LUCHTHAVENVERGOEDINGEN VANAF 01/04/2022
1. LANDING
Van 07:00 tot en met 21:59 LT

3,85 € per ton MTOW

De vergoeding bedraagt minimaal 11,64 € per landing voor toestellen tot en met 6 ton MTOW
De vergoeding bedraagt minimaal 116,47 € per landing voor toestellen van meer dan 6 ton
MTOW
Van 22:00 tot en met 06:59 LT

6,41 € per ton MTOW

De vergoeding bedraagt minimaal 116,47 € per landing voor toestellen tot en met 6 ton MTOW
De vergoeding bedraagt minimaal 675,51 € per landing voor toestellen van meer dan 6 ton
MTOW

2. OPSTIJGING
Van 07:00 tot en met 21:59 LT

3,85 € per ton MTOW

De vergoeding bedraagt minimaal 11,64 € per opstijging voor toestellen tot en met 6 ton MTOW
De vergoeding bedraagt minimaal 116,47 € per opstijging voor toestellen van meer dan 6 ton
MTOW
Van 22:00 tot en met 06:59 LT

6,41 € per ton MTOW

De vergoeding bedraagt minimaal 116,47 € per opstijging voor toestellen tot en met 6 ton
MTOW
De vergoeding bedraagt minimaal 675,51 € per opstijging voor toestellen van meer dan 6 ton
MTOW

3. PARKING
Voor toestellen tot en met 6 ton MTOW
eerste zes uur gratis
nadien bedraagt de vergoeding 3,49 euro per begonnen periode van 24 uur en per ton, met een
minimum van 17,46 euro.
Voor toestellen van meer dan 6 ton MTOW
eerste zes uur gratis
vanaf het 6e uur tot en met het 48e uur bedraagt de vergoeding 3,49 euro per dag per ton
van de 3e tot en met 7e dag bedraagt de vergoeding 2,45 euro per dag per ton
van de 8e tot en met 21e dag bedraagt de vergoeding 4,89 euro per dag
van de 22e tot en met 28e dag bedraagt de vergoeding 9,78 euro per dag
van de 29e tot en met 35e dag bedraagt de vergoeding 12,23 euro per dag
van de 36e en iedere dag erna bedraagt de vergoeding 24,47 euro per dag en per ton met een
minimum van 2.329,26 euro per dag
Gebaseerde toestellen zijn 24 uur vrijgesteld van parkingvergoedingen.
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4. PASSAGIERS
VERTREK: 15,14 € per passagier
TRANSIT: vrij
AANKOMST: vrij
VEILIGHEIDSVERGOEDING: inbegrepen
Kinderen tot 2 jaar: geen vergoeding
PRM charge : De PRM bijdrage ( voor assistentie aan passagiers met verminderde mobiliteit) bedraagt
1,32 € per vertrekkende passagier.
Vertrekkende passagiers omvatten alle rechtstreeks vertrekkende, transfer en transit passagiers ( die het
toestel verlaten)
Crew en kinderen onder de 2 jaar zijn vrijgesteld.

6. INCENTIVES
LEM Oostende – Brugge NV biedt volgende incentives aan de luchthavengebruikers om hun activiteiten te
ontwikkelen op de luchthaven van Oostende.
Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op nieuwe bestemmingen krijgen volgende kortingen
(passagierstrafiek) :
-

Gedurende het eerste jaar na opstart van de nieuwe route : 50% korting op landing – ,
opstijgingsvergoeding en passagiersvergoeding.
Gedurende het tweede jaar : 25% korting op landing – , opstijgingsvergoeding en
passagiersvergoeding.

7. GRONDAFHANDELAARS
De grondafhandelingsvergoeding bestaat uit een vaste vergoeding van 3.494,1 euro per jaar en een
variabele vergoeding van 0,42 € / ton / MTOW ( per turnaround).
Deze vergoeding wordt aangerekend aan de grondafhandelaars.

8. LEERLINGPILOTEN
Leerling-piloten kunnen voor hun trainingsvluchten met toestellen tot en met 2 ton genieten van een
korting van 70% op alle luchthavenvergoedingen onder volgende voorwaarden:





de leerling-piloot is ingeschreven bij een door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)
erkende opleidingsinstantie;
het toestel waarmee de training uitgevoerd wordt, is door het Directoraat-generaal Luchtvaart
(DGLV) erkend;
het toestel waarmee de training uitgevoerd wordt, is gebaseerd op de Luchthaven Oostende en
het hoogst toegestane startgewicht (MTOW) bedraagt maximum 2 ton.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van het verminderd tarief is hieronder beschikbaar.
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AANVRAAG VERMINDERD TRAININGSTARIEF
Gegevens opleidingsinstantie – aard- aanduiden wat van toepassing is
Naam:
Adres:
Aard:

RF ( )

FTO ( )

Gegevens leerling
Naam:
Adres:
GSM:
E-mail:
Vergunning type/nr.:
Datum aanvang opleiding:

Datum vermoedelijk einde opleiding:

Gegevens opleiding - aanduiden wat van toepassing is
Geïntegreerde cursus ………………………………………………………………………………….( )
Beroepsvliegtuigbestuuder (CPL) …………………………………………………………………….( )
Bevoegdheid instrumentenvliegen (IFR) …………………………………………………………...( )
Bevoegdheid meermotorig vliegtuig (ME) …………………………………………………………..( )
Bevoegdheid vlieginstructeur (FI) ……………………………………………………………………( )
Privaat piloot (PPL) ……………………………………………………………………………….…..( )
Bevoegdheid vliegen bij nacht (Night VFR) ………………………………………………………....( )
Bevoegdheid Multi Crew Coordination (MCC) ………………………………………………………( )
Stempel en handtekening
Stempel opleidingsinstantie

Handtekening opleidingsinstantie & datum

Ontvangstbewijs LEM Oostende-Brugge
Datum

Handtekening Navigatie

De leerling-piloot ontvangt bij afgifte van dit formulier een door de dienst navigatie gedateerde en
ondertekende kopie die aantoont dat hij/zij recht heeft op het verminderde tarief voor trainingsvluchten.
Bij het beëindigen van de opleiding zal de leerling-piloot de navigatie hiervan op de hoogte brengen.
Contactgegevens navigatie: navigation@ost.aero
Tel.: 059 551 413
Fax.: 059 551 296
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Alle luchthavenvergoedingen zijn gekoppeld aan jaarlijkse indexatie, zijnde de index van
consumptieprijzen van de maand januari van het jaar 2022 (basis 2013), zoals deze
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.
Voor meer informatie, gelieve de navigatie dienst te contacteren op het nummer
+32 59 551 413 of navigation@ost.aero.
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