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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over tussentijdse evaluatie van de Europese satellietnavigatieprogramma's: beoordeling 
van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en financiële vooruitzichten
(2009/2226(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 juni 20071 over de financiering van het 
Europees programma voor satellietradionavigatie (Galileo) onder het interinstitutioneel 
akkoord van 17 mei 2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013,

– gelet op Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor 
navigatie per satelliet (Egnos en Galileo)2,

– gelet op Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Europese GNSS-Agentschap3,

– gezien de mededeling van de Commissie "Actieplan inzake toepassingen van het 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)" (SEC(2010)0717),

– gezien het GNSS-marktverslag van het Europees GNSS-Agentschap (oktober 2010),

– gezien de mededeling van de Commissie "Evaluatie van de EU-begroting" 
(COM(2010)0700),

– gezien het verslag van de Commissie "Tussentijdse evaluatie van de Europese 
programma's voor radionavigatie per satelliet" (COM(2011)0005),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het Europees Parlement altijd zijn volle steun heeft verleend aan het 
wereldomspannende Europese systeem van satellietnavigatie (GNSS), geïmplementeerd 
middels de programma's Galileo en EGNOS, die zijn gericht op de verbetering van het 
dagelijks leven van Europese burgers, een waarborg bieden voor de autonomie en 
onafhankelijkheid van Europa en een belangrijk aandeel nemen in de wereldwijde 
hightechmarkt die afhankelijk is van satellietnavigatie,

B. overwegende dat de EU momenteel sterk afhankelijk is van het Amerikaanse Global 
Positioning System (GPS) en 7% van het BBP wordt vertegenwoordigd door activiteiten 
die op dit systeem zijn gebaseerd,

                                               
1 PB C 146E van 12.6.2008, blz.226.
2 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.
3 PB L 176 van 20.10.2010, blz. 11.
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C. overwegende dat Galileo duidelijke voordelen zal bieden ten opzichte van GPS, zoals een 
betere nauwkeurigheid, globale integriteit, authenticatie en servicegarantie en dat het 
daarnaast zal voorzien in de strategische autonomie van de Unie,

D. overwegende dat de wereldwijde GNSS-markt exponentieel groeit en naar verwachting 
150 miljard euro zal bedragen in 2020, een bedrag waarvan minder dan 20% wordt 
gegenereerd in de EU,

E. overwegende dat EGNOS al dagelijks wordt gebruikt door 80 000 Europese landbouwers 
en binnenkort in gebruik zal worden genomen in de burgerluchtvaart en het zeevervoer,

F. overwegende dat Galileo erop is gericht het technisch meest geavanceerde en meest 
vernieuwende satellietnavigatiesysteem ter wereld te worden, in staat tot het vaststellen 
van een wereldwijde standaard voor de toekomst; overwegende dat wetenschap, 
geavanceerde technologie en gekwalificeerd personeel een uiterst belangrijke rol zullen 
hebben in de ontwikkeling van een systeem dat zal bijdragen aan de innovatie en 
concurrentiekracht van de industrie in de Europese Unie,

G. overwegende dat EGNOS en Galileo 60 miljard euro aan indirecte voordelen voor de 
Europese economie en het maatschappelijk leven zullen opleveren in de vorm van 
verbeterde veiligheid op de weg en in de lucht, minder luchtvervuiling en 
pesticidengebruik, nieuwe banen en openbare veiligheid, en aldus ten opzichte van 
vergelijkbare investeringen een zeer belangrijk economisch voordeel hebben,

H. overwegende dat, met de ontwikkeling van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende internationale spelers, snelheid voor Galileo een 
cruciaal element is om hét alternatief te worden voor GPS,

I. overwegende dat door de toenemende kosten van het programma er binnen het huidige 
budget alleen ruimte is voor het inzetten van de operationele startcapaciteit (IOC), 
bestaande uit 18 satellieten,

Tussentijdse evaluatie: beoordeling van de uitvoering

1. Verwelkomt het verslag van de Commissie waarin de huidige situatie en de toekomstige 
uitdagingen van dit belangrijke vlaggenschipinitiatief worden uiteengezet;

2. Betreurt echter de vertraagde publicatie van de tussentijdse evaluatie daar het creëren van 
een te langdurige onzekerheid aangaande de algemene voortgang van het project en de 
financiële situatie schadelijk is voor de verspreiding op de markt van GNSS-toepassingen 
en voor de publieke steun;

3. Roept de Commissie op de transparantie te vergroten door het strategisch kader voor 
GNSS (C(2008)8378) bij te werken in het licht van de huidige situatie, inclusief de 
voornaamste acties, de geraamde begroting en tijdschema dat nodig is om de doelen te 
halen;

4. Roept de Commissie op, teneinde toekomstige kostenoverschrijdingen te voorkomen, een 
strikt beleid van kostenbeheersing en risicobeperking te ontwikkelen, inclusief beleid dat 
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gericht is op beheersing van de opstartkosten; beveelt aan dat de Commissie gebruikmaakt 
van onafhankelijke deskundigen bij de evaluatie en verbetering van de voortgang en het 
beheer van het programma;

Financiële situatie

5. Is van mening dat de IOC, waarmee de eerste diensten op basis van 18 satellieten kunnen 
worden geleverd, op zijn laatst in 2014 voltooid zou moeten zijn om te verzekeren dat 
Galileo de tweede GNSS-referentieconstellatie wordt voor chipfabrikanten; roept de 
Commissie op zo snel mogelijk de 4 In-Orbit Validation satellieten te lanceren (IOV; 
validering in een baan om de aarde), een duidelijk stappenplan op te stellen voor de 
lancering van de overige 14 satellieten en om de laatste werkpakketten af te sluiten;

6. Is ervan overtuigd dat het doel van volledige operationele capaciteit (FOC), waarbij wordt 
uitgegaan van een constellatie van 27 satellieten, een passend aantal reservesatellieten en 
adequate infrastructuur op de grond, een vereiste is teneinde Galileo de meerwaarde te 
geven in termen van authenticatie, grote nauwkeurigheid en ononderbroken service die 
nodig is voor de beoogde economische en maatschappelijke voordelen; is van mening dat 
duidelijke en eenduidige steun van alle Europese instellingen voor het bereiken van de 
FOC nodig is om gebruikers en investeerders te verzekeren van de betrokkenheid van de 
EU op lange termijn;

7. Is teleurgesteld dat geen extra financiering is voorgesteld voor dit programma door 
verschuivingen binnen het huidige Meerjarig Financieel Kader, wat leidt tot verdere 
vertragingen, bijkomende kosten en mogelijk een gemiste kans; is in dat licht van mening 
dat de FOC op zijn laatst moet worden bereikt in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen voor het 
dekken van de operationele kosten van 800 miljoen euro;

8. Is van mening dat in de toekomst voorzien moet zijn in voldoende financiële middelen 
voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot GNSS en andere maatregelen om de 
ontwikkeling van op GNSS gebaseerde producten en diensten te faciliteren; benadrukt dat 
de huidige EU-financiering voor deze activiteiten zich beperkt tot slechts 15 miljoen euro 
per jaar;

Publiek bewustzijn

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de economische en maatschappelijke voordelen die 
GNSS oplevert voor de EU aanzienlijk wordt versterkt bij besluitnemers en het bredere 
publiek; juicht concrete initiatieven toe, zoals de Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) op 
aan zich sterker in te zetten voor het vergroten van de bekendheid van GNSS bij potentiële 
gebruikers en investeerders;

Internationale dimensie

10. Roept de Commissie op om regio's als Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië of Afrika, waar 
gebruik van de technologie en de toepassingen van het Europese GNSS-systeem de 
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marktontwikkeling een stimulans zouden kunnen geven, actief bij het project te betrekken;

11. Steunt de Commissie in haar pogingen om de compatibiliteit en interoperabiliteit van 
Galileo met andere satellietnavigatiesystemen te verzekeren en te streven naar een 
wereldwijde standaardisering; roept in dezen de Commissie en de lidstaten op alle 
beschikbare middelen in te zetten om de huidige compatibiliteitsproblemen met China op 
te lossen;

Toekomstige uitdagingen: financiering en bestuur 

12. Roept de Commissie op satellietnavigatie te integreren als kernelement bij de 
ontwikkeling van alle andere relevante communautaire beleidslijnen;

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange termijn belangrijk is teneinde de kans op verdere 
vertragingen, kostbare herontwikkeling en ondermijning van de gebruikersbasis zo klein 
mogelijk te houden; roept in dezen de Commissie op snel met wetgevingsvoorstellen te 
komen over de toekomstige niveaus van service, financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;

14. Is van mening dat het bestuur en de beheerstructuur van GNSS op de lange termijn gericht 
moeten zijn op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Commissie, 
het GSA en het Europees Ruimteagentschap (ESA), en op andere relevante zaken zoals 
het inkomstenverdelingsmechanisme, de aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid en de 
mogelijke betrokkenheid van de privésector en de bijdrage van deze sector aan de GNSS-
programma's;

15. Verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
het ESA.
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TOELICHTING

I. Inleidende opmerkingen

De EU heeft een belangrijke stap gezet met haar politieke besluit, vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 683/2008, om een onafhankelijk Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem 
(GNSS) (Galileo en EGNOS) in het leven te roepen, in eigendom en in beheer van de 
Europese Unie. Dit verslag is een tussentijdse evaluatie van dit vlaggenschipinitiatief waarbij 
het proces en de implementatie zoals die tot nog toe hebben plaats gehad worden beoordeeld 
en waarbij het debat wordt ingezet over het toekomstige bestuur, de toekomstige exploitatie 
en de toekomstige financiering.

Galileo – een korte schets

Galileo vormt samen met EGNOS (Europese overlaydienst voor geostationaire navigatie, een 
augmentatiesysteem dat nauwkeuriger en betrouwbaarder informatie geeft dan het 
Amerikaanse Global Positioning System (GPS)) het door de EU ontwikkelde GNSS. Bij 
voltooiing zal dit systeem bestaan uit 27 satellieten plus een passend aantal 
reservesatellieten op een hoogte van 23 000 kilometer in een baan om de aarde, en een 
wereldwijd netwerk van ongeveer 40 grondstations. 

De twee belangrijkste redenen voor de EU om zelf haar wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem op te zetten zijn: ten eerste Europa's autonomie en haar 
onafhankelijkheid van andere wereldwijde navigatiesystemen en ten tweede het 
verkrijgen van een aandeel in een hightechmarkt die razendsnel groeit en momenteel 
voor een groot deel wordt gedomineerd door de Verenigde Staten.

Als satellietnavigatiesysteem van de tweede generatie biedt Galileo verschillende 
signaalverbeteringen die zullen leiden tot een verbeterde nauwkeurigheid en meer resistentie 
tegen meerwegreflecties en interferentie. Een systeem dat met wereldwijde integriteit en het
authenticatieconcept een belangrijk alternatief biedt voor GPS en het Global'naya 
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Glonass) uit Rusland. Bovendien is Galileo, in 
tegenstelling tot GPS en Glonass, ontworpen als een "civiel systeem in civiel beheer", hetgeen 
betekent dat de continuïteit van de dienstverlening is gegarandeerd. Dit laatste punt is van 
belang als men bedenkt dat meer dan 7% van het BBP van de EU (inclusief de financiële 
sector, transport, telecommunicatie, elektriciteitsnetwerken en beurshandelsystemen) 
afhankelijk is van de beschikbaarheid van GPS. Daarom zal een (tijdelijke) beperking of 
terugval van GPS-signalen een enorme invloed hebben op onze economie en samenleving als 
er geen alternatieve GNSS-systemen bestaan.

Het Galileo-project wordt in vier fasen uitgevoerd:
1. De definitiefase is voltooid in 2001 en heeft geresulteerd in het ontwerp en de 

architectuur van het systeem alsmede in de bepaling van de diensten.
2. De ontwikkelings- en valideringsfase is gestart in 2002 en zou aanvankelijk lopen tot 

2005. Twee experimentele satellieten (GIOVE-A, GIOVE-B) zijn gelanceerd, waarmee 
de primaire taak van het verzekeren van de frequentieaanvragen is voltooid. De 
validering van de satellieten in een baan om de aarde (In-Orbit Validation – IOV), 
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waarbij vier volwaardige satellieten zullen worden gelanceerd, zal naar verwachting 
plaatsvinden tussen midden 2011 en begin 2012. 

3. De stationeringsfase bestaat uit de opbouw van het volledige Galileo-systeem middels 
de lancering van de complete constellatie van 30 satellieten, inclusief 
reservesatellieten, en de opbouw van de grondstructuur.

4. De operationele fase zal starten na de volledige voltooiing van de infrastructuur (FOC, 
ofwel volledige operationele capaciteit).

De stationering van de Galileo-constellatie wordt aanbesteed overeenkomstig de EU-regels 
inzake openbare aanbestedingen en is gericht op vrije toegang en eerlijke competitie opdat 
voor alle potentiële aanbieders gelijke uitgangsposities worden geschapen. De aanbesteding is 
opgedeeld in zes hoofdwerkpakketten met gedetailleerde regels inzake hoofdcontractanten en 
andere entiteiten en het percentage contracten dat moet worden toegewezen aan het MKB.

Galileo zou worden ontwikkeld als een publiek-privaat partnerschap (PPP). PPP-
onderhandelingen zijn mislukt in de lente van 2007 en hebben geleid tot een herprofilering 
van het Galileo-systeem. Het Europese GNSS-programma wordt nu volledig uit de EU-
begroting gefinancierd met een budget van 3,4 miljard euro tot 2014. 

Indirecte voordelen van het programma worden geschat op rond de 60 miljard euro per jaar 
(inclusief de afnemers- en de leveranciersmarkt en voordelen voor de samenleving). GNSS 
wordt gezien als een baanbrekende technologie (net als ICT) met een hoog potentieel voor 
innovatie, de opzet van een hightech kennisbasis en productiviteitsverbetering in vele 
sectoren. Jaarlijkse groeipercentages op de markt van voor GNSS geschikte producten en 
diensten worden geschat boven de 10%.

De EU is eigenaar van Galileo. Het openbare bestuur en beheer van Galileo kan als volgt 
worden samengevat:

 Het Europees Parlement en de Raad verzekeren het politiek toezicht. Met dit doel is 
voor Galileo een interinstitutioneel panel opgezet.

 De Commissie treedt op als "programmabeheerder".
 Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) assisteert de Commissie, fungeert als 

accrediterende instantie en is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 
markt en het organiseren van certificatie.

 Het Europees Ruimteagentschap (ESA) is de "hoofdcontractant" of "instantie voor 
ontwikkeling en aanbesteding".

II. Evaluatie van de uitvoering

Resultaten tot nog toe

In dit verslag wordt gewezen op de resultaten die tot nu toe zijn behaald:
 De open dienst van EGNOS is operationeel geworden in oktober 2009. EGNOS 

wordt nu dagelijks gebruikt door 80 000 Europese landbouwers ten behoeve van 
precisielandbouw; binnenkort zal EGNOS ook gebruikt worden in de burgerluchtvaart 
en in het zeevervoer;
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 De eerste 4 contracten zijn toegekend voor systeemengineering, de werking en de 
bouw en lancering van 14 Galileo-satellieten naast de vier eerdere satellieten die 
door het ESA in opdracht zijn gegeven (de resterende 2 werkpakketten worden 
toegekend in de eerste helft van 2011);

 Voorbereidingen zijn getroffen voor de lancering van de eerste 4 "volledig uitgeruste" 
Galileo-satellieten (IOV-satellieten), die wordt verwacht tegen het midden van 
2011/begin 2012;

 In het Actieplan voor GNSS-toepassingen, dat is aangenomen in 2010, worden 
concrete initiatieven voor het versterken van de afnemersmarkt uiteengezet;

 Belangrijke vorderingen zijn geboekt bij het opzetten van de grondinfrastructuur, 
inclusief de bouw van verschillende grondstations op en buiten het grondgebied van 
de EU;

 Binnen KP7 zijn verschillende aanbestedingen geopend met een totale waarde van 
120 miljoen euro voor de ontwikkeling van toepassingen en ontvangerstechnologie.

Het financiële beeld

Het financiële beeld ziet er minder gunstig uit. De kosten van de IOV-validatiefase en de 
lanceerkosten zijn aanzienlijk toegenomen. Binnen het huidige budget verwacht de 
Commissie dat de Galileo-constellatie uit slechts 18 satellieten zal bestaan (14 + 4 IOV-
satellieten). Met deze constellatie kan het programma de operationele startcapaciteit (IOC) 
bereiken, waarmee een eerste fase van dienstverlening, d.w.z. een eerste open dienst, een 
opsporings- en reddingsdienst en de PRS kan worden geleverd, maar niet op volledig 
prestatieniveau. 

In de eerste fase van dienstverlening, kan gebruikersapparatuur dat compatibel is met 
Galileo worden verspreid en kunnen applicaties worden uitgebouwd. Het verwerven van 
marktaandeel voor Galileo in de GNSS-markt wordt in dat geval gefaciliteerd en het 
innovatievermogen en de concurrentiepositie van Europese bedrijven zullen sterker worden. 
Ten slotte zal het bereiken van de IOC een belangrijk signaal geven aan de wereld dat de EU 
zich niet alleen verbindt tot het opzetten van een geavanceerd GNSS-systeem, maar daartoe 
ook in staat is.

Niettemin zal Galileo, teneinde de voordelen volledig te kunnen uitbuiten, de fase van 
volledige operationele capaciteit (FOC) moeten bereiken. Het prestatieniveau van een 
gereduceerde constellatie is een eerste stap op weg naar het verwerven van marktaandeel, 
maar blijft beperkt en zal zeker niet afdoende zijn om de doelstellingen van het Galileo-
systeem te verwezenlijken. 

Voor het bereiken van de FOC zouden verdere investeringen nodig zijn. Omdat de 
Commissie geen aanvullende financiering heeft voorgesteld tijdens het lopende Meerjarig 
Financieel Kader, zal vanaf 2014 een hogere aanvullende financiering nodig zijn dan eerder 
was aangenomen. Ten gevolge van bijkomende kosten (bijvoorbeeld als gevolg van een 
onderbreking van de productieketen) schat de Commissie nu dat in totaal rond de 1,9 miljard 
euro nodig zal zijn om de FOC te bereiken. Bovendien zal het bereiken van de FOC 2 tot 3 
jaar langer duren (tot ongeveer 2019), hetgeen leidt tot een aanzienlijk verlies van indirecte 
voordelen.
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Kostenoverschrijdingen zijn een serieus probleem, maar moeten wel in het juiste perspectief 
gezien worden: de ontwikkeling, de stationering en het upgraden van het GPS-systeem heeft 
in totaal rond de 40 miljard dollar gekost. Bovendien is Galileo veel rendabeler dan enige 
vergelijkbare investering in de infrastructuur (de trans-Europese netwerken, hebben 
bijvoorbeeld een gemiddeld rendement van rond de 8%, terwijl het rendement van Galileo 
geschat wordt op rond de 49%).

Internationale activiteiten 

Met de lancering van de eerste Chinese Compass-satelliet in 2007 zullen we snel een nieuw 
satellietnavigatiesysteem in een baan om de aarde hebben (het vierde wereldwijde systeem na 
GPS, Glonass en Galileo). India is bezig met de ontwikkeling van een eigen regionaal 
systeem (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) en Japan ontwikkelt het 
Quasi-Zenith systeem (QZSS). Onze concurrenten zijn sterker geworden en we mogen 
aannemen dat zij voortvarend te werk gaan. Om te zorgen dat Galileo het tweede GNSS-
referentiesysteem wordt voor chipfabrikanten, is het van cruciaal belang om de eerste fase 
van dienstverlening zo snel mogelijk beschikbaar te maken en om voor de toekomstige 
financiering van Galileo een verbintenis aan te gaan voor de lange termijn.

Voor de internationale activiteiten van de GNSS-programma's geldt een aantal belangrijke 
uitdagingen: het verzekeren van de compatibiliteit en de interoperabiliteit met Galileo; het 
krijgen van toegang tot wereldwijde, aan GNSS gerelateerde middelen; het vaststellen van 
wereldwijde standaarden; het verzekeren van de veiligheid van het netwerk van 
grondstations en het deel in de ruimte en daarnaast het garanderen van een strengere controle 
op gevoelige, met EU-geld gefinancierde GNSS-technologieën. Op al deze uitdagingen zal 
een passend antwoord gevonden moeten worden, zodat in internationaal verband kan worden 
gewerkt aan innovatieve en specialistische toepassingen met een supraregionaal belang. Een 
belangrijk doel zal zijn om marktkansen te scheppen voor de Europese industrie van GNSS-
technologie en -toepassingen.

III. Toekomstige uitdagingen

Met de tussentijdse evaluatie wordt ook het debat ingezet over het toekomstig bestuur, 
exploitatie en financiering van de GNSS-programma's. Dit is een erg belangrijke discussie, 
waarbij de intenties en de betrokkenheid van de EU op lange termijn duidelijk moeten 
worden.

Inbedrijfstelling en exploitatie na 2013

Een breed en omvattend debat op politiek niveau moet plaatsvinden over het gewenste 
ambitieniveau (resulterend in het geleverde niveau van dienstverlening) en de beschikbare 
financiële middelen (waarbij een politieke keuze zou moeten worden gemaakt tussen een 
alleen door de EU gefinancierd programma en een programma waarbij nationale bijdragen of 
privébijdragen welkom zijn). De uitkomst van deze discussie zal invloed hebben op de 
politieke mogelijkheden voor het toekomstige bestuur en beheer van de GNSS-systemen.

Belangrijke punten in deze discussie zijn:
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 Kosten voor de exploitatie van EGNOS en Galileo worden geschat op ongeveer 
800 miljoen euro per jaar. De bereidheid om deze kosten ook op lange termijn te 
dragen is een vereiste voor het op lange termijn verzekeren van de stabiliteit van 
EGNOS en Galileo en voor het optimaal benutten door de gebruikers van de 
voordelen van de geboden diensten.

 Inkomsten (voornamelijk betalingen voor de zeer accurate commerciële dienst) zullen 
naar verwachting in de nabije toekomst beperkt zijn en maar langzaam toenemen tot 
rond de 80 miljoen euro per jaar in 2030. Dit betekent dat de systemen niet snel 
economisch zelfstandig zullen zijn.

 Er moet sneller duidelijkheid komen over de aansprakelijkheidsregeling voor de 
satellietnavigatie, in het bijzonder met betrekking tot het EGNOS-systeem, teneinde 
het aansprakelijkheidsrisico te beperken waar het gaat om diensten op het gebied van 
veiligheid-kritische toepassingen.

 Intellectuele eigendomsrechten of risicobeheer zijn ook onontbeerlijke, met 
eigendom samenhangende elementen.

 Een meer substantiële financiering van onderzoek en ontwikkeling is noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van toepassingen voor afnemers.

Op basis van de uitkomst van deze discussie zou de Commissie een omvattende analyse
moeten laten uitvoeren om een gedetailleerder beeld te krijgen van de mogelijke scenario's en 
operationele middelen en exploitatiemiddelen voor de periode na 2013. Het gaat dan om alle 
commerciële aspecten van de exploitatie, alsook om de juridische en contractuele structuren 
en de financieringsconstructies voor de verschillende exploitatiemodellen waarmee de opzet 
van een stabiel bestuursmodel wordt verzekerd.


