
HAVENGELDREGELING 
STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 

2017 
 

 
De Stichting Vliegveld Drachten, exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein Drachten; 
Overwegende, dat bij KB d.d. 6 april 1993, nummer 93.003101, van kracht zijnde 
"Havengeldregeling" een herziening behoeft; 
Gelet op het bepaalde in de Wet Luchtvaart, 
 
BESLUIT 
 
De tarieven voor het gebruik door luchtvaartuigen van het aangewezen luchtvaartterrein 
"Drachten", neergelegd in de "Havengeldregeling". 
 
Artikel 1  Definities 
Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
 

a. Luchtvaartterrein 
Het door de minister aangewezen luchtvaartterrein Drachten 

b. Exploitant 
Stichting Vliegveld Drachten 

c. Vliegtuig 
Een luchtvaartuig, zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting 

d. Hefschroefvliegtuig 
Een draagschroefvliegtuig met tijdens de vlucht mechanisch aangedreven vlakken 

e. Overlandvlucht 
Een vlucht waarbij het vliegtuig landt op een ander luchtvaartterrein dan vanwaar het 
is opgestegen. 

f. Terreinvlucht 
Een vlucht na welke het vliegtuig landt op hetzelfde luchtvaartterrein als waarvan het 
is opgestegen, zonder een tussenlanding te hebben uitgevoerd op een ander 
luchtvaartterrein 

g. Circuitbeweging 
Vliegbeweging in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven, in het bijzonder 
verband houdend met het oefenen voor het starten en het landen 

h. Geluidscategorie 
Geluidscategorie zoals gehanteerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport 

i. Parkeren. 
Het in de buitenlucht op het luchtvaartterrein doen verblijven van een vliegtuig. 

 
Artikel 2  Aard van de heffing 
Voor het gebruik door vliegtuigen van het luchtvaartterrein Drachten worden overeenkomstig 
de bepalingen van deze regeling rechten geheven onder de naam van havengelden. 
 
Artikel 3  Betalingsplicht 
Betalingsplichtig is de eigenaar van een vliegtuig, de gebruiker daarvan en degene die als 
gemachtigde van de eigenaar of de gebruiker optreedt, met dien verstande dat ieder van de 
genoemde personen het recht hoofdelijk verschuldigd is en betaling door de één, de 
ander(en) bevrijdt. 
 
Artikel 4  Wijze van heffing 
Het havengeld voor een landing is verschuldigd terstond nadat de landing is uitgevoerd; de 
overige rechten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. 



 
Artikel 5  Landingsgeld 

I. Voor het landen met een vliegtuig op het luchtvaartterrein is aan de exploitant 
landingsgeld verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald door de volgende 
factoren: 

a) De geluidscategorie waarin het toestel is ingedeeld door de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat 

b) De gewichtsklasse van het toestel 
c) Of sprake is van een hefschroefvliegtuig 
d) De vluchtsoort; overlandvlucht of terreinvlucht 
e) Het tijdstip waarop het landen van het vliegtuig plaatsvindt. Hogere tarieven gelden 

bij landingen voor 08.30 uur, na 19.00 uur, zater-, zon- of feestdagen  
f) Of sprake is van een reclamevlucht met een sleepnet  

 
II. Bij de berekening van het verschuldigde landingsgeld wordt de prijstabel gehanteerd 

zoals die is opgenomen in bijlage 1. 
 
Artikel 6 Abonnementen 

I. Er kunnen jaarabonnementen afgesloten worden voor vliegtuigen (per 
registratienummer) ten behoeve van het landen met het vliegveld op het 
luchtvaartterrein. 

II. Het tarief bij het afsluiten van een jaarabonnement voor een vliegtuig bedraagt: 
Geluidscategorie   jaarabonnement 
     incl BTW 
7 t/m 8     400 
5 t/m 6     510 
1 t/m 4     610 

III. Voor vliegtuigen waarvoor een jaarabonnement is afgesloten geldt een 25% korting 
op de landingsrechten zoals genoemd in artikel 5 van deze Havengeldregeling. De 
korting geldt niet voor de toeslag landingsrechten. 

IV. Een jaarabonnement gaat in op de eerste dag van het jaar en eindigt op de laatste 
dag van het jaar. 

V. Verlenging van een abonnement geschiedt telkens stilzwijgend voor een volgend jaar 
VI. De aanvraag voor opzegging dient tenminste zeven dagen voor het ingaan van de 

volgende periode te geschieden. 
VII. Het abonnement is slechts geldig indien het tarief is voldaan voor de ingang van de 

abonnementsperiode. 
VIII. Gedeeltelijke terugbetaling is slechts mogelijk bij jaarabonnementen en indien het 

betreffende vliegtuig is verkocht. In dat geval wordt, op verzoek van de 
abonnementhouder, een restitutie verleend voor een periode van volle maanden tot 
einde van het jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de melding van 
de verkoop van het vliegtuig. Het abonnement eindigt dan per eerste van de maand 
volgend op de melding. 

IX. De exploitant behoudt zich het recht voor het verzoek van de eigenaar of houder van 
een vliegtuig voor het afsluiten van een abonnement te weigeren. Een weigering zal 
met redenen omkleed aan de aanvrager schriftelijk worden meegedeeld. 

 
Artikel 7  Parkeergeld 
Parkeergelden voor vliegtuigen (hefschroefvliegtuigen worden hieronder mede begrepen) 
worden geheven per nacht dat een toestel geparkeerd blijft staan op het terrein, buiten de 
hangars.  
Het tarief per nacht is €12,=  inclusief BTW. 
Er wordt geen parkeergeld geheven indien een vliegtuig alleen bij daglicht geparkeerd staat 
op het terrein.  
 



Artikel 8  Vergoedingen van een vrije ballon 
Voor het doen opstijgen of eventueel landen van een vrije bemande ballon vanaf het 
luchtvaartterrein wordt een recht geheven van € 15,=. 
 
Artikel 9  Overige bepalingen inzake de heffing van vergoedingen 

1. Voor de toepassing van de in artikel 5 genoemde rechten wordt een schijnlanding 
(overshoot) gelijkgesteld met een landing. 

2. Indien een hefschroefvliegtuig tot geringe hoogte opstijgt voor verplaatsing van dit 
hefschroefvliegtuig, in verband met het parkeren en het stallen op het 
luchtvaartterrein, zal dit niet als een terreinvlucht worden aangemerkt. 

3. Indien een vliegtuig, na van het luchtvaartterrein te zijn opgestegen, hierop zonder 
een ander luchtvaartterrein te hebben aangedaan, wegens slechte 
weersomstandigheden, motorstoring of andere onvoorziene buitengewone oorzaken, 
terugkeert, zullen geen rechten als bedoeld in artikel 5 worden geheven. 

4. Over alle in deze regeling genoemde rechten is BTW verschuldigd. De in de regeling 
weergegeven tarieven zijn inclusief BTW. 

 
Artikel 10  Inning van de rechten 
De krachtens deze regeling verschuldigde rechten of vergoedingen worden geïnd door of 
namens de havenmeester van het luchtvaartterrein door de aanwezige havendienst, dat 
deze verantwoord op de wijze, zoals door de exploitant is bepaald. Door of namens de 
havenmeester wordt voor iedere betaling een bewijs afgegeven, zoals de exploitant heeft 
vastgesteld. 
 
Artikel 11  Datum inwerkingtreding 
Deze havengeldregeling treedt in werking op 01 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1   Havengeldregeling 2017 
 
Landingsrechten 
 
Landingsrechten, inclusief eventuele toeslagen, worden geheven voor alle landingen op 
vliegveld Drachten waarvoor geen jaarabonnement is afgesloten.  
De tarieven inclusief BTW zijn afgerond op hele €. 
 
De hoogte van de landingsrechten zijn afhankelijk van en de geluidsklasse van de 
vliegtuigen en de gewichtsklasse. Voor hefschroef vliegtuigen geldt een apart tarief.  
Over de landingsrechten wordt BTW geheven. 
 
De tarieven zijn van toepassing bij betaling via de pin. 
Voor contante betaling wordt per transactie € 0,50 extra in rekening gebracht. 
 
De tarieven voor landingen zonder toeslag zijn (inclusief BTW): 
 
Gewichtsklasse Geluidsklasse overland vlucht 

zonder toeslag 
terrein  
vlucht  
zonder  
toeslag 

Circuit 
beweging 
zonder 
toeslag 

 

< 1500 kg 7 t/m 8   €13,00 €7,00 €3,00  
 5 t/m 6   €15,00 €8,00 €4,00  
 1 t/m4   €17,00 €9,00 €5,00  
                
 
< 1500 kg 7 t/m 8   €33,00 €17,00 €8,00 
3000 kg 5 t/m 6   €35,00 €18,00 €9,00 
 1 t/m4   €37,00 €19,00 €10,00 
 
 
 7 t/m 8   €53,00 €27,00 €13,00 
3000 kg 5 t/m 6   €55,00 €28,00 €14,00 
 1 t/m4   €57,00 €29,00 €15,00 
 
De tarieven voor landingen inclusief toeslag zijn (inclusief BTW): 
 
Gewichtsklasse Geluidsklasse overland vlucht 

met toeslag 
terrein  
vlucht  
met 
toeslag 

Circuit 
beweging 
met 
toeslag 

 

< 1500 kg 7 t/m 8   €17,00 €11,00 €7,00  
 5 t/m 6   €19,00 €12,00 €8,00  
 1 t/m4   €21,00 €13,00 €9,00  
                
 
< 1500 kg 7 t/m 8   €37,00 €21,00 €12,00 
3000 kg 5 t/m 6   €39,00 €22,00 €13,00 
 1 t/m4   €41,00 €23,00 €14,00 
 
 
 7 t/m 8   €57,00 €31,00 €17,00 
3000 kg 5 t/m 6   €59,00 €32,00 €18,00 
 1 t/m4   €61,00 €33,00 €19,00 
 
 



De tarieven voor hefschroefvliegtuigen zijn (inclusief BTW): 
 
Gewichtsklasse Terrein vlucht 

Zonder 
toeslag 

overland vlucht 
zonder toeslag 

terrein  
vlucht  
met 
toeslag 

Overland 
vlucht 
Met 
Toeslag 
 

<1500kg   € 9,00  € 17,00             €13,00      € 21,00 
 
1500<3000kg   €19,00             €37,00    €23,00     € 41,00 
 
>3000kg   €29,00  €57,00    €33,00     € 61,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


