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Executive Summary
Het sociaal-economische belang van de Vlaamse regionale luchthavens wordt door de Vlaamse Regering ten
volle onderkend, zo blijkt onder meer uit een recent terzake opgestelde Nota over de strategische visie ivm
regionale luchthavens. Luchthavens vormen namelijk, analoog met de zeehavens, voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter. Tegelijkertijd is de Vlaamse Regering zich bewust van de
uitzonderlijke dynamiek die is verbonden aan de gediversifieerde markt van (regionale) luchtvaart en -havens.
Aansluitend op deze nota is door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, de opmaak van een concreet
businessplan vooropgesteld, waaronder voor de luchthaven van Oostende. Het onderzoek, uitgevoerd door
het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL), moest onder meer de eventuele levensvatbaarheid van de luchthaven van Oostende aantonen, na inbreng van middelen en know-how van private investeerders. Tegelijkertijd
was bij de eventuele verdere uitbouw van de luchthaven, naast het streven naar een ‘normale’ bedrijfseconomische rendabiliteit ervan, tevens het principe van een zogenaamde ‘balanced growth’ van belang: een
evenwicht tussen groei en kwaliteit, of met andere woorden, een eventuele economische ontwikkeling die
zich afspeelt binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning. Daarbij stelde zich daarbij tevens
of, en in welke mate, tussenkomst vereist is/zal zijn door het Vlaams Gewest voor de instandhouding en de
modernisering van de basisinfrastructuur, naast de bekostiging van de publieke functies zoals brandweer en
veiligheid (thans een kost van 3,85 mio euro op jaarbasis).
De regionale luchthaven van Oostende is hoofdzakelijk uitgebouwd rond twee pijlers, namelijk luchtvracht
(108.000 ton in 2005 ) en vakantiecharters (101.000 passagiers in 2005). De luchthaven van Oostende bevindt zich vandaag in een relatief zwakke positie binnen een zeer concurrentiële luchtvrachtmarkt. Dit is onder
meer toe te schrijven aan (1) de afwezigheid van een unieke ‘catchment area’ (die bovendien grotendeels
non-captive is en op het eerste zicht voor Oostende te weinig kritische massa genereert voor gegarandeerde
terugvrachten die rendable ‘full freighter’ vluchten toelaten), (2) het ontbreken van een concrete visie over de
positionering van de luchthaven binnen het geheel van de logistieke keten en het management terzake, (3) de
aanhoudende onzekerheid omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden ervan, (4) het ontbreken van concurrentie
inzake fueling en tenslotte (5) de beperkingen verbonden aan de huidige organisatiestructuur van de luchthaven. Daar bovenop komt de actuele kwetsbaarheid van de luchthaven omwille van de afhankelijkheid van één
enkele grote klant in het luchtvrachtsegment. De chartermarkt van Oostende kent weliswaar een minder grillig
verloop, maar de luchthaven ondervindt hier de facto vergelijkbare problemen als voor de vrachtmarkt. Het
potentieel volume aan (vertrekkende) passagiers is relatief beperkt door de geografische ligging, wat een landing in Oostende niet altijd rendabel maakt voor chartermaatschappijen. Een verschuiving in de aankomsten vertrektijden biedt echter een mogelijke opportuniteit. Daarenboven is Oostende voor de ontwikkeling van
de hyperconcurrentiële charterpassagiersmarkt in hoofdzaak vooralsnog afhankelijk van twee carriers, wat
ontegensprekelijk repercussies heeft op het niveau van luchthavengelden.
Het Vlaams Gewest is eigenaar en beheerder van de luchthaven van Oostende (onder de vorm van een Dienst
Afzondelijk Beheer (DAB)), maar een andere belangrijke asset, namelijk de omliggende bedrijventerreinen, is in
handen van de Westvlaamse Intercommunale (WVI). Deze publiekrechtelijke organisatie is echter wel bereid
de betreffende terreinen strategisch beschikbaar te houden voor luchtvaartgerelateerde activiteiten en werkt
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thans zelfs aan concrete marktstrategieën terzake binnen het kader van het Europese STRAIR project. Verder
zijn andere belangrijke inkomstengenererende activiteiten, zoals catering, afhandeling en fueling, evenmin in
handen van de luchthaven zelf. Hierdoor is de DAB in hoofdzaak aangewezen op aëronautische inkomsten,
en terwijl belangrijke niet-aëronautische inkomsten grotendeels worden mislopen. De financiële situatie is
daarom precair en drijft vooralsnog op werkingsdotaties en kapitaalsubsidies van het Vlaams Gewest.
Gelet op de hoge concurrentiegevoeligheid van de voor Oostende relevante marktomgeving als vracht- en
charterluchthaven is het dringend noodzakelijk een wijziging in de organisatiestructuur door te voeren, waarbij
het statuut van landlord (mét eigendom van gronden), voldoende beschikbaarheid van middelen voor commerciële doeleinden en het garanderen van voldoende marktwerking in luchthavendiensten (fueling) minimale
voorwaarden zijn om het wel degelijk bestaande potentieel, ook non-aëronautisch, te valoriseren. Bij voorkeur
vindt de luchthavenontwikkeling plaats binnen een breder ruimtelijk en regionaal-economisch kader en zou
blijk moeten geven van een ambitieus en visionair project voor (de luchthaven) Oostende-Brugge. Een project
dat ook niet-klassieke spelers in de luchthavenmarkt aanspreekt, waarin de ontwikkeling van Oostende als
(cargo)luchthaven onderdeel is van een ruimere investeringsportefeuille van private spelers … . In dat geval
wordt de luchthaven deel van en beheerd als een ‘business concept’, waarin ook het non-aëronautische een
belangrijke plaats inneemt.
De uitdaging, neer te leggen bij de aan te trekken (private) partner(s) die zal/zullen instaan voor het op een
professionele manier vermarkten van de luchthaven, ligt in de combinatie van het opnemen van de rol als
‘logistieke ketenmanager’ voor het vrachtsegment en als creatieve (niche)speler in het chartersegment. In het
eerste geval is niet alleen de luchtzijdige ontwikkeling van belang, maar zo mogelijk belangrijker is de landzijdige ontwikkeling richting een ‘logistics & industrial park’ op de bedrijventerreinen van WVI op de luchthaven.
Het financieel-economische haalbaarheidsonderzoek (in combinatie met bevraging van relevante marktspelers) toont aan dat er nog wel degelijk voldoende specifieke kansen zijn voor Oostende binnen deze context,
hoewel de valorisering van deze kansen geen vanzelfsprekendheid zal zijn.
Een duurzame en rendabele exploitatie in de toekomst van de luchthaven vereist wel de oprichting door het
Vlaams Gewest van een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM; nv van publiek recht), die instaat voor
investering, beheer en structureel onderhoud van de basisinfrastructuur en van een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM; nv van privaat recht), die instaat voor de commerciële exploitatie en het vermarkten van
de luchthaven. Deze splitsing kadert binnen en houdt rekening met de principes naar voren geschoven in de
Visienota van de Vlaamse Regering, namelijk: (1) behoud van huidige ICAO statuut, (2) een ‘balanced growth’
binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning en (3) het bereiken van een ‘level playing field’
voor de Vlaamse regionale luchthavens.
Het businessplan voor de luchthaven van Oostende toont aan dat een rendabele exploitatie mogelijk is voor
LEM en LOM. De voorkeur gaat uit naar een contractueel vast te leggen concessievergoeding, te betalen
door LEM aan LOM, voor het gebruik van de luchthaventerreinen en –gebouwen, in eigendom van en/of ter
beschikking gesteld via LOM. Een dergelijke organisatiemodel leidt bovendien tot de meest zuivere rolverdeling tussen LOM en LEM in termen van commerciële bewerking van de markt; een rolverdeling die trouwens al
deels aansluit op de bepalingen terzake in de Visienota van Vlaamse Regering inzake regionale luchthavens.
Om naar de gewenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort mogelijk transitietraject vereist, wil
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Oostende niet verder marktopportuniteiten verliezen binnen de hyperconcurrentiële markten waarbinnen zij
actief is. Een succesvolle transformatie van de regionale luchthaven Oostende is voor een groot deel afhankelijk van de locale spelers, zowel aan publieke als aan private zijde: de Stad Oostende, MBZ, AGHO, WVI,
Westtoer, RESOC, VOKA, etc.. Dit duurzaam commitment moet kunnen afgedwongen worden op een doordachte contractuele basis. Enkel met een dergelijk (boven)lokaal gedragen commitment heeft de luchthaven
van Oostende een reële kans op een duurzame en rendabele exploitatie.
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Inleiding
Het sociaal-economische belang van de Vlaamse regionale luchthavens
wordt door de Vlaamse Regering ten volle onderkend, zo blijkt onder meer
Luchthavens als basis
uit een recent terzake opgestelde Nota over de strategische visie ivm Regionale Luchthavens. Luchthavens vormen namelijk, analoog met de zeehavens, voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter.
Strategische Visienota Regionale

Tegelijkertijd is de Vlaamse Regering zich bewust van de uitzonderlijke dynamiek die verbonden is aan de
gediversifieerde markt van (regionale) luchtvaart en -havens. Zo richt de luchthaven van Oostende zich voornamelijk op activiteiten van het vrachtvervoer in de full freighter business, samen met chartervervoer van passagiers en de opleiding van piloten en technici.
Recent legde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) een onderzoeksrapport neer dat handelt over het
ontwikkelingspotentieel van de betrokken luchthaven en mogelijke strategieën terzake suggereert, waarnaar
ook de eerder vernoemde Visienota concreet verwijst. Aansluitend op dit vooronderzoek, dat veeleer vanuit
een strategisch perspectief vertrekt, en conform de bepalingen terzake in de Visienota, is door de Vlaamse
Minister van Openbare Werken, de opmaak van een concreet businessplan vooropgesteld.
Het onderzoek moet onder meer de eventuele levensvatbaarheid van de luchthaven aantonen, na inbreng van
middelen en know-how van private investeerders. De Vlaamse overheid stelt zich daarbij de vraag in welke
mate, bij een dagdagelijkse exploitatie, het Vlaamse Gewest de publieke functies zoals brandweer en veiligheid (thans een kostprijs van 3,85 mio euro op jaarbasis) onder haar verantwoordelijkheid kan nemen en of in
welke mate tussenkomst vereist is/zal zijn voor de instandhouding en de modernisering van de infrastructuur.
Omdat de levensvatbaarheid van een (regionale) luchthaven afhankelijk is van een stabiel en performant exploitatiekader, stelt zich tevens de dwingende vraag naar de ‘meest geschikte organisatiestructuur’ (inclusief
rechtsvorm), die binnen een degelijke juridische omkadering voldoende autonoom en marktconform kan functioneren op lange termijn.
Tegelijkertijd is bij de eventuele verdere uitbouw van de luchthaven, naast het streven naar een ‘normale’ bedrijfseconomische rendabiliteit ervan, tevens het principe van een zogenaamde ‘balanced growth’ van belang;
een evenwicht tussen groei en kwaliteit. Dit evenwicht werkt gelijktijdig en in twee richtingen, met name:
•
•

de groei van de luchthavenactiviteit met respect voor de leef- en woonkwaliteit, en
het zorgen voor een leefbaar woonklimaat met respect voor de groei van de luchthavenactiviteit.

De Visienota maakt duidelijk dat de toekomst van de Vlaamse regionale luchthavens moet worden gevrijwaard
en dat daarvoor belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. De fundamentele onderzoeksvraag is hier derhalve: kan het businessplan geloofwaardig en onderbouwd aantonen dat een duurzame, rendabele exploitatie
van de luchthaven van Oostende mogelijk is op basis van een realistisch businessconcept, ook na eventuele
terugtrekking van de Vlaamse overheid ten voordele van de private sector en wat zijn de kritische randvoorwaarden en risico’s daartoe?
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Voor de opstelling van het businessplan voor de luchthaven van
Oostende werden 7 opeenvolgende fasen doorlopen: verdere conceptualisering van de businessalternatieven voor de luchthaven

1. markttoetsing van mogelijke businessalternatieven
2. concretisering van het relevante businessconcept voor de luchthaven
3. doorrekening naar en evaluatie van de financieel-economische haalbaarheid
4. verdere optimalisering van het relevante businessconcept
5. uitwerking van een draaiboek naar eventuele concrete implementatie
6. finale opmaak van het integrale businessplan voor de luchthaven.

De resultaten van de analyses zijn tevens afgetoetst met een Stuurgroep, voorgezeten door Vlaams Minister
van Openbare Werken, Kris Peeters, met representatieve vertegenwoordigers van de publieke sector (lokaal
en provinciaal) en de (lokale) private sector.



BUSINESSPLAN LUCHTHAVEN OOSTENDE

VIL © 2007

Situatieschets van de huidige
luchthaven van Oostende
De regionale luchthaven van Oostende is hoofdzakelijk uitgebouwd rond twee
pijlers, namelijk luchtvracht (108.000 ton in 2005 ) en vakantiecharters (101.000
passagiers in 2005).

Een niet onbelangrijke
regionale luchthaven

De luchthaven van Oostende bevindt zich vandaag in een relatief zwakke positie binnen een zeer concurrentiële luchtvrachtmarkt. Dit is onder meer toe te schrijven aan (1) de afwezigheid van een unieke ‘catchment
area’ (die bovendien grotendeels non-captive is en op het eerste zicht voor Oostende te weinig kritische
massa genereert voor gegarandeerde terugvrachten die rendable ‘full freighEen kwetsbare marktpositie
ter’ vluchten toelaten), (2) het ontbreken van een concrete visie over de poin het luchtvrachtsegment
sitionering van de luchthaven binnen het geheel van de logistieke keten en
het management terzake, (3) de aanhoudende onzekerheid omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden ervan,
(4) het ontbreken van concurrentie inzake fueling en tenslotte (5) de beperkingen verbonden aan de huidige
organisatiestructuur van de luchthaven. Daar bovenop komt de actuele kwetsbaarheid van de luchthaven
omwille van de afhankelijkheid van één enkele grote klant in het luchtvrachtsegment.
EVOLUTIE CHARTERS LUCHTHAVEN OOSTENDE (PAX)
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Een heel aantal randvoorwaarden dient dus concreet ingevuld te worden op
diverse beleidsniveaus (inclusief op het niveau van de lokale business communiet onbestaande
nity) opdat de cargoluchthaven zich verder zou kunnen ontwikkelen. De luchtvrachtmarkt in het algemeen blijkt immers voldoende potentieel te bieden waarop Oostende, gelet op haar
Cargopotentieel is echter

 Inclusief transitvracht
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traditionele sterkten (3,2 km startbaan, congestievrij aan lucht- én landzijde, gepersonaliseerde dienstverlening,
goede infrastructuur voor perishables, ervaring met Afrika-routes), zou kunnen inspelen. Naast de algemeen
aanvaarde groeiverwachtingen inzake luchtvracht voor de komende jaren vormen nakende capaciteitsproblemen (onder meer omwille van milieu- en technische redenen) van direct concurrerende cargoluchthavens
(binnen een straal van 400-500 km), het potentieel van Zuid-Engeland als afzetmarkt en de aanwezigheid van
marktniches, thans onderbevlogen vanuit België (zoals Latijns-Amerika), concrete marktopportuniteiten.

EVOLUTIE LUCHTVRACHT LUCHTHAVEN OOSTENDE (TON)

GRAFIEK 2
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De chartermarkt van Oostende kent weliswaar een minder grillig verloop, maar de
luchthaven ondervindt hier de facto vergelijkbare problemen als voor de vrachtmet footlose actoren
markt. Het potentieel volume aan (vertrekkende) passagiers is relatief beperkt door
de geografische ligging, wat een landing in Oostende niet altijd rendabel maakt voor chartermaatschappijen.
Een verschuiving in de aankomst- en vertrektijden biedt echter een mogelijke opportuniteit. Daarenboven is
Oostende voor de ontwikkeling van de hyperconcurrentiële charterpassagiersmarkt in hoofdzaak vooralsnog
afhankelijk van twee carriers, wat ontegensprekelijk repercussies heeft op het niveau van luchthavengelden.
Moeilijke chartermarkt

Het is overigens zo dat beide markten van Oostende andere piekmomenten
kennen in het jaar, hetgeen tegelijkertijd opportuniteiten inhoudt. Belangrijk element hierbij is trouwens de thans vigerende milieuvergunning , dat inmiddels voor 60% is volgevlogen, en
waaraan niet wordt getornd conform de principes opgenomen in de Visienota van de Vlaamse Regering.
Milieunormen zijn leidend

 De milieunormering houdt een belangrijke beperking in van het aantal vliegbewegingen en het aantal nachtvluchten: circa 40.000 vliegbewegingen/jaar en maximaal 1.080 nachtvluchten per jaar voor toestellen groter dan 6 ton, of gemiddeld 2 per nacht versus het dubbele 10 jaar geleden.
Zowat 80% van de nachtvluchten heeft betrekking op vracht, de resterende 20% op charters.
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Het Vlaams Gewest is eigenaar en beheerder van de luchthaven van
Oostende (onder de vorm van een Dienst Afzondelijk Beheer (DAB)),
buiten DAB Luchthaven Oostende
maar een andere belangrijke asset, namelijk de omliggende bedrijventerreinen, is in handen van de Westvlaamse Intercommunale (WVI). Deze publiekrechtelijke organisatie
is echter wel bereid de betreffende terreinen strategisch beschikbaar te houden voor luchtvaartgerelateerde
activiteiten en werkt thans zelfs aan concrete marktstrategieën terzake binnen het kader van het Europese
STRAIR project. Verder zijn andere belangrijke inkomstengenererende activiteiten, zoals catering, afhandeling en fueling, evenmin in handen van de luchthaven zelf. Hierdoor is de DAB in hoofdzaak aangewezen
op aëronautische inkomsten, en dat impliceert dat de belangrijke niet-aëronautische inkomsten grotendeels
worden mislopen. De financiële situatie is daarom precair en drijft vooralsnog op werkingsdotaties en kapitaalsubsidies.
Belangrijkse inkomstenpotentieel valt

EVOLUTIE VAN OPBRENGSTEN (EXCL. DUBIEUZE PARKEERGELDEN), DOTATIES
EN EBITDA MET EN ZONDER SUBSIDIES

GRAFIEK 3
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Gelet op de hoge concurrentiegevoeligheid van de voor Oostende relevante
marktomgeving als vracht- en charterluchthaven is het dringend noodzakelijk
dringt zich op
een wijziging in de organisatiestructuur door te voeren, waarbij het statuut van
landlord (mét eigendom van gronden), voldoende beschikbaarheid van middelen voor commerciële doeleinden en het garanderen van voldoende marktwerking in luchthavendiensten (fueling) minimale voorwaarden zijn
om het wel degelijk bestaande potentieel, ook non-aëronautisch, te valoriseren.(mét eigendom van gronden),
voldoende beschikbaarheid van middelen voor commerciële doeleinden en het garanderen van voldoende
marktwerking in luchthavendiensten (fueling) minimale voorwaarden zijn om het wel degelijk bestaande potentieel, ook non-aëronautisch, te valoriseren.
Een grondige ‘turn-around’
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Voorstel van businessconcept
Consolidatie als nichespeler in het vrachtsegment en chartermarkt
De luchthaven van Oostende profileert zich als nichespeler in het vrachtsegment, als onderdeel van de logistieke poorten van Vlaanderen, en de
op een doelgerichte manier
markt van vakantiecharters. De geografische ligging met beperkt catchment area (tegen de kust aangelegen) en de concurrentie met andere regionale en nationale luchthavens
binnen één à twee uur reistijd van Oostende, samen met de nabijheid van de TGV in Rijsel, maakt dat ontwikkeling van lijndienstverkeer op korte en middellange termijn minder voor de hand ligt. Echter ontwikkelingen
in de low cost markt op andere regionale velden laten zien dat deze ontwikkelingen zeker niet uitgesloten
moeten worden.
Eerst consolideren, dan groeien

Bij voorkeur vindt de luchthavenontwikkeling plaats binnen een breder ruimtelijk en regionaal-economisch kader en dat zou blijk moeten geven van een
visionair project dat ruimer is
ambitieus en visionair project voor (de luchthaven) Oostende-Brugge. Een
dan de luchthaven zelf
project dat ook niet-klassieke spelers in de luchthavenmarkt aanspreekt,
waarin de ontwikkeling van Oostende als (cargo)luchthaven onderdeel is van een ruimere investeringsportefeuille van private spelers … . In dat geval wordt de luchthaven deel van en beheerd als een ‘business
concept’, waarin ook het non-aëronautische een belangrijke plaats inneemt.
Nood aan een ambitieus en

De verdere uitbouw van de luchthaven houdt echter wel rekening met de thans vigerende milieuvergunning.

Logistieke ketenmanager ter versterking van de regionale en Vlaamse
economie
Het ontbreken van een ‘eigen’ catchment area, een euvel trouwens waar vele nationale en regionale luchthavens mee te kampen krijgen, en het vooralsnog beperkte
catchment area
volume aan retourvracht, bemoeilijken een winstgevende operatie op Oostende.
Het versterken van het catchment area en het ‘binden’ van ladingstromen is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van de luchthaven. Het concurrentieel positioneren van de luchthaven in de sterk concurrerende
vrachtmarkt vergt een proactieve aanpak en benadering van de markt.
Ontwikkelen van een

Opnemen van rol als ‘ketenmanager’
en buiten de klassieke paden treden

Tot op heden heeft de luchthaven vooral de rol van ‘landlord’ vervuld.
Een studie van het VIL dit voorjaar (de uitkomsten van deze studie
zijn meegenomen in het hier uitgewerkte businessmodel) over de

11
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vrachtontwikkeling van de luchthaven Oostende heeft reeds aangetoond dat potentieel voor verdere ontwikkeling wel degelijke aanwezig is, zij het niet vanzelfsprekend. Dit vereist vooral inititief tot een meer structurele
inbedding in de logistieke ketens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk.
In het uitbouwscenario bestaat minimaal het potentieel om te evolueren naar een succesvolle luchthaven
georganiseerd als een onafhankelijk opererende instantie, gekenmerkt door de nodige flexibiliteit, know-how,
bedrijfseconomische ingesteldheid en innovatiedrang, en die als ketenmanager optreedt om vrachten aan
lucht- en landzijde aan te trekken en te verankeren, in nauwe interactie met de ruimere (lokale) bedrijfsactiviteiten van luchtvaartlijnen, vrachtexpediteurs en verladers. De luchthaven als ketenmanager moet daarbij evolueren buiten de reeds begane, ‘klassieke’ paden om luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. Het probeert
daarbij logistieke en industriële activiteiten met elkaar te verbinden.
Gegeven de problematiek van retourvracht en het ontbreken van push/pull effecten uit de nabije omgeving,
strekt het zeker tot aanbeveling om op korte termijn te proberen een grote expediteur, genre Panalpina, Kühne
+ Nagel, Eagle Global Logistics, etc., aan te trekken. Immers, net zoals integratoren, trachten expediteurs
zoveel mogelijk vracht op één punt/hub te verzamelen en te groeperen om op deze manier rendabele heen- én
terugvluchten mogelijk te maken. Bovendien is de aanwezigheid van grote freight forwarders die nieuwe ladingen aanbrengen een minimale voorwaarde om zogenaamde ‘cargogenerating’ effecten op gang te brengen
en aldus een ruimere keuze aan bestemmingen, meer frequente vluchten en de uitbouw van luchtvrachtnetwerken mogelijk te maken.
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Een recente concurrentiestudie van VIL, in opdracht van WVI,
naar de potenties van de luchthaven en de luchthavengebonden
len richting VAL en combinatie industrie-loterreinen van Oostende voor nieuwe economische activiteiten,
gistiek, met actieve medewerking van WVI
toont overigens aan dat voor potentiële logistieke dienstverleners de luchthaven uitstekend scoort ten opzichte van andere (regionale) luchthavens. Oostende positioneert
zich bijvoorbeeld ten aanzien van Hahn en Maastricht beter, zowel in termen van kosten als kwaliteit. Omdat
logistieke dienstverleners voor een aanzienlijke directe werkgelegenheid kunnen zorgen, moet Oostende hier
volop durven op mikken, maar dat vereist actieve medewerking in die zin van WVI, de belangrijkste grondeigenaar.
Landzijdige concurrentiepositie sterk uitspe-

Daar waar in (enkele) voorkomende gevallen (bijvoorbeeld versproducten,
kerosinebevoorrading) synergie mogelijk is met de havens van Zeebrugge
multi-mainport/airport concept
en Oostende moet deze zeker benut worden. Een gezamenlijke positionering van lucht- en zeehaven in het buitenland, moet vanzelfsprekend zijn, naast een gemeenschappelijke
benadering van interessante marktpartijen.
Kansen voor realisatie van een

Gezien de nabijheid van wereldzeehavens en –luchthavens, is de inschakeling van de luchthaven van
Oostende in een ‘multi-airport’ concept (met Brussels
Airport) een mogelijk kansrijke optie, op voorwaarde
dat er niet teveel moet ingeboet worden op transport
cut-off tijd. De drie belangrijkste luchtvrachthavens in
Europa (London, Parijs en Frankfurt-Hahn) ontwikkelen namelijk een dergelijk concept, terwijl Schiphol het
in overweging neemt. Deze concepten worden tevens
ontwikkeld om te remediëren voor stijgende congestieproblemen aan land- en luchtzijde. Het gevolg is
dat bepaalde vrachtstromen, vooral die stromen die niet gekoppeld zijn aan de dominante carriers op de grote
luchthavens, efficiënte en congestie vrije afhandeling elders zoeken, dan wel door prijsmechanismen van de
grote luchthavens naar andere locaties gedreven worden.
Door de schaal en omvang van de luchthaven is het voor bepaalde carriers en partijen in de vrachtsector mogelijk om een op de eigen operatie
toegesneden afhandeling op te zetten. De luchthaven van Oostende beschikt over faciliteiten (of kan daartoe
geschikt gemaakt worden) om alle soorten vliegtuigen te kunnen ontvangen. Daarnaast heeft de luchthaven
voldoende opstelplaatsen en ruimte voor de ontwikkeling van loodsen om efficiënt en toegesneden op de
eigen bedrijfsvoering (van de luchtvaartmaatschappij) vracht te verwerken (laden, lossen en eventueel bewerken). Voor reeds aanwezige carriers is dit een belangrijk element.
Efficiënte afhandeling mogelijk

De luchthaven van Oostende staat synoniem voor een gepersonaliseerde
en kwaliteitsvolle dienstverlening en een efficiënte en snelle vrachtafhanconcurrentiepositie aan luchtzijde
deling. Gegeven de eerste doelgroep van de luchthaven, namelijk startups en kleinere nichespelers, zijn dit niet te onderschatten concurrentievoordelen. Bovendien zijn de lokale
Verbetering noodzakelijk van de
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douane-agenturen 24u operationeel en wordt de luchthaven erkend als een EU-grensinspectiepost voor de
import en export van vlees, vis, levende dieren en bederfbare waren.
Daartegenover staan echter, ten gevolge de heersende monopoliemacht van SkyTanking, weinig concurrentiële brandstofprijzen. Gegeven het feit dat kerosine in 2005 voor bepaalde full freighters tot 50% van de
operationele kost per ‘block hour’ vertegenwoordigde, doen de hoge fuel-tarieven heel wat potentiële klanten
uitwijken naar andere luchthavens. Ook de tarieven voor nachtvluchten zijn, in vergelijking met enkele directe
concurrenten, erg duur (tot een factor 4 van de dagtarieven).
Er moet verondersteld worden dat Oostende zich aan luchtzijde concurrentieel sterk moet verbeteren. De
realisatie van het tankopslagfaciliteit in de haven van Oostende is daarbij al een belangrijke stap in de goede
richting.

Pro-actieve partner in de chartermarkt
Op het gebied van pax blijkt uit de gevoerde gesprekken met marktpartijen dat er
nog wel degelijk ruimte bestaat voor het toevoegen van frequenties en bestemén frequenties
ming aan het dienstenpakket van de luchthaven van Oostende. Dit betekent dat
verdere groei van het charter passagierssegment derhalve nog mogelijk is, zij het niet vanzelfsprekend.
Groei van bestemmingen

De groei van het passagierssegment zal plaats moeten vinden binnen de vigerende geluids- en milieunormering, waardoor de meeste groei tijdens de daguren moet plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat luchtvaartmaatschappijen Oostende niet tot basis van hun activiteiten zullen kiezen omdat dit nu eenmaal veelvuldige
operaties in de nachtelijke uren vergt. Dit maakt de passagiersmarkt in Oostende wel kwetsbaarder dan in
andere regionale luchthavens waar wel toestellen gebaseerd kunnen worden.
De groei van het low cost segment in Oostende is binnen de gestelde
regels in principe mogelijk. De beperkingen voor de ontwikkeling van
principe mogelijk, maar wel aan
de low cost markt zijn meer gelegen in de omvang van het marktareaal
zeer hoge transactiekosten
en kosten van het opzetten van de operatie. Niet uitgesloten moet
worden dat in de toekomst een low cost carrier zal kiezen voor het ontwikkeling van diensten op Oostende.
Dit zal echter voor de luchthaven, in de sterke concurrentie met andere regionale luchthavens om de attentie
van low cost verkeer, in termen van marketinginspanning en kosten een zeer forse investering vergen. In het
voorgestelde businessconcept wordt daarom niet (actief) ingezet op het aantrekken van een bijkomende low
cost carrier, type Ryanair, maar wordt het marketingbudget veeleer gebruikt voor het aantrekken van logistieke
spelers die zowel lucht- als landzijdig actief willen zijn voor een langere periode.
Groei in het low cost segment in

Inbound paxverkeer nog relatief
onontgonnen markt met kansen
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De stad Brugge is een van de grootste toeristische trekpleisters van
Vlaanderen. Toch ontbreken binnenkomende charters met buitenlandse
toeristen met bestemming Brugge en andere Vlaamse steden. Het ont-
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wikkelen van deze markt valt geheel buiten het werkterrein van de actieve maatschappijen die gericht zijn op
het vervoeren van vakantiegangers vanuit België naar bestemmingen elders. Mits een forse inspanning met
de regio, in samenspraak met Westtoer en buitenlandse toeristische diensten en chartermaatschappijen, kan
dit type van inbound verkeer mogelijk gerealiseerd worden, mits grondig voorafgaandelijk marktonderzoek.
Daarom wordt dit vooralsnog buiten het hier financieel doorgerekende businessconcept gehouden.
Vergelijkbaar met het vrachtsegment biedt de luchthaven van Oostende voordelen
voor charterpassagiers. De schaal van de faciliteiten en de bereikbaarheid (ontbreken
haven bij uitstek!
van congestie) maken dat de luchthaven een belangrijke rol speelt bij een ontspannen begin van de vakantie. De parkeerkosten van de auto zijn beperkt in vergelijking met grote luchthavens
en ook de tijd die nodig is voor afhandeling op de luchthaven is beperkt, en security en grensafhandeling
kunnen door de beperkte schaal vlotter verlopen. Voor de charteroperators biedt de luchthaven voldoende
mogelijkheden voor een efficiënte afhandeling en daarmee ook voor kostenbeheersing.
Dé

Vakantielucht-

Generator van een maatschapelijk gedragen non-aëronautische ontwikkeling

De belangrijkste non-aeronautische inkomsten voor de luchthaven op dit moment bestaan
uit inkomsten uit horeca en parkeren (beperkt). De bestaande contracten met de uitbaaanwezig …
ters van deze faciliteiten genereren slechts beperkte inkomsten voor de luchthaven. Naar
de toekomst toe moeten deze mogelijkheden verder geoptimaliseerd worden, al dan niet door aanpassing
van bestaande contracten en kritisch beschouwen van bestaande prijsniveaus. Gegeven de aanwezige passagiersmarkt en de verwachte groei moet een meer gediversifieerd aanbod aan non-aeronautische diensten
ontwikkeld worden.
Potentieel is

Het bestaande luchthavengebouw bevat voldoende ruimte voor vergroting
van de dienstverlening aan passagiers en andere luchthavenbezoekers. Echhet luchthavengebouw
ter, een herinrichting van het gebouw en operationele faciliteiten is vereist om
een meer aantrekkelijke omgeving te creëren en het verblijfsproduct te verteren. Het hierna doorgerekende
businessplan houdt rekening met een dergelijke investering.
… mits aanpassingen aan

Op dit moment wordt de luchthaven door passagiers vooral gebruikt om zo
snel mogelijk weer buiten (hetzij in het vliegtuig hetzij in de auto) te geraken.
volwaardig ‘onderdeel’ van
Herpositionering van het luchthavenproduct in combinatie met nieuwe diende vakantiebeleving
sten en producten moet het gebruik van en verblijf op de luchthaven een
echt onderdeel van de vakantie maken: ontspannen voor vertrek en voorbereiding op de reis en een prima
afsluiting van de vakantie bij aankomst. Wegbrengers en afhalers worden in dit geheel betrokken; meer persoonlijk en directer met reiziger dan op andere luchthavens mogelijk is. Het businessconcept veronderstelt
De luchthaven wordt een
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een actieve rol in deze middels het aantrekken van één of meerdere geschikte private spelers.
De luchthaven wordt nu al veelvuldig gebruikt door niet-reizigers. De aanwezige horeca heeft een goede naam in de regio en wordt ook vaak als ontplek voor niet-reizigers
moetingsplek in de regio gebruikt. De kracht van de luchthaven als locatie,
met nabij gelegen winkelfaciliteiten kan en moet verder ontwikkeld worden. Dit is belangrijk om voldoende
kritische massa te generen voor de dienstverlening aan passagiers en daarmee het ontwikkelen van nieuwe
bronnen van inkomsten.
Aantrekkelijke ontmoetings-

In de reeds vermelde VIL-studie wordt aangeven dat nieuwe mogelijkheden
kunnen bestaan uit het versterken van de opleidingsfunctie en/of onderhoudsdersteunende activiteiten
functie op en rond de luchthaven. De ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe
generatie vliegtuigen in het business segment en regional jets bieden mogelijkheden om de luchthaven samen
met de aanwezig opleidingsfaciliteiten in Oostende actief op de markt te positioneren. Diverse studies laten
bovendien zien dat mogelijkheden voor gezamenlijk onderhoud van civiele en militaire vliegtuigen tot nieuwe
kansen op de markt kunnen leiden. De kracht van Oostende is gelegen in de lange runway die voor alle
type vliegtuigen geschikt is in combinatie met de mogelijkheid om de vereiste hangars te ontwikkelen en de
aanwezigheid van scholing en kennisbronnen.
Aansnijden van andere on-
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Voorstel van organisatiemodel
Generator van een maatschapelijk gedragen non-aëronautische ontwikkeling

Qua organisatiemodel van de luchthaven wordt hier een splitsing gesuggereerd in een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) en een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM). Deze splitsing kadert binnen
en houdt rekening met de principes naar voren geschoven in de Visienota van de Vlaamse Regering, wat
concreet inhoudt: (1) behoud van huidige ICAO statuut, (2) een ‘balanced growth’ binnen de contouren van
de thans vigerende milieuvergunning en (3) het bereiken van een ‘level playing field’ voor de Vlaamse regionale
luchthavens.
De LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) is een nv van publiek recht die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de bestaande
voor de LOM
en toekomstige basisinfrastructuur van de luchthaven, samen met het operationeel
houden van de luchthaven (inclusief brandweer en dergelijke). Onder ‘basisinfrastructuur’ wordt begrepen:
startbaan, taxibanen, bijhorende installaties en landzijde toegangswegen. LOM is derhalve verantwoordelijk
voor het blijvend voldoen aan de huidige en toekomstige ICAO-eisen. LOM stelt deze gecertificeerde basisinfrastructuur en aanverwante (zoals gronden) ter beschikking aan LEM.
Beheerstaken

Aandeelhouder in LOM is het Vlaams Gewest, eventueel door tussenkomst van de ParticipatieMaatschappijVlaanderen (PMV).
De LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM) is een nv van privaat recht die zich uitsluitend richt op de vermarkting van de luchthaven. LEM is derhalve verantwoordelijk voor het zo goed moCommerciële taken
gelijk uitbaten van de mogelijkheden aan aëronautische (luchtverkeer en –vervoer) en
voor de LEM
non-aëronautische zijde (waaronder vastgoed). LEM kan dus al haar energie richten
op het optimaliseren van de commerciële exploitatie en hoeft zich niet, of in beperkte mate (cfr. klein onderhoud), te bekommeren om de beheersaspecten van de basisinfrastructuur. Deze onderneming kan klein zijn
in omvang wanneer een groot deel van de commerciële activiteiten via contracten uitbesteed worden. De
belangrijkste taken zijn dus marketing, sales en business development, zowel aëronautisch als non-aëronautisch (weliswaar luchthaven gerelateerd), binnen de thans vigerende milieu-contouren en rekening houdend
met het maatschappelijke draagvlak.
Het aandeelhouderschap is in handen van één of meerdere private partners (eventueel aangevuld met (semi)publieke partners (niet het Vlaams Gewest)), aan te duiden middels een gerichte tenderprocedure, die mogelijk ook zelf instaan voor de afhandeling op de luchthaven. Het kan desgevallend aangevuld worden met
een strategische positiename door publieke partners als bewaker van de (lokale) publieke belangen, het
maatschappelijk draagvlak en als liaison officer ten overstaan van LOM.

17

BUSINESSPLAN LUCHTHAVEN OOSTENDE

VIL © 2007

LOM draagt dus zorg voor de beschikbaarheid van de basisinfrastructuur, conform de vigerende eisen (nu en in de toekomst), aan LEM. LEM heeft als opvan de aandeelhouders
dracht om de luchthaveninfrastructuur zo goed mogelijk te vermarkten, in lijn
met het in Hoofdstuk 2 beschreven businessconcept.
Onderlinge relaties en rol

In vergelijking met de huidige situatie zal bij LEM veel meer de nadruk liggen op de (ontwikkeling) van de markt
en een commercieel verantwoorde bedrijfsvoering.

Redenen voor splitsing

De redenen voor een (behoud van de al de facto nu bestaande) splitsing in een Ontwikkelingsmaatschappij en
een Exploitatiemaatschappij zijn velerlei: De splitsing schept de nodige voorwaarHet beter kunnen aanden om private partijen te interesseren voor een (belangrijke) participatie in LEM.
trekken van strategische
Binnen deze Exploitatiemaatschappij zijn de investeringen voor de deelnemende
partners binnen LEM
aandeelhouders: (1) bij aanvang te overzien omdat met een relatief beperkte
investering een substantieel aandeel in het aandelenkapitaal en dus zeggenschap kan verworven worden over
de verdere ontwikkeling en vermarkting van de luchthaven; (2) interessant omdat vanwege deze investeringen
een redelijk rendement (10%) haalbaar wordt en (3) de risico’s die over de investeringssom gelopen worden
redelijk zijn omdat het grootste deel van de vaste kosten van een luchthaven bij LOM zal ondergebracht zijn.
Zodoende is het makkelijker om private partijen aan te trekken dan in het geval er geen splitsing zou zijn.
De splitsing stelt LEM in staat om, zeker na het selecteren van een
geschikte private partner op basis van een doelgerichte tenderproondernemingscultuur in LEM
cedure, een organisatiecultuur te hanteren die blijk geeft van een
doortastende markt- en marketing georiënteerde onderneming die tegelijkertijd oog heeft voor de ruimere
lokale en bovenlokale publieke belangen.
Snellere introductie van een dynamische

De splitsing vertaalt zich in een betere scheiding van de relevante publieke en private belangen. Het creëert
tevens de voorwaarden voor een betere en meer zuivere invulling van de publieke
Geen belangenfunctie ten aanzien van vigerende regelgeving en normering, inzake milieu, safety &
verstrengeling
security etc.
De splitsing resulteert in lagere financieringskosten dan in de situatie van een onderneming die infrastructuurontwikkeling én exploitatie combineert. Door het grootste gedeelte van
Lagere financieringskosten
de luchthavengerelateerde activa onder te brengen op de balans van de
Ontwikkelingsmaatschappij, kunnen deze activa op een relatief goedkope manier gefinancierd worden. De
financiering van LOM vindt in principe (grotendeels) plaats met eigen vermogen van de publieke aandeelhouder (Vlaams Gewest), waarvoor slechts een geringe (tot geen) vergoeding wordt gevraagd. Of omgekeerd,
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wanneer deze kapitaalintensieve activa (runway, taxibanen, aprons, etc) door private partijen zouden moeten
gefinancierd worden (als deze al daartoe bereid zouden worden gevonden), dan zouden deze mogelijk een
fors hogere vergoeding vragen waardoor de financieringskosten zouden stijgen.
Daar de belangrijkste activa (inclusief gronden) publieke eigendom blijven, behouden de publieke partners de
nodige flexibiliteit indien het verder vermarkten van de luchthaven door LEM alsnog
Flexibiliteit voor de
niet succesvol zou blijken. De waarde van de door publieke partners ingebrachte en
publieke partners
ter beschikking gestelde activa (in het bijzonder de gronden) blijft minstens gehandhaafd, zelfs bij falen van LEM.
ESR-neutraliteit

Begrotingstechnisch gezien is de (éénmalige) kapitaalsinjectie door het Vlaams Gewest
in LOM, ESR-95 neutraal.

Vereist transitiepad
Om naar de gewenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort mogelijk gehouden transitietraject
vereist, wil Oostende niet verder marktopportuniteiten verliezen binnen de
Selectie van private partner(s)
hyperconcurrentiële markten waarbinnen zij actief is. Het strekt tevens
voor LEM via tenderprocedure
tot de aanbeveling dat het Vlaams Gewest leidend is in de selectie van de
partijen voor LEM, middels een openbare procedure.
De DAB Luchthaven Oostende blijft in de transitieperiode gewoon bestaan, terwijl er actieve voorbereiding
worden gemaakt voor de oprichting van LOM en LEM. Om naar de geKorte transitie met draagvlak
wenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort mogelijk transitietraject vereist, wil Oostende niet verder marktopportuniteiten verliezen binnen de hyperconcurrentiële markten
waarbinnen zij actief is.
Een succesvolle transformatie van de regionale luchthaven Oostende is voor een groot deel afhankelijk van
de locale spelers, zowel aan publieke als aan private zijde: de Stad Oostende, MBZ, AGHO, WVI, Westtoer,
RESOC, VOKA, etc.. Dit duurzaam commitment moet kunnen afgedwongen worden op een doordachte
contractuele basis. Enkel met een dergelijk (boven)lokaal gedragen commitment heeft de luchthaven van
Oostende een reële kans op een duurzame en rendabele exploitatie.
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Financiële analyse
In het kader van deze studie werden verschillende financiële analyses uitgewerkt vertrekkende van het realistische businessconcept gecentreerd rond de ontwikkeling van de rol als ketenmanager in vracht, versterking
van de passagiersmarkt en ook ontwikkeling van maatschappelijk
gedragen non-aeronautische inkomstenstromen en de voorgeContinuering van huidige situatie als refestelde handhaving van de scheiding tussen een LuchthavenOntrentiebasis en twee alternatieven inzake
wikkelingsMaatschappij (LOM) enerzijds en een LuchthavenExrisicoverdeling tussen LOM en LEM
ploitatieMaatschappij (LEM) anderzijds.

Naast een financiële doorrekening bij continuering van de huidige situatie (dit louter als referentiebasis), zijn
twee alternatieven uitgewerkt die op een verschillende manier invulling geven aan de risicoverdeling tussen
LOM en LEM inzake opbrengsten, kosten en investeringen.
Alternatief 1 veronderstelt dat zowel LOM als LEM in staat moeten zijn om een gezonde exploitatie te
bewerkstelligen (weliswaar met verschillende eisen aan wat een ‘gezonde’ exploitatie mag of moet inhouden),
vertrekkende van een eigen inkomstenstroom. Dit alternatief voorziet in een verdeling van de aëronautische
inkomsten tussen LOM en LEM, terwijl de non-aëronautische volledig toevloeien naar LEM.
Alternatief 2 beoogt geen onderlinge verdeling van start- en landingsgelden, maar veronderstelt de betaling van een concessievergoeding door LEM aan LOM. De hoogte van deze concessievergoeding is het
voorwerp van onderhandeling, binnen de context van een af te sluiten concessiecontract tussen LOM en
LEM. De aëronautische en non-aëronautische inkomsten (en kosten) komen volledig ten goede aan de LEM,
dat een concessievergoeding betaalt aan LOM ter dekking van investeringen in en structureel onderhoud van
basisinfrastructuur
De gedetailleerde financiële analyse van de referentie en de alternatieven werd overgemaakt aan de bevoegde
minister en zullen gebruikt worden als basis voor de tenderprocedure.
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Conclusies en aanbevelingen
De bedrijfseconomische en maatschappelijke startbasis voor een
verdere, duurzame en rendabele ontwikkeling van de luchthaven
duurzame ontwikkeling van de luchthaven
van Oostende is alleszins niet ongunstig te noemen, zij het dat
deze basis aan de vrij smalle kant is en onder druk staat door de omvangrijke investeringen in basisinfrastructuur die vereist zijn om te blijven voldoen aan de ICAO standaarden.
Er is al een redelijke startbasis voor een

De uitdaging, neer te leggen bij de aan te trekken (private) partner(s) die zal/zullen instaan voor het op een
professionele manier vermarkten van de luchthaven, ligt in de combinatie van het opnemen van de rol als
‘logistieke ketenmanager’ voor het vrachtsegment en als creatieve (niche)speler in het chartersegment. In het
eerste geval is niet alleen de luchtzijdige ontwikkeling van belang, maar zo mogelijk belangrijker is de landzijdige ontwikkeling richting een ‘logistics & industrial park’ op de bedrijventerreinen van WVI op de luchthaven.
De bedrijfseconomische basis voor LEM is weliswaar relatief klein in het financiële haalbaarheidsonderzoek, wanneer enkel de aëronautische inkomsten in
LEM is gelegen in de nonrekening zouden worden gebracht; het belangrijkste perspectief tot grotere
aëronautische ontwikkeling
(positieve) cash flows is overigens in het non-aëronautische gelegen, hetgeen een belangrijke positieve uitdaging neerlegt bij de, middels een tenderprocedure, aan te duiden private
partner(s) voor LEM.
Belangrijkste up-side voor

De landzijdige ontwikkeling van de luchthaven op de bedrijventerreinen van de WVI vormt eveneens een belangrijke impuls voor de instroom aan non-aëronautische inkomsten. De WVI moet in deze een strategische
keuze maken of zij wil deel uitmaken van LEM, of desgevallend zelfs van LOM.
Vanuit deze context beschouwd voorziet Alternatief 2 (model mét toepassing
van een concessievergoeding) in de meest zuivere rolverdeling tussen LOM en
cessie) is aan te bevelen
LEM in termen van commerciële bewerking van de markt; een rolverdeling die
trouwens al deels aansluit op de bepalingen terzake in de Visienota van Vlaamse Regering inzake regionale
luchthavens. De risico’s van de publieke aandeelhouders in LOM (waaronder het Vlaams Gewest) zijn het
beste afgeschermd in dit Alternatief gezien het hanteren van een vaste concessievergoeding, terwijl de (private
partner(s) binnen de) LuchthavenExploitatieMaatschappij de beste mogelijkheden wordt geboden om additionele meerwaarde te creëren. De financiële inbreng van het Vlaams Gewest in LOM blijft overigens beperkt tot
de vereiste investeringen in basisinfrastructuur, nodig om de luchthaven op ICAO peil te houden. Alle andere
investeringen vanuit LOM dienen gefinancierd te worden vanuit de eigen opbrengsten van LOM.
Alternatief 2 (vaste con-

Selectie

van

private

partner(s) voor LEM via
tenderprocedure

Om naar de gewenste toekomstige situatie over te gaan, is een zo kort mogelijk
transitietraject vereist, wil Oostende niet verder marktopportuniteiten verliezen
binnen de hyperconcurrentiële markten waarbinnen zij actief is. Het strekt tevens
tot de aanbeveling dat het Vlaams Gewest leidend is in de selectie van de partijen

21

BUSINESSPLAN LUCHTHAVEN OOSTENDE

VIL © 2007

voor LEM, middels een openbare procedure. De DAB Luchthaven Oostende blijft in de transitieperiode gewoon bestaan, terwijl er actieve voorbereiding worden gemaakt voor de oprichting van LOM en LEM.

Noodzaak van een ‘level playing field’
voor alle Vlaamse regionale luchthavens
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Er dient bij voorkeur gestreefd te worden naar een ‘level playing
field’ voor alle Vlaamse, regionale luchthavens.
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Verklarende woordenlijst

aëronautisch

betrekking hebbend op de luchtzijdige verkeers- en vervoersbewegingen

balanced growth

een evenwicht tussen economische groei en respect voor leef- en woonkwaliteit

ESR ’95

Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap

footlose

niet structureel lokaal verankerd en daardoor vlot verplaatsbaar

free cash flow

som van cash flow uit niet-financierings- en uit financieringsactiviteiten, oftewel
de hoeveelheid cash die onderneming ‘vrij’ kan distribueren aan haar eigen en/of
vreemd vermogen verschaffers en dat niet beschikbaar hoeft gehouden te worden
voor werkkapitaal of investeringen in vaste activa.

ICAO

International Civil Aviation Organization

inbound

inkomend

LEM

LuchthavenExploitatieMaatschappij

LOM

LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij

non-aëronautisch

betrekking hebbend op de landzijdige ontwikkeling van de luchthaven

sea-air concept

interactie op het niveau van de goederenstromen tussen lucht- en zeehaven

sunk cost

uitgaven die per definitie als niet recupeerbaar en dus als definitief verloren worden
beschouwd

transport cut-off tijd

hier bedoeld als: laatste moment van vertrek vanuit het warehouse of de productiefaciliteit om tijdig om de luchthaven te zijn voor verdere verzending
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