
Voorzitter van het Rekenhof
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DJaarrekening 2021
 Balans na winstverdeling1

ACTIVA Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Oprichtingskosten 20 0,00 0,00

VASTE ACTIVA 21/28 110.000.626,40 115.219.412,13

Immateriële vaste activa 21 327.053,87 320.930,26

Materiële vaste activa 22/27 103.861.971,89 109.085.081,23

A. Terreinen en gebouwen 22 53.758.081,60 52.058.392,39

B. Installaties, machines en uitrusting 23 33.525.826,97 28.781.034,12

C. Meubilair en rollend materieel 24 3.292.433,06 3.431.843,98

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 2.264.302,74

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 13.285.630,26 22.549.508,00

Financiële vaste activa 28 5.811.600,64 5.813.400,64

A. Verbonden ondernemingen 280/1 5.779.000,00 5.779.000,00

1. Deelnemingen 280 5.779.000,00 5.779.000,00

2. Vorderingen 281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3

1. Deelnemingen 282

2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 32.600,64 34.400,64

1. Aandelen 284 0,00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 32.600,64 34.400,64

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 269.507.935,78 380.139.738,60

Vorderingen op meer dan één jaar 29 2.973.716,20

A. Handelsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291 2.973.716,20

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

A. Voorraden 30/36

1. Grond- en hulpstoffen 30/31

2. Goederen in bewerking 32

3. Gereed product 33

4. Handelsgoederen 34

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 38.014.093,41 37.816.359,39

A. Handelsvorderingen 40 12.520.364,12 11.952.977,15

B. Overige vorderingen 41 25.493.729,29 25.863.382,24

Geldbeleggingen 50/53 60.001.275,44 94.974.765,35

A. Portefeuille investeringen

B. Overige beleggingen 51/53 60.001.275,44 94.974.765,35

Liquide middelen 54/58 47.073.169,69 14.743.275,70

Overlopende rekeningen 490/1 124.419.397,24   229.631.621,96 

TOTAAL  DER  ACTIVA 20/58 379.508.562,18 495.359.150,73
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PASSIVA Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

EIGEN VERMOGEN 10/15 218 870 990,90 237 439 331,67

Kapitaal 10 145.000.000,00 145.000.000,00

A. Geplaatst kapitaal 100 145.000.000,00 145.000.000,00

B. Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 83.660.034,93 83.660.034,93

A. Wettelijke reserve  130 14.500.000,00 14.500.000,00

B. Onbeschikbare reserves  131

1. Voor eigen aandelen 1310

2. Andere 1311

C. Reserves 

D. Beschikbare reserves 133 69.160.034,93 69.160.034,93

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -11.858.244,03 8.520.442,58

Kapitaalsubsidies  15 2.069.200,00 258.854,16

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 20 411 290,44 20 909 746,33

A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 20.411.290,44 20.909.746,33

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen  160 2.464.263,88 2.340.076,20

2. Belastingen 161

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 12.099.000,32 12.613.917,13

4. Milieuverplichting 30/36

5. Overige risico's en kosten 164/5 5.848.026,24 5.955.753,00

B. Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 40/41 140.226.280,84 237.010.072,75

Schulden op meer dan één jaar 17 29.503.978,58 133.354.421,71

A. Financiële schulden 170/4 28.760.932,55 132.510.166,67

1. Achtergestelde leningen 170

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen   171

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172

4. Kredietinstellingen 173

5. Overige leningen 174 28.760.932,55 132.510.166,67

B. Handelsschulden 175

1. Leveranciers 1750

2. Te betalen wissels 1751

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

D. Overige schulden 178/9 743.046,03 844.255,04

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 77.826.603,99 67.428.794,41

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 25.048.688,07 6.265.890,42

B. Financiële schulden 43

1. Kredietinstellingen 430/8

2. Overige leningen 439

C. Handelsschulden 44 32.739.808,05 38.987.211,04

1. Leveranciers 440/4 32.739.808,05 38.987.211,04

2. Te betalen wissels 441

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 20.038.107,87 20.742.788,31

1. Belastingen 450/3 395.525,20 418.644,19

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 19.642.582,67 20.324.144,12

F. Overige schulden 47/48 1.432.904,64

Overlopende rekeningen 492/3 32.895.698,27 36.226.856,63

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 379.508.562,18 297.253.685,85
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RESULTATENREKENING Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 237.691.218,33 276.473.340,12

A. Omzet 70 233.951.408,03 271.946.469,35

B.  Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en in de bestellingen in uitvoering (+)/(-) 71

C. Geproduceerde vaste activa      72

D. Andere bedrijfsopbrengsten 74 3.724.417,42 4.366.957,36

E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 15.392,88 159.913,41

Bedrijfskosten 60/66A 249.027.829,38 255.616.669,55

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen   60

1. Aankopen          600/8

2. Afname (toename) van de voorraad (+)/(-) 609

B. Diensten en diverse goederen     61 89.319.361,77 93.669.534,11

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-) 62 141.399.694,50 146.691.444,64

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële  
en materiële vaste activa 630 14.398.341,65 12.451.342,50

E.  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 1.661.300,16 -327.121,12

F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen (bestedingen en 
terugnemingen) (+)/(-) 635/7 470.414,87 498.455,89

G. Andere bedrijfskosten 640/8 1.768.935,18 2.201.345,67

H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

I. Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 9.781,25 431.667,86

Bedrijfswinst(verlies) (+)/(-) 9901 -11.336.611,05 20.856.670,57

Financiële opbrengsten 75/76B 43.050,35 124.694,99

Recurrente financiële opbrengsten 75 43.050,35 124.694,99

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 43.050,35 124.694,99

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 564.683,33 626.949,40

Recurrente financiële kosten 65 564.683,33 626.949,40

A. Kosten van schulden 650 538.854,56 573.819,73

B.  Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (Terugneming) (+)/(-) 651

C. Andere financiële kosten 652/9 25.828,77 53.129,67

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-) 9903 -11.858.244,03 20.354.416,16

A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 -24.270,45

A. Belastingen 670/3 -24.270,45

B.  Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen    77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -11.858.244,03 20.378.686,61

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -11.858.244,03 20.378.686,61
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RESULTAATVERWERKING Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Te bestemmen winst(verlies)saldo (+)/(-) 9906 -11.858.244,03 8.520.442,56

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) -11.858.244,03 20.378.686,61

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -11.858.244,05

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

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies   691

aan de wettelijke reserve        6920

aan de overige reserves        6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -11.858.244,03 8.520.442,56

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies    794

Uit te keren winst 694/6

Vergoeding van het kapitaal       694

Bestuurders of zaakvoerders       695

Andere rechthebbenden       696
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ESamenvatting van de 
evaluatieregels

1  Activa 

OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichtingskosten en eerste vestigingskosten wor-
den 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 wijziging in de structuur of de orga-
nisatie van de vennootschap en deze uitgaven een blij-
vende en gunstige weerslag hebben op de rentabiliteit 
van de vennootschap.

Deze kosten maken het voorwerp uit van afschrijvingen in 
jaarlijkse schijven van 20 %.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De vergoedingen voor licenties en octrooien zijn opge-
nomen onder deze rubriek en zijn onderworpen aan een 
lineair afschrijvingspercentage van 20 % per jaar.
Studies daarentegen worden via de betrokken kostenre-
kening direct in last genomen in de "Diensten en diverse 
goederen" (toegepast vanaf het jaar 2000).

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De vaste activa worden opgenomen op het actief van de 
balans tegen hun aankoopwaarde, inclusief de bijkomen-
de kosten. Voor de grote projecten omvatten de bijko-
mende kosten naast de niet terugvorderbare belastingen 
en vervoerkosten, de erelonen voor architecten en studie-
bureaus (m.b.t. stabiliteit, speciale technieken, veiligheid 
en controle).

De afschrijvingen worden berekend per maand op line-
aire wijze, volgens de percentages vermeld in de afschrij-
vingstabel, terwijl de maand van indienststelling overeen 
stemt met de eerste maandelijkse afschrijvingsschijf.

De vaste activa worden beschouwd als in dienst genomen 
hetzij op de datum van het proces-verbaal van de voorlo-
pige oplevering (op die datum kunnen ze gelicht worden 
uit de rubriek "Vaste activa in aanbouw" waarop ze gere-
gistreerd waren en op hun specifieke rekening worden ge-
boekt), hetzij op de datum van de levering van het goed.

Uitzonderlijk kan skeyes afschrijvingen voorzien op de 
"Vaste activa in aanbouw", wanneer de indienstneming 

plaats heeft voor de voorlopige oplevering; in een derge-
lijk geval wordt rekening gehouden met de werkelijke da-
tum van de indienstneming.

De categorieën van de (im)materiële vaste activa werden 
in 2019 gereviewed, verder gedifferentieerd en verfijnd. In 
functie van de geraamde economische levensduur van de 
investeringen in de verschillende categorieën werden de 
afschrijvingspercentages bepaald. Voor een aantal cate-
gorieën wordt de afschrijvingsperiode langer, voor andere 
korter. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

De financiële vaste activa worden geboekt op de actiefzij-
de van de balans tegen hun aankoopwaarde.

Op het einde van elk boekjaar, wordt de waardering her-
zien in functie van de toestand, de rentabiliteit of de voor-
uitzichten van de onderneming waarin de deelneming 
wordt gehouden.

Waardeverminderingen worden geboekt voor de finan-
ciële vaste activa waarvoor een duurzame minwaarde 
wordt vastgesteld of waarvan de terugbetaling in zijn ge-
heel of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is.

Een terugname van de waardeverminderingen wordt 
doorgevoerd ten belope van de genoemde waardever-
minderingen indien later een duurzame meerwaarde 
wordt vastgesteld.

Wanneer de geraamde waarde hoger is dan de waarde 
van de geboekte post wordt, in principe, geen verande-
ring aangebracht aan de boekhoudkundige waarde.

HANDELSVORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN 
JAAR

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale 
waarde of hun aankoopwaarde.

Een waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de 
realisatiewaarde op de dag van de afsluiting lager is dan 
de boekhoudkundige waarde - en voor zover het gaat om 
een duurzame waardevermindering - of wanneer de te-
rugbetaling op de vervaldag, in zijn geheel of gedeeltelijk 
onzeker of in gevaar is.
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De waarderingsregels betreffende deviezen zijn hierop 
van toepassing.

VOORRADEN

De aangekochte goederen vertegenwoordigen een rela-
tief onbelangrijk bedrag in vergelijking met het totaal van 
de rubriek "Bedrijfskosten". Ze worden daarom toegewe-
zen aan de "Diensten en diverse goederen" en dus volle-
dig 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 waar-
deringsregels onderworpen als de vorderingen op meer 
dan één jaar.

GELDBELEGGINGEN

  De geldbeleggingen op termijnrekeningen worden ge-
boekt tegen hun aankoopwaarde;

  De beleggingen in verhandelbare titels worden gewaar-
deerd tegen de marktwaarde die op nuttige wijze het 
rendement van de belegging meet voor de gedekte pe-
riode op de datum van het verslag;

  De titels die een vaste aflossingswaarde hebben en niet 
verhandelbaar 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 opbreng-
sten die slechts in de loop van een volgend boekjaar 
worden geïnd, maar betrekking hebben op het verstre-
ken boekjaar.

2  Passiva 

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Oordelend met voorzichtigheid, oprechtheid en goede 
trouw, onderzoekt de Raad van Bestuur op het einde van 
elk boekjaar de aan te leggen voorzieningen om de te ver-
wachten risico's en kosten te dekken, namelijk:

  de kosten die inherent zijn aan grote herstellings- en on-
derhoudswerken;

  de risico's die ontstaan zijn tijdens het boekjaar uit dui-
delijk omschreven 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 overeenkom-
sten afgesloten met de personeelsleden, met een defi-
nitief karakter en die concreet de vorm aannamen van 
overeenkomsten afgesloten in het kader van herstructu-
reringsmaatregelen;

  het risico op verliezen doordat skeyes gebonden is  aan 
een prestatieplan waarin, voor het luik kostenefficiën-
tie, de tarieven voor de 'en route' activiteit vastgelegd 
worden voor een referteperiode. Op basis van jaarlijkse 
updates van de vooruitzichten van de verkeersevolutie 
berekenen we voor de resterende jaren in de refertepe-
riode de verliezen die veroorzaakt worden door het ver-
keersrisico en die ten onze laste vallen. 

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 
overeenkomstig de geldende sociale en fiscale regelge-
ving en de akkoorden afgesloten 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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3  Diversen 

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 (immateriële, materiële of financiële) als de ande-
re 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 in-
boeking.

TOELICHTING: VOL 6.10. BEDRIJFSRESULTATEN - 
PENSIOENEN

In toepassing van artikel 85, alinea 2, van het KB van 30 ja-
nuari 2001 hebben wij de rubriek "Personeelskosten – Ou-
derdoms- en overlevingspensioenen" in toelichting VOL 
6.10 aangepast aan de eigen kenmerken van ons bedrijf. 
Deze post bevat de bijdrage van 35% betaald aan de Staat, 
in functie van de actuele waarde van de verworven en de 
toekomstige rustpensioenrechten van de actieve statu-
taire personeelsleden.

BIJKOMENDE VERMELDINGEN BIJ TOELICHTING 
VOL.6.10 EN BIJ DE SOCIALE BALANS: VOL.6 
"WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING 
EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND 
OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN 
PERSONEELSREGISTER"

skeyes heeft een DIMONA-aangifte ingediend voor zijn sta-
tutaire werknemers, die niet verbonden zijn door een ar-
beidsovereenkomst (wat bijgevolg inhoudt dat de Wet op 

de Arbeidsovereenkomsten niet van toepassing is); sinds 
de oprichting van skeyes worden ze echter vermeld in de 
sociale balans als werknemers voor onbepaalde duur.

TOELICHTING BIJ DE EINDELOOPBAANKOSTEN VAN 
DE VERKEERSLEIDERS

Luchtverkeersleiders kennen in België, net zoals in vele 
andere  Europese landen,  sedert lang een systeem waar-
bij zij voorafgaand aan het pensioen een aantal jaren in 
disponibiliteit worden gesteld. In dat systeem wordt hen 
een belangrijk deel van hun wedde betaald zonder dat 
daar prestaties tegenover staan maar de ambtenaar blijft 
ter beschikking van skeyes.De kostprijs hiervan blijft ten 
laste van de onderneming die dit opneemt in de kosten-
basis die zij aan de klanten aanrekent. 

De kosten van disponibiliteit van de verkeersleiders wor-
den sinds de oprichting van skeyes geboekt in de perso-
neelskosten op het moment van de uitbetaling van deze 
vergoedingen (principe van de consistentie van de finan-
ciële rapportering). 

Conform de Europese regelgeving van toepassing op de 
heffingen van luchtvaartnavigatiediensten, worden deze 
eindeloopbaankosten op hetzelfde moment gefinancierd 
via de facturatie aan de klanten. In toepassing van het 
boekhoudprincipe ‘matching’ is er een overeenstemming 
tussen de kosten (uitbetaalde vergoedingen aan de ver-
keersleiders) en de opbrengsten (doorfacturatie van de 
vergoedingen aan de klanten).

De Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van artikel 176 van de 
wet van 21 maart 1991 bevestigt dat voor de verplichtingen 
inzake voorzieningen voor risico’s en kosten voor dispo-
nibiliteit en verlof voorafgaand aan het pensioen van zijn 
personeel skeyes geen voorziening moet aanleggen.
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