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Nieuwe Belgische terminalheffing voor 
privéjets 
De Belgische regering komt met een nieuwe terminalheffing voor privéjets. In 
een persbericht van 9 december 2022 (NL / FR) heeft de minister van Mobiliteit, 
Georges Gilkinet, een voorstel aangekondigd om privéjets en 
korteafstandsvluchten te ontmoedigen en milieugerelateerde criteria in te 
voeren voor luchtvaartheffingen. Momenteel betalen luidruchtige vliegtuigen 
op de luchthaven Brussel-Nationaal reeds een terminalheffing. Maar privéjets 
zijn daarvan vooralsnog van vrijgesteld. De Belgische regering wil met deze 
heffing vervuiling en geluidsoverlast tegengaan. 
 

Nieuw systeem met variabele tarieven 
Op voorstel van de minister van Mobiliteit heeft de Ministerraad gekozen voor 
een nieuw systeem van variabele vergoedingen die de 
luchtvaartmaatschappijen aan luchtverkeersleider Skeyes betalen voor het 
gebruik van haar diensten voor het landen en opstijgen op de luchthaven 
Brussel-Nationaal. 
 
Het nieuwe systeem voorziet in een reeks variabele tarieven die afhankelijk zijn 
van de hoeveelheid lawaai dat een vliegtuig maakt (hoofdzakelijk gericht op 
oudere vliegtuigen) en de hoeveelheid luchtverontreiniging (NOx) en 
broeikasgassen (CO2) dat een vliegtuig uitstoot. Een ander criterium dat 
bepaalt welk tarief van toepassing is, is of de vliegafstand al dan niet minder 
dan 500 km bedraagt. Voor vluchten korter dan 500 kilometer zal een hogere 
heffing gelden. 
 
Ook voor vliegtuigen waarvoor geen geluidsquota gelden, d.w.z. privé of 
zakenjets, zou de heffing worden ingevoerd. Deze vliegtuigen veroorzaken per 

https://gilkinet.belgium.be/nl/persbericht-brussels-airport-nieuw-systeem-van-terminalheffingen-om-minder-lawaaierige-en-minder
https://gilkinet.belgium.be/fr/a%C3%A9roport-de-bruxelles-national-un-nouveau-syst%C3%A8me-de-redevances-terminales-pour-favoriser-une


passagier immers veel meer vervuiling dan commerciële luchtvaart. Er zijn nog 
geen details bekend over de financiële impact is van de heffing 
 
Gemiddeld wordt de heffing 25% goedkoper tot 40% duurder, afhankelijk van 
de performantie en het moment van de dag. De oudste en meest vervuilende 
en lawaaierige vliegtuigen zouden het dubbele betalen van wat zij momenteel 
aan heffing betalen.  
 
Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in werking treedt op 1 april 2023. 
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