Luchth avenvergoedingen vanaf 01/04/2021

Landing en opstijging vergoedingen
•
•
•

< 10 ton: € 4,51 per ton per landing en per opstijging, minimaal € 13,18
10-30 ton: € 45,02 + € 3,41 per extra ton (boven 10 ton) per landing en per opstijging
30 ton en meer: € 112,59 + € 4,51 per extra ton (boven 30 ton) per landing en per opstijging

De landings- en opstijgingsvergoedingen worden berekend op basis van het maximale startgewicht
(MTOW) dat in het luchtwaardigheidscertificaat of vlieghandboek is vermeld.

Parking vergoeding
€ 3,41 per ton per dag

Parking vergoeding:
Parking vrijstelling:
Toestel < 3 ton
3 ≤ toestel < 5 ton
5 ≤ toestel < 7 ton
Toestel ≥ 7 ton

Minimum:

€ 15,84

eerste 3 uren
eerste 4 uren
eerste 5 uren
eerste 6 uren

Passagiers
Boarding vergoeding:

€ 17,29 per passagier
€ 6,47 per passagier

(enkel vertrekkende passagiers, vluchten > 3 ton MTOW)
(enkel vertrekkende passagiers, vluchten <= 3 ton MTOW)

TRANSFER
vergoeding:

€ 8,67 per passagier

Een transferpassagier is een passagier wiens traject op één
vliegticket is vermeld en wiens verdere reis wordt
voortgezet op een aansluitende vlucht binnen de 24 uur op
dezelfde kalenderdag na landing op de Luchthaven
Antwerpen, maar niet naar het land van herkomst.

Kinderen -2 jaar oud: gratis
AANKOMST: gratis
SECURITY: inbegrepen
PRM-toeslag : De PRM-toeslag (voor bijstand aan passagiers met beperkte mobiliteit) van 1,25 euro is van
toepassing op alle vertrekkende passagiers (vertrekkende passagiers met herkomst, overstappende passagiers en
transitpassagiers (die het vliegtuig verlaten)).
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Crew on duty en kinderen onder de 2 jaar zijn vrijgesteld

INCENTIVES voor nieuwe bestemmingen
LEM Antwerpen NV biedt volgende incentives bij lancering van nieuwe scheduled routes aan de
luchthavengebruikers om hun activiteiten te ontwikkelen op de luchthaven van Antwerpen.
De definitie van ‘lancering van een nieuwe route’ betekent dat de luchtvaartmaatschappij een
route exploiteert die gedurende ten minste 1 jaar voorafgaand aan de beoogde start van
(her)lancering van deze route, niet door de luchtvaartmaatschappij op de internationale luchthaven
van Antwerpen is gepland of uitgevoerd of 2 jaar voor een maatschappij die al eerder vloog op deze
route. De term ‘luchtvaartmaatschappij’ verwijst naar de luchtvaartmaatschappij zelf of een van
haar dochterondernemingen, of een luchtvaartmaatschappij die tot dezelfde groep behoort.
De nieuwe route moet ingepland worden als een ‘scheduled vlucht’. De nieuwe route moet minstens
tweemaal per week voor een minimum van het IATA seizoen gepland worden.
Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op nieuwe bestemmingen krijgen volgende kortingen
(passagierstrafiek):
• Gedurende het eerste jaar na opstart van de nieuwe route:
o 50% korting op landing – , opstijgingsvergoeding en passagiersvergoeding
•

Gedurende het tweede jaar:
o 25% korting op landing – , opstijgingsvergoeding en passagiersvergoeding

De periode van de verlaagde vergoedingen begint op de eerste dag van de exploitatie van de nieuwe
route. De glijdende schaal wordt toegepast op de verjaardagen van de startdatum.
Om te kunnen genieten van het voordeeltarief, dient de luchtvaartmaatschappij schriftelijk LEM
Antwerpen NV op de hoogte te stellen en een routeschema overmaken zodat LEM Antwerpen NV de
incentive op de route officieel kan goedkeuren.
Als de route voor een seizoen wordt opgeschort en dan opnieuw begint, zal het glijdende schaal
proces van toepassing zijn alsof de route niet was opgeschort. Dat wil zeggen de klok blijft tikken
gedurende de schorsing periode.
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan tijdens de eerste twee jaar van de
operatie, zal de vervoerder de voordelen van de maatregel verliezen en zal de maatschappij worden
gefactureerd voor de reeds vrijgestelde bedragen.

Grondafhandelingsvergoeding

De grondafhandelingsvergoeding bestaat uit een jaarlijkse vaste vergoeding van € 3.247,47 en € 0,40
per ton MTOW (per turnaround). Deze vergoeding wordt gefactureerd aan de afhandelingsbedrijven

Alle luchthavengelden zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexering
nl. het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari in het jaar 2021
(basis 2013)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling navigatie op
tel. +32 3 285 65 00.
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