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Samenvatting 

Op 20 juli 2017 heeft de Royal Schiphol Group N.V. (hierna: RSG) de eerste versie van het 

Toerekeningssysteem 2019-2021 voor de kosten en opbrengsten van luchtvaartactiviteiten ter 

beoordeling voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).  

 

Gedurende de maanden augustus 2017 tot en met april 2018 hebben meerdere overleggen 

plaatsgevonden tussen de ACM en RSG en heeft de ACM vragen over het Toerekeningssysteem 

gesteld. RSG heeft op 25 april 2018 de eindversie van het Toerekeningssysteem 2019-2021 bij de 

ACM ingediend. 

 

Voor de toerekening van kosten, opbrengsten en materiële vaste activa aan luchtvaart- en 

beveiligingsactiviteiten stelt RSG een toerekeningssysteem op dat goedgekeurd moet worden door de 

ACM. Het toerekeningssysteem geeft de principes aan op grond waarvan wordt vastgesteld in welke 

mate productiemiddelen worden aangewend voor luchtvaart- en beveiligingsactiviteiten. Het 

toerekeningssysteem moet voldoen aan eisen van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit. 

De in het toerekeningssysteem beschreven principes moeten leiden tot kostengeoriënteerde tarieven 

voor luchtvaart- en beveiligingsactiviteiten. 

 

In dit besluit beoordeelt de ACM of de structuur, de grondslagen en de verdeelsleutels van het 

Toerekeningssysteem voldoen aan de wettelijke eisen. Als de structuur, de grondslagen en de in het 

Toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels aan de eisen voldoen, kunnen met toepassing van 

het Toerekeningssysteem kostengeoriënteerde tarieven worden bepaald. 

 

Grondslagen en structuur 

De ACM heeft bij de beoordeling van de grondslagen van het Toerekeningssysteem onder andere 

gelet op de wijze waarop RSG haar kosten en opbrengsten voor de luchtvaartactiviteiten budgetteert 

in het kader van de vaststelling van driejarige tarieven, de door RSG gehanteerde 

afschrijvingsmethoden en de wijze waarop de vermogenskostenvoet voor de luchtvaartactiviteiten tot 

stand komt. Daarnaast heeft de ACM onder andere aandacht besteed aan de wijze waarop het 

efficiëntieresultaat op grote investeringen in het kader van het systeem van efficiëntieprikkels wordt 

berekend. De ACM constateert dat de grondslagen en de structuur van het Toerekeningssysteem en 
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de mate van transparantie in het Toerekeningssysteem zodanig zijn dat aan de vereisten van 

integraliteit, proportionaliteit en marktconformiteit is voldaan. 

 

Verdeelsleutels 

Een deel van kosten en opbrengsten voor luchtvaartactiviteiten wordt rechtstreeks en volledig 

toegerekend aan luchtvaartactiviteiten. De kosten van productiemiddelen, die deels voor 

luchtvaartactiviteiten en deels voor niet-luchtvaartactiviteiten worden aangewend, moeten volgens de 

proportionaliteitseis worden toegerekend, dus naar de mate waarin zij daadwerkelijk voor 

luchtvaartactiviteiten worden gebruikt. Voor deze gedeelde kosten zijn verdeelsleutels nodig. De ACM 

is van oordeel dat alle in het Toerekeningssysteem beschreven verdeelsleutels die gehanteerd worden 

bij de toerekeningen in de vorm van doorbelastingen en allocaties, in overeenstemming zijn met 

hetgeen daarvoor wettelijk is vereist. 

 

Conclusie 

De ACM concludeert dat het Toerekeningssysteem voldoet aan de gestelde eisen en verleent daarom 

haar goedkeuring aan het door RSG voorgelegde Toerekeningssysteem 2019-2021. 
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1 Inleiding en procedures 
 

1 De Royal Schiphol Group N.V. (RSG)1 is op grond van artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet 

luchtvaart verplicht om een toerekeningssysteem vast te stellen voor kosten en opbrengsten van 

de activiteiten, bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart (Wlv).2 Dit 

toerekeningssysteem moet ter goedkeuring aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden 

voorgelegd. 

  

2 Het huidige Toerekeningssysteem 2017-2018, dat geldt tot en met 31 december 2018 is 

goedgekeurd bij besluit van de ACM van 6 juni 2016.3 In verband met het verstrijken van de 

geldigheidstermijn van het huidige Toerekeningssysteem en het van kracht worden van 

wijzigingen in de Wet luchtvaart per 1 juli 2017 heeft RSG op 20 juli 2017 een geactualiseerde 

versie van het Toerekeningssysteem met een looptijd van 3 jaar ter goedkeuring aan de ACM 

voorgelegd.  

 
3 De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van een aanvraag in de zin van artikel 8.25g, 

eerste lid van de Wlv een besluit nemen op de aanvraag.4 Bij brief van 11 augustus 2017 heeft de 

ACM aan RSG het voornemen kenbaar gemaakt om de beslistermijn op grond van artikel 3:18 lid 

2 met vier maanden te verlengen, en RSG in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te 

geven.5 RSG heeft per brief van 18 augustus 2017 te kennen gegeven hiertegen geen bezwaar te 

hebben.6 Bij besluit van 24 augustus 2017 heeft de ACM de beslistermijn verlengd met 4 

maanden.7 De beslistermijn loopt derhalve af op 22 mei 2018.8 

 
4 Waar de ACM daartoe aanleiding heeft gezien heeft zij RSG verzocht het op 20 juli 2017 

ingediende Toerekeningssysteem aan te passen, zodat voldaan werd aan de daaraan gestelde 

wettelijke vereisten van integraliteit, proportionaliteit en marktconformiteit. Voor dat doel zijn aan 
                                                        
1 De Royal Schiphol Group N.V. is de exploitant van de luchthaven Schiphol in de zin van artikel 8.1b van de Wet 

luchtvaart. 
2 Het betreft de activiteiten van de exploitant van de luchthaven Schiphol ten behoeve van het gebruik van de luchthaven 

door gebruikers. Deze activiteiten zijn nader gedefinieerd in artikel 2 van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol, Stb. 

2017,187. 
3 Zaaknummer: 14.1344.40. 
4 Artikel 8.25g lid 6 Wlv jo. artikel 3:18 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.  
5 Kenmerk: ACM/DTVP/2017/204794. 
6 Kenmerk: ACM/IN/238700. 
7 Kenmerk: ACM/DTVP/2017/205010.  
8 De beslistermijn loopt af op 22 mei 2018, aangezien 20 mei 2018 valt op een zondag, en 21 mei 2018 samenvalt met 

tweede Pinksterdag (artikel 1 lid 1 jo. artikel 3 lid 1 van de Algemene termijnenwet). 
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RSG zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld. Dit iteratieve proces heeft geresulteerd in het 

Toerekeningssysteem, dat ter inzage is gelegd. 

 
5 Op grond van artikel 8.25g, zesde lid, van de Wet luchtvaart is op de voorbereiding van besluiten 

tot goedkeuring van het toerekeningssysteem door de ACM afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) van toepassing. Door middel van een publicatie in de Staatscourant van 26 

januari 2018 alsmede een publicatie op de website van de ACM heeft de ACM kennis gegeven 

van het ontwerpbesluit. Gelijktijdig heeft de ACM het ontwerpbesluit met de stukken die daarop 

betrekking hebben ter inzage gelegd voor een periode van zes weken, eindigend op 9 maart 2018. 

 
6 Gedurende de periode van zes weken vanaf het moment van ter inzagelegging zijn 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren te 

brengen.  

 
7 De ACM heeft op 9 maart 2017 schriftelijke zienswijzen ontvangen van de Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij (KLM) en gezamenlijk van BARIN en IATA waarbij ook Ryanair en de International 

Airlines Group (IAG) zich hebben aangesloten.9 Deze partijen worden in dit besluit gezamenlijk 

aangeduid als BARIN et al. De zienswijze van BARIN et al. bevatte gronden die waren 

aangemerkt als ‘preliminary’. Daarnaast ontbrak bij deze zienswijze ondertekening door of 

namens alle betrokken organisaties. De ACM heeft BARIN bij brief van 14 maart 2018 in de 

gelegenheid gesteld de zienswijze definitief te maken en deze te voorzien van ondertekening.10 

De ACM heeft de definitieve zienswijze van BARIN, Ryanair, IAG en IATA op 23 maart 2018 

ontvangen.11 Voor de formele en inhoudelijke beoordeling van deze zienswijzen verwijst de ACM 

naar hoofdstuk 5 respectievelijk de Nota van Bevindingen, die als bijlage bij dit besluit is 

opgenomen en hiervan deel uitmaakt.  

 

8 De ACM heeft RSG in de gelegenheid gesteld om op de zienswijzen te reageren. RSG heeft bij 

brief van 26 maart 2018 gereageerd op de zienswijze van KLM en bij brief van 18 april 2018 op de 

zienswijze van BARIN et al.12 Naar aanleiding daarvan hebben de ACM en RSG op ambtelijk 

niveau nader overleg gevoerd, voor zover de ingediende zienswijzen aanleiding gaven tot 

aanpassingen van onderdelen van het Toerekeningssysteem. Specifiek over de toerekening van 

de kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur (GMI) heeft de ACM tijdens een 

bijeenkomst met Schiphol op 5 april 2018 nadere vragen gesteld. In de periode daarna heeft de 

ACM over de toerekening van de kosten van de GMI apart overleg en brief- en e-mailwisselingen 

                                                        
9 Zienswijze KLM: ACM/IN/412796, zienswijze BARIN, IATA, Ryanair en IAG: ACM/IN/412796 
10 Kenmerk ACM/UIT/490444 
11 Kenmerk ACM/IN/414473 
12 Reactie Schiphol op zienswijze KLM: ACM/IN/414449, reactie Schiphol op zienswijze BARIN, IATA, Ryanair en IAG: 

ACM/IN/415222 
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gehad met Schiphol, welke uiteindelijk geleid hebben tot een wijziging in het 

toerekeningssysteem.13 

 

9 In dit besluit verleent ACM goedkeuring aan het Toerekeningssysteem, zoals dat door Schiphol 

bij de ACM is ingediend op 9 juli 2018, met inbegrip van de wijzigingen die in het 

Toerekeningssysteem zijn aangebracht naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. 

 

2 Juridisch kader 

10 Voor de toerekening van de opbrengsten en de kosten aan luchtvaartactiviteiten stelt RSG een 
toerekeningssysteem vast dat ter goedkeuring aan de ACM moet worden voorgelegd. Het 
toerekeningssysteem geeft de principes aan op grond waarvan RSG vaststelt in welke mate 
productiemiddelen worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten. Door toepassing van dit 
toerekeningsysteem, komt RSG tot vaststelling van de tarieven voor luchtvaartactiviteiten.  
 

11 In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen geschetst welke eisen bij of krachtens de Wet luchtvaart14 
aan het toerekeningssysteem gesteld worden. Daarbij worden de belangrijkste wijzigingen die de 
wetswijziging van 1 juli 201715 met zich meebracht uiteengezet.  
 

2.1 De Wet luchtvaart 

 

12 Per 1 juli 2017 is de systematiek voor vaststelling van tarieven en voorwaarden voor RSG 

gewijzigd in de Wet luchtvaart. De oude wetgeving schreef voor dat RSG eens per jaar tarieven 

en voorwaarden moest vaststellen. Nu bepaalt artikel 8.25d lid 1 van de Wlv dat RSG eenmaal 

per drie jaar tarieven en voorwaarden vaststelt. Artikel 8.25d lid 1 en 2 van de Wlv bepalen 

daartoe het volgende: 

 

“1 De exploitant van de luchthaven stelt eenmaal per drie jaar de tarieven en voorwaarden voor 

de eerstkomende periode van drie jaar vast voor de activiteiten van de exploitant van de 

luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers.  

2 De in het eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden kunnen binnen de periode van drie jaar 

per jaar verschillen.” 

 
                                                        
13 Op 23 mei 2018 heeft Schiphol haar zienswijze hierover gegeven: ACM/IN/416571. Hierop heeft de ACM per brief van 

8 juni 2018 gereageerd (ACM/UIT/495446). Schiphol heeft op 20 juni 2018 gereageerd op deze brief (ACM/IN/417591). 

Zie paragraaf 2.6 in de Nota van Bevindingen over de wijzigingen van de toerekening van de kosten van de GMI.  
14 Wet van 18 juni 1992, Stb. 1992, 368, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 augustus 2017, Stb. 2017, 321. 
15 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet 

luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol, Stb. 2017, 188. 
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13 Artikel 8.25dc, derde lid van de Wlv bepaalt het volgende over de tarieven voor 

luchtvaartactiviteiten:  

 

“3 De in artikelen 8.25d en 8.25db bedoelde tarieven zijn voor het geheel van de activiteiten 

kostengeoriënteerd.”16 

 

14 Daarnaast bepaalt artikel 8.25dc, vierde lid van de Wlv dat ook de tarieven voor het geheel van de 

beveiligingsactiviteiten kostengeoriënteerd zijn: 

 

“4 Onverminderd het derde lid zijn de tarieven voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten 

behoeve van de burgerluchtvaart kostengeoriënteerd.” 

 

15 Om tot kostengeoriënteerde tarieven te komen, stelt artikel 8.25g, eerste lid van de Wlv dat RSG 

een toerekeningssysteem vaststelt en benoemt aan welke eisen het toerekeningssysteem moet 

voldoen:  

 

“1 De exploitant van de luchthaven stelt een toerekeningssysteem vast voor de jaarlijkse kosten 

en opbrengsten van de activiteiten, bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, dat voldoet aan de eisen 

van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit. De exploitant van de luchthaven legt het 

toerekeningssysteem ter goedkeuring voor aan de Autoriteit Consument en Markt.” 

 

16 Op grond van het overgangsrecht van artikel 12.6a, zesde lid van de Wlv, legt RSG binnen vier 

weken na het tijdstip van inwerkingtreding van de wetswijziging (Stb. 2017, 188) een 

toerekeningssysteem voor aan de ACM. 

 

17 Artikel 8.25dd, tweede lid Wlv bepaalt voorts:  

 

“2 De exploitant van de luchthaven neemt bij de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde vaststelling 

van de tarieven, de toegerekende opbrengsten in aanmerking uit de overige activiteiten van de 

exploitant van de luchthaven die rechtstreeks verband houden met de in artikel 8.25d, eerste lid, 

bedoelde activiteiten.” 

 

18 Sinds 1 juli 2017 gelden er bovendien nieuwe regels voor investeringsprojecten. Deze regels zijn 

opgenomen in artikel 8.25df van de Wlv. Voor de onderhavige beoordeling is in het bijzonder het 

vijfde lid van belang:  

                                                        
16 Artikel 8.25db is nieuw sinds 1 juli 2017, en bepaalt dat RSG in bepaalde gevallen nieuwe tarieven kan vaststellen voor 

het resterende gedeelte van de drie-jarige tariefsperiode. Dat kan bijvoorbeeld in geval van de inwerkingtreding van 

veranderingen van beveiligingsmaatregelen (lid 1) of als sprake is van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden (lid 

2). 
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5 De exploitant van de luchthaven doet, na afloop van de realisatie van elk investeringsproject, of 

elk afzonderlijk onderdeel daarvan, aan de leden van de in het eerste lid, bedoelde projectgroep, 

mededeling ter zake van in ieder geval de daadwerkelijke uitgaven en de gerealiseerde 

functionele specificaties van dat investeringsproject, of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, en de 

verschillen met de investeringsbegroting, respectievelijk de in het kader van de aanbesteding 

vastgestelde functionele specificaties. 

 

19 Verder is artikel 8.25dg, negende lid van de Wlv van belang, dat in samenhang met artikel 8.25df 

het systeem van efficiëntieprikkels over investeringsprojecten boven de drempelwaarde van 20 

miljoen euro17 voorschrijft: 

 

“9 Indien de in artikel 8.25df, vijfde lid, bedoelde daadwerkelijke investeringsuitgaven lager zijn 

dan de in artikel 8.25df, vierde lid, dan wel zesde lid, bedoelde investeringsbegroting en het 

verschil tussen die uitgaven en de begroting groter is dan een bij algemene maatregel van bestuur 

vast te stellen percentage18, verrekent de exploitant van de luchthaven dit verschil, in afwijking van 

het zesde lid, met het oog op een in artikel 8.25d, vierde lid, bedoelde aanpassing van de tarieven, 

en met inachtneming van dit lid, gedurende de resterende jaren van de in artikel 8.25d, eerste lid, 

bedoelde periode van drie jaar, waarin het investeringsproject of een onderdeel daarvan in gebruik 

wordt genomen en de direct daarop volgende periode van drie jaar. De verrekening van het 

verschil in de in de vorige volzin bedoelde periode is gelijk aan de helft van het verschil in 

jaarlijkse afschrijvings-, vermogens- en operationele kosten dat het gevolg is van het verschil 

tussen de in artikel 8.25df, vierde lid, dan wel zesde lid, bedoelde investeringsbegroting, van het 

investeringsproject, en de lagere in artikel 8.25df, vijfde lid, bedoelde daadwerkelijke uitgaven van 

het investeringsproject. Het in dit lid bedoelde verschil volgt uit de financiële verantwoordingen.”  

 

20 Tot slot bepaalt artikel 8.25g, derde lid van de Wlv het volgende over de financiële 

verantwoording:  

 

‘3. Op grond van de gescheiden administratie binnen de boekhouding, bedoeld in het tweede lid, 

stelt de exploitant van de luchthaven jaarlijks een financiële verantwoording op over het 

voorafgaande boekjaar, die bestaat uit een afzonderlijke exploitatierekening en een overzicht van 

de toegedeelde materiële vaste activa voor het geheel van de activiteiten, bedoeld in artikel 8.25d, 

eerste lid. De financiële verantwoording bevat een toelichting en is voorzien van een verklaring 

van een onafhankelijke accountant.’  

                                                        
17 Deze drempelwaarde volgt uit artikel 8.1b, eerste lid van de Wlv, jo. artikel 1, tweede lid van het Besluit exploitatie 

luchthaven Schiphol 2017. 
18 Het percentage als bedoeld in 8.25dg, negende lid van de Wlv is op grond van artikel 21 van het Besluit vastgesteld op 

5%. 
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2.2 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 

 

21 Het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 201719 (hierna: het Besluit) stelt nadere regels voor de 

inrichting van het toerekeningssysteem. Ook zijn hierin de eisen van marktconformiteit, 

proportionaliteit en integraliteit nader uitgewerkt. 

 

22 In artikel 2, eerste lid, van het Besluit zijn de volgende categorieën van luchtvaartactiviteiten 

opgenomen:  

 

“1 De luchtvaartactiviteiten betreffen de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten 

behoeve van: 

a. het opstijgen en landen van luchtvaartuigen, waaronder in ieder geval het gebruik door 

luchtvaartuigen van taxi-, start- en landingsbanen en platforms; 

b. het parkeren van luchtvaartuigen, waaronder in elk geval het gebruik door luchtvaartuigen van 

parkeerfaciliteiten op de luchthaven; 

c. de afhandeling van passagiers van luchtvaartuigen en hun bagage, alsmede van vracht, in 

verband met het opstijgen en landen van luchtvaartuigen waaronder in ieder geval: 

1°. het gebruik van de passagiersterminals; en 

2°. het gebruik van de voorrijwegen; 

d. de uitvoering van de beveiliging van de burgerluchtvaart, waaronder mede begrepen de 

faciliteiten voor grenscontrole.” 

 

23 Artikel 2, tweede lid definieert de volgende activiteiten als overige activiteiten die rechtstreeks 

verband houden met de luchtvaartactiviteiten: 

 
“2 Tot de in artikel 8.25dd, tweede lid, van de wet bedoelde overige activiteiten die rechtstreeks 

verband houden met de luchtvaartactiviteiten behoren: 

a. de verlening van een concessie voor brandstoflevering aan luchtvaartuigen; 

b. utiliteitsdiensten; 

c. werkzaamheden door of vanwege de exploitant van de luchthaven die ten laste worden 

gebracht van luchtvaartactiviteiten en die in rekening worden gebracht aan derden; en 

d. de verstrekking van autorisaties voor beveiligd gebied aan derden.” 

 

                                                        
19 Besluit van 18 april 2017, houdende regels betreffende de exploitatie van de luchthaven Schiphol, Stb. 2017, 187. 
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24 De kosten van de in artikel 2, tweede lid, van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 

genoemde luchtvaartgerelateerde activiteiten zullen in totaliteit toegerekend worden aan de 

luchtvaartactiviteiten.20  

 

25 Artikel 29 zegt het volgende over de toerekening van kosten:  

 

“1 De operationele kosten en de kosten van de productiemiddelen, voor zover deze worden 

aangewend voor de luchtvaartactiviteiten worden bepaald en toegerekend overeenkomstig 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes. 

2 De jaarlijkse kosten van de luchtvaartactiviteiten worden als volgt toegerekend: 

a. alle kosten van de luchtvaartactiviteiten, met uitzondering van de kosten van rentedragende 

schulden, worden aan die activiteiten toegerekend; 

b. de kosten van productiemiddelen die uitsluitend worden aangewend voor de 

luchtvaartactiviteiten, worden geheel aan die activiteiten toegerekend; 

c. de kosten van productiemiddelen die in het geheel niet worden aangewend voor de 

luchtvaartactiviteiten, worden niet aan die activiteiten toegerekend; en 

d. de kosten van productiemiddelen die gedeeltelijk voor de luchtvaartactiviteiten en gedeeltelijk 

voor andere activiteiten worden aangewend, worden toegerekend in overeenstemming met de in 

het toerekeningssysteem opgenomen verdeelsleutels, die zijn gebaseerd op het daadwerkelijk 

gebruik van die productiemiddelen voor de luchtvaartactiviteiten. 

3 Het toerekeningssysteem bevat de principes op grond waarvan wordt vastgesteld in welke mate 

productiemiddelen worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten. 

4 De materiële vaste activa, die in gebruik zijn voor de luchtvaartactiviteiten, worden 

onderverdeeld in activa die uitsluitend voor die activiteiten worden aangewend en activa die deels 

voor die activiteiten worden aangewend en in overeenstemming daarmee worden toegedeeld. 

5 Materiële vaste activa worden pas aangewend voor luchtvaartactiviteiten na het moment van 

ingebruikneming voor dat doel. 

6 Goodwill wordt niet begrepen onder materiële vaste activa als bedoeld in het vierde lid. 

7 De materiële vaste activa die deels voor de luchtvaartactiviteiten worden aangewend, worden 

toegedeeld aan de hand van de op die activiteiten afgestemde en in het toerekeningssysteem 

opgenomen verdeelsleutels. 

8 Van de op grond van het vierde lid aan de luchtvaartactiviteiten toegedeelde materiële vaste 

activa wordt de waarde bepaald op basis van historische kostprijs en met toepassing van de door 

de exploitant van de luchthaven aangegeven afschrijvingsmethode. 

9 In afwijking van het achtste lid wordt van de op grond van het vierde lid aan de 

luchtvaartactiviteiten toegedeelde materiële vaste activa met een waarde van meer dan honderd 

                                                        
20 Zie artikelsgewijze toelichting bij het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Stb. 2017, 187, p. 35. Voor een 

toelichting op artikel 2 wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2 van het met dit besluit ingetrokken Besluit exploitatie 

luchthaven Schiphol (Stb. 2006, nr. 333). 
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miljoen euro waarvan de vervaardigingsperiode meer dan een jaar duurt en waarbij ten tijde van 

het investeringsbesluit wordt verwacht dat zich na de ingebruikneming een initiële overcapaciteit 

zal voordoen, de waarde bepaald op basis van de historische kostprijs, waarbij over de 

gebruikelijke economische levensduur wordt afgeschreven op basis van de unuïteitenmethode. 

10 De exploitant van de luchthaven stelt voor de activa waarop de unuïteitenmethode van 

toepassing is elke zes jaar het reëel constant bedrag van de afschrijvings- en vermogenskosten 

per eenheid vast, waarbij deze zes jaar gekoppeld wordt aan de kostenberekening van twee 

opeenvolgende tariefperioden. 

11 De waarde van de materiële vaste activa van de luchtvaartactiviteiten, bedoeld in het vierde lid, 

wordt aangeduid als Regulatory Asset Base. 

12 Voor de toerekening van kosten aan de luchtvaartactiviteiten worden de in het zevende lid 

bedoelde verdeelsleutels en de verdeelsleutels van andere productiemiddelen gehanteerd, waarbij 

geldt dat: 

a. de kosten rechtstreeks of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk rechtstreeks worden 

toegerekend met behulp van op de desbetreffende activiteiten gebaseerde verdeelsleutels met 

inachtneming van de in artikel 8.25g, eerste lid, van de wet genoemde beginselen van 

marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit, en 

b. de kosten die op grond van onderdeel a niet kunnen worden toegerekend aan een bepaalde 

activiteit, proportioneel worden toegerekend op grond van het aandeel van de kosten van de 

luchtvaartactiviteiten in de totale kosten. 

13 Als opbrengsten van luchtvaartactiviteiten worden toegerekend de opbrengsten uit 

luchtvaartactiviteiten en de opbrengsten uit de in artikel 2, tweede lid, bedoelde overige activiteiten 

die rechtstreeks verband houden met de luchtvaartactiviteiten.” 

 

26 Ingevolge artikel 29, derde lid, van het Besluit geeft het toerekeningssysteem de principes aan op 

grond waarvan wordt vastgesteld in welke mate productiemiddelen worden aangewend voor de 

luchtvaartactiviteiten. Het toerekeningssysteem dient, wat betreft de kosten en de opbrengsten, te 

leiden tot een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de kosten en opbrengsten die moeten 

worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten.21  

2.2.1 Integraliteit 

27 Artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit geeft invulling aan het vereiste van 

integraliteit. Volgens dit artikel worden alle kosten van de luchtvaartactiviteiten, met uitzondering 

                                                        
21 Zie artikelsgewijze toelichting bij het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Stb. 2017, 187, p.42. Voor een 

toelichting op artikel 29 wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 8 van het met dit besluit ingetrokken Besluit 

exploitatie luchthaven Schiphol. In deze toelichting bij artikel 8 wordt mede verwezen naar het algemene deel van deze 

toelichting (Stb. 2006, nr. 333). 
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van de kosten van rentedragende schulden aan die luchtvaartactiviteiten toegerekend22. 

 

28 Verder is in artikel 29, tweede lid, aanhef en onder b en c bepaald dat de kosten van 

productiemiddelen die alleen worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten, geheel aan die 

activiteiten worden toegerekend. En dat de kosten van productiemiddelen die in het geheel niet 

worden aangewend voor luchtvaartactiviteiten, niet aan die activiteiten worden toegerekend.  

2.2.2 Proportionaliteit 

29 Het vereiste van proportionaliteit ten aanzien van de principes in het toerekeningssysteem houdt 

in dat de kosten worden toegerekend naar verhouding tot het gebruik van de gebruikte 

productiefactoren voor luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten.23 Dit vereiste sluit aan bij 

de in artikel 29, tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit genoemde eis dat de kosten van 

productiemiddelen die gedeeltelijk voor luchtvaartactiviteiten en gedeeltelijk voor andere 

activiteiten worden aangewend, worden toegerekend in overeenstemming met het daadwerkelijk 

gebruik van die productiemiddelen voor de luchtvaartactiviteiten. Wat betreft de materiële vaste 

activa die deels voor de luchtvaartactiviteiten in gebruik zijn, is in artikel 29, zevende lid, van het 

Besluit bepaald dat zij worden toegedeeld aan de hand van de op die activiteiten afgestemde en in 

het toerekeningssysteem opgenomen verdeelsleutels. 

 

30 In artikel 29, twaalfde lid, van het Besluit is bepaald dat voor de toerekening van de kosten aan de 

luchtvaartactiviteiten de verdeelsleutels bedoeld in het zevende lid (materiële vaste activa), en de 

verdeelsleutels van andere productiemiddelen gehanteerd worden, waarbij geldt dat de kosten 

rechtstreeks of indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk rechtstreeks worden toegerekend met 

verdeelsleutels die zijn gebaseerd op de desbetreffende activiteiten. Daarbij moeten de 

beginselen van proportionaliteit en marktconformiteit in acht worden genomen. Bovendien moeten 

de kosten die op grond van onderdeel a niet kunnen worden toegerekend aan een bepaalde 

activiteit, proportioneel worden toegerekend op grond van het aandeel van de kosten van de 

luchtvaartactiviteiten in de totale kosten. 

2.2.3 Marktconformiteit 

31 Het vereiste van marktconformiteit houdt blijkens de parlementaire geschiedenis van de Wet 

luchtvaart in dat toerekening geschiedt volgens aanvaardbare bedrijfseconomische principes en 

dat vergoeding voor leveranties binnen het concern (mede gelet op het gezamenlijk gebruik van 

productiemiddelen voor luchtvaartactiviteiten en andere activiteiten) in overeenstemming is met 

wat daarvoor in de markt gebruikelijk is. Dit geldt ook voor de vergoeding van vermogenskosten. 

Het systeem moet een marktconforme toerekening van de kosten van zowel eigen als vreemd 

                                                        
22 Daarnaast zijn er een aantal andere kostensoorten die in het Besluit al zijn uitgezonderd van de toerekening aan 

luchtvaartactiviteiten, zoals de daadwerkelijk betaalde vennootschapsbelasting. 
23 Kamerstukken II, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 12. 
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vermogen garanderen.24  

 

32 Het vereiste van marktconformiteit komt naast de bepalingen in artikel 32 van het Besluit over de 

berekening van de vermogenskosten tot uitdrukking in de volgende bepalingen van het Besluit. 

 

33 De operationele kosten en de kosten van de productiemiddelen, voor zover deze worden 

aangewend voor de luchtvaartactiviteiten moeten op grond van artikel 29, eerste lid, van het 

Besluit worden bepaald en toegerekend overeenkomstig aanvaardbare bedrijfseconomische 

principes. Artikel 29, achtste lid, van het Besluit bepaalt dat de waarde van de op grond van het 

vierde lid aan de luchtvaartactiviteiten toebedeelde materiële vaste activa wordt bepaald op basis 

van de historische kostprijs en met toepassing van de door de exploitant aangegeven 

afschrijvingsmethode.  

2.3 Termijn voor goedkeuring 

34 Artikel 31 van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol bepaalt ten slotte het volgende over de 

termijn van goedkeuring: 

 

“De Autoriteit Consument en Markt verleent goedkeuring aan het toerekeningssysteem voor 

ten hoogste zes jaar, waarbij deze zes jaar gekoppeld wordt aan maximaal twee 

tariefperioden.” 

 

3 Beschrijving toerekeningssysteem 
 

35 Het Toerekeningssysteem van RSG omvat de principes op grond waarvan kosten en opbrengsten 

aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend. Deze principes en de financieel administratieve 

organisatie van RSG zijn weergegeven in de beschrijving van het Toerekeningssysteem. 

 

36 De in het Toerekeningssysteem beschreven toerekeningsstructuur kan als volgt schematisch 

worden weergegeven: 

 

 

                                                        
24 Kamerstukken II, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 12. 
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Figuur 1: Schematische weergave van de structuur van het Toerekeningssysteem van RSG 

37 In het hiernavolgende wordt kort beschreven langs welke stappen de toerekening financieel 

administratief verloopt.  

 

38 De kostenplaatsstructuur van de financiële administratie volgt de organisatiestructuur van de 

activiteiten van RSG. De kostenplaatsen van RSG zijn administratief geclusterd op het niveau van 

bedrijfsonderdelen of deelnemingen, de zogenaamde operating units (hierna: OU). Eén van de 

OU’s is de OU Aviation. Deze OU omvat de kostenplaatsen die zich geheel of gedeeltelijk 

bezighouden met luchtvaart- en beveiligingsactiviteiten. 

 

39 Via doorbelastingen en allocaties resulteert een toerekening van de geregistreerde kosten en 

opbrengsten naar vier zogenaamde Business Areas. Een Business Area (hierna: BA) bestaat uit 

een aantal Product Markt Combinaties (hierna: PMC). Een PMC is een clustering van activiteiten 

op basis van externe levering van een specifiek product aan een specifieke klantengroep, omvang 

(omzet, rendement, activa), risicoprofiel en regelgeving.25  

 

40 De resultaten van de luchtvaartactiviteiten worden in deze systematiek geclusterd naar de BA 

Aviation, die is opgesplitst in de PMC Aviation en de PMC Security. 

 

41 Aan de PMC Aviation worden de kosten en opbrengsten toegerekend van de in artikel 2, eerste lid 

sub a tot en met c van het Besluit beschreven categorieën van luchtvaartactiviteiten alsmede van 

activiteiten die rechtstreeks verband houden met luchtvaartactiviteiten, zoals beschreven in artikel 

2, tweede lid van het Besluit. Aan de PMC Security worden de kosten en opbrengsten van de 

beveiligingsactiviteiten, zoals genoemd artikel 2, eerste lid sub d van het Besluit toegerekend. 
                                                        
25 Zie beschrijving toerekeningssysteem Schiphol, hoofdstuk 4. 
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Voor wat betreft de overige opbrengsten verwijst RSG in het Toerekeningssysteem naar de 

inkomsten uit activiteiten die rechtstreeks verband houden met de luchtvaartactiviteiten die 

specifiek zijn benoemd in het Besluit exploitatie luchthaven RSG. 

 

42 De toerekening van kosten en opbrengsten aan voornoemde PMC’s vindt langs de volgende 

stappen plaats:  

 

1. Primaire registratie  

Financiële feiten, zoals de betaling van lonen en facturen, worden gecodeerd op kosten- en 

opbrengstensoorten en vervolgens toegewezen aan kostenplaatsen. Een kostenplaats valt samen 

met een afdeling of met specifieke activiteiten binnen een afdeling waarvoor de betreffende kosten 

worden gemaakt. 

 

2. Doorbelastingen  

Een deel van de geregistreerde kosten en opbrengsten van de kostenplaatsen wordt in verband 

met interne leveranties van goederen of diensten tussen kostenplaatsen verrekend met andere 

kostenplaatsen via zogenaamde doorbelastingen. Doorbelastingen worden in vier situaties 

toegepast: 

• Vanwege wettelijke of verslaggevingstechnische eisen: bijvoorbeeld als voor een 

dochteronderneming een aparte jaarrekening moet worden gedeponeerd. 

• Om opbrengsten van een PMC volledig te registreren (niet doorbelasten zou leiden 

tot onvolledige vastlegging van de opbrengsten): bijvoorbeeld verhuringen van RSG 

Real Estate of leveringen van Utility Services aan een andere PMC. 

• Om kosten te kunnen activeren bij de ontvangende kostenplaats: bijvoorbeeld voor 

uren van projectmedewerkers die gemaakt worden voor een andere PMC. 

• Om allocatie te vereenvoudigen: bijvoorbeeld door een deel van de kosten van een 

kostenplaats door te belasten kunnen de resterende kosten volledig rechtstreeks 

gealloceerd worden, dat wil zeggen zonder toepassing van een nadere 

verdeelsleutel. 

 

3. Allocaties  

De laatste stap in de toerekening betreft de toewijzing van toe te rekenen bedragen (ná 

doorbelasting) vanuit OU’s aan de PMC’s, de zogenaamde allocaties. In deze stap vindt ook de 

verdeling plaats van kosten van activa die ten behoeve van meerdere PMC’s worden aangewend. 

 

43 De totale aan de luchtvaartactiviteiten toe te rekenen kosten kunnen volgens twee invalshoeken 

zichtbaar worden gemaakt, naar kostenplaats en naar kostensoort. Beide dimensies worden 

uitgewerkt in het Toerekeningssysteem. In het Toerekeningssysteem wordt per doorbelasting- en 

allocatiesleutel weergegeven vanaf welke kostenplaatsen welke kostensoorten worden doorbelast 
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respectievelijk gealloceerd. De resultaten van dit kostentoerekeningsproces worden vervolgens 

gepresenteerd tijdens de consultatie van tarieven en voorwaarden aan luchtvaartmaatschappijen. 

 

44 Ook de informatie tijdens de tariefconsultatie wordt zowel gepresenteerd naar kostensoort als naar 

kostenplaats. Informatie in kostensoorten wordt tijdens de consultatie verstrekt volgens de 

zogeheten IATA Template. In het Toerekeningsysteem is een overzicht (bijlage 2.7) opgenomen 

waarin per kostenplaats zichtbaar is welke kostensoorten volgens deze IATA indeling op welke 

kostenplaats worden geboekt. De koppeling tussen kostensoorten volgens de IATA template en 

kostenplaatsen is voorts bij uitsluitend de allocatiesleutels uitgewerkt. Het resultaat van de 

allocaties bepaalt uiteindelijk de toerekening naar de luchtvaartactiviteiten.  

 

45 Naast de hiervoor beschreven toerekeningstructuur omvat het Toerekeningssysteem een groot 

aantal algemene grondslagen waarmee de berekening en toerekening van kosten aan de 

luchtvaartactiviteiten tot stand komt. Het betreft onder andere de berekening van 

vermogenskostenvoet (WACC ) voor de luchtvaartactiviteiten, de wijze waarop de meerjarige 

budgettering van kosten ten behoeve van de bepaling voor de drie jarige tarieven tot stand komt, 

de berekeningen rond het systeem van efficiëntieprikkels op grote investeringen en de 

gehanteerde afschrijvingsmethoden. In hoofdstuk 9 van het Toerekeningssysteem heeft RSG een 

beschrijving opgenomen van de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het 

Toerekeningssysteem gedurende de periode waarvoor ACM aan dat systeem goedkeuring heeft 

verleend. Het betreft wijzigingen van geringe betekenis welke uitsluitend tussen twee 

opeenvolgende tariefperioden plaatsvinden. Voor deze zogenaamde tussentijdse wijzigingen is in 

het Toerekeningssysteem een aantal algemene voorwaarden opgenomen en per categorie 

wijziging zijn aanvullende specifieke voorwaarden opgenomen. 

 

4 Beoordeling  

4.1 Inleiding 

 

46 In deze beoordeling staat de vraag centraal of het door RSG voorgelegde Toerekeningssysteem 

voldoet aan de eisen die in de Wet luchtvaart en het Besluit aan een toerekeningssysteem gesteld 

worden. Als gezegd dient het toerekeningssysteem de principes aan te geven op grond waarvan 

wordt vastgesteld in welke mate productiemiddelen worden aangewend voor luchtvaartactiviteiten. 

 

47 De beoordeling door ACM heeft betrekking op de principes op grond waarvan kosten en 

opbrengsten aan luchtvaartactiviteiten als zodanig worden toegerekend en niet op de 

daadwerkelijke toepassing van die principes. De daadwerkelijke toerekening van kosten en 
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opbrengsten is aan de orde bij de periodieke vaststelling van tarieven en de financiële 

verantwoording achteraf.  

 

48 In het onderstaande wordt in de eerste plaats beoordeeld of de algehele structuur van het 

toerekeningssysteem voldoet aan de wettelijke eisen van integraliteit, proportionaliteit en 

marktconformiteit. In de daaropvolgende paragrafen 4.2 en 4.3 worden een aantal algemene 

grondslagen van het toerekening systeem, respectievelijk een aantal toerekeningen beoordeeld.  

 

4.2 Beoordeling van de structuur van het Toerekeningssysteem 

 

49 In deze paragraaf beoordeelt ACM of de structuur26 die RSG hanteert in het 

Toerekeningssysteem voldoet aan de eisen van integraliteit, proportionaliteit en 

marktconformiteit, zoals neergelegd in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wlv en artikel 29 en 32 van 

het Besluit. Hieronder worden de beoordelingen naar integraliteit, proportionaliteit en 

marktconformiteit van de structuur afzonderlijk behandeld. 

 

Beoordeling integraliteit 

50 Blijkens paragraaf 5.1 van het Toerekeningssysteem kan het grootste deel van de opbrengsten, 

kosten en activa rechtstreeks worden geboekt op de betreffende PMC. Alleen daar waar sprake is 

van gedeelde opbrengsten, kosten en activa worden deze door middel van doorbelastingen en 

allocaties bij de betreffende PMC “in rekening gebracht”.  

 

51 Blijkens de financieel administratieve organisatie van RSG vindt toerekening plaats van kosten per 

kostensoort naar kostenplaats en vervolgens naar kostendrager. De beschreven structuur leidt tot 

volledige toerekening van alle kosten van productiemiddelen die voor luchtvaartactiviteiten dan 

wel beveiligingsactiviteiten worden gemaakt. De toerekening omvat ook de kosten en de 

opbrengsten van de in artikel 2, tweede lid, van het Besluit genoemde luchtvaartgerelateerde 

activiteiten die in totaliteit toegerekend worden aan de luchtvaartactiviteiten.  

 

52 Op grond van het bovenstaande is de ACM van oordeel dat de structuur van het 

Toerekeningssysteem voldoet aan het vereiste van integraliteit.  

 

Beoordeling proportionaliteit 

53 Het vereiste van proportionaliteit ten aanzien van de principes in het toerekeningssysteem houdt 

kort samengevat in dat de kosten dienen te worden toegerekend in verhouding tot het gebruik van 

de productiefactoren voor luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. Volgens de 

                                                        
26 Voor een algemene beschrijving van de structuur van het Toerekeningssysteem verwijst ACM naar hoofdstuk 3 van dit 

besluit. 
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toelichting bij artikel 29 van het Besluit27 is het uitgangspunt dat het Toerekeningssysteem tot een 

zo nauwkeurig mogelijke weergave leidt van de kosten en opbrengsten die moeten worden 

toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. 

 

54 Bij allocatie kan sprake zijn van toerekening naar één PMC. Indien sprake is van een gedeelde 

activiteit dan wel gedeeld gebruik van een productiemiddel wordt bij de allocatie gebruik gemaakt 

van een verdeelsleutel die zoveel als mogelijk gebaseerd is op de verdeling van het daadwerkelijk 

gebruik van die activiteit dan wel dat productiemiddel voor die PMC. Ook bij doorbelastingen is dit 

het geval. 

 

55 RSG heeft in het Toerekeningssysteem per verdeelsleutel nader geëxpliciteerd welke 

kostenplaatsen en kostensoorten in de berekening zijn betrokken en voor welke soorten activa de 

kosten worden berekend en door middel van welke verdeelsleutel.  

 

56 Het inzicht in de berekening van de activakosten is verder vergroot door een overzicht28 waarin 

per activacategorie gedetailleerd is weergegeven bij welke (sub)afdelingen de activa zijn 

geregistreerd, aan welke PMC’s de kosten worden toegerekend en door middel van welke 

verdeelsleutel de kosten – na doorbelasting – aan PMC’s worden toegerekend.  

 

57 Ook bij de kosten constateert ACM dat een voldoende mate van verfijning plaatsvindt, alvorens de 

kosten nader worden verdeeld over de verschillende afnemers. Dit geldt bijvoorbeeld bij de 

toerekening van de exploitatiekosten van het Terminalcomplex29, of de toerekening van de 

onderhoudskosten van de landzijdige infrastructuur. Hiermee voldoet de structuur van het 

Toerekeningssysteem naar het oordeel van ACM aan het vereiste van proportionaliteit. Een aantal 

verdeelsleutels wordt meer in detail besproken in paragraaf 4.3 van dit besluit. 

 

58 De ACM is van oordeel dat de structuur in overeenstemming is met het voornoemde wettelijke 

vereiste van proportionaliteit. 

 

Beoordeling marktconformiteit 

59 Het vereiste van marktconformiteit komt naast de bepalingen in artikel 32 van het Besluit omtrent 

de berekening van de vermogenskosten tot uitdrukking in artikel 29, eerste lid. Artikel 29 eerste lid 

bepaalt dat de operationele kosten en de kosten van de productiemiddelen, voor zover deze 

worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten op grond van artikel 29, eerste lid, van het 

Besluit dienen te worden bepaald en toegerekend overeenkomstig aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. 

                                                        
27 Zie artikelsgewijze toelichting bij artikel 8 van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol, Stb. 2006, 333, p. 32. 
28 Zie bijlage 1.2 van het Toerekeningssysteem van RSG. 
29 Zie doorbelastingsleutel OU Aviation D18. 
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60 Een toerekeningsstructuur met tussenstappen (namelijk doorbelastingen en allocaties) met 

inbegrip van de bijbehorende administratieve opzet is naar het oordeel van ACM conform 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes. Voorts geeft het Toerekeningssysteem een volledig 

beeld van de gehanteerde berekeningsmethoden door onder andere ook de wijze van verrekening 

van de volumeafhankelijke kosten, de berekeningen rond het systeem van efficiëntie prikkels en 

de gehanteerde afschrijvingsmethoden te benoemen. Al deze principes zijn van belang voor het 

antwoord op de vraag of er sprake is van bedrijfseconomische aanvaardbare principes. Tot slot 

beschrijft het Toerekeningsysteem in het licht van artikel 32 van het Besluit de principes waarmee 

de vermogenskosten (WACC) tot stand komen. 

 

Conclusie beoordeling structuur van het Toerekeningssysteem 

61 De door RSG gehanteerde structuur voor de toerekening van kosten, opbrengsten en activa aan 

luchtvaartactiviteiten voldoet naar het oordeel van ACM aan de eisen van integraliteit, 

proportionaliteit en marktconformiteit. 

 

4.3 Beoordeling van de algemene grondslagen van het Toerekeningssysteem 

4.3.1. Inleiding 

62 In deze paragraaf worden een aantal algemene grondslagen van het Toerekeningssysteem 

beoordeeld. Het gaat daarbij met name om de punten waarop de belangrijkste wijzigingen zijn 

doorgevoerd ten opzichte van de meest recente door de ACM goedgekeurde versie van het 

Toerekeningssysteem, waarvan de algemene grondslagen zijn beoordeeld. De ACM heeft de 

algemene grondslagen voor het onderhavige door RSG ter beoordeling voorgelegde 

Toerekeningssysteem ook voor dit besluit integraal beoordeeld. Voor zover de algemene 

grondslagen niet zijn gewijzigd wordt verwezen naar de ACM-besluiten over de meest recente 

goedgekeurde versie van het Toerekeningssysteem waarin deze algemene grondslagen zijn 

beoordeeld.30 

 

63 De in deze paragraaf besproken algemene grondslagen zijn voor een deel ingegeven door de 

wijzigingen die per 1 juli 2017 zijn doorgevoerd in de Wet luchtvaart. Daarnaast heeft de ACM in 

haar beoordelingsproces extra aandacht besteed aan de door RSG gehanteerde 

afschrijvingsmethoden op materiële vaste activa. Deze extra aandacht is ingegeven door de grote 

investeringen die RSG heeft gepland waaronder een nieuwe passagiersterminal en nieuwe pieren, 

het zogeheten A-gebied. 

                                                        
30 Zie hiervoor: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart 

tot goedkeuring van het toerekeningssysteem van de N.V. luchthaven Schiphol voor de periode 1 januari 2016 tot en met 

31 december 2018 dd 10 juli 2015. Zaaknummer 14.1344.40. 
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4.3.2. Meerjarige budgettering 

64 Op grond van de per 1 juli 2017 herziene Wet luchtvaart vindt voortaan in beginsel eens per drie 

jaar een volledige berekening van de kosten en opbrengsten plaats van de luchtvaartactiviteiten 

ten behoeve van consultatie en tarieven. Dat heeft tot gevolg dat RSG haar kosten en 

opbrengsten voorafgaand aan consultatie en vaststelling voor drie boekjaren vooruit moet 

budgetteren. Hierin schuilt een belangrijk verschil met de systematiek op basis van artikel 8.25d 

van de oude Wet luchtvaart waarin RSG de kosten en opbrengsten voor maximaal 1 jaar vooruit 

moest berekenen. 

 

65 RSG heeft de principes in het Toerekeningssysteem voor de budgettering van kosten en 

opbrengsten aangepast aan deze nieuwe wettelijke realiteit. De aanpassingen zijn zowel te vinden 

in paragraaf 6.4 van het hoofddocument waar de planning en control cyclus is beschreven, als bij 

de afzonderlijke doorbelasting- en allocatiesleutels. 

 

66 In de planning en control cyclus heeft RSG vastgelegd op welke wijze de besluitvorming over de 

meerjarige budgetten tot stand komt en op welke wijze RSG tot doelstellingen komt inzake het 

maximaal te realiseren kostenniveau. RSG beschrijft voorts hoe zij een inschatting maakt van de 

prijzen en hoeveelheden die bepalend zijn voor de hoogte van de kosten.  

 

67 De bij de beschrijving van de kosten gehanteerde indeling in hoofdkostensoorten komt overeen 

met de indeling van zogeheten de IATA Template die door RSG wordt gehanteerd bij de 

consultatie van tarieven en voorwaarden. Binnen de indeling in hoofdkostensoorten beschrijft RSG 

waar van toepassing een nadere verbijzondering. Zo worden de kosten voor uitbestedingen 

(exclusief securitykosten) voor de drie jaren van de tariefperiode vastgesteld op basis van 

contractuele afspraken met de externe partijen. Indien nog geen contracten zijn afgesloten voor 

alle jaren van de tariefperiode (alsmede het jaar voorafgaand aan de tariefperiode wordt het meest 

recente kalenderjaar (als basis genomen en dit basisjaar wordt aangepast met de jaarlijkse 

consumentenprijsindex (CPI) zoals in het Centraal Economisch Plan opgenomen.. 

 

68 Voor de bepaling van de hoeveelheidscomponent dient het volume van meest recente 

gerealiseerde kalenderjaar als basis, welke meestal wordt aangepast met een factor die bepalend 

is voor de volumeontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de verwachte ontwikkeling van de 

passagiersaantallen. 

 

69 Bij een inschatting van de toekomstige kosten dient naast de bepaling van de absolute hoogte van 

de kosten een inschatting te worden gemaakt voor de toekomstige verdeling van de kosten van 

productiemiddelen die gemeenschappelijk worden gebruikt voor luchtvaartactiviteiten en niet- 

luchtvaartactiviteiten. Voor de inschatting van de toekomstige verdeling van kosten maakt RSG 

een onderscheid tussen twee soorten doorbelastings- en allocatiesleutels. Dit zijn enerzijds 
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sleutels waar operationele31 data die feitelijk gemeten zijn voor de totstandkoming nodig zijn en 

anderzijds sleutels die meer rekenkundig van aard zijn, gebaseerd op een berekening op basis 

van onderliggende data die gebruikt worden als input voor het budget (bedragen, aantal fte’s en 

aantal uren). Een voorbeeld van een sleutel waar operationele data worden gebruikt die feitelijk 

gemeten zijn voor de totstandkoming is de vierkante meter verdeelsleutel voor de verdeling van 

gebouwkosten. De uitkomsten van deze sleutels kunnen voor elk van de drie boekjaren 

onderliggend aan de tariefperiode verschillend zijn. Een voorbeeld van een meer rekenkundige 

sleutel is de allocatiesleutel A6 OU staven waarbij kosten van de centrale personeelsafdeling van 

RSG aan de PMC’s worden toegerekend op basis van verdeling van de kosten van eigen 

personeel per PMC. 

 

70 RSG heeft voor alle doorbelasting- en allocatiesleutels waar sprake is van een toerekening van 

gemeenschappelijke kosten beschreven hoe zij tot een inschatting komt van de kostentoerekening 

in de afzonderlijke jaren die ten grondslag liggen aan de driejaars tariefperiode. Zij maakt daarbij 

steeds een onderscheid naar de prijs- en volumecomponent voor deze kosten en zij verwijst naar 

de bronnen waarop ze de inschatting van de verwachte variaties in prijs en volumes baseert. 32 In 

een aantal gevallen hanteert RSG daarbij het principe dat de uitkomsten van de 

volumecomponent in de kostentoerekening in de afzonderlijke tariefjaren (voor een (beperkt) deel) 

gelijk is.33 

  

71 De aldus vastgestelde doorbelasting- en allocatiesleutels worden conform paragraaf 5.2.4.5 en 

6.4.1.3 van het hoofddocument en bijlage 3 en 4 van het Toerekeningssysteem ook gebruikt voor 

bepaling van de waarde van gemeenschappelijk gebruikte activa ter bepaling van de Regulatory 

Asset Base (RAB) voor luchtvaartactiviteiten, alsmede de daarop gebaseerde vermogenskosten 

op basis van de WACC voor luchtvaartactiviteiten. Mede hierdoor kunnen de uitkomsten van de 

RAB en toegerekende vermogenskosten aldus van jaar tot jaar verschillen. 

 

Beoordeling 

72 In de nieuwe wettelijke realiteit met een driejaars vooruitberekening van kosten is de centrale 

vraag of op grond van de in het Toerekeningssysteem beschreven principes er sprake is van een 

zo nauwkeurig mogelijke budgettering van kosten en of daarmee sprake is van aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. Het feit dat een deel van verschillen tussen raming en realisatie 

van kosten volgens artikel 8.25 dg van de Wet luchtvaart achteraf moet worden verrekend doet 

naar het oordeel van de ACM niet af aan het uitgangspunt van een zo nauwkeurig mogelijke ex 
                                                        
31 De allocatiesleutels en doorbelastingsleutels die grotendeels gebaseerd zijn op operationele data die feitelijke gemeten 
worden zijn uitputtend opgesomd in paragraaf 6.4.1.2 van het Toerekeningssysteem. 
32 Voor de volumecomponent verwijst zij bijvoorbeeld naar het Aviation Development Plan. 
33 Dit betreft de doorbelastingsleutels D11 OU Aviation, D16 OU Aviation, D18 OU Aviation (beperkt deel), D7 OU 

Consumers, D10 OU Consumers en D1 OU staven en de allocatiesleutels: A9e OU Aviation, A10 OU Aviation (beperkt 

deel), A12 OU Aviation (gedeeltelijk), A13 OU Aviation en A8 OU Staven, A8 OU Consumers, OU ICT (beperkt deel). 
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ante koppeling van kosten aan een boekjaar. Het wettelijke principe van kostenoriëntatie vereist 

naar het oordeel van de ACM een zo nauwkeurig mogelijke koppeling van kosten aan de periode 

waarop deze betrekking hebben. 

 

73 De principes in het Toerekeningssysteem voor de meerjarige budgettering zijn naar het oordeel 

van de ACM voldoende transparant beschreven. De inschatting van de kosten naar afzonderlijke 

jaren vindt plaats met een duidelijk onderscheid naar prijs- en volumecomponent met gebruik van 

zoveel als mogelijke relevante onderliggende informatie. In situaties waarbij RSG de 

volumecomponent voor de drie jaren voor (een (beperkt) deel) gelijk veronderstelt is de ACM van 

oordeel dat het redelijkerwijs niet mogelijk of proportioneel is een nauwkeuriger voorspelling te 

verlangen. 

 

74 De ACM is alles overziende van oordeel dat op grond van de door RSG in het 

Toerekeningssysteem beschreven principes sprake is van een zo nauwkeurig mogelijke bepaling 

van kosten in de afzonderlijke boekjaren in een driejarige tariefperiode. De in het 

Toerekeningssysteem beschreven principes zijn daarmee in overeenstemming met aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes voor bepaling en toerekening van kosten in de zin van de Wet 

luchtvaart. 

4.3.3. Afschrijvingsmethoden 

 

Standaard afschrijvingsmethodiek 

75 Uit het Aviation Development Plan 2018 - 2022 van RSG blijkt dat RSG voor de komende jaren 

aanzienlijke investeringen voorziet (met name de investeringen in het zogeheten A-gebied)34. De 

ACM heeft onderzocht of, bij toepassing van de lineaire afschrijvingsmethodiek, de voorziene 

grote investeringen zullen leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen. De ACM heeft daarom RSG 

gevraagd om de bestaande afschrijvingsmethodiek te evalueren, om te bezien of de volgtijdelijke 

toerekening van kapitaallasten in deze context voldoet aan bedrijfseconomisch aanvaardbare 

principes. Daarbij stond de vraag centraal of de door RSG gehanteerde lineaire 

afschrijvingsmethode zou moeten worden vervangen door een annuïtaire afschrijvingsmethode. 

Dit staat overigens los van de vraag of de unuïteiten methode zou moeten worden toegepast, die 

voor specifieke situaties wettelijk is voorgeschreven. 

 

76 Per brief heeft RSG een aantal argumenten gegeven ter ondersteuning van haar standpunt dat 

het niet wenselijk is om de afschrijvingsmethodiek (de lineaire afschrijvingsmethode) te herzien.35 

Eén van de argumenten betrof het “ideaalcomplex”. RSG gaf in de brief aan van oordeel te zijn dat 

bij de assetbase van RSG min of meer sprake is van een ideaalcomplex. Dit betekent volgens 

                                                        
34 Dit betreft de investering in een nieuwe terminal en pieren. 
35 Brief RSG. Standpunt inzake afschrijvingsmethodiek, d.d. 6 juli 2017, kenmerk ACM/IN/238699. 
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RSG dat, gegeven het kapitaalintensieve karakter van RSG, er sprake is van een continue stroom 

van activeringen. Dat is volgens RSG ook het feit bij de ingebruikneming van delen van het A-

gebied. De activering van de onderdelen zal over meerdere jaren gespreid plaats vinden. 

 

77 De ACM heeft RSG vragen gesteld over de voor de jaren 2018 tot en met 2021 geraamde 

afschrijvings- en vermogenskosten.36 Uit de beantwoording van deze vragen is naar voren 

gekomen dat de ontwikkeling van de totale kapitaalkosten geen ideaalcomplex reflecteert. De 

voorziene investeringen leiden tot een verhoging van de kapitaallasten. Echter, naar verwachting 

zullen de (extra) kapitaallasten van de voorziene grote investeringen relatief een beperkt deel 

uitmaken van de totale kosten van de luchtvaartactiviteiten.37 De ACM ziet daarom geen 

aanleiding te veronderstellen dat voor dit Toerekeningssysteem de afschrijvingsmethodiek en 

daaruit volgende volgtijdelijke toerekening van afschrijvings- en vermogenskosten niet voldoet aan 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes. Derhalve ziet de ACM ook geen aanleiding om in 

plaats van een lineaire afschrijvingsmethode een annuïtaire afschrijvingsmethode toe te passen 

voor die investeringen waarop de unuïteitenmethode niet van toepassing is. 

 

Initiële overcapaciteit 

78 Voor de waarde van activa en de afschrijvingskosten, die samenhangen met grote investeringen, 

geldt een wettelijk bepaalde, specifieke berekeningswijze (unuïteitenmethode).38 Het betreft 

investeringen met een omvang van meer dan EUR 100 miljoen, waarvan de 

vervaardigingsperiode meer dan een jaar duurt en waarbij ten tijde van het investeringsbesluit 

wordt verwacht dat zich naar verwachting na de ingebruikneming een initiële overcapaciteit zal 

voordoen. Voor toepassing van de unuïteitenmethode moet dus worden bepaald of er sprake is 

van initiële overcapaciteit. Dit is “het verschil tussen de geprognosticeerde capaciteit en de 

verwachte vraag van verkeer en vervoer dat bestaat bij ingebruikneming van materiële vaste 

activa of een complex van materiële vaste activa”.39 

 

79 De verwachte vraag van verkeer en vervoer die bestaat bij ingebruikneming wordt volgens het 

Toerekeningssysteem vastgesteld door de directie van RSG op het moment van het 

investeringsbesluit. Daarnaast dient de “geprognosticeerde capaciteit” te worden vastgesteld om 

de initiële overcapaciteit te bepalen. De ACM heeft RSG verzocht om de wijze waarop de 

geprognosticeerde capaciteit wordt bepaald transparant te maken, mede om te kunnen 

beoordelen of deze wijze voldoet aan aanvaardbare bedrijfseconomische principes. 

 

                                                        
36 Kenmerk ACM/DTVP/2017/205351. 
37 Brief Schiphol, Afschrijvingsmethodiek RSG - argument ideaalcomplex, d.d. 16 oktober 2017, kenmerk ACM/IN/240370. 
38 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, artikel 29 lid 9. 
39 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, artikel 1 lid 1. 
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80 De geprognosticeerde capaciteit wordt volgens het Toerekeningssysteem bepaald door de 

gestelde capaciteits- en kwaliteitsnormen. RSG heeft in het Toerekeningsysteem 2019-2021 

beschreven op welke wijze deze capaciteit wordt gemeten. RSG stelt dat voor de meeste 

luchthavenprocessen piekcapaciteiten relevanter zijn dan jaarcapaciteiten. RSG dimensioneert 

haar geprognosticeerde capaciteit echter niet op de hoogst mogelijk voorkomende piek, maar 

accepteert een ondercapaciteit op piekmomenten. Deze normen en grenzen worden bepaald in 

overleg met de gebruikers. De wijze waarop de geprognosticeerde capaciteit tot stand komt is 

nader uitgewerkt in paragraaf 5.2.5 van het Toerekeningssysteem. Hierbij heeft RSG ook 

voorbeelden gegeven van investeringen en de benodigde parameters en normen om de 

geprognosticeerde capaciteit te bepalen: Vertrekhal, Security, Check-in voorzieningen en Gates. 

 

81 De ACM is van oordeel dat de beschrijving van de bepaling van de geprognosticeerde capaciteit 

voldoende transparant is. Voor een aantal grote investeringen zijn de relevante parameters en 

normen beschreven om de geprognosticeerde capaciteit te bepalen. De vraag naar diensten 

fluctueert in de tijd en moet op het moment van de vraag ook direct geleverd worden. Het is 

redelijk te veronderstellen dat het in die gevallen bedrijfseconomisch niet verantwoord is om de 

capaciteit op de hoogst voorkomende piek te dimensioneren. Op grond hiervan is de ACM van 

oordeel dat de door RSG beschreven wijze om de geprognosticeerde capaciteit te bepalen aan 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes voldoet. Dit kan betekenen dat er bij bepaalde 

investeringen geen verschil is tussen het verwachte capaciteitsgebruik bij ingebruikname en de 

geprognosticeerde capaciteit (die lager is dan de piekcapaciteit) op het moment van 

ingebruikname. 

4.3.3. Systeem van efficiëntieprikkels 

 

Inleiding 

82 In deze paragraaf beoordeelt de ACM de beschrijving in het Toerekeningssysteem van het 

systeem van efficiëntieprikkels en de wijze waarop de hoogte van het efficiëntieresultaat wordt 

bepaald. Eerst wordt het juridisch kader toegelicht. Vervolgens beoordeelt de ACM de 

projectregistratie en het besluitvormingsproces. Deze zijn van invloed op de kwaliteit van de 

efficiëntieprikkel. Tenslotte worden de vastgestelde begroting en de daadwerkelijke 

investeringsuitgaven toegelicht; deze zijn input voor de berekening van de wettelijke verrekening. 

ACM beoordeelt of deze verrekening op basis van bedrijfseconomisch aanvaarde principes wordt 

berekend. 

 

Juridisch kader 

83 De wetgever heeft het systeem van efficiëntieprikkels ingevoerd. De efficiëntieprikkel is van 

toepassing op investeringen die geheel of voor een deel ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten 

(Aviation en Security tezamen) worden gepleegd en waarvan de geprognosticeerde uitgaven 

toegerekend aan luchtvaartactiviteiten meer dan € 20 miljoen bedragen. In het geval de onder- of 
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overschrijding tussen de daadwerkelijke investeringsuitgaven en de vastgestelde begroting40 van 

een investeringsproject meer is dan 5% komen de kostennadelen van de totale overschrijding 

tijdens een bepaalde periode volledig ten laste van de exploitant van de luchthaven, terwijl de 

kostenvoordelen van de totale onderschrijding voor een bepaalde periode in gelijke mate worden 

verdeeld tussen de exploitant van de luchthaven en de gebruikers.41 

 

84 Van een project waarop de verplichtingen van de Wet Luchtvaart voor de efficiëntieprikkel van 

toepassing zijn, wordt een Wet Luchtvaart projectgroep gevormd.42 

 

Projectregistratie en besluitvormingsproces 

85 RSG beschrijft in paragraaf 5.2.6 van het Toerekeningssysteem hoe binnen RSG 

investeringsvoorstellen tot stand komen en hoe de allocatie naar luchtvaartactiviteiten plaatsvindt. 

Vervolgens wordt beschreven in welke administratieve systemen van RSG vastleggingen plaats 

vinden van investeringsbedragen en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Hierbij wordt aangegeven 

hoe de taken en verantwoordelijkheden binnen deze processen in de Schiphol organisatie zijn 

belegd. Tot slot wordt beschreven hoe de vaststelling van het eventuele efficiëntieresultaat 

plaatsvindt. 

 

86 De ACM is van oordeel dat de voornoemde vastlegging van procedures en administratie een 

noodzakelijke voorwaarde is om de werking van het systeem van efficiëntie prikkels te kunnen 

navolgen om tot een juiste en volledige bepaling van de efficiëntieresultaten te komen. Een 

gestructureerde besluitvorming draagt tevens bij aan een weloverwogen besluitvorming en heeft 

daarmee een positieve invloed op het realiteitsgehalte van de plannen en daarmee ook op de 

kwaliteit van het efficiëntieresultaat. De ACM is van oordeel dat de beschrijving van de 

projectregistratie in overeenstemming is met aanvaardbare bedrijfseconomische principes. 

 

De vastgestelde begroting 

87 Voor de verrekening van de efficiëntieprikkel is het verschil tussen de hoogte van de vastgestelde 

begroting en van de daadwerkelijke investeringsuitgaven van een project bepalend. Deze worden 

hieronder beoordeeld. 

 

88 In de Memorie van Toelichting op de Wet luchtvaart zijn de soorten uitgaven voor een 

investeringsproject gedefinieerd:  

 

                                                        
40 Op grond van artikel 8.25df lid 4 van de Wet Luchtvaart doet de exploitant van de luchthaven voor aanvang van de 

realisatiefase van elk investeringsproject, of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, aan de leden van de projectgroep, in 

ieder geval mededeling van de vaststelling van de omvang van de investeringsbegroting.  
41 Wet luchtvaart, artikel 8.25df lid 9 en 10. 
42 Wet luchtvaart, artikel 8.25df lid 1. 
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“Het totale geprognosticeerde uitgavenbedrag ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten van een 

dergelijk investeringsproject is gelijk aan de som van prijs die de winnende inschrijver of 

inschrijvers bij de aanbesteding in de inschrijving heeft of hebben opgenomen, de uitgaven van de 

werkzaamheden die in het kader van het investeringsproject buiten de aanbesteding om worden 

gecontracteerd (bijvoorbeeld op basis van een raamcontract), de uitgaven van het eigen 

projectbureau van de exploitant van de luchthaven en de geactiveerde vermogenskosten over de 

onderhanden werkzaamheden.”43 

 

89 In het Toerekeningssysteem (pagina 43) zijn de categorieën van uitgaven beschreven die 

onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting voor het project. Eén categorie betreft het 

zogenaamde “change budget”. Het change budget betreft het budget voor veranderingen in het 

project. Het betreft hier de veranderingen die zich voordoen binnen de scope van het 

investeringsproject. Het betreft veranderingen in de uitvoering, waarbij de functionele specificaties 

gelijk blijven. Bijvoorbeeld: een onderdeel of een materiaalsoort is niet meer leverbaar en hiervoor 

moet een alternatief gezocht worden met dezelfde functionaliteit. Het changebudget is dus 

onderdeel van de projectraming en kan volgens de changeprocedure worden gebruikt voor zaken 

die binnen de scope van het project vallen.  

 

90 Een ander soort changes betreft een scope-uitbreiding of -verkleining. De Wet luchtvaart stelt dat 

voor een verkleining of vergroting van de originele scope (scopewijziging) de projectraming van 

het investeringsproject aangepast zal moeten worden (respectievelijk projectbudget teruggegeven 

moeten worden of extra projectbudget aangevraagd moeten worden). Deze scopewijziging zal 

vervolgens apart in de “Wet Luchtvaart projectgroep” ter consultatie voorgelegd worden (Artikel 

8.25df lid 6 van de Wlv). Dit soort changes valt in het Toerekeningssysteem buiten de 

vastgestelde begroting en de daadwerkelijke investeringsuitgaven van een project. 

 

91 In het Toerekeningssysteem is voorts beschreven dat - ten behoeve van het bepalen van de 

hoogte van het efficiëntieresultaat- het risicobudget geen onderdeel uitmaakt van de vastgestelde 

begroting en de daadwerkelijke investeringsuitgaven van een project. RSG stelt dat het al dan niet 

voordoen van risico’s en daarmee samenhangende kosten geen (in-)efficiëntie resultaat betreft. 

 

92 De ACM is van oordeel dat de categorieën van uitgaven die RSG onderscheidt in het 

projectbudget aansluiten op de definitie die opgenomen is in de Memorie van Toelichting. De ACM 

is voorts van oordeel dat het change budget voor kleine wijzigingen binnen de scope van het 

project valt en dat er daarmee geen sprake is van wijziging van functionele specificaties. Deze 

changes vallen in de definitie van de wet onder de categorie “buiten aanbesteding om 

gecontracteerd”.  

 

                                                        
43 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 17. 
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93 Bij een scopewijziging is sprake van een aanpassing van de functionele specificaties. De output 

van het project wijzigt en daarmee is feitelijk sprake van een ander project. Daarom is de ACM 

van oordeel dat het project dan conform de bepalingen in de Wet luchtvaart opnieuw in de ‘Wet 

luchtvaart projectgroep’ dient te worden goedgekeurd.44 Dit is opgenomen in de procedure die 

RSG hanteert. Ten aanzien van het risicobudget oordeelt de ACM als volgt. Het zich voordoen 

van een risico kan niet vooraf voorzien worden. Het is daarom bedrijfseconomisch aanvaardbaar 

om deze post buiten de vastgestelde begroting en de daadwerkelijke investeringsuitgaven van 

een project te houden in het kader van het systeem efficiëntieprikkels. 

 

De daadwerkelijke investeringsuitgaven 

94 In de Memorie van Toelichting op de Wet luchtvaart is gesteld (pagina 21): “De gegevens over 

een eventueel optredend verschil tussen de daadwerkelijke en de begrote investeringsuitgaven 

kunnen op een willekeurig moment beschikbaar komen voor de exploitant van de luchthaven. De 

exploitant van de luchthaven stelt deze gegevens direct na de oplevering van het 

investeringsproject ter beschikking aan de gebruikers en de representatieve organisaties in de 

projectgroep.” 

 

95 RSG heeft dit in het Toerekeningssysteem als volgt ingevuld. Op het moment van de 

ingebruikname van het nieuwe asset is er nog geen volledig inzicht in de totale projectuitgaven, 

omdat het project nog niet volledig is afgerond. Vanwege operationele druk worden de assets 

vaak eerder in gebruik genomen dan dat het hele project afgerond is. Als gevolg daarvan zijn er 

nog restpunten (nazorgfase) en tijdens ingebruikname geconstateerde tekortkomingen die 

hersteld moeten worden. Hieruit volgt meerwerk dat niet direct in te schatten is op het moment van 

ingebruikname. Na een periode van 6 maanden na de datum van ingebruikname is voldoende 

inzicht in het benodigde meerwerk, herstelwerkzaamheden en de reguliere nazorg en zal op basis 

van het (voorlopig) End of Project Report de vergelijking tussen vastgestelde begroting en 

realisatie kunnen plaatsvinden. Hierbij zullen nog inschattingen gemaakt moeten worden van de 

laatste uitgaven ten behoeve van het meerwerk. 

 

96 De ACM stelt vast dat de wetgever enerzijds overweegt dat de gegevens over een verschil tussen 

begrote en gerealiseerde investeringsuitgaven op “een willekeurig moment” beschikbaar komen, 

en anderzijds dat de gegevens “direct na de oplevering van het investeringsproject” ter 

beschikking worden gesteld. De ACM overweegt op basis hiervan dat de gegevens zo snel 

mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld, maar dat die gegevens ook voldoende 

betrouwbaar moeten zijn om tot een juiste verrekening van het verschil te komen. Tussen deze 

twee doelen dient RSG een afweging te maken. De ACM acht de periode van 6 maanden na de 

datum van ingebruikname een redelijke termijn om tot een (voorlopig) End of Project Report te 

komen dat als basis dient voor de realisatiegegevens van het project. Het verschil met de 

                                                        
44 Wet luchtvaart, artikel 8.25df, lid 6 
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definitieve realisatie kan dan slechts bestaan uit het verschil tussen de inschatting en de realisatie 

van de laatste uitgaven voor het meerwerk. 

4.3.4 Verrekenfactoren variabele kosten 
 

Beschrijving in het Toerekeningssysteem 

97 In overeenstemming met artikel 8.25dg, eerste lid van de Wlv, verrekent RSG de verschillen 

tussen geraamde en werkelijke opbrengsten en kosten, in verband met prognoses en de realisatie 

van het volume van het verkeer en vervoer, zoals volgt uit de financiële verantwoordingen. In het 

Toerekeningssysteem 2019-2021 heeft RSG de wijze waarop de verschillen tussen geraamde en 

werkelijke kosten worden vastgesteld (als gevolg van volumeverschillen in verkeer en vervoer), 

transparant gemaakt. Dit is beschreven in paragraaf 5.2.6, onder het kopje “Verrekening van 

kosten in verband met prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer”. 

 

98 Een deel van de kosten van RSG wordt beïnvloed door meer of minder verkeer en vervoer 

(variabele kosten). Kosten die worden beïnvloed door meer of minder verkeer en vervoer zijn 

security kosten, kosten voor floormanagement (het in goede banen leiden van de 

passagiersprocessen in de Terminal) en facility kosten (schoonmaak). Bij de berekening van het 

te verrekenen bedrag wordt gebruik gemaakt van “verrekenfactoren”. De verrekenfactor geeft het 

verband weer tussen de mutatie van verkeer en vervoer (ten opzichte van consultatie) en de 

mutatie van de kosten. Bijvoorbeeld, bij een verrekenfactor van 1,5: als het volume verkeer en 

vervoer met 1% toeneemt, dan stijgen de variabele kosten met 1,5%. Daarnaast kan sprake zijn 

van een “bandbreedte”. De bandbreedte geeft de procentuele range van groei of afname van 

verkeer en vervoer aan waarbinnen de kosten constant blijven.45 

 

Security 

99 In het Toerekeningssysteem stelt RSG dat Security uit vijf processen bestaat. Het proces 

“beveiliging passagiers en handbagage” heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen in verkeer 

en vervoer en is daarmee onderdeel van de verrekening. Voor dit proces wordt uitsluitend de 

kostensoort “inhuur security agents” meegenomen in de verrekening, omdat dit variabele kosten 

betreft. In de huidige situatie van centrale security bestaat een meer directe relatie tussen 

passagiersaanbod en benodigde inzet van security agents dan in de vroegere situatie van 

decentrale security. Op grond hiervan geldt er geen bandbreedte, en geldt een verrekenfactor van 

                                                        
45 Voorbeeld: RSG voorziet 5% groei en heeft dit geconsulteerd. Realisatie = 9% groei, bandbreedte is 3%, dan wordt 9%-

/-5%-/-3% = 1% groei vermenigvuldigd met de verrekenfactor (stel: 1,5). Dan wordt 1,5% van de geconsulteerde, directe 

kosten verrekend. 
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1,0, daar waar RSG bij decentrale security46 een factor van 0,5 hanteerde. RSG heeft de hoogte 

van de verrekenfactor van 1,0 toegelicht met empirische gegevens. 

 

100 De overige deelprocessen hebben volgens RSG geen of slechts in beperkte mate een relatie met 

de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer en worden niet meegenomen in de verrekening.  

 

101 De ACM onderschrijft dat de verrekening voor Security processen zich dient te beperken tot de 

kosten die wijzigen bij verandering van het passagiersaanbod. Dit betreft uitsluitend de kosten van 

inzet van security agents. De inzet van security agents heeft een directe, evenredige relatie met 

het passagiersaanbod en het is daarbij aannemelijk dat de verrekenfactor bij centrale security 

hoger is dan bij decentrale security. De ACM acht het alles overziende aannemelijk om geen 

bandbreedte toe te passen en een verrekenfactor van 1,0 te hanteren.  

 

Floormanagement 

102 “Floormanagement” zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen 

worden geleid. RSG beschrijft dat de te verrekenen kosten betrekking hebben op de directe 

kosten van de operationele teams, zoals personeelskosten en inhuur van externe medewerkers. 

Op basis van eigen expertise stelt RSG dat tot 3 procent groei in passagiers (dan wel 3% daling 

van het aantal passagiers) ten opzichte van de geconsulteerde passagiersaantallen geen wijziging 

in de inzet van het floormanagement plaats vindt. Op het moment dat de passagiersgroei buiten 

de bandbreedte van 3% uitkomt zal de inzet van floormanagement disproportioneel stijgen of 

dalen doordat op dat moment (een) extra team(s) floormanagement moet(en) worden ingezet dan 

wel minder nodig zal zijn. Op basis van de huidige situatie en verwachte omstandigheden voor het 

Toerekeningssysteem 2019-2021, rekening houdend met bovengenoemde elementen stelt RSG 

de verrekenfactor op 1,5. Deze verrekenfactor wordt uitsluitend buiten de bandbreedte toegepast. 

RSG heeft de hoogte van de verrekenfactor toegelicht met empirische gegevens. 

 

103 De ACM acht aannemelijk dat bij een beperkte stijging of daling van het aantal passagiers de inzet 

van operationeel personeel niet aangepast wordt, en dat een bandbreedte wordt gehanteerd. 

Immers, wijzigingen in de inzet vindt stapsgewijs plaats per ploeg. Gegeven dat in dit proces 

congestie een rol speelt waardoor relatief meer personeel ingezet wordt dan de relatieve stijging 

van het aantal passagiers (en andersom), acht de ACM alles overziende de verrekenfactor van 

1,5 aannemelijk. 

 

Facilitykosten (schoonmaak) 

104 Dit betreft de reguliere schoonmaakdienstverlening in de terminal. RSG beschrijft dat de reguliere 

schoonmaakdienstverlening direct gerelateerd is aan verkeer en vervoer ontwikkeling. De 

                                                        
46 RSGl hanteerde tot medio 2015 een systeem van decentrale security in Terminal 2 en 3. Dit hield in dat security checks 

direct bij de gate plaatsvonden. 
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contracten worden aangestuurd op de vastgestelde KPI’s (technische kwaliteit) die zij leveren op 

het gebied van schoonmaak, alsmede op de perceptie van de passagier wat betreft reinheid van 

de Terminal. Meer passagiers betekent meer dagelijkse vervuiling en leidt tot meer inzet van 

schoonmaakdienstverlening om de vastgestelde KPI’s te behalen. De kosten betreffen de directe 

contractuele kosten voor de inhuur van externe medewerkers. In de huidige situatie bestaat een 

directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van schoonmaakdienstverlening. Op 

grond hiervan hanteert RSG geen bandbreedte. De verrekening wordt bepaald op basis van het 

verschil tussen de contractueel overeengekomen aantal passagiers (= het aantal geconsulteerde 

passagiers) en het gerealiseerd aantal passagiers in het desbetreffende kalenderjaar. Op basis 

van de huidige contractafspraken voor het Toerekeningssysteem 2019-2021 stelt RSG de 

verrekenfactor vast op 1,0. 

 

105 De ACM acht voldoende onderbouwd dat er geen sprake is van een bandbreedte (bij elke 

wijziging in de productie wijzigen ook de kosten) en dat de verrekenfactor op 1,0 is gesteld (sluit 

aan op de contractuele afspraken). 

4.4 Bepaling vermogenskostenvoet (WACC) 

 

Wijzigingen in het juridisch kader 

106 Het Besluit bevat ten aanzien van de vaststelling van de vermogenskosten (WACC) voor de 

gereguleerde activiteiten van RSG een aantal wijzigingen.47  

Kort samengevat betreffen deze wijzigingen: 

 

a) De waarde van de variabele Equity Market Risk Premium (EMRP) wordt gefixeerd op 5% 

(was: 4%). 

b) De renteopslag van rentedragende schulden wordt gebaseerd op een in het Besluit 

gespecificeerde portefeuille van obligaties (was: een gefixeerde variabele), met aftrek van het 

risicovrij rendement. 

c) Het risicovrij rendement wordt bepaald op basis van in het Besluit gespecificeerde bronnen en 

op basis van een referentieperiode van 24 maanden (was: een spotrate). 

d) Voor de bepaling van de asset bèta wordt gebruik gemaakt van tenminste vier representatieve 

beursgenoteerde luchthavens. Deze luchthavens zijn gevestigd binnen de gebieden waar de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is en 

Zwitserland. Onder voorwaarden kunnen beursgenoteerde luchthavens buiten de EER en 

Zwitserland in vergelijkbare economische stelsels worden geselecteerd tot het genoemde 

aantal van vier uit een oogpunt van vergelijkbaarheid is bereikt. 

e) De equity bèta wordt herleid uit de koersrendementen van de representatieve luchthavens 

gemeten over een periode van twee en vijf recente jaren (was: uitsluitend vijf recente jaren). 

                                                        
47 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Bijlage bij artikel 32, sub c. 
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f) Voor de vaststelling van de asset bèta worden de twee- en vijfjaars mediaan Asset Bèta van 

de luchthavens in de gehele peer group bepaald en wordt vervolgens de laagste van deze 

twee medianen gekozen. 

 

107 RSG heeft voor de bepaling van de asset bèta (punt d) de selectie van luchthavenbedrijven 

aangepast. Ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 is Zurich Airport48 toegevoegd 

aan de peer group. De ACM heeft RSG gevraagd om de selectie van Zurich Airport in de peer 

group te onderbouwen. Naar aanleiding hiervan heeft RSG een rapportage aan de ACM 

gestuurd.49 

 

Beoordeling 

108 De tekst van het Toerekeningssysteem is aangepast op de algemene wijzigingen in de 

regelgeving, zoals hierboven kort is samengevat. Hieronder beoordeelt de ACM de selectie van de 

onderneming “Zurich Airport”. 

 

109 Het Besluit stelt dat de selectie van de peer group dient te geschieden op basis van 

vergelijkbaarheid met de luchthavenactiviteiten van RSG.50 Volgens het Besluit kunnen ook 

luchthavens in Zwitserland in aanmerking komen. De ACM is nagegaan of de 

luchthavenactiviteiten van Zurich Airport vergelijkbaar zijn met de luchthavenactiviteiten van RSG. 

 

110 Als mogelijk criterium voor de vergelijkbaarheid van luchtvaartactiviteiten hanteert de ACM de 

omzet van de gereguleerde luchtvaartactiviteiten als percentage van de totale omzet. De niet-

gereguleerde activiteiten van een luchthaven kennen een hoger risicoprofiel dan de gereguleerde 

activiteiten. Naarmate de percentages van RSG en Zurich Airport dichter bij elkaar liggen, zijn de 

ondernemingen op dit punt meer vergelijkbaar. De beoordeling is als volgt: in het jaar 2016 werd 

61% van de omzet van Zurich Airport gegenereerd in het segment luchthavenactiviteiten. Dit 

percentage ligt dicht bij de realisatie voor RSG Group in 2016 (59%). Op basis van dit criterium is 

Zurich Airport goed vergelijkbaar. 

 

111 Het risicoprofiel van de luchtvaartactiviteiten is (mede) afhankelijk van het feit of de onderneming 

aan economische regulering onderhevig is. Zurich Airport is onderhavig aan economische 

regulering voor haar belangrijkste luchthaven, de luchthaven van Zürich. Ook op RSG is 

economische regulering van toepassing. De ACM is van oordeel dat Zurich Airport op dit punt 

vergelijkbaar is met RSG. 

 

                                                        
48 Zurich Airport is eigenaar van de luchthaven van Zürich. Daarnaast heeft de onderneming belangen in enkele 

luchthavens in Zuid-Amerika. 
49 “Onderbouwing Flughafen Zurich”,e- mail van RSGl d.d. 19 oktober 2017, kenmerk ACM/IN/240403. 
50 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Bijlage bij artikel 32, sub c. 
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112 Verder beoordeelt de ACM de vergelijkbaarheid op het aandeel van transfer passagiers. De 

luchthaven van Zürich verwerkte in 2016 27,6 miljoen passagiers51. Van het aantal passagiers van 

de luchthaven van Zürich was 28% transferpassagier. Dit is weliswaar lager dan het aandeel van 

RSG in 2016 (38%), maar de luchthaven van Zürich heeft wel een significant aandeel transfer. Op 

grond van deze vergelijking acht de ACM Zurich Airport vergelijkbaar met RSG. 

 

113 De ACM ziet op grond van deze bevindingen geen aanleiding om niet in te stemmen met de wijze 

waarop RSG de WACC van de gereguleerde activiteiten bepaalt. 

4.3.5. Mogelijkheid tot tussentijdse wijzigingen 

 

Wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 

114 In hoofdstuk 9 van het Toerekeningssysteem staat de beschrijving van de procedure om 

wijzigingen aan te brengen in het Toerekeningssysteem gedurende de periode waarvoor de ACM 

aan dat systeem goedkeuring heeft verleend, zonder dat een nieuw toerekeningssysteem ter 

goedkeuring aan de ACM behoeft te worden voorgelegd. 

 

115 Bij de opstelling van de Financiële Verantwoording van de luchtvaartactiviteiten van RSG dient het 

door de ACM goedgekeurde Toerekeningssysteem te worden toegepast. Naar aanleiding van de 

in dit Toerekeningssysteem ingevoerde driejaars tariefperiode heeft RSG de tekst van hoofdstuk 9 

aangepast. Ten behoeve van het verantwoorden achteraf door middel van de Financiële 

Verantwoording is in paragraaf 9.3 van het Toerekeningssysteem de beschrijving aangepast. 

 

116 Sommige van deze tussentijdse wijzigingen kunnen door RSG teruggerekend worden naar het 

geldende Toerekeningssysteem. Voor andere wijzigingen is herrekening echter niet mogelijk als 

gevolg van complexiteit. Indien sprake is van een tussentijdse wijziging waarvan de financiële 

gevolgen niet kunnen worden herrekend (volgens de regels van het goedgekeurde 

toerekeningssysteem) wordt in de financiële verantwoording de kwalitatieve beschrijving van de 

wijziging opgenomen en wordt het effect op de toerekening gemeld. Hiermee kan volgens RSG 

worden volstaan, omdat het doorvoeren van een aanpassing in de realisatie geen effect heeft op 

de in rekening gebrachte tarieven, tenzij het een verrekenbare post betreft. In het laatste geval 

wordt een kwantitatieve indicatie van het effect vermeld in de financiële verantwoording en wordt 

dit bedrag opgenomen in de verrekening, uitsluitend in het geval dat sprake is van een voordelig 

effect voor gebruikers. 

 

Beoordeling 

117 Voor wat betreft het verantwoorden achteraf (Financiële verantwoording) stelt de ACM vast dat de 

financiële gevolgen van tussentijdse wijzigingen wel in het voordeel maar niet in het nadeel van de 

                                                        
51 Hiermee behoort de luchthaven van Zürich relatief tot de grotere luchthavens van Europa. 
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gebruikers kunnen zijn. Verder maakt RSG deze tussentijdse wijzigingen voldoende transparant in 

de financiële verantwoording. De ACM stemt in met de inhoud van het gewijzigde hoofdstuk 9. 

4.3.6. Prijsvorming bij interne leveringen 

 

Algemene principes 

118 Interne leveringen tussen verschillende PMC’s binnen RSG worden doorbelast tegen de integrale 

kostprijs. Dit geldt zowel voor leveringen binnen luchtvaart PMC’s als voor de levering van 

diensten tussen luchtvaart en niet-luchtvaart PMC’s. Het hanteren van een integrale kostprijs voor 

interne leveringen houdt in dat alle kosten van de productiemiddelen die worden ingezet ten 

behoeve van de totstandkoming van de dienst in een (sub)afdeling, worden meegenomen bij de 

berekening van de toe te rekenen kosten. De integrale kostprijs bestaat uit de volgende 

componenten: de directe exploitatiekosten van de activiteit, afschrijvingskosten van de betrokken 

productiemiddelen; vermogenskosten van de betrokken productiemiddelen, opslag voor overhead, 

opslag voor het ICT werkplektarief en voor huisvestingskosten per werkplek (indien er sprake is 

van inzet van personeel). 

 

119 Er zijn drie verschillende componenten van de opslag voor overhead te onderscheiden. Ten 

eerste bestaat de opslag voor overhead uit een opslag voor overhead van de stafkosten van de 

betreffende afdeling. Deze opslag wordt naar rato van het daadwerkelijk gebruik in de betreffende 

doorbelasting opgenomen in de integrale kostprijs. Ten tweede bestaat de opslag voor overhead 

uit een opslag voor overhead van de Business Area (BA). Deze opslag wordt berekend als een 

percentage over de kosten gemaakt door de afdeling om de betreffende dienst te leveren. Ten 

slotte bestaat de opslag voor overhead uit een opslag voor concern staven. 

 

120 Deze hoofdregel voor de berekening van de integrale kostprijs wordt voor een aantal 

doorbelastingen anders ingevuld.52 Bij leveringen tussen Product Markt Combinaties (PMC’s) 

waarbij er sprake is van een nevenactiviteit wordt afgezien van het hanteren van de integrale 

kostprijs. Een nevenactiviteit is door RSG gedefinieerd als een activiteit die niet de hoofdactiviteit 

is van een afdeling en die zonder of met weinig inspanning van management en personeel kan 

worden gerealiseerd. Voorwaarde is voorts dat het relatief geringe bedragen betreft53 en de PMC 

voor de desbetreffende levering niet of nauwelijks een inspanning hoeft te leveren. Als er sprake is 

van een nevenactiviteit worden enkel de directe kosten met betrekking tot de levering doorbelast. 

Er wordt dan geen opslag voor overhead opgenomen in de kostprijs.  

 

                                                        
52 Het gaat specifiek om de volgende doorbelastingen: D8 OU Aviation, D10 OU Aviation, D27 OU Aviation en D30 OU 

Aviation. 
53 Er is één doorbelastingssleutel D30 OU Aviation uitgezonderd van deze voorwaarde. Bij deze doorbelasting is echter 

uitsluitend sprake van een administratieve overboeking waarbij de kostenplaats geen inspanning hoeft te leveren. 
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Beoordeling 

121 De door RSG gehanteerde grondslag van de integrale kostprijs voor interne leveringen is 

gebaseerd op aanvaardbare bedrijfseconomische principes. Voor wat betreft de uitzondering op 

deze grondslag voor nevenactiviteiten geldt dat levering in deze gevallen plaatsvindt zonder of 

met weinig inspanning van management en personeel van de afdeling. In een aantal gevallen gaat 

het bijvoorbeeld over werkzaamheden die volledig zijn uitbesteed, waardoor er geen of weinig 

inspanning van de eigen organisatie nodig is. De uitzonderingen voor nevenactiviteiten zijn van 

beperkte betekenis en zijn door RSG onderbouwd. Het gaat om een beperkt aantal 

doorbelastingen waarbij sprake is van een nevenactiviteit. Bovendien is een uitputtende 

opsomming opgenomen van de doorbelastingen waar sprake is van een nevenactiviteit. Hierdoor 

is het duidelijk bij welke doorbelasting wordt afgezien van het hanteren van de integrale kostprijs. 

Bovendien licht RSG toe dat de levering aan andere PMC’s per saldo leidt tot een voordeel voor 

de PMC’s Aviation en Security.54 De ACM is van oordeel dat de wijziging ten opzichte van het 

Toerekeningssysteem 2017-2018 bovendien een toename in de mate van transparantie tot gevolg 

heeft. De ACM ziet geen aanleiding om af te zien van goedkeuring van de door RSG gehanteerde 

grondslag van de integrale kostprijs.  

 

4.4. Beoordeling toerekeningen  

4.4.1 Inleiding 

122 Volgens paragraaf 5.1.4 van het Toerekeningssysteem wordt ongeveer 62% van de kosten van 

luchtvaartactiviteiten direct aan luchtvaartactiviteiten toegerekend. Dit zijn zogenaamde 

ongedeelde kosten. Er zijn geen verdeelsleutels nodig zijn om deze kosten toe te rekenen aan de 

luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten. Deze volledige toerekening van ongedeelde kosten aan 

luchtvaartactiviteiten voldoet naar het oordeel van de ACM per definitie aan de gestelde eisen.  

 

123 De resterende 38% van deze kosten van luchtvaartactiviteiten betreffen gedeelde kosten. Dit 

betreffen enerzijds kosten die binnen de OU Aviation zijn gemaakt waarvan een deel aan andere 

OU’s is doorbelast en toegerekend. Anderzijds betreffen dit kosten die door andere OU’s aan de 

OU Aviation worden doorbelast en gealloceerd.  

 

124 Deze gedeelde kosten worden met de doorbelastingen en allocatiesleutels aan de verschillende 

PMC’s toegerekend. In het hiernavolgende gaat de ACM in op de beoordeling van drie van deze 

toerekeningen. Het betreft hier de toerekeningen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 

de gedeelde kosten of waarbij er ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 

wijzigingen in de methode van toerekening hebben plaatsgevonden. Dit zijn de volgende 

toerekeningen: toerekening kosten landzijdige infrastructuur (paragraaf 4.4.2) toerekening activa 

                                                        
54 Als gevolg van bijvoorbeeld schaalvoordelen. 
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en afschrijvingskosten van het terminalcomplex (paragraaf 4.4.3) en de toerekening kosten Capital 

Programme (paragraaf 4.4.4) 

 

125 Voorts is bij een aantal toerekeningen de transparantie van de beschrijving verbeterd. Ter 

illustratie van het vergroten van de transparantie van de doorbelastingen- en allocatiesleutels de 

toerekening van de ICT-kosten toegelicht en beoordeeld (paragraaf 4.4.5). Ten slotte gaat de 

ACM nog in op de doorbelasting van kosten gerelateerd aan de brandweertaken uitgevoerd door 

RSG op Lelystad Airport.55 

 

126 Ook de toerekening van de kosten die in het hiernavolgende niet expliciet naar voren komen, zijn 

door de ACM beoordeeld. De ACM is van oordeel dat ook deze verdeelsleutels zoals beschreven 

in bijlagen 3 en 4 van het Toerekeningssysteem aan de wettelijke eisen voldoet.  

 

127 Bij de beoordeling van de toerekeningen van gedeelde kosten staat met name het vereiste van 

proportionaliteit centraal. De proportionaliteitseis houdt in dat bij toepassing van het 

Toerekeningssysteem de kosten van gemeenschappelijke productiemiddelen worden toegerekend 

naar de mate waarin zij daadwerkelijk voor luchtvaartactiviteiten worden gebruikt. Daarvoor zullen 

verdeelsleutels (de principes voor de toerekening van kosten) gehanteerd moeten worden die 

geschikt zijn om het daadwerkelijke gebruik van de gemeenschappelijke productiemiddelen uit te 

drukken, teneinde de kosten van die gemeenschappelijke productiemiddelen naar rato van het 

gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten te kunnen toedelen.  

4.4.2 Toerekening kosten landzijdige infrastructuur (allocatiesleutel A5 OU Aviation) 

 

Algemene principes 

128 Deze toerekening heeft betrekking op de landzijdige infrastructuur van het publiekstoegankelijke 

deel van het Schiphol terrein. Het gaan dan specifiek om alle openbare wegen op Schiphol, de 

bijbehorende groenvoorzieningen, openbare verlichting en riolering. Met behulp van 

allocatiesleutel A5 OU Aviation worden de exploitatiekosten van deze infrastructuur gealloceerd.56  

 

129 Bij de allocatie van kosten is er een onderscheid te maken in direct toewijsbare kosten en niet 

direct toewijsbare kosten. Direct toewijsbare kosten worden direct toegewezen aan één PMC. De 

niet direct toewijsbare kosten worden toegewezen aan de PMC’s op basis van het gebruik per 

PMC. Deze niet direct toewijsbare kosten worden in drie categorieën verdeeld: 

afschrijvingskosten, algemene kosten en kosten concessie bustransport. Voor elke categorie 

wordt een unieke methode van toerekening gehanteerd.  

                                                        
55 Het betreft hier de D29 OU Aviation. Dit is een nieuwe doorbelasting die toegevoegd is om de kosten voor het 

uitoefenen van brandweertaken op Lelystad Airport te kunnen alloceren.  
56 Kosten worden gealloceerd aan de PMC’s Aviation, Schiphol Real Estate en Parking & Mobility Services. 
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130 Het publiekstoegankelijke deel van het Schiphol terrein is opgedeeld in zeven verschillende 

gebieden. Deze gebieden worden arealen genoemd. Deze verdeling wordt gemaakt omdat het 

gebruik door de PMC’s per gebied verschilt. De verdeling in arealen is gemaakt met als 

uitgangspunt om het aantal PMC’s per areaal te minimaliseren. Om Schiphol ligt een randweg, 

welke voor een deel eigendom is van RSG en voor een deel van de Provincie Noord-Holland. De 

assets behorende bij deze randweg vallen in deze indeling onder de arealen twee tot en met 

zeven.57  

 

131 Om tot een verdeling van de afschrijvingskosten te komen wordt van bovengenoemde 

areaalindeling gebruik gemaakt. De afschrijvingskosten worden aan het areaal toegerekend 

waarvoor deze kosten worden gemaakt. Vervolgens worden de kosten per areaal gealloceerd 

naar de PMC’s naar rato van gebruik. Voor arealen twee tot en met zeven betekent dit dat de 

afschrijvingskosten volledig aan Non-Aviation worden toegerekend.58 De grondslag van verdeling 

voor de afschrijvingskosten van de infrastructuur in areaal één (Centrum Noord) is het aantal 

vervoersbewegingen. Voor de PMC Aviation is dit gebaseerd op passagiersonderzoeken en voor 

de PMC’s Parking en SRE is dit gebaseerd op data over inrij-bewegingen van 

parkeergelegenheden. Op basis van het relatieve aandeel van de PMC’s in het totale aantal 

vervoersbewegingen worden de afschrijvingskosten naar de verschillende PMC’s gealloceerd. 

Naar aanleiding van de consultatie van het ontwerpbesluit is de allocatiesleutel voor areaal één 

aangepast. Er is een forfaitaire correctie toegevoegd voor het aantal vervoersbewegingen met 

betrekking tot reizigers die Schiphol niet als herkomst of bestemming hebben.59 Het deel van de 

kosten gerelateerd aan deze vervoersbewegingen wordt aan de niet-luchtvaartactiviteiten 

toegerekend.  

 

132 De algemene kosten bestaan uit onderhoudskosten en groen- en reinigingskosten, waarbij twee 

verschillende grondslagen voor allocatie worden gehanteerd. De toerekening van 

onderhoudskosten naar de PMC’s wordt in twee stappen gedaan. Eerst worden de 

onderhoudskosten over de verschillende arealen verdeeld op basis van de historische 

aanschafwaarde en resterende levensduur per registerobject. Hierbij wordt een omgekeerd 

evenredig verband gehanteerd, waarbij de onderhoudskosten toenemen als de resterende 

levensduur korter wordt.60 Hierna worden de onderhoudskosten per areaal naar de PMC’s 

                                                        
57 Voor een overzicht van de areaalindeling wordt verwezen naar bijlage 6 van het toerekeningssysteem (plattegrond 

landzijdige infrastructuur).  
58 Dit heeft tot gevolg dat ook de afschrijvingskosten met betrekking tot de randweg volledig aan Non-Aviation worden 

toegerekend. 
59 Dit zijn overstappers trein-bus, bus-trein en bus-bus. 
60 Hierbij wordt een bodemwaarde gehanteerd van 20%. Dit betekent dat alle assets met een resterende levensduur 

korter dan 20% relatief evenveel onderhoudskosten krijgen toegerekend.  
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gealloceerd op basis van de PMC-verdeling per areaal (zoals vastgesteld bij de 

afschrijvingskosten).  

 

133 Ook de toerekening van de groen- en reinigingskosten wordt in twee stappen gedaan. Eerst 

worden de groen- en reinigingskosten verdeeld over de zeven arealen op basis van het aantal 

registerobjecten per areaal. Vervolgens worden ook hier de kosten per areaal naar de PMC’s 

gealloceerd op basis van de PMC-verdeling per areaal (zoals vastgesteld bij de 

afschrijvingskosten). 

 

134 De kosten voor de concessie van het bustransport worden in twee stappen gealloceerd. In de 

eerste stap worden de kosten voor de concessie over de verschillende arealen verdeeld op basis 

van de intensiteit per areaal. De intensiteit per areaal is gebaseerd op het aantal buslijnen die op 

een areaal rijden en de frequentie waarmee deze buslijnen rijden. In de tweede stap worden de 

kosten per areaal over de PMC’s verdeeld op basis van de PMC-verdeling per areaal (zoals 

vastgesteld bij de afschrijvingskosten). 

 

Wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 

135 In het Toerekeningssysteem 2017-2018 was de allocatiesleutel landzijdige infrastructuur 

opgebouwd uit drie verschillende allocatiesleutels: een algemene sleutel (indirecte kosten), een 

afschrijvingensleutel (afschrijvingskosten) en een onderhoudssleutel (onderhoudskosten). Aan de 

basis van deze drie sleutels stonden de ‘verkeerstellingen’. Het aantal verkeersbewegingen werd 

door middel van lussen in de weg geregistreerd. Met behulp van deze verkeerstellingen werd het 

gebruik per PMC vastgesteld.  

 

136 RSG heeft toegelicht dat door het verdwijnen van de lussen in het wegdek in verband met 

ingrijpende veranderingen in het wegenstelsel in het centrum van Schiphol het gebruik per PMC 

niet meer op dezelfde wijze kon worden vastgesteld. Als gevolg hiervan heeft er een aanpassing 

van de areaalindeling plaatsgevonden. Het belangrijkste uitgangspunt voor de nieuwe indeling is 

om zo weinig mogelijk verschillende PMC’s per areaal te hebben. Dit heeft tot gevolg dat het 

gebruik en de toerekening op basis van gebruik eenvoudiger vast te stellen is.  

 

Beoordeling 

137 De ACM is van oordeel dat de wijze van toerekening van kosten voor landzijdige infrastructuur 

aansluit bij het gebruik. Het hanteren van verschillende allocatiesleutels voor de vier verschillende 

categorieën van kosten heeft tot gevolg dat de toerekening zo veel mogelijk causaal naar de 

PMC’s wordt toegerekend. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM elk van de vier verschillende 

wijzen van toerekening. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de beoordeling van de 

wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018. 
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138 De ACM acht het aantal vervoersbewegingen een goede maatstaf voor gebruik van de 

infrastructuur in areaal één. Daarmee is het naar oordeel van de ACM een goede maatstaf voor 

de verdeling van de afschrijvingskosten. Bovendien is de ACM van oordeel dat het toerekenen 

van de afschrijvingskosten van arealen twee tot en met zeven aan Non-Aviation aansluit bij het 

gebruik.  

 

139 De omgekeerd evenredige toerekening van onderhoudskosten in relatie tot de resterende 

levensduur past volgens de onderhoudsafdeling van RSG het beste bij de werkelijke situatie. De 

ACM acht het aannemelijk dat de noodzaak van onderhoudswerkzaamheden toeneemt naar mate 

het einde van de levensduur nadert. Over het geheel genomen zullen in de eerste periode na 

ingebruikname slechts in beperkte mate onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daar staat tegen 

over dat intensief onderhoud voornamelijk tegen het einde van de levensduur noodzakelijk zal zijn. 

Gelet op het expertiseoordeel van de onderhoudsafdeling en de onderbouwing voor het hanteren 

van het omgekeerd evenredige verband, oordeelt de ACM dat deze kosten met behulp van een 

verdeelsleutel op basis van het daadwerkelijk gebruik naar gebruikers worden toegerekend.  

 

140 RSG heeft toegelicht dat het aantal registerobjecten per areaal de juiste maatstaf is voor de 

verdeling van groen- en reinigingskosten over de verschillende arealen. Dit vanwege de 

aansluiting bij contractuele afspraken met de relevante leverancier. Doordat vervolgens gebruik 

gemaakt wordt van de PMC-verdeling per areaal is allocatie ook gebaseerd op gebruik. Daarom is 

de ACM van oordeel dat de methode van toerekening in voldoende mate zorgt voor allocatie op 

basis van het gebruik.  

 

141 De ACM is van oordeel dat de intensiteit per areaal op basis van het aantal lijnen en de frequentie 

van de lijnen is vast te stellen. Het verdelen van de kosten van de concessie over de verschillende 

arealen op basis van de intensiteit per areaal en het toerekenen van de kosten per areaal met 

behulp van de PMC-verdeling per areaal zorgt naar het oordeel van de ACM voor een voldoende 

mate van allocatie naar rato van gebruik.  

 

142 Ten aanzien van de wijzingen in de toerekening van kosten landzijdige infrastructuur oordeelt de 

ACM het volgende. Voor areaal één geldt dat het gebruik niet meer kan worden vastgesteld op 

basis van verkeerstellingen. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van data uit 

passagiersonderzoeken voor de PMC Aviation, data van inrij-bewegingen van 

parkeergelegenheden voor de PMC’s SRE (Schiphol Real Estate) en Parking en een forfaitaire 

correctie voor reizigers die Schiphol niet als herkomst of bestemming hebben. De ACM is van 

oordeel dat deze wijziging geen verslechtering betekent voor wat betreft het principe van 

toerekening naar rato van gebruik. De gehanteerde gegevens vormen een goede indicatie van de 

te verwachten verkeersbewegingen per PMC en daarmee de mate van gebruik. Daarnaast heeft 

RSG ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 de algemene kosten nauwkeuriger 

toegerekend. Waar de onderhoudskosten en groen- en reinigingskosten voorheen gezamenlijk 
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werden toegerekend, kennen deze kostensoorten nu elk een afzonderlijke methode van 

toerekening. Daarnaast wordt er een afzonderlijke sleutel vastgesteld voor de toerekening van de 

kosten voor de concessie van het bustransport. De ACM is van oordeel dat de nieuwe methode 

van toerekening aansluit bij het gebruik. 

4.4.3 Toerekening activa en afschrijvingskosten van het Terminalcomplex 
(Allocatiesleutel A10 OU Aviation) 

 

Algemene principes en beoordeling algemene principes 

143 Deze toerekening heeft betrekking op de activa en de bijbehorende afschrijvingskosten van het 

Terminalcomplex. In het Terminalcomplex vinden zowel luchtvaart als niet-luchtvaart activiteiten 

plaats. De activa en afschrijvingskosten van het Terminalcomplex worden naar mate van het 

gebruik naar de verschillende PMC’s toegerekend.61  

 

144 Deze toerekening vindt in vier stappen plaats. 

 

Stap 1 

Het Terminalcomplex wordt eerst opgedeeld in gebouwdelen. Dit wordt gedaan op basis van 

de historische ‘aanbouw’ van delen van het Terminalcomplex.  

 

Stap 2 

De boekwaarde en de afschrijvingskosten per gebouwdeel worden op basis van de activa 

administratie vastgesteld.  

 

Stap 3 

Indien productiemiddelen in een gebouwdeel uitsluitend door één bepaalde afnemer worden 

gebruikt, worden deze geheel toegerekend aan deze specifieke afnemer. Indien sprake is 

van een gedeeld productiemiddel worden de boekwaarde en jaarlijkse afschrijvingskosten 

verdeeld op basis van de vierkante meterverdeling van het betreffende gebouwdeel. 

 

De maatstaf voor de vierkante meterverdeling is het verhuurbare vloeroppervlak van het 

Terminalcomplex. Hierbij wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de zogenaamde NEN 

                                                        
61 De doorbelasting van de kosten voor het operationele beheer van het Terminalcomplex vanuit de PMC Aviation naar 
de andere PMC’s (D18 OU Aviation) vindt gedeeltelijk volgens dezelfde bedrijfseconomische grondslag plaats als de A10 
OU Aviation. Voor zover de bedrijfseconomische grondslag overeenkomt is de beoordeling in deze paragraaf ook van 
toepassing op de D18 OU Aviation.  
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2580 normering en het Schiphol-addendum NEN 2580.62 Kenmerkend van deze wijze van 

meten is dat bepaalde gemeenschappelijk gebruikte delen van het gebouw niet tot het 

verhuurbare vloeroppervlak worden berekend (bijvoorbeeld liften en trappenhuizen).63 Alle 

ruimten die wel tot het verhuurbare vloeroppervlak worden gerekend worden vervolgens op 

basis van een vierkante meterverdeling verdeeld over de luchtvaartactiviteiten en de niet-

luchtvaartactiviteiten. Deze methode heeft tot gevolg dat de kosten van de 

gemeenschappelijke gebruikte delen per gebouwdeel over de luchtvaartactiviteiten en de 

niet-luchtvaartactiviteiten worden verdeeld conform de vierkante meterverdeling van het 

verhuurbare vloeroppervlak. 

 

De verdeling van het verhuurbare vloeroppervlak naar de verschillende PMC’s wordt op 

grond van een aantal nader uitgewerkte uitgangspunten gedaan. Deze uitgangspunten 

hebben onder andere betrekking op: (uitrolbare) winkels, etalages, balies, forfaitaire 

correcties, passagierstoiletten, grenscontrole, “restruimten”, passantenstroom Schiphol Plaza 

en passages expeditie- en transportstraat.64 

 

Stap 4 

De activa en afschrijvingskosten per gebouwdeel worden toegerekend aan de PMC’s op 

basis van de in stap 3 vastgestelde vierkante meter verdeelsleutel per gebouwdeel. 

 

Beoordeling  

145 De ACM acht deze methode van toerekening conform aanvaardbare bedrijfseconomische 

principes. De methode sluit aan bij het daadwerkelijke gedeelde gebruik van de 

gemeenschappelijk gebruikte delen van het Terminalcomplex. De uitgangspunten en regels voor 

de toerekening van het verhuurbare vloeroppervlak aan de PMC’s leiden tot een toerekening die 

aansluit bij de intensiteit van het gebruik door de verschillende PMC’s van de gedeelde 

productiemiddelen. De schaalvoordelen die ontstaan doordat bepaalde gebouwdelen tegelijkertijd 

voor meerdere gebruiksdoeleinden worden gebruikt, komen in voldoende mate in de kosten van 

luchtvaartactiviteiten tot uitdrukking.  

 

146 Ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 is de tekst van allocatiesleutel A10 OU 

Aviation op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen leiden tot een toename van de 

                                                        
62 NEN 2580 is een gecertificeerde normering in de Nederlandse vastgoedwereld. In het Schiphol-addendum NEN 2580 

zijn de uitzonderingen op deze normering die van toepassing zijn op RSG vastgelegd.  
63 Voor een volledige lijst van delen die niet tot het verhuurbare vloeroppervlak worden gerekend, wordt verwezen naar 

bijlage 4 van het Toerekeningssysteem 2019-2021 (allocatiesleutel A10, stap 3).  
64 Voor een volledige lijst van de uitgangspunten die worden gehanteerd om tot een toerekening van vierkante meters 

naar PMC’s te komen, wordt verwezen naar bijlage 4 van het Toerekeningssysteem 2019-2021 (allocatiesleutel A10, stap 

3).  
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transparantie en een meer gedetailleerde beschrijving van de methode van toerekening. De ACM 

gaat hieronder in op de zes belangrijkste wijzigingen.  

 

147 Ten eerste heeft RSG een aantal specifieke uitgangspunten van de Schiphol – addendum NEN 

2580 beschreven. Het betreft hier bijvoorbeeld de interpretatie die RSG geeft aan de 

glaslijncorrectie. Bovendien beschrijft RSG hoe zij omgaat met de bepaling van het verhuurbare 

vloeroppervlak voor: ruimte voor het parkeren van motorvoertuigen in het Terminalcomplex, SER-

ruimten, uitrolbare winkels en reclameobjecten op smalle voet. De ACM is van oordeel dat door 

deze toevoeging de beschrijving transparanter is geworden.  

 

148 Ten tweede heeft RSG de beschrijving over hoe wordt omgegaan met het toerekenen van één 

extra strekkende meter vloeroppervlak (voor etalages, open winkelpuien, balies, telefooncellen, 

brievenbussen en automaten) uitgebreid. Specifiek is beschreven dat deze strekkende meter ook 

zal worden toegerekend als deze extra meter geclaimd wordt door Passenger Services ten 

behoeve van flowbreedte. De ACM is van oordeel dat deze benadering aansluit bij het principe 

van toerekening op basis van gebruik, aangezien de ‘etalagefunctie’ ook na het claimen van 

flowbreedte zal blijven bestaan.  

 

149 Ten derde heeft RSG de beschrijving van de methode van toerekening van objecten met een 

reclame-uiting uitgebreider beschreven. De ACM is van oordeel dat deze wijziging bijdraagt aan 

een toename van de transparantie.  

 

150 Ten vierde heeft RSG een beschrijving toegevoegd over de wijze waarop gangen worden 

toegerekend aan de verschillende hoofdgebruikers. Een gang kan worden opgedeeld in sub-

gangen als er een ‘virtueel’ duidelijke scheidingslijn kan worden getrokken en als er per sub-gang 

een PMC als hoofdgebruiker is aan te wijzen. De ACM is van oordeel dat het opdelen van gangen 

in sub-gangen daar waar dit mogelijk is, aansluit bij een toerekening op basis van gebruik. 

 

151 Ten vijfde zijn er vier toevoegingen gedaan aan de forfaitaire vaststelling van vierkante meter 

correctie van het Terminalcomplex. Ten opzichte van het vorige Toerekeningssysteem worden er 

vier aanvullende forfaitaire correcties gedaan. Het betreft een forfaitaire correctie ten aanzien van: 

,vuilnisbakken, brandslangen65, collectebakken66 en een speeltuin67. Deze aanpassingen leiden tot 

een toerekening die aansluit bij het gebruik.  

                                                        
65 Het betreft vuilnisbakken en brandslangen in publieke delen van het terminalcomplex. Gezamenlijk gaat het om een 

forfaitaire correctie van Aviation naar gemeenschappelijk gebruik van 480 vierkante meter.  
66 Het betreft collectebakken gesitueerd in flowgebied Aviation. Het gaat om een forfaitaire correctie van 5 vierkante meter 

van Aviation naar gemeenschappelijk gebruik. 
67 Het betreft een speeltuin gesitueerd in zitgebied Aviation. Het gaat om een forfaitaire correctie van 100 vierkante meter 

van Aviation naar gemeenschappelijk gebruik.  
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152 Ten slotte heeft RSG een beschrijving toegevoegd van het proces dat gevolgd wordt om het 

verhuurbare vloeroppervlak vast te stellen en te alloceren naar de verschillende PMC’s. Uit deze 

beschrijving blijkt onder andere dat op basis van een Technisch Brondocument de gevolgen van 

verbouwingen op de allocatie van het vloeroppervlak vastgesteld worden. Bovendien blijkt dat er 

door middel van allocatie-overleggen en looprondes met de vertegenwoordigers van de PMC’s 

afstemming plaats vind tussen de verschillende PMC’s over de definitieve PMC-verdeling. De 

ACM oordeelt dat deze wijziging een toename in de transparantie tot gevolg heeft.  

4.4.4 Toerekening kosten Capital Programme (allocatiesleutels A13 OU Aviation en 
A8 OU Staven) 

 

Algemene principes A13 OU Aviation 

153 Deze toerekening heeft betrekking op de niet activeerbare kosten gerelateerd aan het Capital 

Programme. Het Capital Programme omvat de investeringen in het A-gebied.68 Met 

allocatiesleutel A13 OU Aviation worden de kosten in samenhang met investeringen (KISMI) van 

de projecten van het Capital Programme gealloceerd. Projecten die volledig aan Non-Aviation 

worden toegerekend vallen niet onder deze sleutel. Na ingebruikname van een asset van een 

project van het Capital Programme, worden de hieraan verbonden kosten niet meer door middel 

van A13 gealloceerd. Niet activeerbare KISMI-kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van onderzoeken 

naar de haalbaarheid van een project en tijdelijke maatregelen. 

 

154 Vanwege het gedeelde toekomstig gebruik, worden de kosten toegerekend aan meerdere PMC’s. 

De berekening van de allocatiesleutel vindt in drie stappen plaats: 

 

1. Eerst wordt een inschatting gemaakt van de totale projectuitgaven (CAPEX) per project van 

het Capital Programme. Het betreft de projecten vanaf 2019 tot en met het einde van het 

Capital Programme. 

2. Het toekomstig gebruik van de assets wordt ingeschat op basis van informatie uit de meest 

recent beschikbare ontwerpproducten. Op basis van het toekomstig gebruik van de assets per 

project wordt een verdeling over de PMC’s gemaakt.  

3. Met de PMC-verdeling per project (stap 2) en de CAPEX per project (stap 1) wordt een 

gewogen gemiddelde sleutel berekend.69  

 

                                                        
68 Pier en Airside, Terminal, bagagesystemen, tijdelijke en permanente corridors, landzijdige infrastructuur, kabels en 

leidingen en parkeervoorzieningen. 
69 De ACM verwijst voor een illustratie van de berekening van de allocatiesleutel naar het rekenvoorbeeld bij de 

allocatiesleutels A13 OU Aviation en A8 OU Staven in het Toerekeningsysteem.  
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155 Deze gewogen gemiddelde sleutel is gelijk voor alle jaren van de tariefperiode 2019-2021. Na 

afloop van de tariefperiode 2019-2021 zal op basis van de gerealiseerde projecten in 2019-2021 

en hernieuwde inzichten voor projecten na 2021 een herijking van de sleutel plaatsvinden.  

 

Algemene principes A8 OU Staven 

156 Allocatiesleutel A8 OU Staven heeft betrekking op de kosten van het Client Team Capital 

Programme (het management van het Capital Programme) en worden gemaakt voor de 

ontwikkeling en realisatie van de projecten in het Capital Programme. Het betreffen de 

personeelskosten van het Client Team en de inhuur en advieskosten op programmaniveau.  

 

157 De allocatiesleutel A8 OU Staven wordt op dezelfde wijze berekend als de A13 OU Aviation. Het 

enige verschil is dat voor de berekening van de allocatiesleutel A8 OU Staven de parkeerprojecten 

(Non-Aviation) worden meegenomen. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 

158 In het Toerekeningssysteem 2017-2018 worden de kosten volgens een andere systematiek 

gealloceerd. Het verschil met de nieuwe methode zit in de eerste stap van de berekening van de 

allocatiesleutels. Volgens de methode van het Toerekeningssysteem 2017-2018 werd jaarlijks op 

basis van voorcalculatie een inschatting gemaakt van de verwachte operationele KISMI-kosten 

per deelproject van het A-gebied. RSG rekende deze kosten in deze verdeelsleutel rechtstreeks 

aan de projecten toe. Volgens de nieuwe systematiek is de allocatie niet meer gebaseerd op de 

verwachte KISMI per project maar op de totale projectuitgaven (CAPEX) per project.  

 

159 RSG heeft aangegeven dat het lastig is om op basis van voorcalculatie medio 2018 een 

inschatting te maken van de KISMI per afzonderlijk jaar in de periode 2019-2021. Hierdoor is het 

aldus RSG waarschijnlijk dat de allocatiesleutels per jaar minder nauwkeurig zullen aansluiten bij 

het daadwerkelijk gebruik in het betreffende jaar van de tariefperiode. Bovendien fluctueren de 

KISMI kosten aldus RSG sterk per jaar. Dit zou tot gevolg hebben dat de allocatiesleutels ook per 

jaar sterk fluctueren. 

 

Beoordeling 

160 De ACM is van oordeel dat de voorgestelde wijziging, waarbij gerekend wordt met de totale 

CAPEX per project van het Capital Programme, leidt tot een toerekening die aansluit bij het 

gebruik. 

 

161 RSG heeft een toelichting gegeven waarom bovengenoemde methode van toerekenen aansluit bij 

het principe van toerekening naar rato van gebruik. De toerekening van de kosten met betrekking 

tot het A-gebied is gebaseerd op de verdeling van het toekomstige gebruik van de totale 

investeringsuitgaven (CAPEX) van het volledige Capital Programme. De verdeling over PMC’s is 
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daarmee gebaseerd op het toekomstig gebruik van alle assets die onderdeel zijn van het Capital 

Programme.  

 

162 Aan deze methode van toerekening ligt de aanname ten grondslag dat er sprake is van een 

proportioneel verband tussen de KISMI-kosten en de kosten Client Team Capital Programme) 

enerzijds en de waarde van het project (CAPEX) anderzijds. Als er sprake is van een evenredig 

verband leidt toerekening op basis van de CAPEX per project tot een kostengeoriënteerde 

toerekening.  

 

163 De ACM is van oordeel dat de methode van toerekening aansluit bij de mate van gebruik. De ACM 

acht het aannemelijk dat er een evenredig verband bestaat tussen de hoogte van de 

projectuitgaven en de daarmee samenhangende kosten. De toerekening sluit aan bij het 

verwachte toekomstige gedeelde gebruik van de gemeenschappelijk gebruikte assets van het 

Capital Programme. Door de sleutel vast te stellen op basis van alle projecten vanaf 2019 tot en 

met het einde van het Capital Programme vormt de sleutel een afspiegeling van het volledige 

Capital Programme. 

4.4.5 Toerekening ICT-kosten (OU ICT) 

 

Wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2017-2018 

164 De afdeling Informatie & Communicatie Technologie (ICT) draagt binnen Schiphol Group op 

centraal niveau zorg voor ICT-diensten. De OU ICT alloceert de kosten voor de dienstverlening 

aan alle PMC´s. Voor iedere ICT-dienst wordt een Service Level Agreement (SLA) gemaakt 

tussen ICT en de business (alle afdelingen van Aviation, Consumers en SRE). Het betreft hier een 

groot aantal SLA’s. Voor elke afzonderlijke ICT-dienst wordt een PMC-verdeling vastgesteld. Op 

basis van de PMC-verdeling per ICT-dienst en de kosten per ICT-dienst wordt een gewogen 

gemiddelde totale ICT-allocatiesleutel berekend.  

 

165 De ACM heeft RSG verzocht om voor het Toerekeningssysteem deze allocatiesleutel meer 

transparant te beschrijven. Deze transparantie is als volgt ingevuld: 

a) De beschrijving van de totstandkoming van de OU ICT allocatiesleutel (in verschillende 

stappen); 

b) De visualisatie van de allocatie in een schema; 

c) Beschrijving van de allocatie van afschrijvingskosten, projectkosten en opbrengsten; 

d) Een voorbeeldberekening ter illustratie van de berekening de totale PMC-sleutel; 

e) Een opsomming van alle ICT-diensten met bijbehorende PMC-verdeling; 

f) Een beschrijving van praktijkvoorbeelden van ICT-diensten. 
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Beoordeling ACM 

166 De allocatie van de kosten van de OU ICT betreft een groot aantal SLA’s waarvoor afzonderlijke 

PMC-verdelingen van toepassing zijn. In de beschrijving is door middel van praktijkvoorbeelden 

aangegeven op welke wijze de PMC-verdeling tot stand komt. Verder heeft RSG inzichtelijk 

gemaakt van welke SLA’s kosten volledig of gedeeltelijk aan luchtvaartactiviteiten worden 

toegerekend. De ACM is van oordeel dat de beschrijving van de allocatiesleutel OU ICT 

voldoende transparant is. 

4.4.6 Toerekening kosten brandweertaken Lelystad Airport (D29 OU Aviation) 

 

Algemene principes 

167 Vanaf het moment dat Lelystad Airport in gebruik genomen gaat worden voor commerciële 

luchtvaart zal Amsterdam Airport Schiphol de brandweertaken op Lelystad Airport gaan uitvoeren. 

Hierdoor zal er een doorbelasting van de kosten van de brandweerploeg voor Lelystad Airport 

naar NV Luchthaven Lelystad plaatsvinden (D29 OU Aviation). Deze kosten bestaan uit: directe 

kosten voor de inzet van ingeplande manuren, hieraan verbonden externe kosten en indirecte 

kosten (overhead). Naar aanleiding van de consultatie van het ontwerpbesluit is aan deze 

doorbelasting ook de kosten van materialen toegevoegd. De kosten van materialen die bestemd 

zijn voor Luchthaven Lelystad worden doorbelast aan Luchthaven Lelystad. Deze kosten worden 

dus niet toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. Na deze doorbelasting worden de resterende 

kosten van ‘Emergency Response’ volledig aan de PMC Aviation toegerekend.  

 

Beoordeling ACM 

168 De doorbelasting wordt vastgesteld op basis van de integrale kostprijs. Hiermee voldoet deze aan 

de methode van prijsbepaling bij interne levering zoals beschreven in de inleiding van bijlage 3 

van het Toerekeningssysteem. Ten aanzien van deze methode heeft de ACM in paragraaf 4.3.6. 

geconcludeerd dat deze voldoet aan aanvaardbare bedrijfseconomische principes. De ACM is van 

oordeel dat de beschrijving van deze doorbelasting voldoende transparant is en aan de gestelde 

eisen voldoet. 

4.5 Algemene conclusie 

 
169 ACM concludeert dat de structuur en de grondslagen van het Toerekeningssysteem en de in het 

Toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels voldoen aan de eisen die de Wet luchtvaart en 

het Besluit aan het Toerekeningssysteem stellen. 
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5 Zienswijzen van belanghebbenden 

5.1 Algemeen 

170 Vanaf 26 januari 2018 tot en met 9 maart 2018 heeft de ACM het ontwerpbesluit tot goedkeuring 

van het Toerekeningssysteem ter inzage gelegd in het kader van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van de Awb. Tijdens deze zogenoemde consultatie zijn 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. 

 

171 ACM heeft een zienswijze ontvangen van KLM en een gezamenlijke zienswijze van BARIN, 

IATA, Ryanair en de IAG (BARIN et al.). 

5.2. Ontvankelijkheid van de zienswijzen 

172 Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Awb kunnen belanghebbenden naar keuze 

schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. De ACM 

dient derhalve te beoordelen of de partijen die mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren 

hebben gebracht ook daadwerkelijk belanghebbende zijn in de zin van de Awb.  

 

173 Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bepaalt dat onder een belanghebbende wordt verstaan 

“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Daarbij is volgens vaste 

jurisprudentie van belang dat het gaat om een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk 

belang dat rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Naast de algemene regels uit de Awb is voor 

het ontwerpbesluit ook artikel 8.25g, zevende lid, van de Wet luchtvaart van belang, aangezien 

deze bepaling tot gevolg heeft dat gebruikers van de luchthaven en representatieve organisaties 

hun zienswijze naar voren kunnen brengen over het voorgenomen besluit omtrent goedkeuring 

van het toerekeningssysteem. 

 

174 Onder gebruikers van de luchthaven op grond van artikel 8.1b van de Wet luchtvaart wordt 

verstaan: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten 

uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij.  

 

175 Onder representatieve organisaties wordt op grond van artikel 8.1b van de Wet luchtvaart 

verstaan: een bij ministeriële regeling aangewezen rechtspersoon die de belangen 

vertegenwoordigt van gebruikers. Blijkens de memorie van toelichting had de wetgever daarbij 

onder andere BARIN en IATA op het oog.70 In lijn met de rechtspraak worden deze organisaties 

dan ook geacht representatieve organisaties te zijn in de zin van artikel 8.1b, en zijn zij derhalve 

                                                        
70 Kamerstukken 2010-2011, 32 519, nr. 3, p. 2. 
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belanghebbende, naast gebruikers van de luchthaven.71  

 

176 Voor de ontvankelijkheid van een zienswijze is niet alleen vereist dat de indiener daarvan 

belanghebbende is bij het desbetreffende ontwerpbesluit, maar ook, voor zover hier van belang, 

de zienswijze tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor geldende termijn, is ingediend. Op grond 

van artikel 3:16, eerste lid, van de Awb bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van een 

zienswijze zes weken en vangt deze termijn aan met ingang van de dag waarop het 

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op 

het ontwerpbesluit liep derhalve van vrijdag 26 januari 2018 tot en met vrijdag 9 maart 2018. Op 

grond van artikel 3:16, derde lid, jo. 6:9 van de Awb is een zienswijze op tijd ingediend indien het 

voor het einde van de termijn is ontvangen of – in geval van verzending per post – indien het voor 

het einde van de termijn per post is bezorgd. 

 

Zienswijze KLM 

177 De ACM stelt vast dat KLM een gebruiker is en dat de van deze partij ontvangen zienswijze tijdig 

is ingediend. De zienswijze van KLM is daarom ontvankelijk en is door de ACM dan ook 

inhoudelijk beoordeeld. Deze inhoudelijke beoordeling is weergegeven in de Nota van 

Bevindingen, die als afzonderlijke bijlage deel uitmaakt van dit besluit.  

 

Zienswijze BARIN, IATA, Ryanair en IAG 

178 De ACM stelt vast dat BARIN en IATA representatieve organisaties zijn en dat Ryanair en IAG 

gebruikers zijn in de zin van artikel 8.1b van de Wlv. Ook stelt de ACM vast dat de zienswijze 

tijdig is ingediend. De ACM heeft deze tijdig ingediende zienswijze in eerste instantie als niet-

definitief beschouwd. BARIN et al. beschreven in hun zienswijze dat zij niet in staat zijn geweest 

binnen de termijn van de consultatie een definitieve zienswijze in te dienen omdat zowel het 

ontwerpbesluit als het Toerekeningssysteem niet in de Engelse taal beschikbaar waren gesteld. 

Voorts stelden zij in hun zienswijze dat zij de ter inzagelegging onvolledig achtten, omdat de ACM 

volgens hen slechts de mogelijkheid heeft opengesteld een zienswijze te geven over de 

wijzigingen ten opzichte van het Toerekeningssysteem 2016-2018 en niet het gehele 

Toerekeningssysteem 2019-2021.  

 

179 De ACM heeft indieners bij brief van 14 maart 2018 erop gewezen dat de ter inzagelegging gold 

voor het gehele Toerekeningssysteem 2019-2021, zoals ook nadrukkelijk en ondubbelzinnig 

                                                        
71 Zie de uitspraak ECLI:NL:CBB:2012:BY2799 waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven de memorie van 

toelichting als uitgangspunt nam voor het oordeel dat BARIN kwalificeerde als representatieve organisatie. In de passage 

waarnaar het CBb verwijst wordt ook IATA genoemd.  
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bleek uit het ontwerpbesluit, de informatie op de website72 van de ACM en de informatie in de 

aankondiging in de Staatscourant73.74 Gezien deze kennelijke misvatting heeft de ACM het 

redelijk geacht de indieners de mogelijkheid te geven hun zienswijze definitief te maken. De ACM 

acht dit in lijn met de uitspraak ABRvS 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9953 waaruit 

volgt dat het zorgvuldigheidsbeginsel met zich meebrengt dat de indiener van binnen de 

wettelijke termijn ingebrachte, niet nader aangeduide bezwaren in een zienswijze onverwijld in de 

gelegenheid moet worden gesteld om deze binnen twee weken van gronden te voorzien, mits de 

beslistermijn hierdoor niet in het gedrang komt. Hoewel BARIN et al. wel nader aangeduide 

bezwaren benoemden, heeft de ACM hen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze definitief te 

maken. Ook heeft de ACM BARIN et al. verzocht de zienswijze te voorzien van handtekeningen 

door of namens alle betrokken organisaties en gebruikers. De ACM heeft de definitieve 

zienswijze op 23 maart 2018 ontvangen.75  

 

180 De definitieve zienswijze van BARIN et al. is ontvankelijk en is door de ACM dan ook inhoudelijk 

beoordeeld. Deze inhoudelijke beoordeling is weergegeven in de Nota van Bevindingen, die als 

afzonderlijke bijlage deel uitmaakt van dit besluit.  

 

181 Zoals blijkt uit de Nota van Bevindingen, geven de zienswijzen de ACM geen aanleiding om, met 

inachtneming van de in het Toerekeningssysteem aangebrachte wijzigingen, goedkeuring aan 

het Toerekeningssysteem te onthouden. In het hiernavolgende gaat de ACM in op de klacht van 

BARIN et al. dat de ter inzage gelegde stukken enkel in de Nederlandse taal ter beschikking zijn 

gesteld.  

 

5.3. Gebruik Nederlandse taal in de terinzagelegging.  

182 BARIN et al. voeren aan dat de consultatie van het ontwerpbesluit onvoldoende transparant is, 

doordat de geconsulteerde documenten niet in de Engelse taal beschikbaar waren. Volgens hen 

is dit strijdig met bestaande praktijk in Nederland en Europa, omdat: 

 

1. het Toerekeningssysteem 2016-2018 ook in het Engels beschikbaar was; 

2. de voertaal van de gebruikers die op Schiphol opereren Engels is; 

                                                        
72 Tekst op https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-over-het-toerekeningssysteem-van-schiphol-2019-2021: 

‘Luchtvaartmaatschappijen kunnen reageren op het ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het 

toerekeningssysteem van Schiphol 2019-2021.’, geraadpleegd op 1 mei 2018. 
73 Tekst Stcrt 2018, nr. 4887: ‘Tot en met 9 maart 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerpbesluit 

naar voren brengen.’ 
74 ACM/UIT/490444 
75 ACM/IN/414473 
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3. de Hoge Raad dit heeft bepaald in haar uitspraak van 15 januari 2016, waarvan de ECLI-

bronvermelding ontbreekt; 

4. het Thessaloniki Forum76 dit heeft aanbevolen aan de Europese Commissie, zoals zou volgen 

uit de volgende passage: “[i]f English is not the national language but is requested by an 

airline or airline association, then, at a minimum, the key issues of the consultation and the 

key documents should be translated into English”.77  

 

183 Het eerste lid van artikel 2:6 van de Awb brengt met zich mee dat bestuursorganen en onder hun 

verantwoordelijkheid werkzame personen de Nederlandse taal gebruiken, tenzij bij wettelijk 

voorschrift anders is bepaald. De Wet luchtvaart bevat voor de goedkeuringsprocedure van een 

toerekeningssysteem geen afwijkende bepaling van het eerste lid van artikel 2:6 van de Awb. 

Ingevolge het tweede lid kan een andere taal worden gebruikt indien het gebruik daarvan 

doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.  

 

184 De ACM acht het niet doelmatiger om de consultatiedocumentatie in het Engels ter inzage te 

leggen om de hiernavolgende redenen. Van BARIN et al. als professionele partijen mag worden 

verwacht dat zij zich kunnen laten bijstaan door een gemachtigde die de Nederlandse taal 

beheerst. Dit blijkt temeer uit verschillende eerdere procedures bij de ACM en voorganger NMa, 

waarbij zij zich hebben laten bijstaan door een Nederlandstalige gemachtigde.78 Zeker nu zij zich 

hebben verenigd door het indienen van één zienswijze namens allen, ligt het in de rede dat zij de 

krachten kunnen bundelen en een Nederlandse gemachtigde in kunnen schakelen. Verder is van 

zowel BARIN als IATA bekend dat zij onder andere Nederlandse leden vertegenwoordigen, 

waarbij in geval van BARIN ook Nederlands sprekende leden deel uitmaken van het bestuur. De 

ACM acht het vertalen van de ter inzage gelegde relevante stukken bovendien niet doelmatiger, 

gezien de omvang van de vertaalwerkzaamheden en daarmee gepaard gaande extra inzet van 

capaciteit en middelen. Bovendien kan daardoor de wettelijke beslistermijn in het gedrang 

komen. Dit laatste geldt in het bijzonder, nu BARIN et al. pas op de laatste dag van de ter 

inzagelegging, welke aan een termijn gebonden is, voor het eerst hebben kenbaar gemaakt dat 

zij een vertaling van stukken wensten. 

 

185 BARIN et al. stellen dat zij de ACM hebben verzocht het ontwerpbesluit en het document van 400 

pagina’s dat de wijzigingen op het Toerekeningssysteem bevat beschikbaar te stellen in de 

                                                        
76 Het betreft het Thessaloniki Forum of Airport Charges Regulators, met als missie: To advise the Commission on the 

implementation of the Airport Charges Directive and to promote best practices in the economic regulation of airports. 
77 Geciteerde tekst komt uit het volgende document: ‘Recommendations on Consultation and Transparency’, Thessaloniki 

Forum of Airport Charges Regulators, December 2016 
78 Zoals IATA in haar schriftelijke zienswijze van 14 februari 2007 op het ontwerkbesluit Toerekeningssysteem Schiphol 

dat in 2007 ter inzage is gelegd. BARIN liet zich in 2008 bijstaan door een Nederlandse gemachtigde, toen zij een klacht 

indiende over de tarieven en voorwaarden per 1 april 2009.  
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Engelse taal. De ACM heeft vóór het ontvangen van de zienswijze van BARIN et al. nadrukkelijk 

geen verzoeken ontvangen van BARIN et al. om het ontwerpbesluit en het document waarin de 

wijzigingen op het Toerekeningssysteem zichtbaar zijn beschikbaar te stellen in het Engels. 

Evenmin heeft de ACM ambtshalve aanleiding gezien om deze documenten in de Engelse taal 

ter inzage te leggen. Dit betreft immers in Nederland geen ‘established practice’, in tegenstelling 

tot de bewering van BARIN et al. dat dit wel het geval is. Er heeft nog nimmer een uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure voor de goedkeuring van een toerekeningssysteem van 

Schiphol plaatsgevonden waarbij de ter inzage liggende documenten in het Engels beschikbaar 

zijn gesteld. De indieners verwijzen naar een Engelse versie van het Toerekeningssysteem van 

2016-2018. Dit betreft een vertaling van de definitieve versie van dat toerekeningssysteem die 

door Schiphol aan gebruikers is verstrekt nadat deze was goedgekeurd door de ACM.   

 

186 Een dergelijke vertalingsverplichting blijkt ook niet uit de uitspraak van de Hoge Raad van 15 

januari 2016, waarbij de ACM er vanuit gaat dat BARIN et al. doelen op de uitspraak met 

kenmerk ECLI:NL:HR:2016:65. In deze zaak stond niet de vraag centraal of een bestuursorgaan 

haar (ontwerp)besluiten en/of ter inzage liggende stukken in een vreemde taal ter beschikking 

dient te stellen aan belanghebbenden. Het ging in deze civiele zaak om de vraag of het hof in dat 

specifieke geval een in de Duitse taal ingebracht processtuk buiten haar beoordeling heeft mogen 

laten, nu een van de procespartijen daarvan geen vertaling had overgelegd. Voor producties die 

worden ingebracht in een rechterlijke procedure bestaat geen specifieke wettelijke bepaling die 

iets zegt over de taal waarin deze moeten zijn opgesteld. De Hoge Raad oordeelde dat dit 

vraagstuk derhalve moet worden getoetst aan de eisen van behoorlijke rechtspleging. In deze 

zaak ging het evenwel niet om de vraag of de uitspraak zelf als zodanig in een vreemde taal moet 

worden opgesteld, maar of stukken in de procedure in een vreemde taal mogen worden 

ingediend. De ACM wijst erop dat zij wel degelijk Engelstalige stukken accepteert in de 

onderhavige procedure, nu de zienswijze van BARIN et al. wel in de Engelse taal mocht worden 

ingediend. 

 

187 Tot slot wijst de ACM erop dat het opgenomen citaat van het Thessaloniki forum een citaat betreft 

uit een advies van de ‘expert group Thessaloniki Forum of Airport Charges Regulators’ aan de 

Europese Commissie over de consultatie van luchthaventarieven door luchthavens.79 Het advies 

heeft aldus geen betrekking op de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor de 

goedkeuringsprocedure van een toerekeningssysteem zoals onderhavig. Het advies is bovendien 

op geen enkele wijze bindend voor de betrokken toezichthouders, zoals ook blijkt uit het 

nadrukkelijke voorbehoud dat is opgenomen: “The recommendations form a set of acceptable 

practices; individual Independent Supervisory Authorities (ISAs) may have valid reasons for 

promoting a different process than that set out above”.  

                                                        
79 ‘Recommendations on Consultation and Transparency’, Thessaloniki Forum of Airport Charges Regulators, December 

2016.  
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6. Besluit 
 

188 ACM besluit het Toerekeningssysteem van de kosten en opbrengsten in de zin artikel 8.25g, 

eerste lid, van de Wet luchtvaart, van de activiteiten, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van 

de Wet luchtvaart, zoals dat door RSG aan ACM is voorgelegd op 9 juli 2018, goed te keuren 

voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. 

 

189 Het besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

w.g. 19 juli 2018 

 

dr. F.J.H. Don  

Waarnemend bestuursvoorzitter 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

de dag van bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA, Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen of niet tijdig een zienswijze naar 

voren te hebben gebracht. 
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BIJLAGE NOTA VAN BEVINDINGEN 

  
1 In deze Nota van Bevindingen zal de ACM de zienswijzen KLM en BARIN et al. beoordelen.  

1. Beoordeling zienswijze KLM 

1.1 Meerjaren verdeelsleutel Capital Programme 
2 KLM stelt in haar zienswijze dat de allocatiesleutel voor het Capital Programme niet voor de duur 

van het Capital Programme dient te gelden. KLM stelt dat de allocatiesleutel voor de duur van het 

Toerekeningssysteem moet gelden. Bovendien geeft KLM aan dat het onduidelijk is waarom de 

allocatiesleutel langer geldt dan de duur van het Toerekeningssysteem (2019-2021). De 

juridische basis hiervoor vindt KLM niet duidelijk. 

 

3 RSG stelt in reactie op dit punt dat het baseren van de allocatiesleutel op de volledige looptijd 

van het Capital Programme ervoor zorgt dat de sleutel een volledige afspiegeling is van alle 

projecten van het Capital Programme. Doordat de sleutel stabiel is voor de hele duur van het 

Capital Programme is deze niet vatbaar voor korte termijn fluctuaties. Bovendien stelt RSG dat 

de allocatiesleutel zorgt voor een toerekening op basis van gebruik, omdat deze gebaseerd is op 

het toekomstig gebruik van de totale CAPEX van het volledige Capital Programme. Tenslotte 

wijst RSG erop dat er voor het volgende Toerekeningssysteem (2022-2024) een herijking van de 

allocatiesleutel plaats zal vinden. Bij de herijking van de sleutel worden de dan bekende 

wijzigingen in het Capital Programme meegenomen en wordt opnieuw een sleutel vastgesteld op 

basis van het toekomstig gebruik van de totale CAPEX van het Capital Programme. 

 

Beoordeling ACM 

4 Door de sleutels te baseren op de CAPEX van alle projecten uit het Capital Programme zullen de 

kosten toegerekend worden op basis van het toekomstig gebruik van het volledige Capital 

Programme. 80 Hiermee wordt volgens de ACM voldaan aan het principe van toerekenen op basis 

van gebruik. 

 

5 De ACM constateert ook dat bij het volgende Toerekeningssysteem (2022-2024) een herijking 

van de sleutels plaats zal vinden. Op basis van geactualiseerde inzichten met betrekking tot de 

projecten van het Capital Programme worden voor het volgende Toerekeningssysteem opnieuw 

de allocatiesleutels vastgesteld, deze keer voor de periode 2022-2024. Deze sleutels zijn 

gebaseerd op de totale CAPEX van alle projecten uit het Capital Programme, waaronder dus ook 

                                                        
80 Het gaat hier om de verdeelsleutels voor de de kosten in samenhang met investeringen (KISMI) van het Capital 

Programme en de kosten van het Client Team Capital Programme, respectievelijk de A13 OU Aviation en de A8 OU 

Staven. 
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de CAPEX van de projecten van voor 2022. De ACM concludeert dat de allocatiesleutels de duur 

van het Toerekeningsysteem (2019-2021) daarmee niet overstijgen. 

 

6 De ACM acht de allocatiesleutels voor het Capital Programme conform aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes en ziet in de zienswijze van KLM op dit punt geen aanleiding om 

goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 

1.2 Lelystad 

7 KLM geeft aan dat op verschillende onderdelen in het Toerekeningssysteem wordt verwezen 

naar Lelystad Airport. In het Toerekeningssysteem wordt er echter nog vanuit gegaan dat 

Lelystad Airport in 2019 in gebruik genomen wordt. KLM wijst erop dat Minister Van 

Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 21 februari 2018 de ingebruikname voor 

minstens een jaar heeft uitgesteld. KLM vraagt of en in hoeverre dat effect heeft op de 

allocatiesleutels. Daarnaast verneemt KLM graag op welke grondslag de kosten, die luchthaven 

Lelystad maakt, doorbelast worden aan PMC Aviation, uitgaande van het feit dat Lelystad Airport 

buiten de reikwijdte van de Wet luchtvaart valt en gebruikers alleen betalen voor de kosten die 

verband houden met de exploitatie van de Luchthaven Schiphol. 

 

8 RSG stelt in haar reactie op dit punt in de zienswijze dat de uitstel van de opening van Lelystad 

Airport betekent dat RSG op korte termijn geen brandweertaken zal gaan uitvoeren voor 

Lelystad. Schiphol geeft aan dat zij echter ook geen kosten zal maken, zoals personeel 

aantrekken specifiek voor Lelystad Airport. Zij zal dus ook geen kosten gaan doorbelasten aan 

Lelystad Airport tot op het moment van opening. Kosten die betrekking hebben op de 

voorbereiding en/of exploitatie van Lelystad worden volgens RSG niet toegerekend aan 

luchtvaartactiviteiten. RSG geeft aan dat wanneer zij kosten gaat maken voor de voorbereiding 

en/of uitvoering, deze op basis van de integrale kostprijs zullen worden doorbelast conform de 

principes zoals beschreven in het Toerekeningssysteem.  

 

9 RSG verhoogt naar aanleiding van de zienswijze van KLM de transparantie in de tekst van 

doorbelastingsleutel D29 OU Aviation voor wat betreft de toerekening van kosten van brandweer 

materiaal (zoals perslucht en helmen) aan Lelystad Airport. RSG heeft voorts toegelicht dat 

kosten van materieel (zoals crashtenders) niet worden doorbelast aan Lelystad Airport. RSG 

geeft aan dat de afspraak tussen RSG en Lelystad Airport is dat dit materieel wordt aangeschaft 

door Lelystad Airport en bij Lelystad Airport wordt geactiveerd. RSG voert voorts een tekstuele 

wijziging in het hoofddocument van het Toerekeningssysteem door, zodanig dat de 

openingsdatum van Lelystad Airport niet meer concreet wordt genoemd. 

 

 Beoordeling ACM 

10 KLM verzoekt om transparantie omtrent de toerekening van kosten van Lelystad Airport. Voor wat 

betreft de vraag van KLM over de grondslag van de kosten die Lelystad Airport maakt, geldt dat 
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de principes voor de doorbelasting van kosten in verband met de ingebruikname van Lelystad 

Airport zijn beschreven in het ter inzage gelegde Toerekeningsysteem en besproken in hoofdstuk 

4.4.6 van dit besluit. De doorbelasting heeft betrekking op de inzet van brandweer van de 

luchthaven Schiphol op Lelystad Airport. De grondslagen zijn in het licht van de zienswijze van 

KLM nog verder verduidelijkt voor zover het de toerekening van kosten van brandweer materiaal 

en brandweer materieel betreft. Het uitstel van de opening heeft als zodanig geen effect op de in 

het Toerekeningssysteem beschreven verdeelsleutels, wel op het moment van doorbelasten van 

kosten en aldus op het moment waarop deze principes daadwerkelijk worden toegepast. RSG 

geeft dit laatste uitgangspunt aan in haar reactie op de zienswijze van KLM. 

 

11  De ACM acht het voorgaande conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes en ziet - 

met inachtneming van op dit punt doorgevoerde aanpassingen in de tekst van het 

Toerekeningssysteem en de toelichting van RSG - geen aanleiding om op dit punt van de 

zienswijze van KLM goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden.  

1.3 Vierkante meters  

12 KLM gaat in haar zienswijze in op de vaststelling van de vierkante meter verdeling voor 

luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. De vierkante meter verdeling is voor de jaren 

twee en drie van de tariefperiode gebaseerd op de initiële vaststelling van het aantal vierkante 

meters voor jaar één gecombineerd met de beoogde investeringen. KLM geeft in haar zienswijze 

aan dat ze inzicht wil krijgen in hoe wordt omgegaan met bestemmingswijzigingen. Hierbij geeft 

KLM het voorbeeld dat luchtvaartgebied van bestemming verandert en niet-luchtvaart wordt 

gedurende de looptijd van het Toerekeningssysteem. Daarnaast vraagt KLM zich af hoe de 

verrekening plaatsvindt in de periode 2019-2021.  

 

13 RSG stelt in haar reactie op de zienswijze van KLM dat in het Toerekeningssysteem staat 

beschreven hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het gebruik van vierkante meters in jaar twee 

en drie van de tariefperiode. RSG verwijst hiervoor naar pagina 55 en 56 van het hoofddocument 

van het ter inzage gelegde Toerekeningssysteem. Hieruit blijkt volgens RSG dat een wijziging 

van bestemming, zoals het voorbeeld van KLM, wordt meegenomen in de vierkante meter 

verdeling als deze wijziging gepland is. Geplande wijzigingen zijn namelijk opgenomen in het 

Aviation Development Plan (ADP). Dit ADP vormt de basis voor de extracomptabele 

aanpassingen op de vierkante meter verdeling van jaar één van de tariefperiode.81 Geplande 

projecten die starten voor 1 juli 2019 worden meegenomen voor de vierkante meter verdeling van 

2020 en geplande projecten die starten voor 1 juli 2020 worden meegenomen voor de vierkante 

meterverdeling van 2021. RSG licht toe dat dit vergelijkbaar is met de methodiek in het 

                                                        
81 De vierkante meter verdeling van jaar één is gebaseerd op de werkelijk situatie op 1 juli (fotomoment) in het jaar 

voorafgaand aan de tariefperiode. 
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Toerekeningssysteem 2017-2018, aangezien ook daar wijzigingen van voor 1 juli worden 

meegenomen in de vierkante meter verdeling.  

 

14 RSG heeft in reactie op de zienswijze van KLM in het Toerekeningssysteem de beschrijving van 

de bepaling van het aantal vierkante meters uitgebreid. Met deze toevoeging wordt duidelijkheid 

gegeven over hoe het effect op de vierkante meter verdeling per project zal worden ingeschat. Dit 

effect wordt ingeschat door gebruik te maken van de meest recent beschikbare en meest 

gedetailleerde informatie. Dit kan bijvoorbeeld een vlekkenplan op basis van een 

structuurontwerp zijn of een gedetailleerde tekening op basis van een definitief ontwerp. 

 

15 Ten aanzien van de verrekening merkt RSG op dat een afwijking van de gerealiseerde vierkante 

meter verdeling ten opzichte van de verwachte vierkante meter verdeling niet verrekend wordt. 

Enkel het hiermee samenhangende effect op de afschrijvingskosten en vermogenskosten wordt 

verrekend. 

 

 Beoordeling ACM 

16 KLM geeft in haar zienswijze aan dat ze inzicht wil krijgen in hoe wordt omgegaan met 

bestemmingswijzigingen bij de vaststelling van het aantal vierkante meters. Ten aanzien van de 

bepaling van de vierkante meter verdeling van het Terminalcomplex constateert de ACM dat op 

pagina 55 en 56 van het hoofddocument van het ter inzage gelegde Toerekeningssysteem wordt 

beschreven hoe de allocatiesleutel voor jaar twee en drie van de tariefperiode wordt bepaald. Uit 

deze beschrijving blijkt dat bij de bepaling van de vierkante meter verdeling van jaar twee en drie 

rekening wordt gehouden met de projecten uit het ADP met een effect op de verdeling naar de 

verschillende PMC’s. De ACM is van oordeel dat het Toerekeningssysteem voldoende inzicht 

geeft in hoe wordt omgegaan met bestemmingswijzigingen. Deze wijzigingen worden 

meegenomen in de vierkante meter verdeling voor jaar twee en drie als deze zijn gepland en dus 

zijn opgenomen in het ADP.  

 

17 In aanvulling op de huidige beschrijving heeft RSG de beschrijving in het Toerekeningssysteem 

uitgebreid. In het Toerekeningssysteem wordt toegelicht op basis van welke informatie het effect 

van de projecten uit het ADP op de vierkante meter verdeling zal worden bepaald. RSG heeft in 

haar reactie op de zienswijze van KLM uitgelegd dat het effect op de vierkante meter verdeling 

zal worden bepaald met behulp van de meest recente beschikbare en meest gedetailleerde 

informatie uit de ontwerpen van de projecten. De ACM is van oordeel dat met deze aanvulling 

voldoende inzicht is gegeven in hoe wordt omgegaan met bestemmingswijzigingen bij de 

bepaling van de vierkante meter verdeling van het Terminalcomplex in jaar twee en drie van de 

tariefperiode. De ACM is van oordeel dat de allocatie van de vierkante meters van het 

Terminalcomplex aansluit bij het principe van toerekenen op basis van gebruik en acht de 

allocatie conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes. 
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18 Met betrekking tot de verrekening in de periode 2019-2021 constateert de ACM dat de reactie 

van RSG op de zienswijze van KLM in overeenstemming is met de vereisten in artikel 8.25dg in 

de Wet luchtvaart. Ten aanzien van een afwijking tussen de geraamde vierkante meter verdeling 

en de gerealiseerde vierkante meter verdeling dient enkel een verrekening plaats te vinden op 

het hiermee samenhangende effect op de kapitaallasten (vermogenskosten en 

afschrijvingskosten).  

 

19 De ACM ziet, met inachtneming van de door RSG toegevoegde aanvulling in het 

Toerekeningssysteem, geen aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem op dit 

punt van de zienswijze van KLM te onthouden. 

1.4 Landzijdige infrastructuur 

20 KLM stelt in haar zienswijze dat het haar niet duidelijk is hoe de verdeelsleutels voor de 

landzijdige infrastructuur tot stand komen. KLM is van mening dat er niet voldoende rekening 

wordt gehouden met vervoersbewegingen naar commerciële- en bedrijfskantoren. KLM wijst 

hierbij op hotels, kantoorruimten (bijv. Microsoft en Cargill) en parkeergarages (bijv. WTC). KLM 

geeft aan dat zij graag een duidelijke uiteenzetting van de exacte toerekening ontvangt. 

 

21 Daarnaast stelt KLM in haar zienswijze dat in het Toerekeningssysteem expliciet gemotiveerd 

moet worden hoe wordt omgegaan met investeringen in het openbaar vervoer (NS station en 

busstation). KLM is van mening dat in geval van deze investeringen moet worden gemotiveerd 

hoe de toerekening plaatsvindt tussen reizigers die op Schiphol zijn vanwege 

luchtvaartactiviteiten en reizigers die Schiphol betreden voor werk of ontspanning.  

 

22 RSG stelt in haar reactie dat bij de arealen twee tot en met zeven geen sprake is van een 

verdeling naar meerdere PMC’s aangezien er bij elk van deze arealen slechts één gebruiker is. In 

deze arealen worden de kosten voor 100 procent toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten 

(PMC SRE of PMC Parking). In areaal één vindt wel een verdeling naar verschillende PMC’s 

plaats. Dit gebied wordt namelijk gebruikt door de PMC Aviation, PMC Parking en PMC SRE. 

RSG stelt dat voor de toerekening van de kosten voor areaal één wel degelijk rekening wordt 

gehouden met de vervoersbewegingen voor commerciële stromen. RSG verwijst naar pagina 28 

van bijlage vier van het ter inzage gelegde Toerekeningssysteem waar de grondslag voor 

verdeling voor areaal één is beschreven. RSG is van mening dat uit deze beschrijving blijkt dat 

rekening is gehouden met de vervoersbewegingen naar commerciële bestemmingen.82 Om de 

                                                        
82 Voor de PMC Aviation baseerd RSG het aantal vervoersbewegingen op data uit passagiersonderzoeken. Voor de PMC 

Parking is het aantal vervoersbewegingen gebaseerd op data van inrij-bewegingen van parkeergarages. Voor de PMC 

SRE is het aantal vervoersbewegingen gebaseerd op data van inrij-bewegingen van parkeergelegenheden van SRE-

kantoren en hotels in Schiphol centrum 
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berekening van de allocatiesleutel voor areaal één transparant te maken, heeft RSG in het 

Toerekeningssysteem een gestileerde voorbeeldberekening opgenomen. 

 

23 Ten aanzien van het openbaar vervoer stelt RSG dat er tijdens de looptijd van het 

Toerekeningssysteem (2019-2021) geen investeringen in het openbaar vervoer zijn gepland.83 

RSG licht toe dat in het volgende Toerekeningssysteem rekening zal worden gehouden met 

investeringen in het openbaar vervoer die na 2021 plaatsvinden. RSG zal in dat 

Toerekeningssysteem ingaan op de met deze investeringen samenhangende allocatie. RSG licht 

tot slot toe dat infrastructuur zoals bushaltes en beeldschermen met vervoersinformatie geen 

onderdeel uitmaken van de infrastructuur van Schiphol. Deze kosten worden aldus RSG 

gedragen door de betreffende vervoerder. 

 

24 Ten slotte heeft RSG naar aanleiding van de zienswijze van KLM op verzoek van de ACM 

onderzoek gedaan naar OV-reizigers (niet zijnde vliegtuig passagier) die op Schiphol 

overstappen van de trein naar de bus (of vice versa) of van bus naar bus. Deze OV-reizigers 

maken gebruik van de landzijdige infrastructuur van Schiphol. In het geconsulteerde 

Toerekeningssysteem is met deze gebruikers nog geen rekening gehouden bij de toerekening 

van landzijdige infrastructuur (allocatiesleutel A5). RSG heeft zich gebaseerd op de 

‘Netwerkstudie Multimodale Knoop Schiphol’.84 Dit onderzoek heeft de reizigersstromen 

(overstapstromen) op knooppunt Schiphol Plaza in kaart gebracht. Dit betreffen reizigers die 

Schiphol niet als herkomst/bestemming hebben, maar hier enkel overstappen. Op basis van de 

informatie uit deze studie heeft Schiphol een inschatting gemaakt van het aantal overstappers op 

knooppunt Schiphol Plaza op jaarbasis en het hiermee samenhangende aantal 

vervoersbewegingen. 

 

25 Aangezien de netwerkstudie waarop deze inschatting gebaseerd is niet jaarlijks wordt herijkt en 

RSG hiervan geen opdrachtgever is, kan er volgens RSG geen aanname gedaan worden over de 

ontwikkeling van het aandeel overstappers op knooppunt Schiphol. RSG heeft daarom een 

forfaitaire correctie toegevoegd aan de allocatiesleutel voor areaal één. Deze forfaitaire correctie 

is constant voor de drie jaren van de tariefperiode.  

 

Beoordeling ACM 

26 De ACM constateert dat uit de beschrijving van de allocatiesleutel van areaal één in het 

Toerekeningssysteem blijkt dat rekening wordt gehouden met vervoersbewegingen naar 

commerciële bestemmingen. Op basis van inrij-bewegingen van parkeergelegenheden wordt het 

aantal vervoersbewegingen voor de PMC SRE en de PMC Parking bepaald. De ACM is van 

                                                        
83 Er staat één project op de investeringslijst, maar deze wordt volledig vergoed door NS. 
84 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van vervoerregio Amsterdam en is gepubliceerd op 3 juli 2017. 
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mening dat hieruit blijkt dat voldoende rekening wordt gehouden met vervoersbewegingen naar 

commerciële- en bedrijfskantoren.  

 

27 De ACM constateert dat door de toevoeging van een forfaitaire correctie aan de allocatiesleutel 

voor areaal één de toerekening beter aansluit bij het gebruik. Hierdoor wordt rekening gehouden 

met een categorie van gebruikers van de landzijdige infrastructuur van Schiphol die Schiphol niet 

als herkomst of bestemming hebben. De ACM is van mening dat de kosten van dit gebruik niet 

aan luchtvaartactiviteiten toegerekend mogen worden. De door RSG toegevoegde forfaitaire 

correctie heeft tot gevolg dat dit gebruik wordt meegewogen in de bepaling van de 

allocatiesleutel. De kosten met betrekking tot dit gebruik worden aan de niet-luchtvaartactiviteiten 

toegerekend. Uit de door RSG aan het Toerekeningssysteem toegevoegde gestileerde 

voorbeeldberekening blijkt hoe op basis van de vervoersbewegingen ten behoeve van 

luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten de allocatiesleutel voor areaal één wordt 

berekend.  

 

28 Ten aanzien van het openbaar vervoer constateert de ACM dat RSG stelt dat er gedurende de 

looptijd van het Toerekeningssysteem 2019-2021 geen investeringen in het openbaar vervoer zijn 

gepland. Er is daarmee dus ook geen sprake van een toerekening van investeringen in het 

openbaar vervoer aan luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. De toerekening van 

mogelijke investeringen die na 2021 plaatsvinden kan in een volgende Toerekeningssysteem 

worden beschreven. 

 

29 De ACM acht de allocatie van de landzijdige infrastructuur conform aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. Toerekening vindt plaats naar rato van gebruik door 

luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. De ACM ziet, met inachtneming van de door 

RSG toegevoegde forfaitaire correctie en de toegevoegde gestileerde voorbeeldberekening, geen 

aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden naar aanleiding van de 

zienswijze van KLM op dit punt. 

1.5 Vervallen parkeerplaats 

30 KLM stelt in haar zienswijze dat in het Toerekeningssysteem ten onrechte wordt verwezen naar 

parkeerplaats P7. KLM constateert dat P7 geen bestaande parkeerplaats meer is en dat de 

verwijzing naar P7 in het Toerekeningssysteem daarom moet worden geschrapt.  

 

31 RSG stelt in haar reactie dat P7 uit het oogpunt van veiligheid is gesloten als commerciële 

publieke parkeervoorziening. RSG constateert dat in het ter inzage gelegde 

Toerekeningssysteem op twee plaatsen wordt verwezen naar P7: op pagina 57 van het 

hoofddocument en op pagina 32 van bijlage drie. RSG geeft aan dat in beide gevallen P7 wordt 

genoemd in de context van de toerekening van de kosten voor beveiliging van publiek 
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toegankelijke gebieden. RSG heeft de verwijzingen naar P7 in het Toerekeningssysteem 

verwijderd.  

 

 Beoordeling ACM 

32 De ACM is van oordeel dat RSG na het verwijderen van de verwijzing naar P7 de door KLM 

geconstateerde feitelijke onjuistheid heeft gecorrigeerd. De ACM ziet na deze aanpassing dan 

ook geen reden om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden op dit punt van de 

zienswijze van KLM. 

1.6 Allocatie busvervoer 

33 KLM gaat in haar zienswijze in op de allocatie van kosten voor de concessie van het bustransport 

(Sternet). KLM is van mening dat het onduidelijk is hoe deze kosten over luchtvaartactiviteiten en 

niet-luchtvaartactiviteiten worden verdeeld. Het is KLM niet duidelijk welke onderdelen mee 

worden genomen in de berekening van de allocatie van de kosten van Sternet. KLM geeft aan 

graag een toelichting te krijgen over de criteria op basis waarvan de bustransportsleutel wordt 

samengesteld en welke berekening aan de verdeelsleutel ten grondslag ligt. KLM is van mening 

dat deze berekening niet transparant is in het Toerekeningssysteem.  

 

34 RSG verwijst in haar reactie naar pagina 61 van het hoofddocument en naar pagina 31 van 

bijlage vier van het Toerekeningssysteem. Hier wordt de toerekening van de kosten van Sternet 

beschreven. RSG licht toe dat de intensiteit van het busvervoer per areaal berekend wordt met 

het aantal lijnen dat over een areaal rijdt en de frequentie waarmee deze lijnen per dagdeel 

rijden. De verdeelsleutel voor de kosten van het bustransport wordt berekend door deze 

intensiteit per areaal te vermenigvuldigen met de PMC-verdeling per areaal. Om deze berekening 

transparant te maken heeft RSG in het Toerekeningssysteem een gestileerde 

voorbeeldberekening opgenomen. RSG heeft voorts naar aanleiding van deze zienswijze de 

berekeningswijze van de sleutel verder verfijnd door bij de berekening van de frequenties een 

weging toe te passen van het aantal uren in een dagdeel.  

 

 Beoordeling ACM 

35 De ACM is van oordeel dat het opnemen van een gestileerde voorbeeldberekening in het 

Toerekeningssysteem een goede invulling is van het verzoek van KLM voor transparantie over de 

berekening van de allocatiesleutel voor de kosten van Sternet. De ACM constateert dat de 

gestileerde voorbeeldberekening in combinatie met de beschrijving van de allocatiesleutel van 

het bustransport85 voldoende duidelijkheid geeft over de manier waarop de allocatiesleutel wordt 

berekend. De ACM acht de methode van allocatie van kosten, inclusief de hiervoor genoemde 

verfijning in de berekeningswijze, voor het bustransport conform aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. De ACM ziet, met inachtneming van de door RSG aangebrachte 

                                                        
85 Bijlage 4 van het Toerekeningssysteem, allocatiesleutel A5 OU Aviation.  
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wijzigingen, geen aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden op dit 

punt van de zienswijze van KLM. 

1.7 Volumeontwikkeling  

36 KLM verwijst naar pagina 18 van het ontwerpbesluit van de ACM waar de verwachte ontwikkeling 

van de passagiersaantallen wordt genoemd als voorbeeld van een factor die wordt gebruikt ter 

bepaling van de volumeontwikkeling bij de bepaling van kosten. KLM vraagt waarom hier wordt 

gesproken over een voorbeeld en verzoekt om aan te geven welke andere factoren meegenomen 

worden bij de bepaling van de volumeontwikkeling. 

 

37 RSG stelt in haar reactie dat de ACM op bladzijde 18 van het ontwerpbesluit de meerjarige 

budgettering van Schiphol toelicht. Deze meerjaren budgettering is in het Toerekeningssysteem 

opgenomen in het Hoofddocument (paragraaf 6.4 Planning & Control cyclus). RSG geeft aan dat 

daar per kostensoort is beschreven met welke volume gerelateerde drivers de kosten voor de 

jaren van de tariefperiode zullen fluctueren. RSG verwijst naar bladzijde 73 van het ter inzage 

gelegde Toerekeningssysteem waar bij de uitbestedingen als voorbeeld staat beschreven dat er 

twee volume drivers zijn (niet limitatief): ontwikkeling van de activaportefeuille op basis van 

geplande activeringen volgens het Aviation Development Plan (ADP) en ontwikkeling van het 

aantal passagiers in de drie jaren van de tariefperiode. Bij onderhoudskosten (bladzijde 72 van 

het ter inzage gelegde Toerekeningsysteem) staat volgens RSG bijvoorbeeld dat de hoeveelheid 

onderhoudswerkzaamheden voor de jaren van de tariefperiode wordt vastgesteld op basis van 

het Meerjaren onderhoudsplan. RSG stelt dat per kostensoort specifiek wordt beschreven welke 

factoren relevant zijn en gebruikt worden voor de meerjaren budgettering. 

 

 Beoordeling ACM 

38 Op pagina 18 van het ontwerpbesluit is aangegeven dat ter bepaling van de 

hoeveelheidscomponent het volume van het meest recente gerealiseerde kalenderjaar als basis 

dient. Deze wordt aangepast met een factor die bepalend is voor de volumeontwikkeling, zoals 

bijvoorbeeld de verwachte ontwikkeling van de passagiersaantallen. De verwachte 

passagiersontwikkeling wordt als voorbeeld genoemd in het ontwerpbesluit. De voorgenomen 

goedkeuring in het ontwerpbesluit betreft het gehele Toerekeningssysteem aldus ook de niet 

expliciet in het ontwerpbesluit genoemde factoren welke van invloed zijn op de 

volumeontwikkeling. De gebruikte factoren zijn waar van toepassing uitgewerkt bij de 

doorbelasting en allocatiesleutels in het Toerekeningssysteem waarop het ontwerpbesluit 

betrekking heeft en dat met het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.  

 

39 De ACM heeft in het ontwerpbesluit op meerdere plekken verwezen naar het 

Toerekeningssysteem, waar de relevante volumedrivers worden genoemd. Andere voorbeelden 

van volumedrivers genoemd in het Toerekeningssysteem zijn de ontwikkeling van de 

activaportefeuille op basis van de geplande activeringen volgens het ADP, ervaringscijfers uit het 
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verleden, de verwachte ontwikkeling van concessie-inkomsten, de verwachte ontwikkeling van 

fte’s als opgenomen in het Tactisch Plan, de verwachte ontwikkeling van de kosten van 

uitvoerende afdelingen en verwachte nieuwe maatregelen (bij security). De ACM acht het 

ontwerpbesluit en het Toerekeningssysteem op dit punt voldoende transparant en ziet op dit punt 

van de zienswijze van KLM geen aanleiding om RSG goedkeuring van het Toerekeningssysteem 

te onthouden. 

1.8 Bandbreedte variabele kosten 

40 KLM geeft aan dat voor de berekening en toewijzing van variabele kosten zoals security kosten, 

kosten voor floormanagement86 en facility kosten (zoals schoonmaak) een bandbreedte wordt 

toegepast. KLM verwijst naar de volgende passage in het ontwerpbesluit (paragraaf 4.3.4): "De 

bandbreedte geeft de procentuele range van groei of afname van verkeer en vervoer aan 

waarbinnen de kosten constant blijven". KLM constateert dat de bandbreedte die wordt toegepast 

verschillend is afhankelijk van het proces. Zo is de bandbreedte voor security en facility kosten 

0%, waar de bandbreedte voor floormanagement is gezet op 3%. Indien de bandbreedte wordt 

toegepast wanneer er direct causaal verband is tussen de toename van passagiers en de 

toename van de kosten, dan vraagt KLM om toelichting waarom de bandbreedte voor security op 

0% is gezet. Bij het security proces zal volgens KLM pas vanaf een bepaalde omvang een 

toename van het aantal passagiers tot toenemende kosten leiden. Het kan aldus KLM zelfs zo 

zijn dat tot een bepaald volume de kosten zelfs tot een daling leiden. Graag verneemt KLM 

waarom de bandbreedte op 0% is gezet. 

 

41 RSG beschrijft in haar reactie de wijze waarop de inzet van het aantal security agents wordt 

gepland, de wijze waarop de uitvraag van security uren naar de beveiligingsbedrijven plaatsvindt 

en de wijze waarop het factureringsproces van de uren plaatsvindt. Voor wat betreft de planning 

beschrijft RSG dat het aantal uren wordt gepland op basis van het aantal te verwachten 

passagiers vermenigvuldigd met de procestijd per passagier. De procestijd wordt mede beïnvloed 

door een norm met betrekking tot de wachttijd van passagiers. De uitvraag naar de security uren 

vindt plaats door middel van twee planningen op basis van de capaciteitsverwachting van vijf 

weken (M1 planning) en één week (M0 planning) voorafgaand aan de uitvoering. RSG houdt zich 

contractueel het recht voor om in de M0 planning de uitvraag in de M1 planning met maximaal 

5% te vermeerderen of verminderen. Na de M0 planning kan door Schiphol bij de 

beveiligingsbedrijven nog een verzoek worden gedaan voor het leveren van additionele 

capaciteit. Hiervoor geldt geen leveringsplicht. Als RSG in de realisatiefase minder uren uitvraagt 

dan in de M0 planning kunnen de uren volgens de M0-planning door de beveiligingsbedrijven 

worden gefactureerd. 

 
 

                                                        
86 Waarmee RSG aangeeft te bedoelen: Het in goede banen leiden van de passagiersprocessen in de Terminal. 
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 Beoordeling ACM 

42 RSG dient in overeenstemming met artikel 8.25dg, eerste lid van de Wlv, de verschillen tussen 

geraamde en werkelijke opbrengsten en kosten, in verband met prognoses en de realisatie van 

het volume van het verkeer en vervoer, te verrekenen. In het Toerekeningssysteem 2019-2021 

heeft RSG de wijze waarop de verschillen tussen geraamde en werkelijke kosten worden 

vastgesteld (als gevolg van volumeverschillen in verkeer en vervoer), transparant gemaakt. De 

vraag staat centraal of het ontbreken van een bandbreedte bij de verrekening van de variabele 

kosten van personeelsinzet bij security conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes is. 

 

43 De wettelijke verrekeningssystematiek heeft tot gevolg dat de raming waarop de berekening van 

deze kosten is gebaseerd wordt vastgesteld voorafgaand aan een tariefperiode. De raming wordt 

vervolgens achteraf vergeleken met de daadwerkelijke kosten van securitydiensten welke 

variëren met het volume. Deze raming wordt op jaarbasis vergeleken met de realisatie op 

jaarbasis. De vraag of een bandbreedte nodig is, moet daarmee worden beoordeeld in het licht 

van de variabiliteit van de kosten op jaarbasis. 

 

44 De verrekening heeft aldus betrekking op het verschil tussen raming en realisatie die over een 

periode van 12 maanden is opgebouwd. De daadwerkelijke uitvraag op basis van 

capaciteitsbehoefte wordt als hiervoor beschreven kort voorafgaand aan de uitvoering 

vastgesteld. De daadwerkelijke uitvraag wordt daarmee aanzienlijk korter voor de daadwerkelijke 

inzet van security diensten vastgesteld dan de raming van passagiersaantallen bij de vaststelling 

van tarieven. Dit maakt het aannemelijk dat de uitvraag nauwkeurig de algemene ontwikkeling 

van de passagiersaantallen volgt die zich gedurende een jaar daadwerkelijk voordoet. Voor zover 

de inzet van security agents op een specifiek moment in de tijd toch niet exact overeenkomt met 

de daadwerkelijke behoefte (er komen bijvoorbeeld meer of minder passagiers dan gepland op 

een bepaalde dag) en dit op dat moment zou leiden tot een ureninzet die niet één op één het 

passagiersaanbod volgt, is het aannemelijk dat positieve en negatieve verschillen elkaar over een 

tijdshorizon van een jaar – de periode die relevant is voor verrekeningen - (grotendeels) 

compenseren.  

 

45 De ACM acht op grond van het voorgaande het ontbreken van een bandbreedte voor de 

verrekening van variabele kosten van inzet van security als gevolg van verschillen tussen raming 

en realisatie van passagiersaantallen conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes. De 

ACM ziet geen reden om RSG op dit punt goedkeuring van het Toerekeningssysteem te 

onthouden. 

1.9 CAPEX in plaats van KISMI 

46 KLM stelt in haar zienswijze met betrekking tot de verdeelsleutel van het Capital Programme dat 

het onduidelijk is wat het effect op de toerekening is van het baseren van de allocatiesleutel op 

de totale CAPEX in plaats van op de verwachte KISMI per project. KLM wil graag inzicht krijgen 
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in de impact van deze wijziging op de toerekening naar Aviation. KLM is van mening dat een 

toelichting wenselijk is. 

 

47 RSG stelt dat in het huidige Toerekeningssysteem 2017-2018 de sleutel is gebaseerd op de 

verwachte KISMI per deelproject van het Capital Programme. Op basis van de toekomstige 

assets per project wordt per project een verdeling gemaakt naar de verschillende PMC’s. RSG 

stelt dat dit door de fasering van de projecten van het Capital Programme kan zorgen voor een 

sterke fluctuatie van de allocatiesleutel van jaar op jaar. RSG geeft in haar reactie aan dat het 

lastig is om op jaarbasis per deelproject van het Capital Programme een inschatting te maken 

van de KISMI. Als gevolg hiervan zorgt een vooraf bepaalde sleutel op basis van de KISMI per 

project mogelijk niet voor een toerekening op basis van gebruik. 

 

48 RSG stelt dat het baseren van de sleutel op het toekomstig gebruik van de totale CAPEX van het 

Capital Programme ervoor zorgt dat de allocatiesleutel een afspiegeling is van het volledige 

Capital Programme. Deze sleutel wordt niet beïnvloed door korte termijn fluctuaties. RSG stelt 

dat er voor het volgende Toerekeningssysteem een herijking van de sleutel plaatsvindt waarbij 

rekening wordt gehouden met de dan bekende wijzigingen in het Capital Programme. 

 

 Beoordeling ACM 

49 De ACM constateert dat bij de beoordeling van de allocatiesleutels het absolute effect op de 

toerekening naar Aviation geen rol speelt. De ACM toetst of het Toerekeningssysteem voldoet 

aan de hieraan in het Besluit gestelde regels, waaronder de vraag of de allocatieprincipes 

voldoen aan aanvaardbare bedrijfseconomische principes. Meer specifiek beoordeelt de ACM of 

de kosten worden toegerekend naar verhouding tot het gebruik voor luchtvaartactiviteiten en niet-

luchtvaartactiviteiten (proportionaliteit). In paragraaf 4.4.6 van dit besluit alsmede in het hiervoor 

genoemde eerste punt van de zienswijze van KLM heeft de ACM gemotiveerd waarom het 

gebruik van CAPEX in plaats van KISMI in overeenstemming is met de bij en krachtens de Wet 

luchtvaart gestelde regels. De ACM acht de allocatiesleutels voor het Capital Programme 

conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes en ziet in deze zienswijze van KLM geen 

aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 

 

2 Beoordeling zienswijze BARIN, IATA, Ryanair en IAG 

 
2.1   Nieuwe investeringen 

50 BARIN et al. stellen in hun zienswijze dat ze het niet eens zijn met de manier waarop de 

allocatiesleutel voor het Capital Programme wordt vastgesteld. BARIN et al. stellen dat de 

investeringen van het Capital Programme hoge kosten met zich mee gaan brengen en 

benadrukken daarom het belang dat de allocatiesleutels een goede afspiegeling zijn van de ‘cost 
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drivers’ gedurende de looptijd van de investeringen. BARIN et al. stellen dat er zich gedurende of 

na de investeringen wijzigingen kunnen voordoen die in grotere mate in het voordeel zijn van 

niet-luchtvaartactiviteiten dan voor luchtvaartactiviteiten. BARIN et al. zijn van mening dat het 

Toerekeningssysteem onduidelijk is over de voorwaarden waaronder de herijking van de 

allocatiesleutel voor het Capital Programme plaatsvindt.  

 

51 BARIN et al. stellen dat het Toerekeningssysteem geen duidelijkheid geeft over projecten die aan 

niet-luchtvaartactiviteiten worden toegerekend.87 BARIN et al. wijzen op de limiet van 500.000 

vliegbewegingen van het Alders-akkoord en stellen dat het in het licht van deze limiet 

waarschijnlijk is dat de investeringen in het Capital Programme een sterk commercieel doel zullen 

hebben. BARIN et al. zijn van mening dat de toerekening naar niet-luchtvaartactiviteiten niet 

wordt beschreven en dat zij door dit gebrek aan transparantie niet in staat zijn om de allocatie 

van de investeringen van het Capital Programme te beoordelen. 

 

52 Ten slotte verzoeken BARIN et al. om een verduidelijking van de transparantie in het 

Toerekeningssysteem met betrekking tot de allocatie van assets gereserveerd voor commerciële 

activiteiten, maar die nog niet bezet of verhuurd zijn.  

 

53 RSG stelt in haar reactie dat ze het niet eens is met de stelling van BARIN et al. dat de 

investeringen van het Capital Programme een sterk commercieel doel hebben. RSG stelt dat de 

projecten van het Capital Programme ten doel hebben om capaciteitsproblemen op Schiphol op 

te lossen. Zo is er volgens RSG al geruime tijd sprake van een tekort aan connected 

gatecapaciteit en staat daarnaast de terminalcapaciteit onder grote druk. Daarnaast wijst RSG 

erop dat voor de toerekening het daadwerkelijke gebruik door PMC’s bij operationele 

ingebruikname bepalend is. Commerciële ontwikkelingen worden dus niet aan 

luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

 

54 RSG wijst er in haar reactie op dat de allocatiesleutel A13 OU Aviation alleen wordt gebruikt voor 

de toerekening van kosten in samenhang met investeringen (KISMI) die gedurende de 

ontwikkelingsperiode van het Capital Programme worden gemaakt. Projecten die uitsluitend 

betrekking hebben op niet-luchtvaartactiviteiten (zoals bijvoorbeeld parkeerprojecten) worden niet 

in de A13 OU Aviation meegewogen, maar volledig aan niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

RSG wijst er bovendien op dat na de ingebruikname van (delen van) het Capital Programme, de 

allocatiesleutel A13 OU Aviation niet meer wordt toegepast voor de in gebruik genomen 

onderdelen. Na ingebruikname worden de kosten op basis van daadwerkelijk gebruik 

toegerekend volgens de gebruikelijke wijze zoals vastgesteld in het Toerekeningssysteem.88  

                                                        
87 BARIN verwijst naar gemengde activiteiten, zoals wegen en logistiek, en naar puur commerciële activiteiten zoals 

parkeerfaciliteiten.  
88 RSG verwijst naar pagina 66 van bijlage 4 van het Toerekeningssysteem, waar dit is beschreven. 
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55 Ten slotte stelt RSG in haar reactie dat wijzigingen in het gebruik van vierkante meters tijdens de 

tariefperiode niet tot een aanpassing van de allocatiesleutel leiden. De vierkante meter verdeling 

voor de drie jaren van de tariefperiode wordt namelijk vastgesteld in het jaar voorafgaand aan de 

tariefperiode. Wijzigingen in het gebruik van de vierkante meters gedurende de tariefperiode, 

bijvoorbeeld als gevolg van het verdwijnen van een winkel, leiden niet tot een aanpassing van de 

allocatiesleutel gedurende de tariefperiode. De vierkante meters blijven toegerekend aan de PMC 

waar deze oorspronkelijk aan werden toegerekend, totdat de ruimte een nieuwe bestemming 

krijgt. 

 

 Beoordeling ACM 

56 De ACM constateert dat in het Toerekeningssysteem voldoende duidelijkheid wordt gegeven over 

de herijking van de allocatiesleutels voor het Capital Programme. Uit de beschrijving van de 

bedrijfseconomische grondslag voor allocatie bij allocatiesleutels A13 OU Aviation en A8 OU 

Staven blijkt dat voor de volgende tariefperiode (2022-2024) een herijking van de sleutels plaats 

zal vinden. Bij deze herijking zullen de allocatiesleutels opnieuw worden vastgesteld op basis van 

het toekomstig gebruik van de assets van het volledige Capital Programme. Bij deze herijking 

wordt rekening gehouden met de gerealiseerde CAPEX van de projecten in de periode 2019-

2021 en de veranderde inzichten voor de projecten na 2021. Als er zich gedurende de 

tariefperiode wijzigingen voordoen in het toekomstig gebruik van de assets van het Capital 

Programme, dan zullen deze wijzigingen een effect hebben op de bepaling van de 

allocatiesleutels voor de tariefperiode 2022-2024. De ACM is van mening dat in het 

Toerekeningssysteem voldoende duidelijkheid wordt gegeven over de voorwaarden met 

betrekking tot de herijking van de allocatiesleutels A13 OU Aviation en A8 OU Staven. 

 

57 De ACM is van oordeel dat de toerekening van de kosten in samenhang met investeringen van 

het Capital Programme voldoende transparant in het Toerekeningssysteem is beschreven. De 

allocatiesleutel is gebaseerd op het toekomstig gebruik van alle assets uit het Capital 

Programme. Dit toekomstig gebruik wordt ingeschat op basis van het vierkante meter gebruik van 

de nieuwe assets zoals bepaald in de ontwerpproducten van de deelprojecten van het Capital 

Programme. De KISMI voor assets die uitsluitend een commercieel doel hebben worden dus 

uitsluitend toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. Hiermee wordt volgens de ACM voldaan 

aan het principe van toerekenen op basis van gebruik.  

 

58 BARIN et al. stellen in hun zienswijze dat het waarschijnlijk is dat de investeringen in het Capital 

Programme een sterk commercieel doel zullen hebben. De ACM oordeelt dat het voor de toetsing 

van het Toerekeningssysteem van belang is dat de methode van toerekening voldoet aan 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes en aansluit bij het gebruik van de 

luchtvaartactiviteiten van RSG. De ACM is van oordeel - zoals op meerdere plaatsen in dit besluit 

gemotiveerd - dat de allocatie van KISMI van het Capital Programme aan deze eisen voldoet. Of 
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de investeringen wel of niet een sterk commercieel doel hebben, is voor de toetsing van het 

Toerekeningssysteem niet van belang. De principes zoals beschreven in het 

Toerekeningssysteem hebben tot doel dat de kosten worden toegerekend naar rato van gebruik 

ongeacht of er sprake zal zijn van een hoge mate van commercieel gebruik of gebruik ten 

behoeve van luchtvaartactiviteiten.  

 

59 Ten aanzien van assets die gereserveerd zijn voor commerciële activiteiten maar nog niet bezet 

of verhuurd zijn, heeft RSG in haar reactie toegelicht dat de oorspronkelijke verdeling naar PMC’s 

leidend is. Uit de beschrijving in het Toerekeningssysteem blijkt dat de allocatiesleutels A13 OU 

Aviation en A8 OU Staven zijn gebaseerd op het toekomstig gebruik van de assets van het 

Capital Programme. Als op basis van een ontwerpproduct van een deelproject blijkt dat een asset 

is gereserveerd voor commerciële activiteiten, zullen de KISMI van dit deelproject worden 

toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. Als na de tariefperiode 2019-2021 sprake is van 

veranderde inzichten, waarbij bijvoorbeeld de bestemming van een asset wijzigt van niet-

luchtvaartactiviteiten naar luchtvaartactiviteiten zal hiermee bij de herijking van de sleutels voor 

de tariefperiode 2022-2024 rekening worden gehouden. De ACM is van oordeel dat het 

Toerekeningssysteem voldoende transparantie biedt over hoe in de door BARIN et al. geschetste 

situatie de toerekening naar luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten zal plaatsvinden. 

  

60 De ACM acht de allocatiesleutels voor het Capital Programme conform aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes en ziet op dit punt in de zienswijze van BARIN et al. geen 

aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 

 

2.2 Ruimten ten behoeve van passagiersafhandeling 

61 BARIN et al. geven aan dat het Toerekeningssysteem bepaalde ruimtes bestemd voor 

passagiersafhandeling – zoals bagagesystemen en aviobruggen – exclusief aan de 

luchtvaartactiviteiten toerekent op basis van vierkante meters. Dit geldt zowel voor bestaande 

investeringen als voor het Capital Programme. BARIN et al. geven aan deze benadering onjuist 

te vinden omdat deze geen rekening houdt met het feit dat delen van deze ruimten opbrengsten 

genereren voor niet-luchtvaartactiviteiten (zoals advertenties in aviobruggen en bagagehallen), 

terwijl de kosten van deze faciliteiten volledig voor rekening komen van de 

luchtvaartmaatschappijen. BARIN et al. geven voorts aan dat andere ruimten (bijvoorbeeld 

toiletten aan de airside) exclusief worden toegerekend aan luchtvaartactiviteiten, ondanks dat 

commerciële activiteiten rechtstreeks verband houden met de aanwezigheid van passagiers in 

deze ruimten. 

 

62 RSG wijst in haar reactie op de bepalingen in het eerste, tweede en derde lid van artikel 29 van 

het Besluit. RSG concludeert dat deze bepalingen impliceren dat toerekening op basis van 

gebruik plaatsvindt. De aviobruggen worden volledig toegerekend aan luchtvaartactiviteiten 
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omdat het gebruik (het verbinden van het vliegtuig met de terminal waar passagiers doorheen 

kunnen lopen) dat respecteert. RSG hanteert, voor zover het de verdeling van gebouwkosten 

betreft, de maatstaf van het innemen van vierkante meters vloeroppervlak. Volgens RSG kan 

gesteld worden dat het innemen van vierkante meters vloeroppervlak een voor de hand liggende 

en adequate maatstaf is voor het daadwerkelijke gebruik van passagiersfaciliteiten voor 

luchtvaartactiviteiten. 

 

63 De reclame-uitingen leggen aldus RSG geen beslag op de gebruikscapaciteit van de activa voor 

luchtvaartactiviteiten. Het gebruik van bijvoorbeeld de buitenkant van een aviobrug of een 

binnenwand voor het ophangen van reclameboodschappen heeft naar mening van RSG niet tot 

gevolg dat passagiers moeten omlopen. Wanneer het gaat om een reclame-uiting die 

vloeroppervlakte inneemt omdat deze ‘uit de muur’ steekt of omdat er een aanrijbeveiliging 

voorgezet dient te worden, heeft dit wel tot gevolg dat passagiers moeten omlopen. In dat geval 

vindt wel een beslag plaats op de gebruikscapaciteit. RSG wijst erop dat in dat geval de vierkante 

meter derhalve wel worden toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. De ACM heeft volgens 

RSG bij een eerder goedkeuringsproces van een Toerekeningssysteem eenzelfde situatie 

beoordeeld en dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de bestaande methodiek. 

 

64 Met betrekking tot de toerekening van toiletten verwijst RSG naar het Toerekeningssysteem 

waarin op een aantal plaatsen het volgende is vermeld: “Passagierstoiletten in Terminal 1, 2 en 3 

op de begane grond en de verdiepingen daarboven worden voor 50% toegerekend aan Aviation 

en voor 50% toegerekend aan Concessies.” RSG geeft aan dat de aankomst- en vertrekhallen en 

publieke lounges zich op deze verdiepingen bevinden. De toiletten op pieren (inclusief 

overlagingen) worden toegerekend aan de PMC Aviation. Het standpunt van de BARIN waarin 

gesteld wordt dat de publieke toiletten volledig aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend is 

derhalve volgens RSG onjuist. 

 

65 Voor wat de toerekening van de toiletten op de pieren (inclusief overlagingen) betreft, stelt RSG 

voorts dat het gebruik van de toiletten door de diverse groepen van passagiers op de 

verschillende locaties arbitrair is en blijft. RSG verwijst hier naar het goedkeuringsproces van het 

Toerekeningssysteem 2016-2018. Toen is daarover, mede door veranderde flowprocessen in de 

terminal na de implementatie van centrale security, met de ACM gediscussieerd en heeft een 

wijziging in de toerekening plaatsgevonden.  

 

66 RSG wijst op de vierkante meter verhoudingen tussen PMC Aviation en PMC Consumers in de 

Terminals (publieke ruimten) en de verhouding tussen PMC Aviation en PMC Consumer op de 

pieren (publieke ruimten). De verhouding van het vierkante meter gebruik in Terminal 1, 2 en 

3 is 65% PMC Aviation en 35% PMC Consumer (t.o.v. het totaal aan vierkante meters voor 

de PMC’s Aviation en Consumer). De toerekening van de toiletten in de Terminals is 50% 
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PMC Aviation en 50% PMC Consumer. Indien de vierkante meter als maatstaf gehanteerd 

wordt voor het toiletgebruik is de toerekening naar PMC Consumer dus relatief zwaar (ten 

gunste van PMC Aviation).  

 

67 De verhouding op de pieren in vierkante meter gebruik op de pieren is aldus RSG 95% PMC 

Aviation en 5% PMC Consumer. De toerekening van de toiletten op de pieren is 100% PMC 

Aviation. Indien de vierkante meter maatstaf gehanteerd wordt voor het toiletgebruik is de 

toerekening naar Aviation aldus relatief zwaar (ten gunste van PMC Consumer). RSG geeft 

ter nuancering aan dat de toiletten op de pieren ook veel gebruikt worden door aankomende 

passagiers (die bij aankomst niet meer winkelen en ook geen horeca bezoeken op de 

pieren). 

 

68 Indien gekeken wordt naar de toerekening van toiletten in terminals 1/2/3 en de pieren tezamen 

dan krijgt PMC Consumer volgens RSG relatief meer vierkante meters toiletten toegerekend. 

RSG licht toe dat 76% van het totale aantal vierkante meters van de toiletten in deze ruimten aan 

de PMC Aviation wordt toegerekend en 24% aan de PMC Consumer. Indien wordt gekeken naar 

de toerekening van het totaal aantal verhuurbare vierkante meters in deze terminals en pieren 

tezamen dan wordt volgens RSG 82% van het aantal vierkante meters in deze ruimten aan PMC 

Aviation toegerekend en 18% aan de PMC Consumer. Indien het vierkante meter gebruik als 

maatstaf voor de toerekening wordt gebruikt dan is voor de publieke ruimten tezamen (pieren en 

terminal 1/2/3) de toerekening relatief zwaar voor de PMC Consumers. 

 

69 Er is aldus RSG geen informatie beschikbaar over de verblijftijd van de passagier in de terminal 

dan wel op de pier. Als gevolg van drukte op de pieren en wachtrij-vorming voor het aan boord 

gaan van het vliegtuig zijn de verblijfsgebieden op de pieren redelijk beperkt. Daarnaast is door 

invoering van centrale security in 2015 de verblijftijd op de pieren korter geworden. De reiziger 

hoeft namelijk geen rekening meer te houden met een decentraal security proces.  

 

 Beoordeling ACM 

70 De wettelijke norm voor de toerekening van gemeenschappelijke kosten aan luchtvaartactiviteiten 

en niet-luchtvaartactiviteiten is dat deze kosten worden toegerekend in overeenstemming met de 

in het Toerekeningssysteem opgenomen verdeelsleutels. Die verdeelsleutels zijn gebaseerd op 

het daadwerkelijk gebruik van die productiemiddelen voor de luchtvaartactiviteiten.89 Artikel 29 

eerste lid van het Besluit bepaalt dat de operationele kosten en de kosten van de 

productiemiddelen, voor zover deze worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten worden 

bepaald en toegerekend overeenkomstig aanvaardbare bedrijfseconomische principes. 

 

                                                        
89 Zie artikel 29, tweede lid, sub d Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017.  
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71 Indien wanden, kolommen, of andere objecten worden voorzien van een reclame-uiting met 

aanrijbeveiliging of in de vorm van een uitstekend scherm, is in het Toerekeningssysteem als 

principe opgenomen dat de vierkante meters op een hoogte van 1,5 meter worden ingemeten en 

gealloceerd aan PMC Media. Op zichzelf staande reclameobjecten worden ook ingemeten op 

1,5m hoogte en gealloceerd aan PMC Media. Verder is in de vierkante meter verdeling rekening 

gehouden met reclame objecten op een smalle voet. Ook ruimten die gereserveerd zijn voor 

promostands worden niet toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten.90 De vierkante meter 

verdeelsleutel houdt aldus rekening met het ruimtebeslag van voornoemde reclame-uitingen. De 

tekst van het Toerekeningssysteem is op dit onderdeel bovendien verder verfijnd ten opzichte 

van het Toerekeningssysteem 2017-2018. 

 

72 Voor zover BARIN et al. doelen op reclame-uitingen welke niet voldoen aan de hier genoemde 

kenmerken, verwijst de ACM integraal naar de beoordeling van het besluit van de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aangaande de beoordeling van het 

Toerekeningssysteem van Schiphol 2007-2010.91 De regelgeving is op dit punt inhoudelijk niet 

gewijzigd en de thans ingebrachte zienswijze van BARIN geeft voor de ACM geen aanleiding om 

af te wijken van deze beoordeling. 

 

73 In dit besluit is onder andere verwezen naar de ook bij deze beoordeling geldende norm dat 

kosten van de productiemiddelen conform het Besluit dienen te worden toegerekend in 

overeenstemming met het daadwerkelijke gebruik van die productiemiddelen voor de 

luchtvaartactiviteiten. Schiphol hanteert voor zover het de verdeling van gebouwkosten betreft als 

maatstaf het innemen van vierkante meters vloeroppervlak. Gesteld kan worden dat het innemen 

van vierkante meters vloeroppervlak een voor de hand liggende en adequate maatstaf is voor het 

daadwerkelijke gebruik van passagiersgebouwen voor luchtvaartactiviteiten. 

 

74 BARIN et al. hebben geen voorbeelden genoemd van maatstaven die beter zouden aansluiten bij 

het gebruik. Hoe dan ook valt niet in te zien waarom een verdeling van kosten naar een andere 

maatstaf, bijvoorbeeld de omzet, superieur zou zijn aan de maatstaf van vierkante meters. 

Anders gezegd geldt dat zowel voor de gebouwen als de overige door gebruikers genoemde 

activasoorten de gebruikskosten van de activa die toerekenbaar zijn aan luchtvaartactiviteiten 

niet variëren met de omzet aan hangende en op de vloeren afgebeelde reclame-uitingen. Dit in 

die zin dat (een toenemend) gebruik en daaruit voortvloeiende omzet voor hangende en op de 

vloer afgebeelde reclame-uitingen geen beslag leggen op de gebruikscapaciteit van de activa 

voor luchtvaartactiviteiten. Het gebruik van bijvoorbeeld de buitenkant van een aviobrug of een 

                                                        
90 Zie hiervoor onder andere Allocatiesleutel A10 OU Aviation – Gedeelde sleutels m2’s van het Terminalcomplex. 
91 Zie het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsbesluit in zaak 200057 d.d. 25 april 2007, 

www.acm.nl. 
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binnenwand voor het ophangen van reclameboodschappen waarbij geen aanrijbeveiliging is 

gebruikt heeft niet tot gevolg dat passagiers moeten omlopen. Reclame-uitingen afgebeeld op de 

vloeren hebben evenmin tot gevolg dat luchtvaartactiviteiten worden belemmerd; passagiers 

kunnen er eenvoudigweg overheen lopen. Hangende of op de vloeren afgebeelde reclame-

uitingen veroorzaken aldus geen gebruikskosten van de betreffende activa. 

 

75 De ACM ziet op grond van het voorgaande geen aanleiding om RSG vanwege dit punt in de 

zienswijze van BARIN et al. goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 

 

76 Voor wat betreft de toiletten geldt in de eerste plaats dat de stelling van BARIN et al. dat de 

toiletten aan de airside exclusief worden toegerekend aan luchtvaartactiviteiten feitelijk onjuist is. 

Voorts stelt de ACM vast dat de toerekening van kosten van toiletten aan luchtvaart- en niet 

luchtvaartactiviteiten tot op zekere hoogte arbitrair is. Het gedeelde gebruik tussen 

luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten is vrijwel niet objectief vast te stellen. Voor wat 

betreft de pieren en overlagingen acht de ACM het aannemelijk dat het aan luchtvaartactiviteiten 

toewijsbare toiletgebruik aanzienlijk hoger is dan voor de toiletten in Terminal 1/2/3. Dit geldt 

zowel als deze 100% toerekening wordt vergeleken met het vierkante meter beslag op de pieren 

voor luchtvaartactiviteiten (95%) als het feit dat toiletten op pieren waarschijnlijk ook veel 

gebruikt worden door aankomende niet-transfer passagiers.92  

 

77 De ACM acht de toerekeningsprincipes van toiletten aan de airside aan luchtvaartactiviteiten en 

niet- luchtvaartactiviteiten voldoende evenwichtig en daarmee conform aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. De ACM ziet geen reden om aan RSG op dit punt van de 

zienswijze van BARIN et al. goedkeuring van het Toerekeningssysteem te onthouden. 

2.3 Afschrijvingen 

78 BARIN et al. spreken hun zorg uit dat de standaardafschrijvingsperioden onvoldoende 

mogelijkheden bieden om dynamisch in te spelen op de dubbele functie van bepaalde 

investeringen. Daarnaast spreken BARIN et al. hun zorg uit over de beperkte mogelijkheden voor 

gebruikers om te worden geconsulteerd over veranderingen gedurende de levensduur van 

investeringen. BARIN et al. constateren dat de afschrijving van een actief volgens paragraaf 6.2.1 

van het Toerekeningssysteem begint op het moment van ingebruikname van het actief zoals 

bedoeld door het management. 
 

79 BARIN et al. stellen dat een investering in het begin een sterke link kan hebben met 

luchtvaartactiviteiten terwijl de opbrengsten uit niet-luchtvaartactiviteiten op een later moment pas 

                                                        
92 Deze passagiers zullen bij aankomst niet of in vergelijking met vertrekkende passagiers minder winkelen en geen 

of in vergelijking met vertrekkende passagiers minder horeca bezoeken op de pieren. 
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worden gegenereerd. BARIN et al. stellen dat bij bepaling van de standaardafschrijvingstermijn 

geen rekening wordt gehouden met dit soort veranderingen in gebruik. Het Toerekeningssysteem 

staat afwijken van het standaard afschrijvingsprofiel enkel onder zeer specifieke omstandigheden 

toe. Volgens BARIN et al. brengt dit het risico met zich mee dat het afschrijvingsprofiel alleen de 

periode reflecteert waarin het actief een sterkere link met luchtvaartactiviteiten heeft. Hierdoor 

wordt geen rekening gehouden met pas later gegenereerde opbrengsten uit niet-

luchtvaartactiviteiten. 
 

80 BARIN et al. geven tot slot aan dat het onduidelijk is in welke mate RSG heeft afgeweken van de 

afschrijvingsprofielen gedurende de periode 2016-2018 aangezien gebruikers volgens BARIN et 

al. nooit over deze afwijkingen worden geïnformeerd. 
 

81 RSG refereert in haar reactie aan de standaardafschrijvingstermijnen in het Toerekeningsysteem 

en de mogelijkheden om van de standaard afschrijvingstermijnen af te wijken en de daarvoor 

geldende interne procedure. Voorts verwijst RSG naar de wijze waarop zij tot een inschatting komt 

van de verdeling van kosten in de terminalgebouwen. RSG geeft aan dat zij, om tot een zo’n 

nauwkeurig mogelijke bepaling van de sleutel voor jaar 2 en jaar 3 te komen, op basis van de 

geplande projecten in de terminal (ontleend aan het meest recente ADP per 1 juli) extracomptabel 

aanpassingen doet op de vierkante meters van jaar 1 per gebouwdeel/ verdieping. De projecten 

uit het ADP die geen betrekking hebben op de Terminal en de projecten die PMC- neutraal zijn 

(toerekening Aviation, Security en Non-Aviation voor en na het project blijft ongewijzigd) worden 

volgens RSG niet meegenomen in de bepaling van de sleutel voor jaar 2 en 3. 
 

82 Voorts verwijst RSG naar de volgende passage in het hoofddocument van het ter inzage 

gelegde Toerekeningssysteem:  

 
“Bij ontwikkelingen in het Terminalcomplex die gepaard gaan met een uitbreiding van de 

verhuurbare vloeroppervlakte worden de vierkante meters toegerekend .aan de PMC’s op 

basis van het gerealiseerde plan. Ten tijde van het investeringsplan wordt ruimte 

gereserveerd door zowel Aviation en Non-Aviation en vervolgens toegekend. Non-Aviation 

betaalt derhalve de gereserveerde ruimte ook als de ruimte nog niet door de PMC als 

zodanig gebruikt wordt.” 

 

83 RSG geeft bovendien aan dat hetzelfde proces plaatsvindt in de hierop volgende tariefperiode 

van drie jaar (in het jaar voorafgaande aan deze periode). Indien in de drie jaar zich wijzigingen in 

de terminals hebben voorgedaan worden deze wijzigingen meegenomen in de sleutels voor de 

komende drie jaar. Gegeven het tekort aan capaciteit zal naar mening van RSG de tendens 

eerder andersom zijn dan door BARIN et al. gesteld. Luchtvaartactiviteiten zullen niet-

luchtvaartactiviteiten verdrijven door de noodzaak aan vierkante meters voor het primaire 
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operationele proces. RSG verwijst tot slot naar de toelichting die is vermeld onder het kopje: new 

investments van haar reactie op de zienswijze van BARIN et al.. 
 

 Beoordeling ACM 
84 In bijlage 1.1 van het Toerekeningssysteem zijn de standaardafschrijvingstermijnen vermeld van 

de materiële vaste activa die worden ingezet voor luchtvaartactiviteiten. Paragraaf 6.2.1 van het 

Toerekeningssysteem vermeldt dat de standaard afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld door de 

concerndirectie. Voor deze standaard afschrijvingstermijnen geldt in principe dat zij in 

overeenstemming zijn met de verwachte levensduur van de activa van de betreffende categorie. 

In de praktijk kan het echter voorkomen dat het, op basis van de verwachte levensduur van een 

specifiek activum, wenselijk is af te wijken van de standaard. Voorts wordt in paragraaf 6.2.1 een 

limitatieve opsomming gegeven van redenen op grond waarvan RSG kan afwijken van de 

standaardafschrijvingstermijnen. 
 

85 De Wet luchtvaart bevat het vereiste van kostenoriëntatie voor de tarieven van 

luchtvaartactiviteiten. Meer in het bijzonder bepaalt artikel 29 eerste lid van het Besluit dat de 

operationele kosten en de kosten van productiemiddelen, voor zover deze worden aangewend 

voor de luchtvaartactiviteiten, worden bepaald en toegerekend overeenkomstig aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes. Bij de beoordeling van de afschrijvingstermijnen van materiële 

vaste activa staat aldus de verwachte economische levensduur van het gebruik door 

luchtvaartactiviteiten centraal.  
 

86 BARIN et al. hebben in hun zienswijze geen redenen of concrete voorbeelden genoemd waaruit 

blijkt dat de verwachte levensduur van een activum voor luchtvaartactiviteiten anders zou zijn 

vanwege medegebruik van een activum door niet-luchtvaartactiviteiten, of dat de in het 

Toerekeningssysteem genoemde redenen om af te wijken niet conform aanvaarbare 

bedrijfseconomische principes zijn. Voorts wordt in de toerekening van kosten van materiële 

vaste activa rekening gehouden met eventueel toekomstig medegebruik door niet 

luchtvaartactiviteiten door de regel in het Toerekeningssysteem dat ruimten welke zijn 

gereserveerd voor permanent gebruik van niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend worden aan 

niet-luchtvaartactiviteiten. Deze regel is ook van toepassing als materiële vaste activa op het 

moment van ingebruikname uitsluitend in gebruik zijn voor luchtvaartactiviteiten en er sprake is 

van reservering van ruimten voor toekomstig medegebruik. Voorts kan worden verwezen naar de 

hiervoor genoemde door RSG aangehaalde passage in het hoofddocument van het ter inzage 

gelegde Toerekeningssysteem. De ACM is van oordeel dat afschrijvingstermijnen voor de 

materiële vaste activa voor luchtvaartactiviteiten conform aanvaardbare bedrijfseconomische 

principes zijn en ziet geen reden om RSG op dit punt van de zienswijze van BARIN et al. 

goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 
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87 De vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om te worden geconsulteerd gedurende de 

levensduur van investeringen valt buiten het bestek van deze procedure. Voor wat betreft de 

wettelijke verplichtingen van RSG op dit punt wordt verwezen naar de Wet luchtvaart en het 

Besluit waarin onder andere is vastgelegd op welke momenten RSG het Toerekeningssysteem 

ter goedkeuring moet voorleggen, haar tarieven voor de luchtvaartactiviteiten moet vaststellen 

(inclusief onderbouwende kostentoerekening) en wanneer zij daarover moet consulteren. Voor 

wat betreft de inhoud van de consultaties is in de regelgeving onder andere vastgelegd dat RSG 

een onderbouwing van de tarieven moet geven voor elk jaar van de tariefperiode.93 De 

beantwoording van de vraag of RSG in de periode 2016-2018 is afgeweken van de 

afschrijvingsprofielen valt eveneens buiten het bestek van deze procedure. De ACM ziet op grond 

van deze punten in de zienswijze van BARIN et al. geen aanleiding RSG goedkeuring aan het 

Toerekeningssysteem te onthouden. 

2.4 OPEX 

88 BARIN et al. constateren dat het Toerekeningssysteem geen ruimte biedt voor de verrekening 

van operationele kosten (OPEX) in het geval van een verschil tussen de geraamde toerekening 

van ruimtes aan luchtvaartactiviteiten en de gerealiseerde toerekening van ruimtes aan 

luchtvaartactiviteiten. BARIN et al. zijn het niet met deze benadering eens en stellen dat dit RSG 

stimuleert om in te hoge mate OPEX toe te rekenen aan luchtvaartactiviteiten aan het begin van 

de tariefperiode.  
 

89 BARIN et al. stellen dat het Toerekeningssysteem niet duidelijk maakt hoe de operationele kosten 

aan de verschillende PMC’s worden toegerekend. Daarnaast stellen BARIN et al. dat het 

Toerekeningssysteem niet duidelijk maakt hoe deze toerekening wordt gecontroleerd gedurende 

de looptijd van het Toerekeningssysteem.  
 

90 RSG stelt in haar reactie dat het volgens de Wet Luchtvaart niet is toegestaan om gedurende de 

drie jaren van de tariefperiode de tarieven aan te passen, anders dan op basis van de in de wet 

aangegeven omstandigheden. RSG verwijst hiervoor naar artikel 8.25d lid 1, 2, 4 en 5 van de wet 

Luchtvaart. Hierin worden de omstandigheden aangegeven op basis waarvan de tarieven kunnen 

afwijken van de in het jaar voorafgaand aan de tariefperiode vastgestelde tarieven.94  
 

                                                        
93 Zie artikel 11, sub a Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017. Artikel 11 bepaalt de minimale 

informatieverplichtingen voor een voorstel voor tarieven en voorwaarden, bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid, van de wet, 

dat wordt gedaan met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid, van de wet bedoelde tarieven en 

voorwaarden. 
94 Het betreft de volgende omstandigheden: verrekeningen, beveiligingsmaatregelen, uitzonderlijke en onvoorziene 

omstandigheden, besluit van de ACM of een rechterlijke uitspraak.  
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91 RSG stelt dat het niet is toegestaan om gedurende de tariefperiode de tarieven aan te passen als 

gevolg van hernieuwd inzicht in de ontwikkeling van operationele kosten. Verschillen tussen 

geraamde allocatiesleutels en gerealiseerde allocatiesleutels worden niet verrekend. Deze 

verschillen behoren namelijk niet tot de te verrekenen posten. In aanvulling hierop verwijst RSG 

naar paragraaf 6.4 van het Toerekeningssysteem. RSG stelt dat hier uitgebreid is beschreven 

hoe de kosten voor de drie jaren van de tariefperiode gebudgetteerd worden. Per 

(hoofd)kostensoort is beschreven op basis van welke ‘costdrivers’ de kosten zich ontwikkelen 

gedurende de jaren van de tariefperiode. Voor de volgende tariefperiode (2022-2024) worden de 

allocatiesleutels opnieuw vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten. 
 

 Beoordeling ACM 

92 De ACM constateert dat de Wet luchtvaart geen ruimte biedt voor de verrekening van 

operationele kosten in het door BARIN et al. beschreven geval. Ten aanzien van een afwijking 

tussen de geraamde vierkante meter verdeling en de gerealiseerde vierkante meter verdeling 

dient enkel een verrekening plaats te vinden op het hiermee samenhangende effect op de 

kapitaallasten (vermogenskosten en afschrijvingskosten). Bij een deel van de operationele kosten 

voorziet de Wet luchtvaart overigens wel in verrekeningsmogelijkheden, zoals de operationele 

kosten van security voor zover deze afwijken van de begroting als gevolg van een verschil tussen 

geraamde en gerealiseerde verkeers- en vervoersbewegingen. 
 

93 Voor zover de Wet luchtvaart niet voorziet in verrekening mogelijkheden van operationele kosten 

heeft BARIN et al geen concrete voorbeelden genoemd van kosten waarvoor er een specifiek 

risico is op overallocatie van kosten aan luchtvaartactiviteiten in het begin van de tariefperiode. 

Wel geldt dat RSG in de aanloop naar het ontwerpbesluit een groot aantal principes in het 

Toerekeningssysteem heeft opgenomen die er toe moeten leiden dat RSG de gebudgetteerde 

kosten voor luchtvaartactiviteiten volgens vaste methode en zo realistisch als redelijkerwijs 

mogelijk berekent. De ACM verwijst hiervoor ook naar paragraaf 4.3.2 van het onderhavige 

besluit. De in het Toerekeningssysteem beschreven principes zijn daarmee in overeenstemming 

met aanvaardbare bedrijfseconomische principes voor bepaling en toerekening van kosten. Dit 

alles geldt uiteraard binnen de mogelijkheden die de Wet luchtvaart biedt om RSG op dit punt 

verplichtingen op te leggen en met inachtneming van het feit dat budgettering hoe dan ook met 

onzekerheid gepaard gaat. 
 

94 De ACM constateert dat in tegenstelling tot hetgeen BARIN et al. in hun zienswijze aangeven in 

het Toerekeningssysteem wordt beschreven hoe de operationele kosten worden gealloceerd. Op 

basis van het geheel aan doorbelastingen en allocatiesleutels, zoals beschreven in respectievelijk 

bijlage 3 en 4 van het Toerekeningssysteem, worden de operationele kosten van RSG 

toegerekend aan de verschillende PMC’s. De ACM heeft deze doorbelastings- en 

allocatiesleutels beoordeeld en getoetst aan de wettelijke vereisten. De ACM heeft 
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geconcludeerd dat de toerekening van kosten, zoals beschreven in het Toerekeningssysteem, 

aansluit bij het gebruik en voldoet aan aanvaardbare bedrijfseconomische principes.  
 

95 Voor het antwoord op de vraag hoe monitoring van de toerekening tijdens de looptijd van het 

Toerekeningsysteem plaatsvindt wordt onder meer verwezen naar de wettelijke verplichte 

financiële verantwoording en de mogelijkheden voor de ACM om op dit punt ambtshalve 

onderzoek te verrichten.  
 

96 De ACM ziet in de zienswijze van BARIN et al. op het punt OPEX geen reden om goedkeuring 

aan het Toerekeningssysteem te onthouden. 

2.5 Security 

97 BARIN et al. hebben begrepen dat de kosten van security uitsluitend aan 

luchtvaartmaatschappijen worden toegerekend. Dit is volgens BARIN et al. fundamenteel onjuist, 

omdat het screenen van passagiers nodig is om voet aan de grond te krijgen in commerciële 

gebieden, die geheel afhankelijk zijn van deze gebonden klantengroep. 
 

98 BARIN et al. stellen dat de layout voor security op Schiphol is ontworpen om een snellere 

passage voor passagiers naar airside mogelijk te maken, met als gevolg kortere wachttijden en 

meer omzet in winkels en restaurants. De extra security maatregelen van mei 2017 waren gericht 

op het minimaliseren van wachttijden voor security. Bovendien zijn de looproutes volgens BARIN 

et al. zodanig ontworpen dat reizigers door winkelgebieden moeten lopen voordat ze de gates 

kunnen bereiken. Hierdoor houdt volgens BARIN et al. de bestaande allocatiesleutel geen 

rekening met het ontwerp van de terminal die gebouwd is rondom commerciële activiteiten, 

hetgeen zowel de kapitaalkosten als de exploitatiekosten beïnvloedt. Als een terminal volledig op 

luchtvaartactiviteiten zou zijn gericht, dan zou deze aldus BARIN et al. anders worden ontworpen 

dan de bestaande terminal. 
 

99 Daarom zijn BARIN et al. van mening dat de allocatiesleutel zou moeten worden aangepast 

waarbij rekening wordt gehouden met het verband tussen het screenen van passagiers en het 

bezoek aan winkels en restaurants. Voor een dergelijk Toerekeningssysteem is een bottom-up 

benadering noodzakelijk, uitgaande van een hypothetische luchthaven zonder commerciële 

activiteiten in de terminal. Volgens BARIN et al. is dit ook relevant voor de uitbreidingsprojecten 

van Schiphol waarbij de commerciële ruimte wordt uitgebreid, terwijl het aantal 

vliegtuigbewegingen aan een plafond is gekoppeld. Bovendien wijzen BARIN et al. erop dat RSG 

blijft refereren aan capaciteitsbeperkingen van de luchtverkeersleiding. 
 

100 Het volledig toerekenen van security kosten aan luchtvaartmaatschappijen leidt volgens BARIN et 

al. tot problemen ten aanzien van discriminatie. BARIN et al. verwijzen hierbij naar een besluit 

van de Belgische Dienst Regulering van het Spoorvervoer en van de Exploitatie van de 
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Luchthaven Brussel-Nationaal (hierna de Dienst Regulering)95 Deze oordeelde dat het volledig 

toerekenen van extra security maatregelen (tegen terrorisme) aan luchtvaartmaatschappijen 

discriminerend was, omdat andere partijen ook van deze maatregelen profiteren. 
 

101 Het is voor BARIN et al. tot slot onduidelijk hoe de commerciële activiteiten aan de landzijde 

bijdragen aan de kosten van beveiligingsmaatregelen, aangezien zij hier direct van profiteren. 
 

102 RSG geeft in haar reactie aan dat in artikel 2 lid 1d van het Besluit vermeld is dat tot 

luchtvaartactiviteiten behoort: de uitvoering van de beveiliging van de burgerluchtvaart, 

waaronder mede begrepen de faciliteiten van grenscontrole. Dit betekent volgens RSG dat zij 

deze kosten terecht toerekent aan de kostenbasis van de PMC Security. De screening van een 

passagier heeft volgens RSG als doel de beveiliging van de burgerluchtvaart. Indien een 

passagier uitsluitend als doel heeft om te winkelen (en niet om te vliegen), dan zou een security 

controle niet noodzakelijk zijn. 
 

103 RSG geeft aan dat in het ter inzage gelegde Toerekeningssysteem 2019-2021 is opgenomen, dat 

de oorspronkelijk verantwoorde kosten worden verminderd met de kosten die toegerekend 

kunnen worden aan niet-luchtvaartactiviteiten. Dit betreft de volgende doorbelastingen: D15 

Schipholpassen, D16 Badge center/autorisaties, D17a Beveiligingskosten niet SRA-gebied, D17b 

Bedrijfsrecherche en D26 100% Goederencontrole. Het gaat in alle gevallen om doorbelastingen 

van de PMC Security. 
 

104 Deze doorbelastingen verminderen daarmee volgens RSG de oorspronkelijk binnen security 

verantwoorde kosten en verlagen daarmee het tarief voor Security Service Charge. De kosten die 

security maakt voor de beveiliging van winkels worden niet aan luchtvaartactiviteiten 

toegerekend. RSG wijst erop dat uitsluitend passagiers gebruik kunnen maken van de winkels en 

de horeca in de lounges, omdat dit geen openbaar toegankelijk gebied is nu passagiers hiervoor 

het security filter al zijn gepasseerd. De vierkante meters in de terminal die worden gebruikt door 

winkels en horeca, alsmede de kosten voor het beheer (met name energie, onderhoud en 

schoonmaak) worden op basis van het gebruik toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. Ook 

als voor de jaren 2 en 3 voorzien wordt in een uitbreiding van de huidige vloeroppervlakte dan 

worden deze uitbreidingen volgens RSG meegenomen in de raming voor die jaren en daarmee 

ook de toerekening aan niet-luchtvaartactiviteiten.  

 

105 De vergelijking zoals BARIN et al. schetst met de situatie bij Brussel Airport na recente aanslagen 

is er volgens RSG niet. Bij Brussel wordt de toerekening van de kosten voor landzijdige 

                                                        
95 Zie hiervoor de beslissing D-2017-07-LA van de Dienst regulering van het Spoorvervoer van de exploitatie van de 

luchthaven Brussel Nationaal betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 tot 

en met 31 maart 2012, zoals finaal voorgesteld op 19 juli 2017 door Brussels Airport company.  



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/019959  Openbaar 

 
 
BESLUIT TOEREKENINGSSYSTEEM SCHIPHOL  -  

78/99 
 

beveiliging ter discussie gesteld. Dit is naar mening van RSG vergelijkbaar met de kosten die 

Schiphol maakt voor de beveiliging van bijvoorbeeld Schiphol Plaza. Deze kosten worden 

toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten.  
 

106 RSG heeft naar aanleiding van een vergelijking van de ACM over het door BARIN et al 

aangehaalde besluit van de Dienst Regulering een nieuwe doorbelastingsleutel D26b 

ontwikkeld.96 De doorbelasting betreft de toerekening van kosten aan luchtvaartactiviteiten en niet 

luchtvaartactiviteiten voor het gebruik van personeels(security)filter, dat toegang geeft tot de 

hiervoor genoemde gebieden in de terminal waarvan de toegang om veiligheidsredenen beperkt 

is. Deze sleutel verdeelt de kosten voor de inzet van apparatuur bij de filters alsmede de inzet 

van security agents. Door middel van deze doorbelasting worden kosten van het gebruik van 

security filters voor werknemers van Concessionarissen volledig aan de niet-luchtvaartactiviteiten 

en de kosten van het gebruik door werknemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 

terminal (schoonmaak, onderhoud etc) gedeeltelijk aan de niet-luchtvaartactiviteiten. 
 

 Beoordeling ACM  

107 Binnen het Toerekeningssysteem vindt een aantal doorbelastingen plaats waardoor een deel van 

de kosten van security wordt doorbelast aan niet-luchtvaartactiviteiten. De ACM verwijst naar de 

hiervoor door RSG opgesomde doorbelastingssleutels. In tegenstelling tot wat BARIN stelt, 

betekent dit dat de kosten van security niet uitsluitend aan de luchtvaartactiviteiten worden 

toegerekend.  

 

108 De toerekening van kosten aan niet -luchtvaartactiviteiten van RSG strekt zich daarbij uit tot 

kosten van beveiligingsmaatregelen ten behoeve van gebieden waarvan de toegang om 

veiligheidsredenen beperkt is (SRA-(critical) part). Dit betreft de volgende doorbelastingen: D15 

Schipholpassen en D16 Badge center. Dit geldt eveneens voor de beveiligingscontrole op 

goederen die worden doorgelaten naar het SRA-(critical) part. Het betreft onder andere goederen 

ten behoeve van verkoop in de winkels in het SRA gebied. Deze kosten worden door middel van 

de doorbelastingssleutel D26 OU Aviation aan niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

 

109 De toevoeging van de doorbelasting sleutel D26b waarin de kosten van het gebruik van security 

filters die toegang geven tot de hiervoor genoemde gebieden houdt rekening met het feit dat deze 

beveiligingsactiviteiten mede worden gebruikt door niet-luchtvaart actoren. De ACM acht deze 

toerekeningssleutel in overeenstemming met het principe dat kosten worden toegerekend naar 

rato van gebruik tussen luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. 

 

                                                        
96 De ACM acht zich overigens niet zonder meer gebonden aan dit besluit van de Dienst Regulering. De Nederlandse 

regelgeving en jurisprudentie kan verschillen van de Belgische. Voorts kan de situatie op de luchthaven Zaventem waarop 

dit besluit betrekking heeft verschillen van de wijze waarop de beveiliging op de luchthaven Schiphol is georganiseerd. 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/019959  Openbaar 

 
 
BESLUIT TOEREKENINGSSYSTEEM SCHIPHOL  -  

79/99 
 

110 Ook voor de kosten van de beveiliging aan de landzijde geldt dat deze gedeeltelijk ook aan niet-

luchtvaartactiviteiten worden toegerekend. Dit blijkt uit de doorbelasting D17a OU Aviation 

(SSE/Security/beveiligingskosten, niet SRA-gebied). Kosten voor specifieke maatregelen worden 

volledig doorbelast aan de gebruiker. Zo worden bijvoorbeeld de winkelbeveiliging op Plaza en de 

surveillance op parkeerterreinen op grond van deze sleutel doorbelast aan OU Consumer 

Products & Services. Verder worden de kosten voor beveiligingsmaatregelen (belangrijkste taak: 

mobiele surveillance) toegerekend op basis van de algemene vierkante meter-verdeling van het 

gehele Terminalgebouw. Deze kosten worden dus deels toegerekend aan niet-

luchtvaartactiviteiten. 

 

111 Onverlet het voorgaande is de ACM niet gebleken dat de opzet van security als functie heeft om 

via korte wachttijden de omzet in de winkels en restaurants te bevorderen. Het verkorten van 

wachttijden bij security moet naar het oordeel van de ACM worden gezien als een 

kwaliteitsaspect van de luchtvaartactiviteiten. Dit wordt geïllustreerd door de reacties van 

luchtvaartmaatschappijen rond de mei-vakantie van 2017 waarin zij hun ongenoegen uitten over 

de relatief lange wachttijden voor passagiers op Schiphol in die periode.97 

 

112 Artikel 29, tweede lid, sub d van het Besluit bepaalt dat de toerekening van kosten dient plaats te 

vinden op basis van daadwerkelijk gebruik van productiemiddelen. Het baseren van de 

toerekening op basis van een hypothetische situatie waarbij de luchthaven uitsluitend vanuit 

luchthavenactiviteiten zou worden ontworpen, is in strijd met dit wettelijk uitgangspunt van 

“daadwerkelijk gebruik”. 

 

113 De ACM acht de toerekening van de kosten van beveiligingsactiviteiten in overeenstemming met 

in achtneming van de door RSG op dit punt doorgevoerde wijziging de bij en krachtens de Wet 

luchtvaart gestelde regels en ziet in deze zienswijze van BARIN et al. op dit punt geen reden om 

goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden. De ACM verwijst voor wat betreft 

security nog specifiek naar de volgende paragraaf. 

 

2.6 Security: Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur 

 

Inleiding 

114 De Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur (GMI) is een systeem van camerabewaking. 

De GMI bestaat uit een glasvezel netwerk met digitale camera's, digitale recorders en 

uitleesstations. RSG heeft deze camera’s onder andere geplaatst in het publieke gebied op het 

Jan Dellaert Plein, op voorrijwegen, Schiphol Plaza en andere plaatsen op de landzijdige 

                                                        
97 Zie bijvoorbeeld het volgende nieuwsbericht: ‘Schiphol zwicht voor druk en neemt meer maatregelen om rijen te 
voorkomen´, Het Financieele Dagblad, gepubliceerd op 8 mei 2017. 
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infrastructuur.  

 

115 De kosten van het uitlezen van de GMI-beelden in het zogeheten niet SRA-gebied98 werden 

volgens het ter inzage gelegde Toerekeningssysteem door middel van doorbelastingsleutel D17a 

toegerekend aan zowel luchtvaartactiviteiten als niet-luchtvaartactiviteiten.99 Uit de beschrijving in 

het Toerekeningsysteem blijkt dat de kosten van beveiligingsactiviteiten door middel van deze 

verdeelsleutel deels worden doorberekend aan luchtvaartactiviteiten, omdat de beveiliging van 

niet beschermde gebieden, naast security, ook een duidelijk bedrijfsbeveiligingsdoel dient: de 

bescherming en continuïteit van de bedrijfsvoering. De overige kosten van GMI (onder andere 

afschrijving, beheer en datacommunicatie) werden in het ter inzage gelegde 

Toerekeningssysteem door middel van de OU ICT allocatiesleutel nagenoeg100 volledig aan de 

luchtvaartactiviteiten toegerekend.  

 

116 De ACM heeft de verdeelsleutel voor de kosten van de GMI nader onderzocht naar aanleiding van 

de volgende elementen in de zienswijze van BARIN et al.: 

1. De laatste zinsnede onder het kopje Security: “it is also unclear how landside commercial 

activities contribute to the security costs considering that they directly benefit from landside 

security measures intended to protect the airport perimeter”. 

2. BARIN et al. verwezen naar het besluit van 14 december 2017 van de Dienst Regulering van 

het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (Dienst 

Regulering). In dit besluit heeft de Dienst Regulering een uitgebreide beoordeling gegeven 

van de toerekening van de kosten van beveiliging naar luchtvaart en niet luchtvaartgebruikers. 

 
Standpunt RSG 

117 RSG stelt dat de GMI is ontwikkeld ten behoeve van een integrale aanpak van 

terrorismebestrijding, orde en veiligheid en daarmee de beveiliging van de luchthaven in het 

geheel.101 RSG geeft voorts aan dat deze camerabewaking invulling geeft aan de verplichtingen 

die voortvloeien uit verordening (EG) nr. 300/2008.102 Het cameratoezicht is vormgegeven op 

grond van de door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid gewenste specifieke invulling van de EU-voorschriften. Het feit 
                                                        
98 Het niet SRA-gebied wordt onderscheiden van SRA-gebied. SRA staat voor security restricted area. Voor toegang tot 

SRA gebied is vinden beveiligings- en toegangscontroles plaats, in tegenstelling tot niet-SRA gebied. Een voorbeeld van 

niet SRA-gebied is Schiphol Plaza. 
99 Zie: e-mail RSG d.d 27 juni 2018, met kenmerk ACM/IN/417968. 
100 Met uitzondering van deze kosten voor circa 100 camera’s op de autoparkeerplaatsen.  
101Zie: Reactie RSG op zienswijze BARIN et al. Toerekeningssysteem 2019-2021 d.d. 17 april 2018, met kenmerk 

ACM/IN/415217. 
102 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 2320/2002. 
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dat deze camera’s in publieke gebieden zijn geplaatst maakt volgens RSG niet dat deze voor een 

ander doel worden gebruikt dan voor de beveiliging van passagiers en hun bagage. 

 

118 RSG verwijst naar het besluit van de ACM van 23 april 2013103 inzake tarieven en voorwaarden 

Schiphol per 1 april 2013, waarin de ACM stelt dat de kosten van de GMI terecht voor 100% 

worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. RSG stelt dat er sindsdien geen gewijzigde 

omstandigheden zijn op grond waarvan de ACM tot een ander oordeel kan komen. De ACM heeft 

naar de mening van RSG geen nieuwe argumenten aangedragen die een wijziging in de 

toerekening rechtvaardigen. 

 

119 RSG geeft aan dat er geen sprake is van gebruik van de GMI door niet-luchtvaartactiviteiten. De 

concessionarissen op Schiphol hebben eigen camera’s waarvoor zij zelf de kosten dragen. Deze 

kosten zijn geen onderdeel van de GMI. De GMI camera’s zijn volgens RSG niet gericht op 

winkels maar wel op passagiers en luchtvaartprocessen, specifiek voor de beveiliging van de 

burgerluchtvaart. De camera’s op Plaza en op het Jan Dellaert Plein zijn geplaatst als eerste 

screening van verdachte omstandigheden voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. De KMar 

bekijkt camerabeelden niet pro-actief op eventuele calamiteiten in winkels. Dit gebeurt volgens 

RSG uitsluitend reactief, bijvoorbeeld in het geval dat er een overval op één van de winkels zou 

plaatsvinden. Dit gebruik is naar de mening van RSG verwaarloosbaar ten opzichte van het totale 

cameratoezicht. De kosten van publieke beveiliging worden reeds doorbelast aan niet-

luchtvaartactiviteiten. RSG verwijst hier naar doorbelasting D17a in het ter inzage gelegde 

Toerekeningssysteem. 

 

120 RSG geeft verder aan dat een vergelijking met de luchthaven Brussel waarop het besluit van de 

Dienst Regulering zoals genoemd in randnummer 116 in deze nota betrekking heeft, niet op kan 

gaan. RSG wijst erop dat de luchthaven Brussel tot 2026 geen volledige dual till regulering kent 

zoals Schiphol. De wijze van toerekening is aldus onvergelijkbaar. Ook het profiel van de 

luchthaven, zoals aantallen bewegingen, passagiers en soort verkeer, en de aanpak van de 

beveiliging is volgens RSG onvergelijkbaar met de luchthaven Schiphol. Bovendien is het 

aangehaalde besluit naar RSG begrijpt vernietigd door de Belgische rechter. 

 

121 RSG is het niet eens met het nieuwe inzicht van de ACM dat de Wet luchtvaart verplicht tot een 

strikte toerekening van de beveiligingskosten. RSG stelt dat het integrale veiligheidsbeleid op 

Schiphol voortkomt uit een voldragen overheidsbeleid en stelt dat dit verklaart waarom de kosten 

van GMI aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend. RSG wijst erop dat dit door de ACM aan 

de hand van kamerstukken uiteengezet is in het voornoemde besluit uit 2013. Ook kan het 

volgens RSG niet zo zijn dat de wet anders moet worden uitgelegd omdat de Wet luchtvaart in 

2017 is gewijzigd. RSG verwijst naar de nieuwe omschrijving van het begrip beveiliging in het 

                                                        
103 Met kenmerk 104355/69 
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Besluit exploitatie van de luchthaven Schiphol 2017. RSG verwijst naar pagina 36 van de 

toelichting op dit Besluit waar aansluiting wordt gezocht bij de voornoemde Verordening en waarbij 

duidelijk wordt gemaakt dat bij deze aanpassing geen wijziging van de 

kostentoerekeningsprincipes is beoogd tussen luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten. RSG geeft 

aan dat de wetgever hiermee de uitleg van de ACM over de toerekening van kosten van de GMI in 

haar besluit uit 2013 heeft bevestigd. 

 

122 RSG geeft voorts aan dat artikel 29 van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 uitgaat 

van toerekening van gemeenschappelijk gebruikte productiemiddelen naar rato van daadwerkelijk 

gebruik. Schiphol geeft aan dat circa 100 camera’s uitsluitend aan niet-luchtvaartactiviteiten 

worden toegerekend. Dit is in lijn met de opvatting dat er in de toerekening geen sprake is van 

medegebruik, hoewel deze camera’s ook kunnen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden. 

Het door de ACM veronderstelde medegebruik gaat volgens RSG niet uit van een daadwerkelijk 

medegebruik maar van een abstract veiligheidsniveau als gevolg van camerabewaking.  

 

123 RSG wijst erop dat deze wijze van toerekening volledig nieuw is en daarmee ook nieuwe 

omgekeerde discussies kan openen. Een horeca inrichting, een kostbaar afzuigsysteem in een 

keuken of een winkel draagt aldus RSG immers ook bij aan het abstracte niveau van gastvrijheid 

en welbehagen maar ook veiligheid van de passagier. Daarnaast geeft RSG aan dat de wijze van 

toerekening van stafafdelingen, waarnaar de ACM had verwezen, onvergelijkbaar is met de 

toerekening van GMI.104 Bij de toerekening van stafafdelingen gaat het om de pragmatische 

invulling (bijvoorbeeld FTE per afdeling) van daadwerkelijke inzet (gebruik) van personeel van 

stafafdelingen. 

 

124 Op basis van op de voorgaande argumenten is RSG het oneens met het oordeel van de ACM dat 

de toerekening van de GMI moet worden aangepast. RSG heeft onder protest een aantal 

aanpassingen in het Toerekeningssysteem doorgevoerd. Deze aanpassingen worden in de 

hiernavolgende randnummers 148 tot en met 156 beschreven en beoordeeld. 

 

Beoordeling ACM 

125 De beoordeling in deze paragraaf heeft betrekking op de toerekening van de kosten in relatie tot 

het GMI-systeem. Daarvoor wordt achtereenvolgens ingegaan op de wijziging van de beoordeling 

van GMI ten opzichte van het voorgaande Toerekeningssysteem en de redenen waarom er 

volgens de ACM in de toerekening meer rekening moet worden gehouden met het gedeeld 

gebruik van de GMI en tot slot wordt de door RSG voorgelegde nieuwe verdeelsleutel beoordeeld. 

 

 

 

                                                        
104 Zie hiervoor randnummer 143 in deze nota. 
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Wijziging beoordeling GMI ten opzichte van voorgaande Toerekeningssysteem 

126 RSG wees de ACM op haar besluit uit 2013105 waarin de ACM op basis van een klacht van KLM al 

eens eerder over de toerekening van de kosten van de GMI heeft geoordeeld. Deze beoordeling 

luidt als volgt:  

 

“Gelet op het voorgaande concludeert ACM dat de GMI ontwikkeld is ten behoeve van een 

integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en veiligheid, criminaliteit en grensbewaking. De 

GMI is onderdeel van een systeem dat is gericht op de beveiliging van de luchthaven als geheel. 

De GMI biedt een technische ondersteuning bij het structureel beheersen van de publieke en 

private beveiliging en veiligheidsoperaties op Schiphol. Dit doel is door KLM niet bestreden en 

KLM is overigens ook partij bij de eerdergenoemde raamovereenkomst. Nu door KLM ook niet 

nader geconcretiseerd en onderbouwd is op welke wijze de GMI gebruikt zou worden voor niet-

luchtvaartactiviteiten is ACM, gelet op het voorgaande, niet gebleken is dat de GMI (mede) 

gebruikt wordt voor niet-luchtvaartactiviteiten. Schiphol heeft naar het oordeel van ACM de kosten 

van de GMI terecht toegerekend aan luchtvaartactiviteiten.” 

 

127 De ACM heeft in dit besluit een passage uit het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 

doorslaggevend geacht voor de bepaling of de kosten van GMI zouden mogen worden 

toegerekend aan luchtvaartactiviteiten.106 Op basis daarvan oordeelde de ACM dat de kosten van 

de GMI terecht werden toegerekend aan luchtvaartactiviteiten. Daarbij plaatste de ACM wel de 

kanttekening dat KLM ook niet nader geconcretiseerd en onderbouwd had op welke wijze de GMI 

gebruikt zou worden voor niet-luchtvaartactiviteiten. Het recente onderzoek naar aanleiding van de 

zienswijze van Barin et al. heeft de ACM tot een ander inzicht gebracht. De in 2013 gegeven uitleg 

van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol is achteraf bezien niet verenigbaar met de tekst 

van de Wlv, die naar oordeel van de ACM leidend is bij de beoordeling van de toerekening van de 

kosten van GMI.  

 

128 De ACM meent dat een toerekening die niet in overeenstemming met de wet is, in dit geval een 

nadeel voor de gebruikers zal opleveren. De ACM dient als onafhankelijk toezichthouder ook te 

kijken naar de belangen van bijvoorbeeld de gebruikers van de luchthaven Schiphol. De ACM 

komt derhalve terug op haar besluit uit 2013 voor wat betreft de beoordeling van de GMI, omdat zij 

thans van oordeel is dat buiten redelijke twijfel sprake is van een niet correcte toerekening. In het 

hiernavolgende wordt nader toegelicht hoe de ACM voor dit besluit tot een andere beoordeling 

van de toerekening van kosten is gekomen. 

 

 

                                                        
105 Besluit van de ACM van 23 april 2013 met kenmerk 104355/69. 
106 Het ging daarbij om de toelichting bij het Besluit exploitatie van de luchthaven Schiphol, waaruit bleek dat ‘beveiliging’ 

breed moet worden opgevat.  
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Toerekening naar rato van het gebruik 

129 Het proportionaliteitsvereiste uit artikel 8.25g van de Wet luchtvaart jo. artikel 29, tweede lid, onder 

d, van het Besluit brengt met zich mee dat het daadwerkelijke gebruik bepalend is voor de 

toerekening en niet het doel van de maatregel. De ACM moet daarom beoordelen of de kosten 

van de GMI naar rato van het gebruik worden toegerekend. De ACM is van oordeel dat er sprake 

is van medegebruik van de GMI door de niet-luchtvaartactiviteiten. In het hiernavolgende licht de 

ACM dit toe. 

 

130 In haar reactie op de zienswijze van BARIN et al. stelt RSG het volgende over de GMI:  

 

“GMI is ontwikkeld ten behoeve van een integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en 

veiligheid, criminaliteit en grensbewaking en dient daarmee de beveiliging van de luchthaven in 

het geheel.”107  

 

131 In een artikel in Douane inZicht (het kwartaalmagazine van Douane Nederland)108 wordt een 

beschrijving gegeven van toezicht in de vorm van cameratoezicht. Hierbij wordt onder andere in 

gegaan op de effecten van het cameratoezicht van de GMI op Schiphol. Daarover wordt het 

volgende gezegd:  

 

“Schiphol telt er momenteel tussen de 2.500 en 3.000 [camera’s toevoeging ACM], waarvan de 

meeste in de passagiershallen, op Schiphol Plaza en bij de taxistandplaatsen hangen. Daarnaast 

worden ook afgeschermde gebieden gemonitord, zoals de bagageafhandeling en start- en 

landingsbanen. Bijna elke vierkante meter van het terrein is daarmee afgedekt. En uiteraard weet 

niemand wat precies wordt geregistreerd, en door wie. De calculerende crimineel zal zich wel 

twee keer bedenken voor hij iets strafbaars doet; hij weet zich immers bespied door de Douane en 

andere diensten. Die preventieve werking is in mijn ogen zelfs belangrijker dan het repressieve 

aspect van cameratoezicht. Absolute veiligheid is een illusie, maar je kunt het nodige voorkomen.”  

 

132 De ACM is van oordeel dat deze passage uit het kwartaalmagazine van Douane Nederland en de 

toelichting van Schiphol over de GMI in haar reactie op de zienswijze een goed beeld geven van 

de functie van de GMI. De GMI is niet alleen gericht op het voorkomen van terroristische 

aanslagen, maar is ook bedoeld voor de aanpak en preventie van andere criminaliteit en het 

behouden van de orde en veiligheid. Hiermee is de GMI een middel om de gehele veiligheid op 

luchthaven Schiphol te verhogen. Door het cameratoezicht van de GMI wordt een bepaald 

gewenst veiligheidsniveau op de luchthaven gerealiseerd. Deze passage laat bovendien zien dat 

er een preventieve werking uitgaat van het cameratoezicht. De aanpak van terrorismebestrijding, 

                                                        
107 Reactie op zienswijze BARIN Toerekeningssysteem 2019-2021, Schiphol, 17 april 2018, met kenmerk 

ACM/IN/415217.  
108 Douane inZicht, 2015 nummer 2, https://douane-inzicht.nl/article/27436730 
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orde en veiligheid, criminaliteit en grensbewaking draagt bij aan de veiligheid op Schiphol.  

 

133 Bovendien hebben de beveiligingsmaatregelen op de luchthaven, waaronder GMI, ook ten doel 

om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Het veiligheidsniveau en de continuïteit 

van de bedrijfsvoering die mede door de GMI op de luchthaven worden gewaarborgd, zijn niet-

uitsluitbaar. Dit wil zeggen dat alle activiteiten op de luchthaven Schiphol van het cameratoezicht 

van de GMI profiteren. Ook de niet-luchtvaartactiviteiten profiteren van de GMI door het 

gerealiseerde veiligheidsniveau en de continuïteit van de dienstverlening.109 De preventieve 

werking van cameratoezicht en het veiligheidsniveau dat hierdoor gerealiseerd wordt, is 

economisch gezien een productieve activiteit. De continuïteit van de bedrijfsvoering die hiermee 

gewaarborgd wordt, stelt de verschillende partijen op Schiphol in staat om hun activiteiten uit te 

voeren en omzet te genereren. Het veiligheidsniveau is daarmee een bevorderende factor om 

economische activiteiten uit te kunnen voeren. Dit komt zowel ten goede aan de 

luchtvaartactiviteiten als aan de niet-luchtvaartactiviteiten. 

 

134 Het voorgaande kwalificeert naar oordeel van de ACM ook als daadwerkelijk gebruik in het licht 

van artikel 8.25g, eerste lid van de Wlv. Het principe van ‘toerekenen op basis van het gebruik’ 

brengt derhalve met zich mee dat de kosten van de GMI ook (gedeeltelijk) aan de niet-

luchtvaartactiviteiten moeten worden toegerekend.  

 

135 Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de mate van (mede-)gebruik van de luchtvaart- en 

niet luchtvaartactiviteiten per ruimte of gebied op de luchthaven kan verschillen. De ACM zal hier 

bij de beoordeling van de nieuwe verdeelsleutel inhoudelijk op in gaan.  

 

 

Consistentie met toerekening andere kosten beveiligingsactiviteiten 

136 Het gedeeltelijk toerekenen van de gemeenschappelijke kosten van de GMI aan de niet-

luchtvaartactiviteiten is consistent met de toerekening van andere beveiligingskosten in het 

Toerekeningssysteem. Ook hier is sprake van kosten die op basis van het gebruik worden 

verdeeld over de luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten.  

 

137 Een voorbeeld van deze manier van toerekening is doorbelasting D17a.110 Door middel van deze 

doorbelasting worden de kosten voor beveiliging van niet-SRA-(CP) gebieden gedeeltelijk aan 

niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend. Hierover schrijft Schiphol onder de ‘bedrijfseconomische 

grondslag van doorbelasten’ bij D17a het volgende:  

 

                                                        
109 Zo is bijvoorbeeld het voorkomen van een terroristische aanslag op Schiphol Plaza ook van belang voor de horeca en 

winkels in Schiphol Plaza. 
110 Toerekeningssysteem 2019-2023, versie 7 mei 2018, Bijlage 3 doorbelastingen pagina 31-33. 
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“Aangezien de beveiliging van niet-SRA-(CP) gebieden, naast security, ook een duidelijk 

bedrijfsbeveiligingsdoel dient, namelijk de bescherming en continuïteit van de bedrijfsvoering, 

worden de beveiligingskosten voor deze gebieden toegerekend aan de verschillende OU’s op 

basis van daadwerkelijk gebruik.”  

 

Het betreft hier bijvoorbeeld kosten van mobiele surveillance. 

 

138 Zoals in de inleiding van deze paragraaf al is toegelicht, worden de kosten van het uitlezen van de 

GMI-beelden in het niet SRA-gebied door middel van doorbelastingsleutel D17a ook toegerekend 

aan zowel luchtvaartactiviteiten als niet-luchtvaartactiviteiten. Het gaat dan specifiek om de kosten 

van activiteiten (het uitlezen van GMI beelden) van het Security Control Center (SSC) voor zover 

deze betrekking hebben op het niet SRA-gebied.  

 

139 De overige kosten van het GMI daarentegen werden in het ter inzage gelegde 

Toerekeningssysteem nagenoeg geheel aan de luchtvaartactiviteiten toegerekend. Dit is niet 

consistent met de toerekening van de kosten van het SSC met D17a. In D17a worden de kosten 

op basis van daadwerkelijk gebruik aan de luchtvaart en niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

De kosten van het uitlezen van de GMI en de overige kosten hebben betrekking op dezelfde 

activiteit. De ACM ziet in dit licht geen rechtvaardiging om verschillende toerekeningsprincipes 

voor de kosten van uitlezen van de GMI en de overige kosten. De ACM is daarom van oordeel dat 

het laten voortbestaan van dit verschil niet conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes 

is.  

 

140 Een ander voorbeeld van de toerekening van beveiligingskosten op basis van daadwerkelijk 

gebruik is doorbelasting D26b111. Deze doorbelasting is naar aanleiding van de zienswijze van 

BARIN et al aan het Toerekeningssysteem 2019-2021 toegevoegd. Deze doorbelasting heeft 

betrekking op de beveiliging van beperkt toegankelijke gebieden (SRA en SRA-(CP)). Om toegang 

te krijgen tot deze gebieden is een toegangscontrole en een beveiligingscontrole noodzakelijk. De 

kosten van het gebruik van de personeelsfilters voor toegangscontrole en beveiligingscontrole 

door de niet-luchtvaartactiviteiten worden toegerekend aan de niet-luchtvaartactiviteiten. Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van de personeelsfilters door werknemers van 

Concessionarissen.  

 

141 In het licht van bovenstaande is de ACM van oordeel dat ook de overige kosten van de GMI 

gedeeltelijk aan de niet-luchtvaartactiviteiten moeten worden toegerekend. Voor alle 

beveiligingskosten geldt het vereiste dat de kosten op basis van het daadwerkelijk gebruik moeten 

worden toegerekend. Dat de verschillende beveiligingsactiviteiten van elkaar verschillen doet daar 

niet aan af. De ACM is van oordeel dat de kosten van beheer van de GMI daarom niet volledig 

                                                        
111 Toerekeningssysteem 2019-2021, Bijlage 3 doorbelastingen, pagina 53-55. 
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aan de luchtvaartactiviteiten mogen worden toegerekend, nu sprake is van medegebruik.  

 

Consistentie met toerekening van andere kosten in het Toerekeningssysteem 

142 Ook bij de toerekening van andere kosten dan beveiligingskosten is het uitgangspunt in het 

Toerekeningssysteem dat toerekening van gemeenschappelijke kosten plaatsvindt naar rato van 

het gebruik door de luchtvaartactiviteiten en de niet-luchtvaartactiviteiten. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is de toerekening van activa en afschrijvingskosten van de gebouwdelen van het 

Terminalcomplex.112 Op Schiphol Plaza passeren verschillende typen gebruikers. Deze gebruikers 

zijn te verdelen in luchtvaartgebonden passanten (bijvoorbeeld passagiers) en niet-

luchtvaartgebonden passanten (bijvoorbeeld overstappende reizigers van trein naar bus of vice 

versa). In het Toerekeningssysteem is vastgelegd dat de ruimte in gebruik door niet-

luchtvaartgebonden passanten niet aan de luchtvaartactiviteiten wordt toegerekend. Op basis van 

een passantenonderzoek wordt een deel van de activa en afschrijvingskosten aan de niet-

luchtvaartactiviteiten toegerekend.  

 

143 Ook voor activiteiten op een meer geaggregeerd niveau worden de kosten gedeeld toegerekend. 

Een voorbeeld hiervan is de toerekening van kosten van Centrale stafafdelingen. Het gaat hierbij 

om de kosten van afdelingen als Directie, Corporate Control, Accountinghouse en Corporate 

Development. Deze afdelingen zijn ondersteunend aan het hele bedrijf. De kosten van deze 

stafafdelingen worden aan de verschillende PMC’s toegerekend. In paragraaf 5.3.5113 van het 

Toerekeningssysteem wordt deze toerekening als volgt beschreven:  

 

“Deze kostenplaatsen/kostensoorten worden daarom, zoals wordt voorgeschreven in artikel 29 lid 

12 sub b van het Besluit Exploitatie Luchthaven Schiphol, toegerekend op grond van het aandeel 

van de – reeds toegerekende – kosten in de totale kosten.” 

 

Overige overwegingen naar aanleiding van het standpunt van RSG 

 

Verordening 300/2008 

144 De ACM volgt RSG niet in haar stelling dat uit de Verordening volgt dat de kosten van de GMI 

volledig aan luchtvaartactiviteiten mogen worden toegerekend. De GMI is weliswaar als 

beveiligingsmaatregel ingevoerd ter invulling van de Europese Verordening 300/2008 

(Verordening) inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van beveiliging van de 

burgerluchtvaart. Echter, de ACM is van mening dat het enkele feit dat een bepaalde maatregel 

invulling geeft aan verplichtingen op grond van de Verordening, en kan kwalificeren als 

luchtvaartactiviteit, niet betekent dat de kosten van deze maatregel per definitie geheel voor 

                                                        
112 Zie Toerekeningssysteem Schiphol 2019-2021, versie 7 mei 2018, pagina 50 t/m 58. 
113 Zie Toerekeningssysteem Schiphol 2019-2021, versie 7 mei 2018, pagina 62-63 en Bijlage 4 allocatie pagina 101-102 

(allocatiesleutel A5 OU Staven + OU Concern). 
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rekening van luchtvaartgebruikers zouden moeten komen.  

 

145 Artikel 5 van de Verordening bepaalt nadrukkelijk dat elke lidstaat kan bepalen wanneer en in 

welke mate de kosten van onder de Verordening vallende beveiligingsmaatregelen ter 

bescherming van de burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke daden dienen te worden gedragen 

door de staat, de luchthavenautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, andere entiteiten of 

gebruikers. In de Nederlandse wetgeving vormt de Wet luchtvaart de grondslag voor de 

toerekening van kosten van dergelijke beveiligingsmaatregelen, meer specifiek: artikel 8.25g van 

de Wet luchtvaart, jo. artikel 29, tweede lid, onder d van het Besluit dat uitgaat van een 

proportionele toerekening (op basis van het daadwerkelijk gebruik). De ACM benadrukt dat de 

wetswijziging van 2017 niet de aanleiding is geweest van de herbeoordeling van de GMI. Het gaat 

hier om een veranderd inzicht van de ACM op basis van de wetgeving zoals die ook vóór juli 2017 

gold. Artikel 8.25g van de Wet luchtvaart is ongewijzigd gebleven, het proportionaliteitsvereiste uit 

artikel 8.25g gold ook vóór de wetswijziging.114  

 

Besluit van de Dienst Regulering 

146 Zoals in randnummer 120 in deze nota is weergegeven wijst RSG erop dat de luchthaven Brussel 

tot 2026 geen volledige dual till regulering kent zoals Schiphol. De wijze van toerekening is aldus 

RSG onvergelijkbaar. Ook het profiel van de luchthaven, zoals aantallen vliegbewegingen, 

passagiers en soort verkeer, en de aanpak van de beveiliging is volgens RSG onvergelijkbaar met 

de luchthaven Schiphol. Bovendien is het aangehaalde besluit naar RSG begrijpt vernietigd door 

de Belgische rechter. Daarmee is naar mening van RSG het belangrijkste argument van de ACM 

voor haar gewijzigde inzicht ‘niet langer geldig’.115 

 

147 De ACM volgt RSG niet in deze argumentatie. Zoals de ACM in randnummer 116 in deze nota 

heeft uiteengezet is de verwijzing naar het besluit van de Dienst Regulering in de zienswijze van 

BARIN et al. voor de ACM slechts een aanknopingspunt om de toerekening van de GMI-kosten 

voor de situatie op de luchthaven Schiphol nader te onderzoeken. Zoals ook in randnummer 116 

in deze nota is uiteengezet is het bovendien één van de twee aanknopingspunten. De ACM heeft 

de toerekening van de kosten voor de GMI vervolgens specifiek bekeken voor de situatie zoals die 

op luchthaven Schiphol aan de orde is en met inachtneming van de Wlv, waaronder artikel 8.25g 

Wlv, dat uitgaat van een volledige dual till benadering.  

 

Beoordeling nieuwe verdeelsleutel 

148 Naar aanleiding van de beoordeling van de ACM over de toerekening van de GMI, heeft de ACM 

                                                        
114 Het principe van toerekening op basis van daadwerkelijk gebruik zoals opgenomen in artikel 29, tweede lid, onder d 

van het Besluit was voorheen opgenomen in artikel 8, eerste lid, onder d van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 

2006. 
115Zie e-mail RSG d.d. 4 juli 2018 met kenmerk ACM/IN/418491. 
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RSG verzocht om de toerekening van de GMI in het Toerekeningssysteem aan te passen conform 

het standpunt van de ACM. In de hiernavolgende randnummers wordt de nieuwe methode van 

toerekening van de kosten van de GMI beschreven en oordeelt de ACM of de voorgestelde 

toerekening voldoet aan de wettelijke vereisten. 

 

149 De toerekening heeft betrekking op de GMI. Voor de kosten van dit systeem maakt RSG een 

onderscheid tussen twee kostensoorten. De eerste categorie betreft de kosten voor het uitlezen 

van GMI beelden door het Security Control Center (SCC). De tweede categorie van kosten 

hebben betrekking op beheer, onderhoud, datacommunicatie en opslag van data. De kosten van 

het uitlezen van GMI beelden maken onderdeel uit van doorbelasting D17a. De kosten met 

betrekking tot beheer, onderhoud, datacommunicatie en opslag van data vallen onder de OU ICT. 

De kosten van het GMI die onder de OU ICT vallen worden hierna ook aangeduid als overige 

kosten. 

 

150 De kosten van de GMI voor beheer, onderhoud, datacommunicatie en opslag van data worden 

toegerekend met de ICT PMC sleutel. Deze kosten worden aan verschillende PMC’s toegerekend. 

Deze toerekening vindt plaats op basis van de locatie van de camera’s van de GMI. Hierbij wordt 

een scheiding gemaakt tussen landzijde116 (ook wel niet-SRA-(CP) gebied) en luchtzijde117 (ook 

wel SRA-(CP) gebieden). In het Toerekeningssysteem licht RSG toe welke gebieden onder de 

luchtzijde vallen en welke gebieden onder de landzijde vallen. De toerekening van deze kosten 

vindt vervolgens in de volgende drie stappen plaats: 

1. De kosten van de camera’s die gesitueerd zijn aan de luchtzijde worden volledig toegerekend 

aan de luchtvaartactiviteiten. 

2. De kosten van de camera’s aan de landzijde worden met behulp van de algemene terminal 

sleutel (de vierkante meter verdeling van het Terminalgebouwencomplex) toegerekend aan de 

luchtvaartactiviteiten en de niet-luchtvaartactiviteiten.  

3. De kosten van de camera’s aan de landzijde die specifiek voor niet-luchtvaartactiviteiten 

worden gebruikt, worden volledig aan de niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

 

151 De kosten die worden gemaakt voor het uitlezen van de GMI beelden worden toegerekend met 

doorbelasting D17a. Door middel van doorbelasting D17a worden de kosten voor beveiliging van 

niet-SRA-(CP) gebieden op basis van daadwerkelijk gebruik toegerekend aan de verschillende 

OU’s. Deze kosten worden als volgt toegerekend: 

1. De kosten van specifieke maatregelen118 in niet-SRA-(CP) gebied worden doorbelast aan de 

                                                        
116 Gebieden op de luchthaven die voor de security check zijn gesitueerd, dit zijn publiek toegankelijke gebieden. 
117 Gebieden op de luchthaven die na de security check zijn gesitueerd en overige niet publieke toegankelijke gebieden. 
118  Zie de beschrijving van doorbelastingssleutel D17a: Zo worden (bijvoorbeeld de winkel beveiliging op Plaza en de 

surveillance op parkeerterreinen (waaronder ook het weren van dak- en thuislozen) doorbelast aan OU Consumer 

Products & Services). Dit betreft kosten voor toezichthoudend personeel. Dit toezichthoudende personeel voert 
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gebruiker van deze maatregelen. De kosten voor het uitlezen van GMI camerabeelden in het 

SCC worden doorbelast aan de gebruiker.  

2. De kosten van de beveiliging van publiek toegankelijke gebieden worden gedeeld 

toegerekend aan de gebruikers. Er is hier sprake van gedeeld gebruik tussen luchtvaart- en 

niet luchtvaartactiviteiten. Deze kosten worden toegerekend op basis van de algemene 

terminal sleutel (de vierkante meter verdeling tussen luchtvaartactiviteiten en niet 

luchtvaartactiviteiten in het terminalgebouwencomplex).  

 

152 De ACM is van oordeel dat de toerekening van de kosten van de GMI aansluit bij het 

daadwerkelijke gebruik. Voor wat betreft de toerekening van de kosten voor het uitlezen van de 

GMI beelden geldt dat de kosten van de uren voor het uitlezen voor specifieke maatregelen aan 

die specifieke maatregelen worden toegerekend. De kosten voor de uren voor het uitlezen van de 

GMI beelden voor de beveiliging van de publiek toegankelijke gebieden (ook wel landzijde) 

worden toegerekend met de algemene terminal sleutel. De ACM is van oordeel dat deze methode 

van toerekening aansluit bij het gebruik. Alle gebruikers van het terminalcomplex profiteren van 

deze beveiligingsactiviteit. Door het toepassen van de algemene terminal sleutel betalen deze 

gebruikers daar ook aan mee.  

 

153 Het Toerekeningssysteem hanteert bij de toerekening van de kosten voor beheer, onderhoud, 

datacommunicatie en opslag van data een onderscheid tussen landzijde en luchtzijde. De kosten 

van camera’s aan de landzijde die specifiek geplaatst zijn op niet-luchtvaart gebieden 

(bijvoorbeeld parkeerterreinen) worden volledig toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. 

Evenals bij het uitlezen van de GMI camera’s geldt dat alle gebruikers van het terminalcomplex 

van deze beveiligingsactiviteit profiteren. Door het toepassen van de algemene terminal sleutel 

betalen deze gebruikers daar ook aan mee. Hiermee sluit de toerekening van de kosten van deze 

camera’s naar het oordeel van de ACM aan bij het gebruik.  

 

154 De kosten van beheer, onderhoud, datacommunicatie en opslag van data van de camera’s aan de 

landzijde die niet specifiek zijn geplaatst op niet-luchtvaart gebieden worden toegerekend met 

behulp van de algemene terminal sleutel. De ACM is van oordeel dat met deze methode van 

toerekening op de juiste wijze invulling wordt gegeven aan het oordeel van de ACM zoals 

hierboven uiteengezet dat er sprake is van medegebruik van de GMI door de niet-

luchtvaartactiviteiten.  

 

155 Ten slotte worden de kosten van beheer, onderhoud, datacommunicatie en opslag van data van 

de camera’s aan de luchtzijde volledig aan de luchtvaartactiviteiten toegerekend. De 

beveiligingsmaatregelen binnen de SRA-(CP) zijn primair gericht op bescherming van het vliegtuig 

                                                                                                                                                                     
surveillance werkzaamheden uit en daarnaast worden de surveillance werkzaamheden ondersteund door middel van het 

uitlezen van GMI camerabeelden in het Security Control Center (SCC). 
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(passagiers, bemanning en bagage). Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat de 

beveiligingsactiviteiten in de gebieden aan de luchtzijde betrekking hebben op de 

luchtvaartactiviteiten.119 Daarbij geldt dat de GMI camera’s aan de luchtzijde zich hoofdzakelijk in 

gebouwen, delen van gebouwen of gebieden bevinden die meer dan aan de landzijde voor 

nagenoeg 100% functioneel zijn voor de luchtvaartactiviteiten. Gelet op het voorgaande is de ACM 

van oordeel dat deze toerekening van de kosten van de GMI aan de luchtzijde aansluit bij het 

gebruik. 

 

156 Ten slotte is de methode van toerekening van de GMI consistent met de toerekening van de 

kosten van andere beveiligingsactiviteiten. De ACM is van oordeel dat de toerekening hiermee 

ook conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes is.  

 

Conclusie 

157 De ACM ziet, met inachtneming van de door RSG aangepaste methode voor de toerekening van 

de GMI, geen aanleiding om goedkeuring aan het Toerekeningssysteem te onthouden naar 

aanleiding van de zienswijze van BARIN et al. met betrekking tot de toerekening van 

beveiligingskosten. 

 

2.7 Gemeenschappelijke ruimten en verkeersruimten 

158 BARIN et al. zeggen te begrijpen dat alle gemeenschappelijke wachtruimten en verkeersruimten 

(met uitzondering van 1 meter voor commerciële en “retail” gebieden) worden toegerekend aan 

de luchtvaartmaatschappijen. BARIN et al. geven aan dat dit een fundamenteel gebrekkige 

benadering is omdat deze geen rekening houdt met het ontwerp van de terminal rond 

commerciële activiteiten. Een terminal welke exclusief is bestemd voor luchtvaartactiviteiten zou 

anders zijn ontworpen. Het huidige terminalontwerp maakt gebruik van de synergie tussen 

luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten. De terminal en ook de pieren van Schiphol zijn 

volgens BARIN et al. zodanig vormgegeven dat het passagiers een comfortabel gevoel geeft om 

hen zo te stimuleren om geld uit te geven aan commerciële activiteiten. Voorts stellen BARIN et 

al. dat de gemeenschappelijke wachtruimten en verkeersruimten ook nodig zijn voor toegang tot 

commerciële ruimten. BARIN et al. stellen op grond van het voorgaande dat de kosten van deze 

ruimten zouden moeten worden toegerekend met behulp van een sleutel die rekening houdt met 

dit commerciële medegebruik. Ten slotte stellen BARIN et al. dat dit voor de toekomstige 

uitbreidingsprojecten van Schiphol nog meer relevant is. 
 

                                                        
119 De veiligheidsmaatregelen die in niet-SRA-(CP) gebied worden genomen en de security check die plaatsvindt om 

toegang te krijgen tot het SRA-(CP) gebied dragen er aan bij dat er sprake is van een hoger veiligheidsniveau aan de 

luchtzijde dan aan de landzijde. 
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159 RSG stelt in haar reactie dat de toerekening van vierkante meters in de terminal plaatsvindt op 

basis van daadwerkelijk gebruik. Dit betekent volgens haar dat de vierkante meters die in gebruik 

zijn als flow gebied en openbaar zitgebied voor de passagiers worden toegerekend aan 

luchtvaartactiviteiten. De vierkante meters in gebruik door winkels of horeca worden toegerekend 

aan niet-luchtvaartactiviteiten. Het tijdelijk verblijf van passagiers in horeca of in winkels betekent 

naar mening van RSG dat de passagiers tijdelijk het flow gebied (en daarmee het gebied voor 

luchtvaartactiviteiten) verlaten. RSG geeft aan dat hiermee met de dimensionering van de grootte 

van het flowgebied en zitgebied rekening wordt gehouden. Als er geen horeca en winkels zouden 

zijn, zou het flowgebied derhalve groter zijn. 
 

160 RSG geeft voorts aan dat in het Toerekeningssysteem 2019-2021 een aantal restricties is 

beschreven voor de toerekening van vierkante meters aan luchtvaartactiviteiten. RSG noemt in 

dit kader een aantal voorbeelden waarop een forfaitaire correctie wordt toegepast op de aan 

luchtvaartactiviteiten toerekenbare vierkante meters: het vloeroppervlak in gebruik door personeel 

om het kantoor in terminal West te bereiken (aankomst 3), voor winkelbevoorrading, planten, 

staande kunstuitingen, vuilnisbakken en brandslangen. Verder benoemt RSG dat ruimten welke 

zijn gereserveerd voor permanent gebruik van niet-luchtvaartactiviteiten worden toegerekend aan 

niet-luchtvaartactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is een promotieplek, waarbij de vierkante 

meters niet gedurende het hele jaar in gebruik zijn door niet-luchtvaartactiviteiten, maar waarbij 

zij deze vierkante meters wel het hele jaar in rekening gebracht krijgen. Een ander voorbeeld is 

de tijdelijke leegstand van een winkel. Deze vierkante meters blijven ook aan niet-

luchtvaartactiviteiten toegerekend ook al worden deze vierkante meters tijdelijk gebruikt als flow-

gebied. 
 

 Beoordeling ACM 

161 De aanname van BARIN et al. dat alle in haar zienswijze genoemde ruimten aan 

luchtvaartactiviteiten worden toegerekend is niet juist. Naast de genoemde strekkende meter voor 

commerciële en retailruimten zijn in het Toerekeningssysteem een groot aantal situaties 

genoemd waarin ruimten in het Terminalcomplex niet (volledig) aan luchtvaartactiviteiten worden 

toegerekend. Een voorbeeld hiervan zijn de ruimten voor gebouwinstallaties en liftschachten. Op 

Schiphol Plaza worden meerdere correcties in de berekening toegepast om rekening te houden 

met het gebruik van niet-luchtvaartpassanten. Voorts wordt een aantal forfaitaire correcties 

toegepast waarin onder andere het vierkante meter gebruik van ruimten voor winkelbevoorrading 

in mindering wordt gebracht op het aantal vierkante meters dat aan luchtvaartactiviteiten wordt 

toegepast.120 De ACM verwijst voor een volledig overzicht van de correcties naar de tekst van het 

Toerekeningssysteem. Het Toerekeningssysteem is op deze punten verder verfijnd ten opzichte 

van het Toerekeningssysteem 2017-2018. 

 

                                                        
120 Zie hiervoor bijlage 7 van het Toerekeningssysteem. 
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162 De volledige toerekening aan luchtvaartactiviteiten is – met uitzondering van de hiervoor 

aangehaalde correcties - beperkt tot de doorlopende routes die passagiers moeten afleggen om 

van en naar de gate te lopen, alsmede de niet-commerciële wachtruimten. Het betreft de 

vertrekhal, de aankomsthal, de pieren en de daartussen gelegen niet-commerciële lounges. Het 

betreft ruimten die vrijwel uitsluitend toegankelijk zijn voor passagiers. 

 

163 In een winkelcentrum is het gebruikelijk dat, kort gezegd, de kosten van algemene ruimten, die 

bijvoorbeeld worden gebruikt voor de doorloop van het publiek tussen de winkels, pro rato 

worden verdeeld over de winkeliers en aldus worden doorberekend in de huurprijzen van de 

winkeliers. Deze ruimten worden in deze benadering als algemene ruimten beschouwd die 

dienstbaar zijn aan de winkels. 

 

164 De door BARIN genoemde gemeenschappelijke ruimten en verkeersruimten zijn in de berekening 

niet op een wijze te behandelen die vergelijkbaar is met een winkelcentrum. Dit doet geen recht 

aan een proportionele toerekening van de gebouwkosten naar de verschillende hoofdfuncties van 

het gebouw, waarbij ook de functie van stationsgebouw voor de luchtvaart een hoofdfunctie is. 

Het bijzondere in de situatie bij Schiphol is dat de ruimten voor doorloop van passagiers voor een 

groot deel dienstbaar zijn aan het gebruik van een andere hoofdfunctie, te weten de functie van 

de gebouwen als stationsgebouw voor een luchthaven. Het behandelen van de vertrekhal, de 

pieren en de daartussen gelegen lounges als algemene ruimten impliceert dat deze ruimten als 

ondersteunend aan de diverse hoofdfuncties worden beschouwd. Dit is niet in overeenstemming 

met de realiteit omdat deze ruimten duidelijk een functie hebben in de primaire processen van de 

gebouwen in de hoofdfunctie van stationsgebouw voor de luchtvaartactiviteiten. Het feit dat RSG 

eisen stelt aan de belevingskwaliteit van deze ruimten doet niet af aan het gebruik in de primaire 

processen van de luchtvaartactiviteiten. 

 

165 Soortgelijke overwegingen zijn door de NMa voor deze ruimten ook genoemd in haar besluit ter 

goedkeuring van het toerekeningssysteem 2007-2010.121 De situatie op Schiphol is sindsdien niet 

fundamenteel gewijzigd, evenmin is de op dit punt toepasselijke regelgeving inhoudelijk 

gewijzigd. De ACM verwijst voorts naar de integrale uitspraak van het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb) omtrent de gebouwenverdeelsleutel naar aanleiding van het hiervoor 

genoemde besluit. Het CBb zag kort gezegd geen aanleiding om de gekozen principes voor deze 

ruimten als strijdig met de Wet luchtvaart te verklaren. 122 De ACM ziet gelet op het voorgaande 

geen aanleiding om RSG op dit punt in het Toerekeningssysteem goedkeuring te onthouden.  

                                                        
121 Zie het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsbesluit in zaak 200057 d.d. 25 april 2007, 

www.acm.nl. 
122 Uitspraak college van Beroep van het Bedrijfsleven van 25 mei 2009 in procedurenummers AWB 08/595, 08/596, 

08/597 en 08/602.D1. 
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2.8 Andere gemeenschappelijke kosten 

166 BARIN et al. stellen in hun zienswijze dat in het Toerekeningssysteem een aantal 

gemeenschappelijke kosten volledig aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend. Als 

voorbeeld geven BARIN et al. de kosten voor “Fire brigade, Crisis and Safety training”. BARIN et 

al. stellen dat deze diensten zowel nodig zijn voor het garanderen van de continuïteit van de 

uitvoering van luchtvaartactiviteiten als voor de commerciële activiteiten (voor het zo snel 

mogelijk hervatten van processen na een crisis). BARIN et al. verzoeken een aanpassing van de 

allocatiesleutel en stellen dat deze gemeenschappelijke kosten gemeenschappelijk en non-

discriminatoir moeten worden toegerekend aan alle activiteiten die hiervan profiteren.  

 

167 RSG stelt in haar reactie dat de kosten voor de brandweer op basis van allocatiesleutel A1d 

volledig worden toegerekend aan luchtvaartactiviteiten. Echter, dit is na aftrek van de 

doorbelastingen aan niet-luchtvaartactiviteiten.123 Kosten voor gebouwenbrandbestrijding ten 

behoeve van niet-luchtvaartactiviteiten worden doorbelast aan niet-luchtvaartactiviteiten. 

Daarnaast stelt RSG dat RSG voor de gebouwenbrandbestrijding een vergoeding ontvangt van 

de gemeente Haarlemmermeer. Deze vergoeding wordt meegenomen voor de bepaling van de 

uiteindelijke kosten voor gebouwenbrandbestrijding en de doorbelasting hiervan aan niet-

luchtvaartactiviteiten. Dit wordt beschreven bij doorbelasting D5 in het Toerekeningssysteem. 

 

Beoordeling ACM 

168 De ACM constateert dat de stelling van BARIN et al. dat de kosten voor “Fire brigade, Crisis and 

Safety Training” volledig aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend, onjuist is. Uit het 

Toerekeningssysteem blijkt dat er een doorbelasting plaatsvindt van deze kosten naar niet-

luchtvaartactiviteiten. Deze doorbelastingen zijn toegelicht in het Toerekeningssysteem. Uit het 

Toerekeningssysteem blijkt bijvoorbeeld dat de kosten voor gebouwenbrandbestrijding worden 

doorbelast aan niet-luchtvaartactiviteiten op basis van het gebruik van die dienst voor niet-

luchtvaartactiviteiten. De ACM heeft de toerekening van de kosten voor ´Fire brigade, Crisis and 

Safety Training” beoordeeld en is van oordeel dat het toerekeningsprincipe aansluit bij het 

gebruik en acht de toerekening conform aanvaardbare bedrijfseconomische principes.  

 

169 De ACM ziet in de zienswijze van BARIN et al. geen aanleiding om goedkeuring aan het 

Toerekeningsysteem te onthouden.  

2.9 WACC 

170 De ACM is er volgens BARIN et al. niet in geslaagd om de geschiktheid van de voorgestelde peer 

group te rechtvaardigen. 

 
                                                        
123 RSG noemt de volgende doorbelastingen: D4 branddoormeldsysteem, D5 gebouwenbrandbestrijding en D29 

brandweertaken voor Luchthaven Lelystad.  
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171 AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en Fraport (de onderneming waaronder 

Flughafen Frankfurt valt) zijn volgens BARIN et al. onvergelijkbaar met RSG omdat deze 

ondernemingen een groep van luchthavens exploiteren die verschillen in grootte en risico’s in een 

land (AENA) of door verschillende geografische locaties in de EU met verschillende politieke en 

economische omgevingen (Fraport). BARIN et al. stellen dat dit afwijkt van RSG die een enkele 

grote luchthaven exploiteert in een land met een laag risico. BARIN et al. wijzen er op dat het 

Besluit en het Toerekeningssysteem stellen dat “evident niet vergelijkbare luchthavens geen deel 

uitmaken van deze groep”. 

 

172 BARIN et al. zijn van mening dat de peer group zou moeten bestaan uit gereguleerde 

luchthavens met dezelfde karakteristieken als RSG (wat betreft verkeersvolume, type vervoer, 

type diensten, single/dual till, aandeel van niet-luchtvaartactiviteiten, aantal inwoners en welvaart 

in het omliggend gebied). Daarnaast zijn BARIN et al. van mening dat ook de 

eigendomsstructuur, het investeringsprogramma, het reguleringsregime en de aanwezigheid van 

een onafhankelijke toezichthouder in beschouwing dienen te worden genomen. Luchthavens 

buiten Europa kunnen minder relevant zijn. Zo wijzen BARIN et al. erop dat het 

Toerekeningssysteem hierover stelt dat vergelijkbare luchthavens “een vergelijkbaar operationeel 

en financieel risicoprofiel hebben”. 

 

173 BARIN et al. verwijzen naar de guidelines van het Thessaloniki Forum waarin vermeld is dat het 

geografisch gebied van de peer group beperkt dient te blijven tot de EER en Zwitserland. 

 

174 BARIN et al. merken op dat in de huidige methodologie de bèta van de ondernemingen uit de 

peer group wordt toegepast op het (minder risicovolle) gereguleerde deel van RSG. Volgens 

BARIN et al. kan het nut hebben om de verkregen bèta’s te splitsen naar een gereguleerde en 

een ongereguleerde bèta en slechts de gereguleerde bèta toe te passen voor de gereguleerde 

activiteiten van RSG. 

  

175 RSG verwijst in haar reactie voor wat betreft de samenstelling van de peer group naar de criteria 

die het Besluit voorschrijft en de criteria die in het Toerekeningssysteem zijn opgenomen. RSG is 

van mening dat de peer group van de vijf geselecteerde luchthavens volledig in lijn is met deze 

criteria. 

 

176 Ten aanzien van de selectie van Fraport stelt RSG dat Fraport een in Duitsland beursgenoteerde 

onderneming is waarbij de luchthavenactiviteiten voornamelijk binnen de EER plaatsvinden. De 

voornaamste activiteit is de exploitatie van de luchthaven van Frankfurt. Ongeveer 74 % van de 

groepsomzet wordt gegenereerd in Duitsland, 12% in overig Europa en de rest buiten Europa. De 

omzet buiten Europa omvat dus een relatief klein deel van de totale activiteiten. Ten aanzien van 

het operationeel risicoprofiel stelt RSG dat van de omzet van Fraport 54% wordt gegenereerd uit 

luchtvaartactiviteiten, dit in vergelijking met 60% bij RSG. Ten aanzien van het financieel 
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risicoprofiel stelt RSG dat voor Fraport de gemeten liquiditeit124 0,44% bedraagt, dit in vergelijking 

met het gemiddelde van de peer group van 0,28%. Hiermee acht RSG het operationeel en het 

financieel risicoprofiel van Fraport vergelijkbaar met RSG. 

 

177 Ten aanzien van de selectie van AENA in de peer group verwijst RSG naar het 

Toerekeningssysteem 2016-2018. Tijdens deze consultatie heeft RSG in detail aangegeven 

waarom AENA als vergelijkbare luchthaven kan worden geclassificeerd. AENA is een in Spanje 

beursgenoteerde onderneming waarbij de luchtvaartactiviteiten voornamelijk binnen de EER 

plaatsvinden. De voornaamste activiteit van AENA is het exploiteren van luchthavens in Spanje. 

Evenals RSG exploiteert AENA meerdere luchthavens in hetzelfde land. Deze luchthavens 

nemen ongeveer 80% van het totale aantal passagiersbewegingen voor hun rekening. AENA 

heeft ook belangen in andere internationale luchthavens. Slechts een klein deel van de 

groepsomzet (5%) komt uit deze internationale activiteiten. Ten aanzien van het operationeel 

risicoprofiel stelt RSG dat van de omzet van AENA in 2017 68% werd gegenereerd uit 

luchthavenactiviteiten, dit in vergelijking met 60% bij RSG. Ten aanzien van het financieel 

risicoprofiel stelt RSG dat voor AENA de gemeten liquiditeit 0,26% bedraagt, dit in vergelijking 

met het gemiddelde van de peer group van 0,28%. Hiermee acht RSG het operationeel en het 

financieel risicoprofiel van AENA vergelijkbaar met RSG. 

 

178 Ten behoeve van de identificatie van mogelijke ‘outliers’ worden verder nog de 

vermogensstructuur (schuld ten opzichte van eigen vermogen) en winstgevendheid (EBITDA 

marge en netto winst marge) in aanmerking genomen. De uitkomsten leiden volgens RSG niet tot 

een overweging om Fraport of AENA uit te sluiten als vergelijkbare luchthaven. 

 

179 Verder merkt RSG voor zowel Fraport als AENA het volgende op. Beide ondernemingen zijn 

onderhevig aan economische regulering voor hun belangrijkste luchthavens. Ook op Schiphol en 

op de voornaamste luchthavens van de overige leden in de peer group is economische regulering 

van toepassing. RSG ziet economische regulering als een belangrijke factor in het 

bedrijfsrisicoprofiel van een luchthaven. Ook op dit punt zijn Fraport en AENA vergelijkbaar met 

RSG. 

 

180 In de optiek van RSG bieden de criteria van het Besluit en het Toerekeningssysteem voldoende 

objectieve aanknopingspunten om representatieve luchthavens te selecteren, zowel kijkend naar 

het operationeel als het financieel risicoprofiel. Hierdoor worden volgens RSG elementen als 

‘traffic’, ‘type of airport services’, ‘relative importance non-aeronautical revenues’ en ‘ownership 

structure’ reeds geborgd. Daarnaast wijst RSG erop dat alle geselecteerde ondernemingen van 

de peer group onderhevig zijn aan regulering en dat er een onafhankelijke toezichthouder 

aanwezig is.  

                                                        
124 Het gemiddelde handelsvolume ten opzichte van de relevante marktkapitalisatie (free float). 
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181 Kwalificaties als ‘number of inhabitants’ en ‘relative prosperity of surrounding area’ beschouwt 

RSG niet als relevante kwalificaties om een representatieve luchthaven te selecteren. Een 

representatieve internationale luchthaven, welke net als Schiphol een internationale hubfunctie 

kan vervullen, is volgens RSG niet per definitie afhankelijk van het inwonersaantal of relatieve 

welvaart van de omgeving.  

 
Beoordeling ACM 

182 Voor wat betreft de samenstelling van de peer group stelt het Besluit als eis dat de selectie een 

zo groot mogelijk aantal (en te allen tijde ten minste vier) en zo veel mogelijk representatieve 

beursgenoteerde luchthavens binnen de EER en Zwitserland bevat. De selectie van peers 

geschiedt op basis van hun vergelijkbaarheid met de luchthavenactiviteiten van RSG. 

 

183 Zoals in paragraaf 4.3.5 (randnummer 106) van dit besluit is toegelicht, heeft RSG voor de 

bepaling van de asset bèta de selectie van luchthavenbedrijven aangepast. Ten opzichte van het 

Toerekeningssysteem 2017-2018 is Zurich Airport125 toegevoegd aan de peer group. Fraport en 

AENA maakten al deel uit van de peer group in het Toerekeningssysteem 2016-2018. De ACM is 

er volgens BARIN et al. niet in geslaagd om te rechtvaardigen dat Fraport en AENA deel kunnen 

uitmaken van de peer group.  

 

184 Voor AENA stellen BARIN et al. dat deze onderneming niet vergelijkbaar is met RSG omdat zij 

een groep met verschillende luchthavens met verschillende omvang exploiteert. De ACM stelt 

echter vast dat ook RSG meerdere luchthavens exploiteert. De ACM is overigens van oordeel dat 

deze vergelijking op zichzelf nog niet kan leiden tot de conclusie of de ondernemingen wel of niet 

vergelijkbaar zijn met RSG. Hier speelt onder andere het operationeel en het financieel 

risicoprofiel een rol. De ACM oordeelt dat RSG in haar reactie op de zienswijze aannemelijk heeft 

gemaakt dat AENA en RSG een vergelijkbaar financieel en operationeel risicoprofiel hebben. De 

ACM is van oordeel dat de luchtvaartactiviteiten van AENA voldoende vergelijkbaar zijn met die 

van RSG. 

 

185 Voor Fraport stellen BARIN et al. dat deze niet vergelijkbaar is met RSG op basis van 

verschillende geografische locaties in de EU met verschillende politieke en economische 

omgevingen. Indien sprake is van dergelijke verschillen, dan kunnen deze invloed hebben op de 

parameter “risicovrije rente”. Bij een hoger politiek en economisch landenrisico zal dit zich uiten in 

een hogere risicovrije rente voor dat land. De peer group wordt gebruikt voor de bepaling van de 

bèta van RSG. De bèta is een maatstaf voor het systematisch risico van de onderneming en dit 

wordt gemeten ten opzichte van de marktportefeuille. Ten aanzien van de verschillende locaties 

                                                        
125 Zurich Airport is eigenaar van de luchthaven van Zürich. Daarnaast heeft de onderneming belangen in enkele 

luchthavens in Zuid-Amerika. 
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van Fraport merkt de ACM op dat dit op zichzelf juist is, maar dat de omzet van de luchthaven 

Frankfurt verreweg het grootste deel van de omzet van Fraport uitmaakt. Daarnaast oordeelt de 

ACM dat RSG in haar reactie op de zienswijze aannemelijk heeft gemaakt dat Fraport en RSG 

een vergelijkbaar financieel en operationeel risicoprofiel hebben. De ACM is van oordeel dat de 

luchtvaartactiviteiten van Fraport voldoende vergelijkbaar zijn met die van RSG. 

 

186 De ACM merkt op dat BARIN et al. geen suggestie hebben gedaan voor een alternatief lid voor 

de peer group. Het Besluit stelt dat de peer group minimaal uit vier leden dient te bestaan. In het 

geval dat AENA en Fraport uit de peer group zouden worden verwijderd, dan dient minimaal één 

nieuwe peer aan de peer group te worden toegevoegd. 

 

187 BARIN et al. zijn van mening dat van de peer group de WACC van uitsluitend de gereguleerde 

activiteiten dient te worden bepaald (in plaats van de onderneming als geheel). Het Besluit 

(Bijlage C) bepaalt echter dat de bèta van de ondernemingen (die deel uitmaken van de peer 

group) als geheel dient te worden bepaald.  

 

188 De wetgever heeft in de berekening van de bèta een regel bepaald waarmee de hoogte van de 

bèta wel wordt gematigd. Het betreft de bepaling dat voor de vaststelling van de asset bèta de 

twee- en vijfjaars mediaan van de luchthavens in de gehele peer group wordt bepaald en dat 

vervolgens de laagste van deze twee medianen wordt gekozen (Besluit, bijlage bij artikel 32, 

onderdeel C). Deze regel is toegepast vanwege het grote aantal verrekeningen dat van kracht is, 

wat aldus de Wetgever in elk geval in theorie zou moeten leiden tot een verlaging van de Asset 

Beta.126 Deze verrekeningen zijn een factor die het systematisch risico van de 

luchtvaartactiviteiten ceteris paribus verlaagt. Daarnaast heeft de wetgever bij de vaststelling van 

de gearing rekening gehouden met het lagere risicoprofiel van gereguleerde luchtvaartactiviteiten 

in vergelijking met niet-luchtvaartactiviteiten. De gearing parameter is om deze reden vastgesteld 

aan de bovenkant van de door onderzoek van Boer en Croon vastgestelde range.127 

 

189 De ACM ziet in deze zienswijze van BARIN et al. geen reden om goedkeuring aan het 

Toerekeningssysteem te onthouden. 

2.10 Verrekeningen 

190 BARIN et al. stellen dat het hun, vanwege het niet in het Engels beschikbaar zijn van de 

documenten, niet duidelijk is op welke manier en op basis van welk tijdsschema de verschillende 

verrekeningen gerelateerd aan verkeer in de tarieven worden verwerkt.  

 

                                                        
126 Zie Nota van toelichting bij het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Stb. 2017, 187, p. 49 en p. 50. 
127 Zie Nota van toelichting bij het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, Stb. 2017, 187, p. 49.  
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191 RSG verwijst naar de beschrijving in het Toerekeningssysteem 2019-2021 (pagina 40 en 41), 

waarin een aantal wettelijke bepalingen omtrent de verrekeningen en de momenten waarop deze 

verrekeningen wettelijk plaatsvinden worden genoemd. Voorts verwijst RSG naar hetgeen over 

verrekeningen is bepaald in artikel 8.25dg van de Wet luchtvaart.  

 

Beoordeling ACM 

192 Het niet gebruiken van de Engelse taal is geen argument om te stellen dat het 

Toerekeningssysteem niet transparant is en is dus geen zelfstandig argument dat het 

Toerekeningssysteem in strijd is met de wettelijke regels. De ACM verwijst hiervoor naar 

paragraaf 5.2 van dit besluit (“Gebruik Nederlandse taal in de terinzagelegging”). RSG geeft in 

haar reactie een verwijzing naar de relevante passages in het Toerekeningssysteem. De ACM 

volgt deze verwijzing.  

 

193 De ACM ziet in deze zienswijze van BARIN et al. geen reden om goedkeuring aan het 

Toerekeningssysteem te onthouden. 

 




