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Besluit 

van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van de aanvragen in de zin van artikel 8.25f, 

eerste lid, van de Wet luchtvaart, van easyJet plc, Ryanair DAC, Corendon Dutch Airlines B.V., 

Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V., tot vaststelling of de tarieven en 

voorwaarden voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven in de zin van artikel 8.25d, 

eerste lid, van de Wet luchtvaart in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 

 

  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/18/034503, ACM/18/034504, ACM/18/034507, ACM/18/034512 en ACM/19/035154 

Documentnr. ACM/UIT/515015 
 

 
 

2/61 
 

Ons kenmerk  : ACM/UIT/515015 

Zaaknummers  : ACM/18/034503, ACM/18/034504, ACM/18/034507, ACM/18/034512 en 

ACM/19/035154  

Datum  : 27 juni 2019 

 

 

 

Samenvatting easyJet et al vs Schiphol 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de aanvragen beoordeeld van easyJet plc, Ryanair 

DAC, Corendon Dutch Airlines B.V., Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V. van 27 

en 28 november 2018 tot het nemen van een besluit op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet 

luchtvaart. In de aanvragen stellen de vijf luchtvaartmaatschappijen bezwaar te hebben tegen de 

tarieven voor luchtvaartactiviteiten die zijn vastgesteld door de exploitant van de luchthaven Schiphol, 

als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart. De exploitant heeft deze tarieven 

vastgesteld op 31 oktober 2018, om van kracht te worden per 1 april 2019.  

 

De klachten van de luchtvaartmaatschappijen hebben betrekking op:  

 

 de wijze van consultatie van de tarieven en voorwaarden van Schiphol; 

 de wijze van consultatie van het vijfjarig investeringsprogramma van Schiphol; 

 de mate van differentiatie van de tarieven van Schiphol naar verschillen in (aanwezige of 

gebruikte) voorzieningen; en 

 de mate waarin de door Schiphol gehanteerde tariefstructuur het optimaal gebruik van de 

luchthaven stimuleert. 

 

In haar beoordeling komt de ACM tot de conclusie dat de aanvragen afgewezen dienen te worden. 
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1. Inleiding en procedure  

 Inleiding en partijen  1.1

1. Op 27 november 2018
1
 en 28 november 2018

2
 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

ACM) vijf aanvragen ontvangen als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart 

(hierna: aanvragen). De aanvragen zijn ingediend door easyJet plc, Ryanair DAC, Corendon 

Dutch Airlines B.V., Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V. Deze 

ondernemingen worden hierna tezamen als “aanvragers” aangeduid. 

 
2. De aanvragers verzoeken de ACM om vast te stellen of de in de aanvragen genoemde tarieven 

en voorwaarden van de Royal Schiphol Group N.V. (hierna: Schiphol) in strijd zijn met de bij of 

krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 

 
3. Schiphol heeft op 31 oktober 2018 mededeling gedaan van de vaststelling van de tarieven en 

voorwaarden van Schiphol, waartegen deze aanvragen zijn gericht. De voorgenomen datum 

van inwerkingtreding van deze tarieven en voorwaarden is 1 april 2019. 

 
Aanvragers 

4. De aanvragen zijn ingediend door: 

 

 easyJet plc (hierna: easyJet), een ‘public limited company’ (plc) naar Engels recht, statutair 

gevestigd in, Luton, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk; 

 Ryanair DAC (hierna: Ryanair), een ‘Designated Activity Company’ (DAC) naar Iers recht, 

statutair gevestigd in Swords, County Dublin, Ierland; 

 Corendon Dutch Airlines B.V. (hierna: Corendon), een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd in Lijnden. Corendon is een dochteronderneming van 

Corendon Holiday Group B.V.; 

 Norwegian Air Shuttle ASA (hierna: Norwegian), een ‘Allmennaksjeselskap’ (ASA) naar 

Noors rechts, statutair gevestigd in Fornebu, Noorwegen; 

 TUI Airlines Nederland B.V. (hierna: TUI), een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht, statutair gevestigd in Schiphol. 

 
Exploitant van de luchthaven Schiphol  

5. De exploitant van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.1b, eerste lid, van de Wet 

luchtvaart (hierna ook: Wlv), is de Royal Schiphol Group N.V. (Schiphol), een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol, gemeente 

Haarlemmermeer.  

 Verloop van de procedure  1.2

1.2.1 Consultatie en vaststelling van tarieven en voorwaarden  

6. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft Schiphol op 

14 september 2018 aan gebruikers van de luchthaven een mededeling gedaan van een 

                                                        
1
 Kenmerk: ACM/IN/424306. 

2
 Kenmerken: ACM/IN/424479, ACM/IN/424658, ACM/IN/424659 en ACM/IN/428393. 
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voorstel voor de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste 

lid, van de Wlv. De digitale documentatie van het betreffende voorstel is gelijktijdig beschikbaar 

gesteld aan gebruikers.
3
  

 
7. Op 27 september 2018 vond een algemene consultatiebijeenkomst plaats bij Schiphol, 

waarmee de formele consultatie van start ging. TUI en easyJet hebben deelgenomen aan de 

bijeenkomst.
4
  

 
8. Op 31 oktober 2018 heeft Schiphol mededeling gedaan van vaststelling van de tarieven en 

voorwaarden per 1 april 2019.
5
  

1.2.2 Aanvraag bij de ACM  

9. Op 27 november 2018
6
 en 28 november 2018

7
 hebben de aanvragers verzoeken ingediend bij 

de ACM tot het nemen van het voorliggende besluit.  

 
10. Op 5 december 2018 heeft de ACM Schiphol op de hoogte gesteld van de aanvragen.

8
 

Schiphol is daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de aanvragen.  

 
11. De ACM heeft op 20 december 2018 een besluit genomen over de opschorting van de 

inwerkingtreding van de tarieven en voorwaarden, als bedoeld in artikel 8.25f, tweede lid van de 

Wlv. In dit besluit heeft de ACM geen tarieven en voorwaarden aangewezen waarvoor 

opschorting in het licht van de aanvragen noodzakelijk blijft.
9 
 

 
12. Op 28 februari 2019 heeft de ACM een onderzoek ter plaatse (schouw) uitgevoerd bij de 

luchthaven Schiphol. Bij de schouw waren vertegenwoordigers aanwezig van Schiphol, 

easyJet, Corendon en TUI. Van deze schouw is een verslag van ambtshandelingen 

opgemaakt.
10

  

 
13. De ACM heeft Schiphol en de aanvragers per brief van 6 maart 2019 op de hoogte gesteld dat 

de beslistermijn voor de aanvragen met twee maanden wordt verlengd.
11

  

 
14. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de 

ACM.
12

 

                                                        
3
 Schiphol heeft de consultatiedocumentatie op 14 september 2018 gepubliceerd op 

https://www.schiphol.nl/en/operations/page/charges-and-regulations/ en alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde dag 

hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Deze documentatie is door de ACM geregistreerd met kenmerken 

ACM/INNZP/000665 en ACM/INNZP/000666. 

4
 Kenmerk: ACM/INT/388614. 

5
 Kenmerk: ACM/IN/430963. 

6
 Kenmerk: ACM/IN/424306 en ACM/IN/424391. 

7
 Kenmerken: ACM/IN/424479, ACM/IN/424658 en ACM/IN/424659. 

8
 Kenmerk: ACM/UIT/503204. 

9
 Kenmerk: ACM/UIT/504050. 

10
 Kenmerk: ACM/UIT/509462 

11
 Kenmerken: ACM/UIT/508098, ACM/UIT/508100, ACM/UIT/508101, ACM/UIT/508102 en ACM/UIT/508103. 

12
 Kenmerk: ACM/IN/430339. 

https://www.schiphol.nl/en/operations/page/charges-and-regulations/
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2. Juridisch kader 

 Vaststelling van de tarieven en voorwaarden 2.1

15. Op grond van artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven 

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. De in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde tarieven en 

voorwaarden kunnen op grond van artikel 8.25d, tweede lid, van de Wlv binnen de periode van 

drie jaar per jaar verschillen.  

 

16. De tarieven en voorwaarden treden op grond van artikel 8.25d, derde lid, van de Wlv op 1 april 

in werking. Voorafgaand aan de periode waarop de tarieven en voorwaarden betrekking 

hebben, doet de exploitant op grond van artikel 8.25da, eerste lid, van de Wlv mededeling ter 

zake van de vaststelling van deze tarieven en voorwaarden aan gebruikers en representatieve 

organisaties. 

 

17. Artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, van de Wlv bepalen het volgende: 

 

4 De exploitant van de luchthaven stelt jaarlijks aangepaste tarieven vast op basis van de in 

het eerste lid, dan wel in artikel 8.25db, bedoelde tarieven die voor het desbetreffende jaar zijn 

vastgesteld. De aanpassing betreft een of meer van de door de exploitant van de luchthaven 

aan de gebruikers in artikel 8.25dg, bedoelde verschuldigde afzonderlijke verrekeningen. 

5 De exploitant van de luchthaven kan jaarlijks aangepaste tarieven vaststellen op basis van 

de in het eerste lid dan wel in artikel 8.25db, bedoelde tarieven die voor het desbetreffende 

jaar zijn vastgesteld. De aanpassing betreft een of meer van de door de gebruikers aan de 

exploitant van de luchthaven in artikel 8.25dg, bedoelde verschuldigde afzonderlijke 

verrekeningen. 

 
18. Artikel 8.25dc, leden één tot en met vier, van de Wlv, stellen de volgende eisen aan de tarieven 

en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv:  

 

1 De tarieven en voorwaarden zijn redelijk en non-discriminatoir.  

2 De tarieven kunnen worden gedifferentieerd uit een oogpunt van algemeen belang, met 

inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefsdifferentiatie dienen 

differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant.  

3 De tarieven voor het geheel van de activiteiten kostengeoriënteerd.  

4 Onverminderd het derde lid, zijn de tarieven voor de beveiliging van passagiers en hun 

bagage, alsmede vracht voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten behoeve van de 

burgerluchtvaart kostengeoriënteerd.  

 
19. Artikel 8.25dd, leden één tot en met drie, van de Wlv stellen de volgende eisen aan de tarieven 

als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv: 

 

1 De exploitant van de luchthaven neemt bij de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde 

vaststelling van de tarieven, een bijdrage in aanmerking uit de andere activiteiten dan de in 

artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde activiteiten en de andere activiteiten dan de in het tweede lid 

van dit artikel bedoelde overige activiteiten. De exploitant van de luchthaven houdt bij deze 
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bijdrage rekening met de continuïteit van de onderneming en de financierbaarheid van de 

investeringen van de exploitant van de luchthaven. 

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. 

3 De exploitant van de luchthaven neemt bij de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid, 

bedoelde tarieven de kosten in aanmerking van structurele maatregelen voor de uitvoering 

van een in artikel 37ac, tweede lid, van de Luchtvaartwet, bedoelde bijzondere aanwijzing van 

Onze Minister van Veiligheid en Justitie, voor zover die maatregelen betrekking hebben op de 

beveiliging van de burgerluchtvaart. 

 Vaststelling van het investeringsprogramma  2.2

20. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven 

eenmaal per drie jaar een vijfjarig investeringsprogramma vast, betreffende de activiteiten van 

de exploitant ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers, voorafgaande 

aan de periode waarop het vijfjarige investeringsprogramma betrekking heeft. De in het vierde 

en vijfde jaar van het investeringsprogramma geplande investeringen zijn indicatief van aard. 

 
21. Artikel 8.25de, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven voor 

aanvang van het boekjaar waarin de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven en 

voorwaarden in werking treden, mededeling doet ter zake van de vaststelling van het in het 

eerste lid bedoelde vijfjarige investeringsprogramma.  

 Consultatie 2.3

22. De exploitant van de luchthaven doet op grond van artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv, 

respectievelijk artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv aan gebruikers en representatieve 

organisaties mededeling van een voorstel van tarieven en voorwaarden en mededeling van een 

voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. Artikel 8.25e van de Wlv bepaalt daarover 

onder meer het volgende:  

 

1. De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, 

eerste lid en 8.25db, eerste tot en met derde lid, bedoelde tarieven en voorwaarden, aan 

gebruikers en representatieve organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel voor 

deze tarieven en voorwaarden met een omschrijving van de daarvoor te leveren diensten, 

alsmede van een toelichting, onder meer inhoudende een economische onderbouwing, een 

kostenbenchmark, een tarievenbenchmark, een benchmark kwaliteitsindicatoren en een 

onderbouwde beschrijving van de mogelijke effecten van het voorstel van de tarieven en 

voorwaarden op de netwerkkwaliteit. 

2 De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, 

vierde en vijfde lid, bedoelde aanpassing van de tarieven, aan gebruikers en representatieve 

organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel van de in artikel 8.25dg bedoelde 

afzonderlijke verrekeningen, het saldo van die verrekeningen en de daaruit volgende 

aangepaste tarieven. 

3 […]  
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4 […] 

5 De exploitant van de luchthaven raadpleegt gebruikers en representatieve organisaties over 

de in het eerste tot en met derde lid bedoelde voorstellen, alvorens de tarieven en 

voorwaarden, respectievelijk de aangepaste tarieven en voorwaarden vast te stellen. 

6 De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van het in artikel 

8.25de, eerste lid, bedoelde investeringsprogramma, aan gebruikers en representatieve 

organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel van het vijfjarige 

investeringsprogramma. 

7 […]  

8 De exploitant van de luchthaven raadpleegt gebruikers en representatieve organisaties over 

het in het zesde lid bedoelde investeringsprogramma, alvorens dat vast te stellen. 

9 […] 

10 Gebruikers en representatieve organisaties kunnen binnen vier weken na de dag waarop 

de in het eerste, tweede, derde of zesde lid bedoelde mededeling is gedaan, hun zienswijze 

over het in het eerste, tweede, derde of zesde lid bedoelde voorstel, aan de exploitant van de 

luchthaven doen toekomen. 

 
23. Artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant bij de in het eerste lid van dat 

artikel bedoelde mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden 

gemotiveerd aangeeft of, in hoeverre en op welke wijze de in het tiende lid van artikel 8.25de 

van de Wlv bedoelde zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties hebben geleid 

tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden, en welke mogelijke 

effecten de tarieven en voorwaarden hebben op de netwerkkwaliteit. 

 

24. Artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven bij de in het 

eerste lid van dat artikel bedoelde vaststelling van het vijfjarige investeringsprogramma de 

zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties betrekt. De exploitant dient in de in 

het tweede lid bedoelde mededeling, gemotiveerd aan te geven of, in hoeverre en op welke 

wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde 

investeringsprogramma. Ook dient de exploitant de mate van draagvlak voor het 

investeringsprogramma bij gebruikers en representatieve organisaties aan te geven. 

 
25. De procedure voor de in artikel 8.25e, vijfde lid, van de Wlv bedoelde raadpleging is verder 

uitgewerkt in het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (hierna: Exploitatiebesluit). Artikel 

1, eerste lid, van het Exploitatiebesluit definieert enkele begrippen: 

 

benchmark kwaliteitsindicatoren: een overzicht van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren 

op de luchthaven in de laatste vijf kalenderjaren in vergelijking met de ontwikkeling van 

kwaliteitsindicatoren in de laatste vijf kalenderjaren op een aantal buitenlandse luchthavens in 

een peergroup; 

 

investeringsprogramma: overzicht van investeringen, die geheel of gedeeltelijk betrekking 

hebben op luchtvaartactiviteiten, in de eerstkomende vijf boekjaren, te rekenen met ingang 

van het boekjaar waarin de eerstkomende tariefperiode aanvangt; 

 

kostenbenchmark: een overzicht van de ontwikkeling van de kosten van de 

luchtvaartactiviteiten in de laatste vijf boekjaren voorafgaand aan de voorstellen, bedoeld in 

artikel 8.25e, eerste en tweede lid, van de wet en de prognoses van de kosten in het lopende 

boekjaar en de resterende boekjaren van de lopende tariefperiode; 
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peergroup: een groep van zo veel mogelijk met de luchthaven vergelijkbare buitenlandse 

luchthavens; 

 

tarievenbenchmark: een overzicht van de ontwikkeling van de afzonderlijke tarieven van de 

exploitant van de luchthaven voor het transfer-, bestemmings- en vrachtverkeer in de daaraan 

voorafgegane laatste vijf jaren, het lopende jaar en de resterende jaren van de lopende 

tariefperiode in vergelijking met de ontwikkeling van de door een aantal in een peergroup van 

buitenlandse luchthavens gehanteerde tarieven in de laatste vijf jaar en, indien mogelijk, in het 

lopende jaar; 

 
26. De inhoud van een voorstel voor tarieven en voorwaarden dat wordt gedaan met het oog op de 

vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid van de wet bedoelde tarieven en voorwaarden is 

uitgewerkt in artikel 11 van het Exploitatiebesluit: 

 

Het 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, bevat in ieder geval: 

a. een onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode; 

b. een specificatie van de geraamde opbrengsten uit de overige activiteiten, bedoeld 

in artikel 2, tweede lid, voor elk jaar van de tariefperiode; 

c. een overzicht, waarin in overeenstemming met het toerekeningssysteem voor elk 

jaar van de eerstvolgende tariefperiode is aangegeven welke materiële vaste activa in 

welke mate voor luchtvaartactiviteiten worden aangewend, alsmede welke kosten in 

welke mate aan de luchtvaartactiviteiten worden toegerekend, waarbij de kosten 

worden uitgesplitst naar kostensoort en naar het geheel van beveiligingsactiviteiten 

en het geheel van overige luchtvaartactiviteiten; 

d. voor zover het de materiële vaste activa, bedoeld in artikel 29, negende lid, betreft, 

de reëel constante bedragen van de afschrijvings- en vermogenskosten per 

gebruikseenheid als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage; 

e. voor de luchtvaartactiviteiten: 

1°. een prognose van het volume van het verkeer en het vervoer van 

passagiers en vracht in het lopende boekjaar en in de eerstvolgende vijf 

boekjaren; 

2°. een prognose van de wijziging van de aanwending van de materiële 

activa, bedoeld in artikel 29, zevende lid, in elk jaar van de eerstvolgende 

tariefperiode; 

3°. een prognose van de wijziging van de totale opbrengst, inclusief een 

specificatie van de opbrengsten uit de verschillende tarieven, alsmede van 

de totale kosten met een nadere specificatie in overeenstemming met de 

kostenbenchmark, voor elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten 

opzichte van het lopende boekjaar; 

4°. een prognose van de efficiëntiewinst die in elk boekjaar van de 

eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar zal 

worden behaald; 

5°. een prognose van het in artikel 32 bedoelde rendement in elk boekjaar 

van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar; en 

f. de omvang van de bijdrage, bedoeld in artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet en de 

verdeling daarvan over elk van de jaren in de eerstvolgende tariefperiode. 
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27. De inhoud van een voorstel voor het investeringsprogramma is uitgewerkt in artikel 16 van het 

Exploitatiebesluit. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt: 

  

1 De exploitant van de luchthaven geeft de volgende informatie over het voorstel van het 

investeringsprogramma: 

a. een overzicht van de geplande investeringen ten behoeve van de 

luchtvaartactiviteiten, uitgesplitst naar luchtvaartactiviteiten en de in artikel 2, eerste 

lid, onderdeel d, bedoelde beveiliging van de burgerluchtvaart; 

b. het effect op de kosten, waarbij van elk van de investeringen met een financiële 

omvang van een miljoen euro of meer tevens de financiële omvang ten behoeve van 

luchtvaartactiviteiten en het tijdstip van ingebruikneming wordt aangegeven en voor 

elk investeringsproject het effect op de netto kosten; en 

c. een overzicht van de geplande investeringsuitgaven ten behoeve van de 

luchtvaartactiviteiten in de periode waarop het investeringsprogramma betrekking 

heeft: 

1°. van elke in het investeringsprogramma opgenomen investering waarvan 

de financiële omvang ten behoeve van luchtvaartactiviteiten in de periode 

waarop het investeringsprogramma betrekking heeft een miljoen euro of 

meer bedraagt; 

2°. van groepen van gelijksoortige investeringen ten behoeve van 

luchtvaartactiviteiten, indien de betreffende investeringen afzonderlijk kleiner 

zijn dan een miljoen euro in de periode waarop het investeringsprogramma 

betrekking heeft. 

2 In aanvulling op de in het eerste lid, bedoelde informatie, verstrekt de exploitant van de 

luchthaven het capaciteitsontwikkelingsplan. 

 
28. Artikel 28 van het Exploitatiebesluit regelt de totstandkoming van de benchmarks als bedoeld in 

artikel 8.25e eerste lid Wlv. Artikel 28 luidt als volgt: 

 

1 De exploitant van de luchthaven stelt na overleg met de gebruikers en representatieve 

organisaties op: 

a. een peergroup teneinde jaarlijks een tarievenbenchmark op te stellen; 

b. een peergroup teneinde jaarlijks een benchmark kwaliteitsindicatoren op te stellen; 

c. een lijst van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot de luchthaven teneinde jaarlijks 

de benchmark kwaliteitsindicatoren op te stellen; en 

d. een model teneinde jaarlijks een kostenbenchmark op te stellen. 

2 De exploitant van de luchthaven stelt de peergroups, de lijst en het model, bedoeld in het 

eerste lid, vast, na raadpleging van de gebruikers en representatieve organisaties over het 

voorstel voor deze peergroups, deze lijst en dit model. 

3 De exploitant van de luchthaven kan de peergroups, de lijst en het model, bedoeld in het 

eerste lid, wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. 

 De procedure van artikel 8.25f van de Wlv 2.4

29. Nadat de exploitant de tarieven en voorwaarden heeft vastgesteld, hebben de gebruikers van 

de luchthaven op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv binnen vier weken de 

mogelijkheid de ACM te verzoeken een oordeel te geven over de vraag of de tarieven en 
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voorwaarden in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. De 

aanvraag heeft geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de 

luchthaven de artikelen 8.25dd, eerste lid, en 8.25de, vierde lid, van de Wlv heeft nageleefd. 

 
30. De Autoriteit Consument en Markt beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 

maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met twee 

maanden worden verlengd.  

3. Ontvankelijkheid 

 Ontvankelijkheid van de aanvragen 3.1

31. De ACM mag een aanvraag pas in behandeling nemen, als voldaan is aan twee formele eisen 

neergelegd in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Ten eerste moet de aanvraag zijn ingediend 

door een gebruiker of representatieve organisatie. Ten tweede moet de aanvraag tijdig zijn 

ingediend. 

 

32. De ACM stelt vast dat easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI allen gebruikers zijn 

in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten een luchtvaartmaatschappij. Daarmee 

voldoen de aanvragen aan de eerste eis. 

 
33. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend binnen vier 

weken na de vaststelling van de tarieven en voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en 

voorwaarden op 31 oktober 2018 vastgesteld, waardoor de aanvragen uiterlijk tot en met 28 

november 2018 mochten worden ingediend. De ACM stelt vast dat easyJet haar aanvraag op 

27 november 2018 heeft ingediend. Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI
13

 hebben hun 

aanvragen op 28 november 2018 ingediend. De aanvragen zijn daarmee tijdig ingediend, 

waardoor ook aan de tweede eis is voldaan. Dit betekent dat de ACM bevoegd is om de 

aanvragen inhoudelijk te beoordelen. 

 Ontvankelijkheid van de aanvulling van de aanvraag van easyJet 3.2

Aanvulling aanvraag easyJet 
34. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de 

ACM.
14

 Deze aanvulling bestaat uit (1) foto’s die vertegenwoordigers van easyJet hebben 

gemaakt tijdens de schouw van de luchthaven van 28 februari 2019, en (2) een rapport van AiQ 

Consulting (“Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis”) van 22 februari 2019, dat door 

Schiphol op 5 maart 2019 aan easyJet is verstrekt. Deze stukken dienen volgens easyJet ter 

onderbouwing van de gronden die zij in haar oorspronkelijke aanvraag heeft aangevoerd. 

easyJet betoogt dat zij haar aanvraag tijdig heeft aangevuld, omdat de ACM ten tijde van de 

toezending nog met haar onderzoek bezig was. Bovendien zijn de stukken binnen een redelijke 

termijn verstrekt, namelijk binnen een week na ontvangst van het door de ACM opgestelde 

                                                        
13

 De aanvraag van TUI is ingediend op 28 november 2018, maar is als gevolg van een administratieve fout op een later 

moment in behandeling genomen door de ACM.  

14
 Kenmerk: ACM/IN/430339. 
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conceptverslag van de schouw. 

 

Reactie Schiphol 
35. Volgens Schiphol dient de aanvullende informatie uit de brief van 26 maart 2019 buiten 

beschouwing te worden gelaten. Artikel 27 van het Exploitatiebesluit bepaalt dat een aanvraag 

de gronden van de klacht moet bevatten. Als de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden 

onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, kan op dat moment op grond van artikel 4:5 

van de Algemene wet bestuursrecht (hierna ook: Awb) gelegenheid worden geboden om de 

aanvraag aan te vullen. Nu de onderhavige aanvraag in behandeling is genomen en de ACM 

reeds op basis van de aanvraag een besluit heeft genomen over de inwerkingtreding van de 

tarieven, kan van een formele aanvulling van de klacht geen sprake zijn omdat dat volgens 

Schiphol in strijd is met de goede procesorde.  

 

36. Schiphol maakt specifiek bezwaar tegen het aanvullen van de aanvraag met foto’s die door 

easyJet zijn gemaakt tijdens de schouw. Alleen de ACM mocht tijdens de schouw foto’s maken. 

easyJet heeft de betreffende foto’s daarom in strijd met de regieafspraken gemaakt, en zonder 

dat zij daarvoor een vergunning had. Dit is in strijd met artikel 7, tweede lid en onder e, van de 

Schipholregels. Schiphol beschouwt deze handelwijze van easyJet als onbetamelijk en 

onrechtmatig. Zij wijst erop dat tijdens de schouw is overeengekomen dat hetgeen bij stilstand 

op de bezochte locaties is besproken, door de ACM zou worden meegewogen. Tijdens de 

schouw is echter niet (plenair) gesproken over de door easyJet gemaakte foto’s, noch over de 

aanleiding voor het maken daarvan.
15

 

 

Beoordeling ACM 

37. Naar het oordeel van de ACM verzetten het Exploitatiebesluit en de Algemene wet 

bestuursrecht zich niet tegen het in behandeling nemen van de informatie uit de brief van 

easyJet van 26 maart 2019. Dit licht de ACM hierna toe. 

 

38. Naar het oordeel van de ACM heeft easyJet de aanvullende informatie ingebracht ter 

ondersteuning van argumenten die zij al in haar oorspronkelijke aanvraag tegen de tarieven en 

voorwaarden van Schiphol heeft aangevoerd. In zoverre is geen sprake van nieuwe gronden 

als bedoeld in artikel 27, eerste lid en onder a van het Exploitatiebesluit, maar van een nadere 

onderbouwing van bestaande gronden. Dat een nadere onderbouwing door de aanvrager enkel 

zou zijn toegestaan na een verzoek tot aanvulling van de aanvraag door het bestuursorgaan op 

grond van artikel 4:5 van de Awb, volgt de ACM niet. Er is geen regel in de Algemene wet 

bestuursrecht die een aanvulling op initiatief van de aanvrager verbiedt.  

 

39. De ACM volgt Schiphol ook niet in haar betoog dat het aanvullen van de aanvraag in dit geval 

in strijd zou zijn met de goede procesorde. De door easyJet aangeleverde stukken konden naar 

hun aard niet ten tijde van de oorspronkelijke aanvraag worden ingebracht, en zijn binnen een 

redelijke termijn nadat easyJet daarover kon beschikken door haar aan de ACM toegezonden. 

Daarnaast wordt Schiphol niet in haar verdedigingsbelang geschaad als gevolg van de 

aanvulling, omdat aan haar de mogelijkheid is geboden inhoudelijk op de nieuwe stukken te 

reageren. Zij heeft ook van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De ACM staat daarom toe dat 

het rapport van AiQ Consulting aan het dossier wordt toegevoegd. 

 

40. Met betrekking tot de foto’s die easyJet tijdens de schouw heeft genomen, overweegt de ACM 

daarnaast het volgende. Bij aanvang van de schouw is aan de vertegenwoordigers van de 

                                                        
15

 Kenmerk: ACM/IN/432608. 
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luchtvaartmaatschappijen duidelijk gemaakt dat alleen de ACM toestemming van Schiphol had 

om foto’s te maken. Dat easyJet in strijd met die procesafspraak toch foto’s heeft gemaakt, en 

dat zij hiermee mogelijk ook de Schipholregels heeft overtreden, maakt echter niet dat de ACM 

het in de procedure inbrengen van deze foto’s zonder meer mag weigeren. Voor dit oordeel 

zoekt de ACM aansluiting bij de vaste jurisprudentie op het gebied van het gebruik van 

(strafrechtelijk) onrechtmatig verkregen bewijs in bestuursrechtelijke procedures. 

 

41. Zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:643, is er in 

het algemeen geen aanleiding voor bewijsuitsluiting als het bestuursorgaan de onrechtmatig 

verkregen bewijsmiddelen ook op een rechtmatige manier had kunnen verkrijgen. Het gebruik 

van dergelijke bewijsmiddelen is alleen niet toegestaan als zij zijn verkregen op een wijze die 

zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, 

dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. 

 

42. De ACM stelt voorop dat in dit geval niet vaststaat dat easyJet onrechtmatig heeft gehandeld 

tegen Schiphol. Zou de handelwijze van easyJet wel als onrechtmatig worden aangemerkt, dan 

zou dat naar het oordeel van de ACM op zichzelf echter nog geen aanleiding vormen voor 

bewijsuitsluiting. De ACM had het betreffende bewijs namelijk ook zelf op een rechtmatige wijze 

kunnen verkrijgen, omdat zij wel over toestemming van Schiphol beschikte om ten tijde van de 

schouw op de betreffende luchthavendelen foto’s te maken. 

 

43. Gelet op het voorgaande zijn de foto’s naar het oordeel van de ACM niet op een wijze 

verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag 

worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden 

geacht. Daarom staat de ACM toe dat de door easyJet ingebrachte foto’s aan het dossier wordt 

toegevoegd. 

4. Beoordeling van de aanvragen  

 Inleiding 4.1

44. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de argumenten die de aanvragers hebben aangevoerd 

tegen de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden. Deze argumenten kunnen onder 

een viertal hoofdthema’s worden geschaard, die door de ACM als ‘gronden’ worden aangeduid.  

 

45. De ACM zet in het hiernavolgende eerst het algemene kader uiteen op basis waarvan zij 

beoordeelt of tarieven redelijk en non-discriminatoir zijn als bedoeld in de Wet luchtvaart. 

Daarna geeft de ACM per grond een samenvatting van de argumenten die in de aanvragen 

naar voren zijn gebracht, gevolgd door een samenvatting van de zienswijze van Schiphol 

hierop. Vervolgens volgt de beoordeling door de ACM. Bij deze beoordeling betrekt de ACM 

ook de relevante informatie die zij als onderdeel van haar onderzoek heeft opgevraagd bij 

Schiphol en de aanvragers. 

 

46. De aanvragers hebben voor het grootste gedeelte gelijkluidende argumenten aangevoerd tegen 

de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Voor zover een bepaald argument slechts door één 

of enkele aanvragers is aangevoerd, wordt dit aangegeven bij de samenvatting van het 

standpunt van de aanvragers. 
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 Beoordelingskader redelijkheid en non-discriminatie 4.2

4.2.1 Beoordelingskader redelijkheid 

 

47. De Memorie van Toelichting bij de Wet luchtvaart (MvT) geeft een aantal aanknopingspunten 

voor de beoordeling van de redelijkheid van tarieven voor luchtvaartactiviteiten.
16

  

 
48. Uit de MvT blijkt dat de redelijkheidsnorm moet worden begrepen in het licht van de doelstelling 

van de Wet luchtvaart. Deze wet is gericht op het voorkomen van misbruik van een 

economische machtspositie. Deze sectorspecifieke norm is derhalve mededingingsrechtelijk 

georiënteerd in een sectorspecifieke omgeving. De kwaliteit van de dienstverlening kan van 

belang zijn voor de beoordeling van de redelijkheid van de door de exploitant vastgestelde 

tarieven in relatie tot de daarvoor geboden diensten.  

 

49. De redelijkheidsnorm houdt voor tarieven in dat geen wanverhouding mag bestaan tussen de 

tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de 

luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 

 
- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 

- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke 

activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 

- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  

 

De vraag of deze toetsen worden gebruikt en in welke mate zij meewegen bij de 

redelijkheidsbeoordeling, hangt volgens de MvT af van de economische relevantie voor de 

concrete casus. 

4.2.2 Beoordelingskader non-discriminatie 

50. Ten aanzien van de toepassing van het beginsel van non-discriminatie op de tarieven is het 

volgende van belang. De luchthaven Schiphol heeft in beginsel de vrijheid om tariefdifferentiatie 

toe te passen, waardoor afzonderlijke tarieven in verschillende mate een bijdrage kunnen 

leveren aan de dekking van de kosten. Het vereiste van non-discriminatie, neergelegd in artikel 

8.25dc, eerste lid van de Wlv stelt hier echter een grens aan. Hieruit vloeit voort dat niet elke 

differentiatie van tarieven en voorwaarden automatisch tot discriminatie in de zin van dat artikel 

leidt, maar dat er wel een grens is aan de mate van differentiatie.  

 
51. De MvT bij de Wet luchtvaart geeft een aantal indicaties van wat onder het begrip non-

discriminatie moet worden verstaan.
17

 Het vereiste van non-discriminatie in deze wet moet 

aldus de toelichting onder meer gezien worden in het licht van de Europese vrij verkeersregels 

en artikel 15 van het Verdrag van Chicago. Dit artikel bestempelt onderscheid naar nationaliteit 

van luchtvaartmaatschappijen als discriminatoir. Verder geeft de MvT aan dat geen 

onderscheid mag worden gemaakt naar identiteit van de gebruiker. Zodra sprake is van de 

levering van gelijkwaardige prestaties, mogen de nationaliteit of identiteit van gebruikers in 

beginsel niet leiden tot het hanteren van een afwijkend tarief of een afwijkende voorwaarde.  

 

                                                        
16

 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
17

 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 3. Het betreft het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart gesloten op 

7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973, 109). 
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52. Voor het overige geeft de MvT geen nadere uitleg over het begrip non-discriminatie, maar geeft 

zij aan dat voor de uitleg van begrippen uit de Wet luchtvaart aansluiting kan worden gezocht 

bij het begrippenkader uit het mededingingsrecht. Wegens dit mededingingsrechtelijke karakter 

van het begrip discriminatie in de Wet luchtvaart zoekt de ACM bij de beoordeling van de 

tarieven en voorwaarden van luchthaven Schiphol aansluiting bij de definitie van discriminatie 

zoals die is neergelegd in artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie.
18

 Deze definitie luidt: 

 

“[…] het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij 

gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;” 

 

53. Er is derhalve tevens sprake van discriminatie wanneer sprake is van gelijkwaardige prestaties 

waarvoor verschillende tarieven of voorwaarden gelden, wanneer dit verschil in behandeling 

leidt tot een nadeel in de concurrentiepositie van gebruikers van de luchthaven Schiphol.
19

 

 Grond 1: Schiphol heeft de zienswijzen van gebruikers onvoldoende 4.3
betrokken bij het vaststellen van de tarieven 

54. De aanvragers betogen dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25da, tweede lid, 

van de Wlv doordat Schiphol hun zienswijzen onvoldoende heeft betrokken bij het vaststellen 

van de tarieven. Specifiek zou Schiphol onvoldoende zijn ingegaan op de zienswijzen van de 

aanvragers met betrekking tot (1) de door Schiphol uitgevoerde kostenefficiëntiestudie, (2) de 

benchmark kwaliteitsindicatoren, (3) de tariefstructuur en (4) de door Schiphol gehanteerde 

peergroup voor de tarievenbenchmark. De ACM geeft in de hiernavolgende paragrafen per 

deelonderwerp een samenvatting van de standpunten van partijen, gevolgd door een 

beoordeling.  

4.3.1 Kostenefficiëntiestudie 

 

Standpunt aanvragers 
55. Volgens de aanvragers heeft Schiphol nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het 

vaststellen van de toename van €220 miljoen in de exploitatiekosten van Schiphol over de 

periode 2019-2021. Deze kostenverhoging is onder meer gebaseerd op een 

kostenefficiëntiestudie, die Schiphol heeft uitgevoerd zonder input te vragen van de gebruikers. 

Noch de studie zelf, noch de naam van de externe consultant die de studie heeft uitgevoerd, 

zijn daarbij aan de gebruikers verstrekt. Dit is volgens de aanvragers tevens in strijd met artikel 

11 onder a van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017, en volgens Corendon ook met 

artikel 8.25e van de Wlv.
20

 

 

Zienswijze Schiphol 

                                                        
18

 Vgl. Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, kenmerk 200085/31.BT37(Airbridge Cargo). 

19
 De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 25 november 2010 bepaald dat de aanvrager aannemelijk dient te 

maken dat sprake is van nadeelsberokkening in de mededinging. Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 

november 2010, kenmerk ECLI:2010:RBROT:BO5063. 

20
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 2; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 1-2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 3. 
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56. Schiphol betoogt met betrekking tot de kostenefficiëntiestudie dat dit een vrijwillig onderzoek 

betreft naar de efficiëntie van Schiphol, dat zij naast de verplichte consultatiedocumentatie 

heeft opgesteld. Het doel van deze efficiëntiebenchmark was het uitvoeren van een 

zogenaamde ‘nulmeting’ om te bepalen hoe efficiënt Schiphol is ten opzichte van andere 

luchthavens en te beoordelen waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast heeft Schiphol met 

de resultaten van dit onderzoek getracht het kostenniveau in perspectief te plaatsen. De 

resultaten van het onderzoek zijn in detail gedeeld tijdens de deep dive-sessie in mei 2018, 

waarbij ook de bronnen en de berekeningen transparant zijn gemaakt. Alleen de naam van de 

externe consultant die Schiphol hierbij heeft ondersteund, kon op basis van contractuele 

afspraken niet worden genoemd. Schiphol benadrukt dat dit geen verplichte 

consultatiedocumentatie was, en dat de kostenstijgingen los van dit rapport uitgebreid zijn 

onderbouwd en toegelicht in het consultatiedocument en in de overgelegde kostenbenchmark 

als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv.
21

 

 

Beoordeling door de ACM 

57. De ACM stelt bij haar beoordeling het volgende voorop. Uit artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv 

volgt dat Schiphol bij het doen van een mededeling van een voorstel voor tarieven en 

voorwaarden bepaalde informatie dient te verstrekken aan gebruikers en representatieve 

organisaties. Dit betreft – naast het voorstel voor tarieven en voorwaarden zelf en een 

omschrijving van de daarvoor te leveren diensten – een toelichting, onder meer inhoudende 

een economische onderbouwing, een kostenbenchmark, een tarievenbenchmark, een 

benchmark kwaliteitsindicatoren en een onderbouwde beschrijving van de mogelijke effecten 

van het voorstel van de tarieven en voorwaarden op de netwerkkwaliteit. 

 

58. De ACM stelt verder voorop dat de aanvragers niet betogen dat Schiphol de hiervoor 

genoemde kostenbenchmark niet zou hebben overgelegd. De in artikel 8.25e, eerste lid, van de 

Wlv bedoelde kostenbenchmark betreft een benchmark van de ontwikkeling van de kosten van 

Schiphol in het lopende jaar en een prognose van de kosten in de resterende jaren van de 

lopende meerjarenperiode in vergelijking met de ontwikkeling van de kosten in de laatste vijf 

kalenderjaren.
22

 Dat Schiphol deze kostenbenchmark wel (volledig) heeft overgelegd, staat 

tussen partijen niet ter discussie. 

 

59. De door de aanvragers bedoelde kostenefficiëntiestudie betreft geen studie van de ontwikkeling 

van de kosten van Schiphol zelf, maar betreft een vergelijking van kostenniveaus van Schiphol 

met kostenniveaus van andere luchthavens. Schiphol heeft de resultaten van deze 

kostenefficiëntiestudie verwerkt in haar mededeling van het voorstel voor tarieven en 

voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv van 14 september 2018. Als 

onderdeel van deze mededeling heeft Schiphol een aantal documenten overgelegd, waaronder 

het stuk “Proposal airport charges & conditions as of April 1, 2019 until March 31, 2022” 

(hierna: het tariefvoorstel).
23

 In het onderdeel van het tariefvoorstel met de titel “Executive 

summary” zijn enkele figuren en tabellen opgenomen, waarin ten aanzien van bepaalde 

kostenefficiëntieparameters een vergelijking wordt gemaakt tussen de luchthaven Schiphol en 

een aantal andere luchthavens. Deze figuren en tabellen zijn het resultaat van een 

benchmarkstudie, die Schiphol samen met een externe consultant heeft uitgevoerd. Volgens 

                                                        
21

 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 3. 

22
 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3. 

23
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 3. 
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Schiphol is van deze studie door de consultant geen apart rapport opgemaakt.
24

 

  

60. Gelet op de door de aanvragers gemaakte verwijten, ziet de ACM zich voor twee vragen 

gesteld. Dit betreft ten eerste de vraag of Schiphol gehouden was de luchtvaartmaatschappijen 

te betrekken bij de totstandkoming van de kostenefficiëntiestudie. Ten tweede betreft dit de 

vraag of Schiphol gehouden was meer informatie te verstrekken aan de 

luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot (de uitvoering van) de kostenefficiëntiestudie dan 

zij tijdens de consultatie heeft gedaan. Deze beide vragen beantwoordt de ACM ontkennend. 

Daartoe overweegt zij het volgende. 

 

61. Een kostenefficiëntiestudie wordt niet genoemd als los onderdeel van de op grond van artikel 

8.25e, eerste lid, van de Wlv te geven toelichting op het voorstel voor tarieven en voorwaarden. 

Gelet daarop is Schiphol in beginsel niet gehouden een dergelijke studie over te leggen als 

onderdeel van haar tarievenvoorstel. Evenmin is zij gehouden de gebruikers bij de 

totstandkoming daarvan te betrekken, aangezien de consultatieregeling van artikel 28 van het 

Exploitatiebesluit daarop niet van toepassing is. 

 

62. Naar het oordeel van de ACM zou Schiphol slechts gehouden zijn de volledige 

kostenefficiëntiestudie inzichtelijk te maken voor de luchtvaartmaatschappijen, indien de door 

haar aan de gebruikers gepresenteerde resultaten daarvan een onlosmakelijk onderdeel 

zouden uitmaken van de door Schiphol gegeven economische onderbouwing van de tarieven. 

Daarvan is in dit geval echter geen sprake. De hoogte, de opbouw en de ontwikkeling van de 

kosten en de tarieven zijn namelijk ook zonder de resultaten van de kostenefficiëntiestudie 

inzichtelijk voor de gebruikers. De resultaten van deze studie kunnen daardoor niet worden 

beschouwd als dragend onderdeel van de onderbouwing van (de hoogte van) de tarieven. Om 

die reden verplicht artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv Schiphol er niet toe de volledige 

kostenefficiëntiestudie inzichtelijk te maken. Om diezelfde reden kan de door Schiphol 

uitgevoerde kostenefficiëntiestudie ook niet worden beschouwd als onderdeel van de 

onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode als bedoeld in 

artikel 11 onder a van het Exploitatiebesluit. 

 

63. Gelet op het voorgaande volgt de ACM de aanvragers niet in hun betoog dat Schiphol hun 

zienswijzen met betrekking tot de kostenefficiëntiestudie onvoldoende heeft betrokken bij het 

vaststellen van de tarieven en voorwaarden. Deze klachtonderdelen zijn daarom ongegrond. 

4.3.2 Benchmark kwaliteitsindicatoren 

 

Standpunt aanvragers 
64. De aanvragers betogen dat Schiphol heeft nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij de keuze 

voor de kwaliteitsindicatoren van haar dienstverlening. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de 

Airport Service Quality (ASQ)-indicators van het Airports Council International (ACI), de 

wereldwijde branchevereniging van luchthavens. Volgens de aanvragers valt te betwijfelen in 

hoeverre deze indicatoren objectief zijn. De indicatoren zijn niet toegankelijk voor de 

luchtvaartmaatschappijen, en zij kunnen evenmin input leveren met betrekking tot de 

geschiktheid van de indicatoren of de manier waarop de klanttevredenheidsonderzoeken 

worden opgezet en uitgevoerd. Dit gebrek aan consultatie en transparantie is eveneens in strijd 

met artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv en artikel 11 onder a van het Exploitatiebesluit. De 

aanvragers merken daarbij op dat de kwaliteitsindicatoren niet per terminal zijn bepaald, 

                                                        
24

 Zie voor een toelichting ACM/IN/426295, antwoord op vraag 9. 
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hetgeen ertoe leidt dat kwaliteitsgebreken in specifieke terminals niet in de kwaliteitsindicatoren 

tot uitdrukking komen. easyJet wijst hierbij specifiek op de volgens haar ontoereikende bagage-

sorteerfaciliteiten in Vertrekhal 3.
25

 

 

Zienswijze Schiphol 

65. Schiphol betoogt dat zij, zoals voorgeschreven in artikel 28 van het Exploitatiebesluit, op 31 mei 

2018 [toevoeging ACM: bedoeld is 30 mei 2018] de lijst van kwaliteitsindicatoren heeft 

vastgesteld ten behoeve van het opstellen van de benchmark kwaliteitsindicatoren. Het voorstel 

voor deze lijst van kwaliteitsindicatoren is op 26 april 2018 formeel ter consultatie voorgelegd 

aan de luchtvaartmaatschappijen. Hierop heeft Schiphol geen zienswijzen ontvangen, waarna 

zij de lijst ongewijzigd heeft vastgesteld. Er zijn geen klachten ingediend bij de ACM naar 

aanleiding van deze vaststelling.  

 

66. Schiphol is van mening dat bij het vaststellen van de kwaliteitsbenchmark voldaan is aan alle 

wettelijke verplichtingen. Zij merkt op dat in tegenstelling tot hetgeen easyJet beweert, er wel 

degelijk informatie per terminal is opgenomen in de benchmark (namelijk de security-

wachttijden). Deze informatie is opgenomen in het voorstel naar aanleiding van feedback van 

de luchtvaartmaatschappijen. De door easyJet genoemde ontbrekende indicatoren over het 

bagagesysteem zijn nooit in een (voorbereidende) bijeenkomst en/of middels een zienswijze 

door een luchtvaartmaatschappij ingediend. Er is dus geen reden om te stellen dat Schiphol 

niet op deze punten heeft gereageerd.
26

 

 

Beoordeling door de ACM 

67. De ACM overweegt ten aanzien van het beoordelingskader allereerst het volgende. De 

wettelijke systematiek met betrekking tot de totstandkoming van de door Schiphol over te 

leggen benchmark kwaliteitsindicatoren kent een getrapt consultatiesysteem. Schiphol dient op 

grond van artikel 28, eerste lid, onder b en c van het Exploitatiebesluit eerst een peergroup en 

een lijst van kwaliteitsindicatoren vast te stellen. Deze vaststelling dient op grond van artikel 28, 

tweede lid, van het Exploitatiebesluit plaats te vinden na raadpleging van de gebruikers en 

representatieve organisaties over een voorstel voor een peergroup en een lijst van 

kwaliteitsindicatoren.  

 

68. De met gebruikmaking van de peergroup en lijst op te stellen benchmark kwaliteitsindicatoren, 

maakt vervolgens onderdeel uit van de stukken die Schiphol op grond van artikel 8.25e, eerste 

lid, van de Wlv dient over te leggen bij haar voorstel voor tarieven en voorwaarden. De 

definitieve benchmark maakt daarmee onderdeel uit van het voorstel waarover de gebruikers 

en representatieve organisaties dienen te worden geraadpleegd op grond van artikel 8.25e, 

derde lid, van de Wlv. Daardoor is er dus sprake van een tweeledige consultatieprocedure. 

 

69. De ACM stelt ten aanzien van de totstandkoming van de onderhavige benchmark 

kwaliteitsindicatoren het volgende vast. Schiphol heeft op 26 april 2018 een voorstel gedaan 

aan de gebruikers en representatieve organisaties voor een lijst van kwaliteitsindicatoren ten 

behoeve van de uitvoering van de benchmark kwaliteitsindicatoren.
27

 Deze lijst bestaat uit 

negentien indicatoren, waarvan er vijf afkomstig zijn uit het ASQ Passenger perception-

                                                        
25

 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 3-4. 

26
 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 3-4. 

27
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 10. 
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programma.
28

 De aanvragers hebben op dit voorstel geen zienswijze ingediend, waarna 

Schiphol de te gebruiken kwaliteitsindicatoren op 30 mei 2018 heeft vastgesteld.
29

 Vervolgens 

heeft Schiphol op 14 september 2018 de benchmark overgelegd, waarin de prestaties van 

Schiphol en de luchthavens uit de peergroup op de betreffende vijf ASQ-indicatoren zijn 

opgenomen, als onderdeel van haar mededeling van een voorstel voor tarieven en 

voorwaarden. Deze benchmark bevat ook een toelichting op (de opzet van) het ASQ-

programma.
30

 

 

70. De ACM stelt bij haar beoordeling voorop dat de omstandigheid dat de aanvragers na de 

vaststelling van de lijst van kwaliteitsindicatoren op 30 mei 2018 geen aanvraag bij de ACM 

hebben ingediend, niet in de weg staat aan een inhoudelijke beoordeling van het onderdeel van 

de aanvragen ten aanzien van de geschiktheid van de door Schiphol gekozen indicatoren. Los 

van de vraag of een dergelijke rechtsingang bij de ACM bestaat, blijkt uit de Nota van 

Toelichting bij artikel 28 van het Exploitatiebesluit namelijk dat de bruikbaarheid van de in dat 

artikel genoemde benchmarks aan de orde kan komen in het kader van een aanvraag bij de 

ACM tot vaststelling of de tarieven en voorwaarden in strijd zijn met de bij of krachtens de wet 

gestelde regels.
31

  

 

71. Bij het voorgaande merkt de ACM echter op dat het getrapte consultatiesysteem voor de 

benchmark kwaliteitsindicatoren met zich brengt dat voor zover luchtvaartmaatschappijen het 

niet eens zijn met het type kwaliteitsindicatoren dat Schiphol heeft geselecteerd, zij dit naar 

voren dienen te brengen in een zienswijze op de consultatie die plaatsvindt op grond van artikel 

28, tweede lid, van het Exploitatiebesluit. Dit consultatiemoment is er immers op gericht om 

vóór de uitvoering van de benchmark te inventariseren of gebruikers en representatieve 

organisaties met Schiphol van mening verschillen over de uitgangspunten van die benchmark. 

Maakt een gebruiker niet van deze consultatiegelegenheid gebruik, dan kan hij Schiphol ook 

niet verwijten dat zij geen rekening heeft gehouden met de visie van de gebruiker op de selectie 

van de peergroup en de te gebruiken indicatoren. Gelet hierop komt de ACM tot het oordeel dat 

het verwijt van easyJet dat Schiphol ten onrechte geen indicatoren heeft opgenomen met 

betrekking tot de kwaliteit van bagageafhandeling, ongegrond is. easyJet heeft dit verwijt pas 

aangevoerd in haar zienswijze op het tariefvoorstel, terwijl zij dit als onderdeel van de 

consultatie op grond van artikel 28, tweede lid, van het Exploitatiebesluit had moeten doen. 

 

72. Ten aanzien van de wijze waarop Schiphol de zienswijzen van de gebruikers heeft betrokken 

bij het vaststellen van de kwaliteitsbenchmark zelf, overweegt de ACM het volgende. Schiphol 

is op grond van artikel 8.25e, vijfde lid, en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv gehouden om 

het voorstel van tarieven en voorwaarden – inclusief de benchmark kwaliteitsindicatoren – te 

consulteren. Deze consultatieplicht brengt geen verplichting voor Schiphol met zich om die 

onderdelen van het voorstel waarop zienswijzen zijn ingediend, daadwerkelijk aan te passen. 

Wel is Schiphol op grond daarvan gehouden gemotiveerd aan te geven of, in hoeverre en op 

welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde 

tarieven en voorwaarden. De ACM zal hierna beoordelen of Schiphol aan deze verplichting 

                                                        
28

 Dit betreffen de indicatoren “Overall Airport quality rating”, “Waiting time security OD”, “Wayfinding”, “Waiting comfort at 

the gates” en “cleanliness”. 

29
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 11. 

30
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 12.  

31
 Stb. 2017/187, p. 32. 
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heeft voldaan. 

 

73. De ACM stelt aan de hand van de gezamenlijke consultatiereactie van de aanvragers
32

 en het 

antwoord daarop van Schiphol
33

 vast dat Schiphol een reactie heeft gegeven op de zienswijzen 

van de aanvragers ten aanzien van de ASQ-indicatoren. Zij heeft toegelicht dat zij een 

kwaliteitsbenchmark wenst op basis van passagiersperceptie, en dat ASQ de enige 

beschikbare benchmark is op het gebied van luchthavenkwaliteit die op kwaliteitsperceptie 

gebaseerd is. Daarnaast heeft Schiphol toegelicht dat zij haar voorstel voor de te gebruiken 

indicatoren heeft aangepast naar aanleiding van de (tijdens de preconsultatie gegeven) 

zienswijzen van de luchtvaartmaatschappijen, door daarin meer gedetailleerde ASQ-indicatoren 

op te nemen. Ook heeft zij op basis van feedback van de luchtvaartmaatschappijen indicatoren 

toegevoegd met betrekking tot de beschikbaarheid van infrastructuur op de luchthaven. 

Daarnaast heeft zij als onderdeel van de consultatiedocumentatie een toelichting gegeven op 

de door ASQ gebruikte onderzoeksmethode en de beschikbaarheid van de resultaten van het 

ASQ-onderzoek. Ten slotte wijst Schiphol erop dat zij in reactie op de tijdens de preconsultatie 

geuite wens van easyJet om indicatoren per terminal in de benchmark op te nemen, de 

indicator “waiting time per departure filter” in de benchmark heeft verwerkt. 

 

74. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol met deze reactie voldaan aan de vereisten van 

artikel 8.25e, vijfde lid, en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv. Schiphol heeft haar keuze om 

vast te houden aan het gebruik van de ASQ-indicatoren hierin voldoende gemotiveerd. Dat 

easyJet het niet met de door Schiphol gegeven motivering eens is, maakt niet dat Schiphol 

verplicht is om af te zien van het gebruik van deze indicatoren. 

4.3.3 Tariefstructuur 

 

Standpunt aanvragers 
75. Volgens de aanvragers heeft Schiphol ook nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het 

vaststellen van de tariefstructuur van Schiphol. Volgens de aanvragers leidt de huidige 

tariefstructuur tot afstraffing van luchtvaartmaatschappijen die met een hoge bezettingsgraad 

vliegen.
34

 In aanvulling daarop betoogt easyJet in haar aanvraag dat de huidige differentiatie 

van de Landing and Take-off charges (hierna: de LTO-tarieven)
35

 op basis van geluidsklassen 

niet leidt tot het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen, omdat deze tarieven maar een 

klein deel uitmaken van de luchthavengelden. Voor een Origin & Destination-vlucht (een vlucht 

zonder overstap) vertegenwoordigen de LTO-tarieven bijvoorbeeld slechts ongeveer 10% van 

het geheel aan luchthavengelden. Om deze reden zouden (ook) de passagierstarieven moeten 

worden gebruikt om meer duurzame luchtvaart te stimuleren. Door dit niet te doen, handelt 

Schiphol in strijd met artikel 8.3 en artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv.
36

  

 

                                                        
32

 Kenmerk: ACM/IN/424658, bijlage 4, p. 5. 

33
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 2, p. 8. 

34
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 4. 

35
 Dit zijn de tarieven die door luchtvaartmaatschappijen verschuldigd zijn voor het landen en starten van en vliegtuig op 

de luchthaven Schiphol. Het verschuldigde bedrag is naast de wijze van afhandeling van het vliegtuig onder andere 

afhankelijk van het gewicht van het vliegtuig en de geluidsbelasting van het vliegtuig. 

36
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), rn. 1.11-1.13. 
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76. De hiervoor bedoelde zienswijzen met betrekking tot de tariefstructuur zijn volgens de 

aanvragers door Schiphol van de hand gewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie. 

Daarmee plaatst Schiphol het belang van netwerkkwaliteit boven de andere belangen genoemd 

in artikel 8.3 van de Wlv, terwijl een evenwicht zou moeten worden gevonden tussen alle in dat 

artikel genoemde belangen. Daar komt bij dat Schiphol niet duidelijk maakt waarom haar 

netwerkkwaliteit in het geding zou zijn in geval van een aanpassing van de tariefstructuur, 

hetgeen in strijd is met artikel 11 onder a van het Exploitatiebesluit. Volgens de aanvragers 

dragen ook de Low Cost Carriers (LCC’s) bij aan de netwerkkwaliteit van Schiphol.
37

 

 

77. In aanvulling op het voorgaande zijn easyJet, Ryanair en Norwegian van mening dat Schiphol 

onvoldoende heeft gereageerd op hun zienswijzen dat Schiphol niet dezelfde tarieven in 

rekening zou moeten brengen voor de H/M-pier als voor de rest van de luchthaven, vanwege 

de significante verschillen in terminalinfrastructuur en -kwaliteit tussen deze pier en de andere 

pieren.
38

 

 

Zienswijze Schiphol 

78. Met betrekking tot de tariefstructuur betoogt Schiphol – mede onder verwijzing naar haar 

reactie op de zienswijzen die de aanvragers in de consultatie hebben gegeven – dat zij 

voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de betreffende zienswijzen. 

 

79. Volgens Schiphol verschilt zij met de aanvragers van mening over de uitleg van artikel 8.3 van 

de Wlv. Het optimaal gebruik van de luchthaven is slechts één van meerdere belangen 

waarmee Schiphol rekening moet houden bij het bepalen van haar tariefstructuur. Daarbij geldt 

dat het bevorderen van een optimaal gebruik volgens Schiphol niet kan worden gelijkgesteld 

met (alleen) het bevorderen van een hoge beladingsgraad van toestellen. Daarnaast kan 

Schiphol zich ook inhoudelijk niet vinden in het standpunt van de aanvragers. Van het 

bestraffen van hoge beladingsgraden is geen sprake. Een deel van de tarieven – volgens 

Schiphol niet 10%, maar 22% – bestaat uit LTO-tarieven, die niet per passagier in rekening 

worden gebracht en dus een hoge beladingsgraad belonen. De door de aanvragers 

aangedragen aanpassingen dragen volgens Schiphol niet bij aan een hogere netwerkkwaliteit. 

Daarnaast is het stimuleren van hogere beladingsgraden niet wenselijk vanwege de grens aan 

capaciteit die de luchthaven heeft bereikt, aldus Schiphol.
39

 

 

80. Op het punt van het stimuleren van meer duurzame luchtvaart betoogt Schiphol dat zij in het 

(pre)consultatieproces uitgebreid overleg heeft gevoerd met luchtvaartmaatschappijen over de 

wijze waarop duurzaamheid kan worden bevorderd. Van alle mogelijke oplossingen is 

onderzocht wat de effectiviteit zou zijn wat het draagvlak is bij de luchtvaartmaatschappijen en 

hoe zij passen binnen de wettelijke kaders. Op basis daarvan heeft Schiphol gekozen voor het 

uitbreiden van de bestaande differentiatie van de LTO-tarieven op basis van geluidsemissie (en 

indirect op CO
2
-emissie). Deze differentiatie voldoet volgens Schiphol aan de wettelijke eisen 

en valt binnen de (ruime) vrijheid die Schiphol heeft om prioriteiten te stellen en keuzes te 

maken bij de indeling van tarieven vanuit algemeen en publiek belang. Schiphol is van mening 

dat de uiteindelijk gekozen differentiatie de best mogelijke uitkomst is gezien de tegengestelde 

                                                        
37

 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 4. 

38
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 4; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Norwegian 

(ACM/IN/424659), p. 1. 

39
 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 4. 
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belangen van luchtvaartmaatschappijen. Procesmatig heeft Schiphol er alles aan gedaan om 

met een effectief voorstel te komen, waarbij is geluisterd en aangescherpt op basis van de 

wensen van luchtvaartmaatschappijen, ondanks de continue tegengestelde belangen.
40

 

 

81. Ook met betrekking tot het passagierstarief voor de H/M-pier geeft Schiphol aan dat zij 

voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de ingediende zienswijzen. Schiphol wijst er onder 

andere op dat bij gebruik van de H/M-pier een korting van 20% geldt op het LTO-tarief, omdat 

vliegtuigen daar aan een ‘disconnected stand’ worden afgehandeld. Deze korting is gebaseerd 

op een combinatie van de geboden faciliteiten, efficiënt gebruik van de infrastructuur van de 

luchthaven en de kwaliteitsperceptie voor passagiers van deze infrastructuur. Volgens Schiphol 

valt de keuze die zij heeft gemaakt om deze infrastructuurverschillen tot uitdrukking te laten 

komen in (een korting op) het LTO-tarief, en niet in het passagierstarief, binnen de 

beoordelingsvrijheid die zij heeft op het gebied van de inrichting van de tarieven. Het 

passagierstarief kan nog steeds de redelijkheidstoets doorstaan, aldus Schiphol.
41

 

 

Beoordeling door de ACM 

82. De ACM stelt aan de hand van de gezamenlijke consultatiereactie van de aanvragers
42

 en het 

antwoord daarop van Schiphol
43

 vast dat Schiphol gemotiveerd heeft gereageerd op de 

zienswijzen van de aanvragers met betrekking tot de tariefstructuur. Dat Schiphol zich in dit 

antwoord ter rechtvaardiging van haar tariefstructuur enkel zou hebben beroepen op haar 

mainportstrategie en het belang van haar netwerkkwaliteit, zoals de aanvragers stellen, wordt 

niet door de ACM gevolgd. Uit het antwoord van Schiphol blijkt dat zij ervoor heeft gekozen om 

haar LTO-tarieven op geluid te differentiëren, ter stimulering van het gebruik van stillere en 

meer milieuvriendelijke toestellen. Schiphol geeft aan bij de keuze van het differentiatieniveau 

rekening te hebben gehouden met de verschillende zienswijzen van luchtvaartmaatschappijen, 

die met elkaar conflicteren: sommige maatschappijen vonden de voorgestelde differentiatie niet 

ver genoeg gaan, terwijl andere maatschappijen aangaven dat de maatregelen een negatief 

effect op hun bedrijfsvoering zouden hebben en over een langere periode zouden moeten 

worden ingevoerd. De door Schiphol gekozen geluidsdifferentiatie is volgens haar evenwichtig 

gelet op deze conflicterende wensen van de luchtvaartmaatschappijen, en heeft volgens haar 

een financiële impact die maatschappijen zou moeten stimuleren om meer milieuvriendelijke 

toestellen te gebruiken.  

 

83. De ACM stelt vast dat Schiphol zich ook met betrekking tot de wens van de aanvragers om een 

hogere beladingsgraad te stimuleren – al dan niet door de balans tussen het LTO-tarief en het 

PSC-tarief aan te passen – niet alleen beroept op haar mainportstrategie en het belang van 

haar netwerkkwaliteit. Schiphol voert ter motivering van deze afwijzing namelijk ook aan 

dergelijke maatregelen niet passend te vinden vanwege de op de luchthaven bestaande 

congestie in termen van vliegbewegingen, gategebruik en passagiersaantallen. Ook op dit punt 

heeft Schiphol daarmee voldoende gemotiveerd aangegeven waarom de zienswijzen van de 

aanvragers niet tot wijzigingen in de tarieven en voorwaarden hebben geleid. 

 

84. Wat betreft de zienswijzen over het tarief voor de H/M-pier stelt de ACM vast dat Schiphol ook 

daarop een reactie heeft gegeven, waarin zij gemotiveerd uiteenzet dat zij reeds een 

                                                        
40

 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 5. 

41
 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 6. 

42
 Kenmerk: ACM/IN/424658, bijlage 4, p. 6. 

43
 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 2, p. 7. 
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gedifferentieerd tarief in rekening brengt voor de H/M-pier en waarom deze differentiatie 

volgens haar passend is in het licht van de op deze pier aanwezige voorzieningen. Die 

motivering is volgens de ACM eveneens voldoende. 

 

85. Gelet op het voorgaande heeft Schiphol naar het oordeel van de ACM ook met haar reacties op 

de zienswijzen omtrent de tariefstructuur voldaan aan de vereisten van artikel 8.25e, vijfde lid, 

en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv. Zij heeft voldoende gemotiveerd aangegeven waarom 

de zienswijzen van de aanvragers over dit onderwerp niet tot wijzigingen in de tarieven en 

voorwaarden hebben geleid. Gelet daarop slaagt ook dit onderdeel van de klachten niet. 

4.3.4 Samenstelling peergroup tarievenbenchmark 

 

Standpunt aanvragers 
86. Ten slotte betoogt easyJet dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 28, eerste lid, van 

het Exploitatiebesluit doordat zij geen rekening heeft gehouden met de zienswijze van easyJet 

ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark. Ook hier heeft 

Schiphol de zienswijze van easyJet afgewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie, 

zonder uit te leggen waarom een peergroup die een betere afspiegeling vormt van de positie 

van Schiphol niet passend zou zijn.
44

 

 

Zienswijze Schiphol 

87. Ten aanzien van de tarievenbenchmark betoogt Schiphol dat zij de peergroup in lijn met artikel 

28 van het Exploitatiebesluit op 22 februari 2018 heeft vastgesteld. Zij heeft gebruikers en 

representatieve organisaties geconsulteerd, en heeft een reactie gegeven op de van deze 

partijen ontvangen zienswijzen. Schiphol heeft bij de vaststelling van de peergroup aangegeven 

dat de zienswijze van easyJet niet heeft geleid tot een aanpassing van de peergroup. Naar 

aanleiding van deze vaststelling heeft easyJet geen aanvraag bij de ACM ingediend. Schiphol 

is van mening dat voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen bij het vaststellen van de 

tarievenbenchmark.
45

 

 

Beoordeling door de ACM 

88. Ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark overweegt de 

ACM het volgende. Artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit vereist dat Schiphol de 

peergroup voor de tarievenbenchmark opstelt na overleg met de gebruikers en representatieve 

organisaties. Specifiek dient Schiphol op grond van het tweede lid van dit artikel een voorstel 

voor de peergroup ter raadpleging voor te leggen aan de gebruikers en representatieve 

organisaties. De ACM begrijpt hieruit dat Schiphol – evenals geldt op grond van artikel 8.25da, 

tweede lid, van de Wlv – niet verplicht is haar voorstel aan te passen naar aanleiding van 

zienswijzen die zij op het voorstel ontvangt. Wel is zij gehouden gemotiveerd aan te geven of, 

in hoeverre en op welke wijze de zienswijzen hebben geleid tot eventuele wijzigingen in de 

peergroup. De ACM zal hierna beoordelen of Schiphol aan deze verplichting heeft voldaan. 

 

89. Schiphol heeft in september 2017, gelijktijdig met de consultatie van haar tarieven en 

voorwaarden voor het jaar 2018, een voorstel voor de samenstelling van de peergroup voor de 

tarievenbenchmark voorgelegd aan de gebruikers en representatieve organisaties. easyJet 

                                                        
44

 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), rn. 1.5-1.7. 

45
 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 3. 
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heeft bij brief van 13 oktober 2017 op dit voorstel gereageerd.
46

 In haar reactie geeft easyJet 

aan dat de luchthavens in de voorgestelde peergroup volgens haar onvoldoende vergelijkbaar 

zijn, met name wat betreft het aandeel van point-to-point-vluchten en passagiers in het verkeer 

van de betreffende luchthavens. Schiphol heeft volgens easyJet een veel groter percentage 

point-to-point-verkeer dan een aantal van de luchthavens in de voorgestelde peergroup, 

waardoor de positie van Schiphol op dit onderdeel niet tot een goede vergelijking leidt. easyJet 

doet daarom een alternatief voorstel voor een peergroup bestaand uit zeven luchthavens die 

veel point-to-point-verkeer verzorgen. 

 

90. In haar reactie hierop van 31 oktober 2017
47

 geeft Schiphol aan dat de peergroup dient te 

bestaan uit vergelijkbare luchthavens met een vergelijkbaar passagiersvolume, passagiersmix, 

mix van luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen die worden bediend. Hieruit volgt volgens 

Schiphol dat de peergroup moet passen bij het hubmodel. Schiphol meent dat de door haar 

voorgestelde peergroup op basis van deze criteria het meest passend is. De peergroup omvat 

daarbij twee van de door easyJet voorgestelde luchthavens. De andere door easyJet 

voorgestelde luchthavens zijn volgens Schiphol minder vergelijkbaar met Schiphol gelet op hun 

omvang, verkeersmix en bestemmingsnetwerk. 

 

91. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol met deze toelichting voldoende gemotiveerd 

uiteengezet waarom de zienswijze van easyJet niet tot een wijziging in de peergroup heeft 

geleid. Gelet daarop heeft Schiphol op dit punt voldaan aan artikel 28 van het Exploitatiebesluit. 

Ook dit onderdeel van de aanvraag van easyJet is daarmee ongegrond.  

4.3.5 Conclusie grond 1 

92. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de eerste grond 

van de aanvragers dient te worden afgewezen. 

 Grond 2: Schiphol heeft de zienswijzen van gebruikers onvoldoende 4.4
betrokken bij het vaststellen van het vijfjarig investeringsprogramma 

4.4.1 Samenvatting van de aanvragen 

93. De aanvragers betogen dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25de, derde lid, van 

de Wlv doordat Schiphol hun zienswijzen onvoldoende heeft betrokken bij het vaststellen van 

het vijfjarig investeringsprogramma. Volgens de aanvragers heeft Schiphol tijdens het 

consultatieproces meermaals verzoeken van gebruikers genegeerd om te investeren in 

hoognodige capaciteitsuitbreidingen om capaciteitsknelpunten te verlichten.
48

 Deze knelpunten 

betreffen volgens easyJet, Ryanair en Norwegian specifiek: 

 

 het tekort aan 5-6 Quick Turnaround Concept (QTC)-stands; 

 te kleine omvang van Lounge 4 ten opzichte van het aantal passagiers dat hiermee moet 

worden bediend vanuit de M-gates; 

 opstoppingen bij de beveiligingscontroles in Lounge 4; 

                                                        
46

 Kenmerk: ACM/IN/428235, bijlagen 3 en 4. 

47
 Kenmerk: ACM/IN/428235, bijlage 5. 

48
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 6; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
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 een tekort aan bagagecarrousels.
49

 

 

Beslissingen over prioriteitsprojecten en uiteindelijke investeringsbeslissingen vinden volgens 

de aanvragers plaats in een ‘black box’, waarbij Schiphol intransparant optreedt en haar 

beslissingen niet rechtvaardigt.  

 
94. Ook zijn de aanvragers het niet eens met de opeenvolgende significante toenames in het 

investeringsbudget, van in totaal €532 miljoen voor de jaren 2019-2022. Deze toenames zijn tot 

stand gekomen met beperkte input van de gebruikers en amper uitleg met betrekking tot het 

effect daarvan op de kosten zoals bedoeld is in artikel 16 van het Exploitatiebesluit. Schiphol 

geeft aan ervoor te hebben gekozen om te investeren in het creëren van generieke capaciteit 

voor alle gebruikers, in plaats van investeringen te doen om “tegemoet te komen aan zeer 

specifieke gebruikersverzoeken”. Daarmee zou discriminatie worden voorkomen. Dit argument 

impliceert volgens de aanvragers dat Schiphol iedere investering in de H/M-pier van de hand 

kan wijzen, onafhankelijk van de vraag of dergelijke investeringen prioritair zijn. De aanvragers 

bestrijden daarbij dat het hier gaat om “zeer specifieke gebruikersverzoeken”, aangezien 10% 

van het verkeersvolume van Schiphol via de H/M-pier verloopt. Dit verkeer kan niet verder 

worden ontwikkeld als gevolg van het investeringsbeleid van Schiphol.
50

 

4.4.2 Zienswijze van Schiphol 

95. Schiphol geeft aan dat zij momenteel een van de meest belaste luchthavens is en dat er 

aanzienlijke investeringen nodig zijn om de capaciteit op niveau te brengen. Het 

investeringsplan 2019-2023 van €2,9 miljard, zoals voorgesteld door Schiphol, is nodig om te 

voldoen aan veiligheidsnormen, compliance, capaciteitsvraag, duurzaamheid, maar ook 

noodzakelijk onderhoud en kwaliteit. Dit portfolio is onder andere gebaseerd op de uitkomsten 

van het Integral Capacity Plan (ICP)-proces. De uitkomsten van het ICP overschrijden het 

maximaal haalbare uitvoeringsvermogen van Schiphol. Ondanks het feit dat alle wensen 

dringend zijn en investeringen daarvoor nodig zijn, heeft Schiphol prioriteiten moeten stellen en 

keuzes moeten maken ten aanzien van de samenstelling van het investeringsportfolio om 

ervoor te zorgen dat deze realistisch, maakbaar en uitvoerbaar is. 

 

96. Het investeringsprogramma van Schiphol bevat volgens haar grote noodzakelijke investeringen 

ten behoeve van de capaciteit, hetgeen ten goede komt aan de gehele luchthaven en waar alle 

luchtvaartmaatschappijen profijt van hebben. Het feit dat het investeringsportfolio gedurende 

2018 is gestegen, wat overigens uitgebreid is toegelicht aan de luchtvaartmaatschappijen in de 

diverse ‘deep dive’ meetings, doet niet ter zake. Schiphol heeft haar investeringsportfolio op 14 

september 2018 ter consultatie aangeboden. 

4.4.3 Beoordeling 

Beoordelingskader 

97. De ACM overweegt eerst met betrekking tot de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. 

Uit de MvT bij de Wet luchtvaart blijkt dat artikel 8.25de van de Wlv met name is ingevoerd ter 

verbetering van het raadplegingsproces voorafgaand aan de uiteindelijke tariefvaststelling door 
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 Aanvraag easyJet, rn. 2.1-2.3; aanvraag Ryanair rn. 2-2.2; aanvraag Norwegian rn. 2. 

50
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 6; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
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Schiphol.
51

 Dit raadplegingsproces (ook wel: consultatieproces) is neergelegd in artikel 8.25e, 

zesde lid, van de Wlv, waarin is bepaald dat Schiphol aan gebruikers en representatieve 

organisaties mededeling doet van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma 

voordat zij een dergelijk programma vaststelt. Welke informatie Schiphol bij dit voorstel voor het 

investeringsprogramma moet verstrekken, is nader uitgewerkt in artikel 16, eerste lid, van het 

Exploitatiebesluit. De zienswijzen die Schiphol bij de raadpleging van het voorstel ontvangt, 

dient zij op grond van artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv te betrekken bij het vaststellen van 

het definitieve investeringsprogramma. 

 

98. De ACM heeft blijkens de MvT een beperkte rol bij de beoordeling van het 

investeringsprogramma. De toetsing van de ACM heeft geen betrekking op het 

investeringsprogramma als zodanig. Wel kan de ACM de effecten van het 

investeringsprogramma op de tarieven en voorwaarden toetsen op eventuele strijdigheid met 

de bij of krachtens de wet gestelde regels. Daarnaast kan de ACM toetsen of voldoende 

invulling is gegeven aan het raadplegingsproces voor het meerjarige investeringsprogramma.
52

 

Het doel van dit proces is – zo blijkt uit de MvT – om inzichtelijk te maken wat het uiteindelijke 

draagvlak is voor het investeringsprogramma onder de gebruikers.
53

 

 

99. De ACM begrijpt uit het voorgaande dat zij niet bevoegd is inhoudelijk te oordelen over (de 

wenselijkheid van) investeringskeuzes die Schiphol in haar investeringsprogramma heeft 

gemaakt. Ten aanzien van de onderdelen van de aanvragen die dergelijke keuzes aan de orde 

stellen, zoals de keuze van Schiphol om niet te investeren in bepaalde specifieke 

capaciteitsuitbreidingen, is de ACM slechts bevoegd te beoordelen of het raadplegingsproces 

van Schiphol voldoet aan de eisen van artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv. Dat houdt in dat de 

ACM haar beoordeling op deze punten beperkt tot de vraag of Schiphol haar beslissing om van 

bepaalde investeringen af te zien, voldoende heeft gemotiveerd in reactie op de door de 

luchtvaartmaatschappijen ingediende zienswijzen. 

 

100. Hierna beoordeelt de ACM eerst het consultatieproces dat Schiphol heeft gevolgd. Daarna gaat 

de ACM in op de argumenten die de aanvragers hebben aangevoerd met betrekking tot de 

effecten van (het voorstel van) het investeringsprogramma op de kosten. 

 

Consultatieproces investeringsprogramma 

101. Met betrekking het consultatieproces stelt de ACM het volgende vast. Schiphol heeft haar 

investeringsprogramma op 14 september 2018 (formeel) ter consultatie aan de 

luchtvaartmaatschappijen toegezonden.
54

 Uit dit Aviation Development Plan 2019-2023 blijkt 

dat Schiphol de luchtvaartmaatschappijen ook reeds vóór dit formele consultatiemoment op 

verscheidene manieren heeft betrokken bij de totstandkoming van het investeringsprogramma, 

met name door middel van pre-consultatiebijeenkomsten en via het Integral Capacity Plan 

(ICP)-proces. Het ICP-proces wordt gebruikt om aan de hand van verkeers- en 

transportprognoses capaciteitsknelpunten te identificeren. De uitkomsten van het ICP-proces 

vormen een input voor (onder andere) het Operationeel Plan van Schiphol, waarin wordt 

beschreven hoe de belangrijkste capaciteitsknelpunten zijn geïdentificeerd en worden 

                                                        
51

 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 

52
 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 16-17. 

53
 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 

54
 Kenmerk: ACM/INNZP/000665, bijlage 7 (Aviation Development Plan). 
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geadresseerd.
55

  

 

102. Na afloop van de (formele) consultatie heeft Schiphol bij brief van 5 november 2018 aan de 

luchtvaartmaatschappijen mededeling gedaan van de vaststelling van haar 

investeringsprogramma 2019-2023.
56

 In deze brief verwijst Schiphol voor de wijze waarop zij bij 

de vaststelling van dit programma rekening heeft gehouden met de zienswijzen van de 

luchtvaartmaatschappijen, naar haar toelichting bij de vaststelling van de tarieven en 

voorwaarden voor de jaren 2019-2021 die Schiphol op 31 oktober 2018 aan de 

luchtvaartmaatschappijen heeft toegezonden. De reactie op deze zienswijzen is te vinden in het 

document “Outline consultation process and views airlines on charge proposal Schiphol 2019-

2021”.
57

 Hierin geeft Schiphol uitleg over de totstandkoming van haar investeringsprogramma 

en de keuzes die zij hierbij heeft gemaakt.  

 

103. Schiphol geeft aan dat het totaal aan investeringen dat volgt uit het ICP-proces groter is dan de 

maximale uitvoeringsmogelijkheden van Schiphol. Daarom heeft Schiphol keuzes moeten 

maken. Hierbij heeft zij prioriteit gegeven aan grootschalige ontwikkelingsprojecten en projecten 

die reeds in het opleveringsstadium verkeren, gevolgd door IT-projecten en ICP-projecten 

gerelateerd aan capaciteit. Daarbij geeft zij de voorkeur aan projecten die de meeste 

additionele en generieke capaciteit voor alle gebruikers creëren, boven investeringen die 

bedoeld zijn om toe te komen aan zeer specifieke gebruikerswensen zoals het ontwikkelen van 

extra QTC-capaciteit. Schiphol stelt dat zij voorstellen van individuele luchtvaartmaatschappijen 

om specifieke investeringen toe te voegen, te annuleren, te verplaatsen of te beperken in 

aanmerking heeft genomen. Zij is echter van mening dat de door haar voorgestelde projecten 

op basis van haar prioriteiten het meest geschikt zijn om de huidige capaciteitsproblemen te 

adresseren en te voldoen aan de vereisten op het gebied van veiligheid, compliance en 

onderhoud.
58

 

 

104. Ten aanzien van de andere door easyJet gewenste investeringen geeft Schiphol het volgende 

aan. Voor Lounge 4 zijn aanvullende investeringen opgenomen in het investeringsprogramma, 

die erop zijn gericht de passagiersgroei en piekbelasting te adresseren. Winkels in Lounge 4 

zullen worden aangepast en één winkel zal worden vervangen door zitplaatsen. Daarnaast 

wordt een deel van de M-corridor aangepast naar een “Wait and Go-area”, bedoeld om 

overloop vanuit Lounge 4 op te vangen. Wat het beveiligingsfilter bij Lounge 4 betreft, geeft 

Schiphol aan dat uit het ICP-proces is gebleken dat de beschikbare capaciteit meer dan 

genoeg is om de verwachte passagierspieken te verwerken. Schiphol zal dit echter blijven 

monitoren en zal dit opnieuw evalueren als onderdeel van het ICP-proces in 2019. Met 

betrekking tot bagagecarrousels geeft Schiphol aan dat zij geen indicaties heeft dat er een 

tekort is aan carrousels die gebruikt worden door de QTC-maatschappijen. Wel is er echter 

beperkte ruimte voor het scheiden en samenvoegen van bagage. In de komende 

investeringsperiode zijn geen investeringen opgenomen om deze capaciteit uit te breiden. 

Schiphol zal de mogelijkheden op dit gebied nader bestuderen.
59

 

 

                                                        
55

 Kenmerk: ACM/INNZP/000665, bijlage 7 (Aviation Development Plan), p. 13 en 21. 

56
 Kenmerk: ACM/INNZP/000945. 

57
 Kenmerk: ACM/INNZP/000942, bijlage 10. 

58
 Kenmerk: ACM/INNZP/000942, bijlage 10, p. 5-6. 

59
 Kenmerk: ACM/INNZP/000942, bijlage 10, p. 7. 
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105. Naar het oordeel van de ACM blijkt uit het voorgaande dat Schiphol voldoende gemotiveerd 

heeft gereageerd op de zienswijzen van de aanvragers over de investeringskeuzes die 

Schiphol heeft gemaakt. Dat Schiphol de zienswijzen van de aanvragers zou hebben 

genegeerd, zoals zij stellen, blijkt daaruit niet. Schiphol heeft haar investeringskeuzes met 

betrekking tot de door de aanvragers genoemde capaciteitsknelpunten toegelicht. Dat de 

aanvragers het oneens zijn met deze toelichting, maakt niet dat Schiphol haar 

consultatieverplichtingen zou hebben verzaakt. In zoverre slagen de klachten niet. 

 

De effecten van het voorstel van het investeringsprogramma op de kosten 

106. Artikel 16, eerste lid, van het Exploitatiebesluit stelt een aantal eisen aan de inhoud van het 

voorstel van het investeringsprogramma, die nader zijn uitgewerkt onder de punten a, b en c 

van die bepaling. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol voldaan aan de eisen 

neergelegd onder a en c. Punt a vereist dat er een overzicht wordt gegeven van de geplande 

investeringen ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten, uitgesplitst naar luchtvaartactiviteiten 

en beveiliging van de burgerluchtvaart. Dit overzicht is weergegeven op bladzijde 16-17 van het 

Aviation Development Plan 2019-2023, en wordt meer in detail uitgewerkt in Hoofdstuk II van 

dat stuk.
60

 Bij dit overzicht wordt tevens een overzicht gegeven van de geplande 

investeringsuitgaven ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten, waarmee ook wordt voldaan 

aan het vereiste onder c van artikel 16, eerste lid, van het Exploitatiebesluit. 

 

107. Met betrekking tot de informatie die Schiphol heeft verstrekt over het effect van de 

investeringsprojecten op de kosten als bedoeld in artikel 16, eerste lid en onder b, van het 

Exploitatiebesluit, overweegt de ACM het volgende. Schiphol dient op grond van deze bepaling 

inzicht te geven in het effect van het investeringsprogramma op de kosten, waarbij van elk van 

de investeringen met een financiële omvang van een miljoen euro of meer tevens de financiële 

omvang ten behoeve van luchtvaartactiviteiten en het tijdstip van ingebruikneming wordt 

aangegeven en voor elk investeringsproject het effect op de netto kosten. 

 
108. Op verzoek van de ACM heeft Schiphol toegelicht op welke wijze zij de hiervoor bedoelde 

informatie heeft opgenomen in de consultatiedocumentatie. Schiphol geeft aan dat zij de 

exploitatiekosten niet per in gebruik genomen project budgetteert. De wijze van budgetteren per 

kostensoort is beschreven in paragraaf 6.4.1 van het Toerekeningssysteem van Schiphol. De 

verschillende kostensoorten kennen diverse drivers onder hun ontwikkeling. Eén van deze 

drivers is de ontwikkeling van de CAPEX (investeringsuitgaven) en in het bijzonder ook het 

opleveren van de assets hieruit. Schiphol geeft aan dat deze driver om diverse redenen niet 

wordt gekoppeld aan individuele projecten, maar aan de totale ontwikkeling van het portfolio 

aan assets in beheer. Door het gemis van deze koppeling in de administratie kiest Schiphol er 

voor om niet de totale netto kosten per investeringsproject op te nemen in de 

consultatiedocumentatie. Wel geeft Schiphol in het Aviation Development Plan per project met 

een financiële omvang van één miljoen euro of meer aan wat de totale geplande 

investeringsuitgaven betreffen (gealloceerd aan Aviation en Security) wanneer het project wordt 

afgerond en dus in gebruik wordt genomen. Ook geeft Schiphol aan wat de verwachte 

levensduur is, waarmee de afschrijvingskosten (volgens Schiphol het grootste deel van de netto 

kosten per project) berekend kunnen worden. Tevens verstrekt Schiphol in de 

consultatiedocumentatie het overzicht ‘Details new assets into operation’ waarin per project is 

opgenomen wat in gebruik wordt genomen in de tariefperiode, met bedragen per soort actief 

(gebouwen, installaties etc) per jaar en per PMC.
61
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 Kenmerk: ACM/INNZP/000665, bijlage 7 (Aviation Development Plan). 
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109. Met bovengenoemde informatie is een gebruiker volgens Schiphol in staat om het grootste deel 

van de netto kosten per project te bepalen. Schiphol geeft daarnaast aan dat voor wat betreft 

de overige exploitatiekosten in het document ‘Detailed underlying information airport charges 1 

april 2019_2020_2021’ voor grote projecten is benoemd wat het effect is op de kosten van de 

ingebruikname van het actief, zoals voor de A-pier.
62

 

 
110. De ACM stelt aan de hand van de hiervoor weergegeven reactie van Schiphol vast dat Schiphol 

erkent dat zij heeft nagelaten bij het voorstel van het investeringsprogramma het effect op de 

netto kosten aan te geven voor elk investeringsproject met een financiële omvang van één 

miljoen euro of meer. Zij geeft immers aan dat zij ervoor heeft gekozen om deze kosten niet op 

te nemen in de consultatiedocumentatie. Hiermee staat vast dat Schiphol onvoldoende 

informatie heeft aangeleverd om alle netto kosten per project te kunnen bepalen.  

4.4.4 Conclusie grond 2 

111. Het voorgaande betekent dat de klachten gegrond zijn voor zover het betreft de informatie die 

Schiphol dient aan te leveren op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het 

Exploitatiebesluit. In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te worden 

verbonden. Voor het overige zijn de klachten op dit onderdeel ongegrond. 

 Grond 3: Bij de door Schiphol vastgestelde tarieven wordt onvoldoende 4.5
rekening gehouden met verschillen in (aanwezige of gebruikte) 
voorzieningen 

4.5.1 Inleiding 

112. Met hun derde grond betogen de aanvragers dat Schiphol in haar tarieven onvoldoende 

rekening houdt met het bestaan van verschillen in het voorzieningenniveau dat voor de 

betreffende tarieven wordt geboden. In dit kader voeren zij een aantal verschillende 

argumenten aan. 

 

113. Ten eerste betogen easyJet, Ryanair en Norwegian dat Schiphol een korting zou moeten geven 

op de passenger service charge (hierna: het PSC-tarief) bij gebruik van de H/M-pier, omdat op 

deze pier minder voorzieningen en voorzieningen van een lagere kwaliteit aanwezig zijn dan op 

de andere pieren van Schiphol. Ten tweede betoogt easyJet dat zij bij gebruik van de G-Pier 

ten onrechte geen korting voor disconnected handling krijgt op het LTO-tarief. Ten derde 

betogen alle aanvragers dat Schiphol ten onrechte kosten in het PSC-tarief doorberekent voor 

automatische bagageafgifte-apparatuur, waartoe de aanvragers geen toegang hebben. 

 

114. De ACM geeft in de hiernavolgende paragrafen per deelonderwerp een samenvatting van de 

standpunten van partijen, gevolgd door een beoordeling. 

4.5.2 Passagierstarief H/M-Pier 

 

4.5.2.1 Samenvatting van de aanvragen 

115. easyJet, Ryanair en Norwegian zijn het niet eens met het feit dat er geen gedifferentieerd PSC-

tarief in rekening wordt gebracht voor luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de H/M-
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pier. Zij betogen dat Schiphol daarmee in strijd handelt met het vereiste van redelijkheid als 

verwoord in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv. Meer specifiek betogen deze 

luchtvaartmaatschappijen dat er sprake is van significante verschillen in terminalinfrastructuur 

en -kwaliteit in vergelijking met andere delen van de luchthaven. In die andere delen van de 

luchthaven is, aldus de aanvragers, sprake van grote investeringen in capaciteit en onderhoud 

om de infrastructuur en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Deze andere delen van 

de luchthaven beschikken over meer en betere voorzieningen dan de H/M-pier.
63

  

 
116. easyJet noemt een aantal voorbeelden van verschillen in voorzieningen (incheckbalies, 

bagagecarrousels) en investeringsbedragen tussen de H/M-pier en de rest van Schiphol. Deze 

verschillen tonen volgens easyJet het disproportionele karakter aan van het PSC tarief voor de 

H/M-pier, in het bijzonder in het licht van het feit dat ongeveer 10% van het Schipholverkeer op 

de H/M-pier wordt afgehandeld.
64

 easyJet wijst er voorts op dat meerdere Europese 

luchthavens een gedifferentieerd passagierstarief hanteren voor gebruik van faciliteiten die zijn 

bedoeld voor quick turnarounds, om zo de verschillen tot uitdrukking te brengen in 

terminalinfrastructuur en kwaliteit van de dienstverlening. easyJet wijst daarbij specifiek op 

Copenhagen Airport en Lyon.
65

 

 
117. Het voor vluchten vanaf de H/M-pier geldende kortingstarief op de LTO-tarieven van 20%, 

waarop door Schiphol wordt gewezen in reactie op de zienswijzen van de 

luchtvaartmaatschappijen, is volgens easyJet, Ryanair en Norwegian onvoldoende om 

tegemoet te komen aan de door hen genoemde fundamentele verschillen in 

terminalinfrastructuur. Schiphol heeft niet uitgelegd hoe deze korting in relatie staat tot deze 

verschillen.
66

 

 

118. Verder verwijst easyJet naar een eerdere beoordeling van de ACM, waarin het passagierstarief 

van Schiphol Oost is beoordeeld. In dat besluit kwam de ACM tot de conclusie dat het 

passagierstarief op Schiphol Oost onredelijk was, onder meer vanwege verschillen in faciliteiten 

tussen Schiphol Oost en de rest van de luchthaven.
67

 Hoewel dat besluit zag op een 

vergelijking met Schiphol Oost, ziet easyJet niet in waarom er in dit geval geen soortgelijke 

vergelijking zou kunnen worden gemaakt tussen de H/M-pier en de rest van Schiphol. Volgens 

easyJet is de H/M-pier een onderscheiden gebied met een specifiek karakter, waarvan de 

faciliteiten en infrastructuur overeenstemmen met het specifieke business model van de low 

cost carriers.
68

 

 

119. Ryanair betoogt tot slot dat het hanteren van een gelijk tarief, gegeven het verschil in faciliteiten 

en capaciteit tussen de H/M-pier en de rest van de luchthaven, discriminatoir is in de zin van 

artikel 3 van Richtlijn 2009/12/EG.
69
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 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 7-8; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Norwegian 

(ACM/IN/424659), p. 2. 

64
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 8. 

65
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 8. 

66
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Norwegian 

(ACM/IN/424659), p. 2. 

67
 Zie het besluit van de ACM van 2 oktober 2013, met kenmerk 104001/54.. 

68
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9. 

69
 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5. 
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4.5.2.2 Zienswijze van Schiphol 
120. Schiphol noemt als uitgangspunt dat de toewijzing van infrastructuur aan 

luchtvaartmaatschappijen plaatsvindt op basis van objectieve en transparante criteria. Schiphol 

verwijst in dit verband naar de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (RASAS). Schiphol 

geeft aan dat voor zogenaamde disconnected handling een korting wordt gegeven op de LTO-

tarieven van 20%. Deze korting is ook van toepassing op afhandeling van vliegtuigen op de 

H/M-pier. De korting voor afhandeling aan de H/M-pier is gebaseerd op een combinatie van de 

geboden faciliteiten, efficiënt gebruik van de infrastructuur van de luchthaven en de 

kwaliteitsperceptie voor passagiers van deze infrastructuur.  

 
121. Schiphol heeft ervoor gekozen de PSC-tarieven niet te differentiëren, vanwege de korting die is 

verwerkt in de LTO-tarieven. Dat besluit valt volgens Schiphol binnen haar beoordelingsvrijheid. 

De PSC-tarieven kunnen volgens haar nog steeds de toets van redelijkheid doorstaan. 

Schiphol stelt dat in de wetgeving en de praktijk een zware nadruk wordt gelegd op 

internationale tariefvergelijkingen voor het bepalen van de redelijkheid van tarieven. Schiphol 

betoogt in dit verband dat het PSC-tarief van Schiphol in vergelijking met andere vergelijkbare 

luchthavens tot de laagste in Europa behoort. De eis van kostenoriëntatie geldt volgens 

Schiphol voor individuele tarieven niet onverkort. Uit eerdere tariefbesluiten zou volgen dat 

binnen de eis van kostenoriëntatie de nodige vrijheid bestaat om tarieven te differentiëren, 

waarbij een individueel tarief niet direct een weerspiegeling hoeft te zijn van de ‘eenheid’ van de 

dienst waarvoor dat tarief in rekening wordt gebracht.  

 
122. Volgens Schiphol refereert easyJet inzake Schiphol-Oost aan een besluit dat niet stand heeft 

gehouden bij de rechter.
70

 De vergelijking met Schiphol-Oost gaat sowieso niet op, omdat de 

H/M-pier volledig onderdeel is van de centrale terminal op Schiphol inclusief alle faciliteiten en 

diensten (bagagesysteem, check-in faciliteiten, security filters, lounges, sanitaire voorzieningen 

etc.). Het is volgens Schiphol volstrekt onjuist om te stellen dat de H/M-pier een zodanig 

specifiek gebied is met een bepaald karakter en faciliteiten dat daarmee een ander tarief 

gerechtvaardigd zou zijn. Volgens Schiphol is er geen reden om aan te nemen dat er een 

wanverhouding bestaat tussen de aangeboden infrastructuur op de H/M-pier en het PSC-tarief, 

zeker niet wanneer daarbij de korting op het LTO-tarief in ogenschouw wordt genomen. 

 

4.5.2.3 Inleiding beoordeling ACM 
123. In de volgende paragrafen beoordeelt de ACM de argumenten die de aanvragers hebben 

aangevoerd met betrekking tot het PSC-tarief op de H/M-pier. Hierbij geeft de ACM eerst een 

korte nadere beschrijving van de functie van pieren als onderdeel van de luchthaven Schiphol 

en van de H/M-pier in het bijzonder. Vervolgens schetst de ACM een aantal specifieke 

uitgangspunten voor de beoordeling. Daarna bespreekt de ACM de verschillende methoden die 

zij kan gebruiken om de redelijkheid van een tarief te beoordelen en in hoeverre deze 

methoden in de onderhavige zaak kunnen worden toegepast. Ten slotte beoordeelt de ACM 

aan de hand van een onderlinge vergelijking van het voorzieningenniveau op de H/M-pier met 

het voorzieningenniveau op enkele andere pieren op de luchthaven Schiphol of het 

passagierstarief voor de H/M-pier voldoet aan de wettelijke vereisten van redelijkheid en non-

discriminatie.  

 

                                                        
70

 easyJet verwijst in haar aanvraag naar het besluit van de ACM van 2 oktober 2013, met kenmerk 104001/54. Dit besluit 

is – in tegenstelling tot hetgeen Schiphol aangeeft – niet vernietigd door de rechter. Het besluit is onherroepelijk 

geworden. 
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4.5.2.4 Het gebruik van pieren binnen het Schipholcomplex 
124. Een pier is een onderdeel van een luchthaventerminal waarbij of waarnaast vliegtuigen kunnen 

worden geparkeerd om passagiers in staat te stellen zich van de terminal naar het vliegtuig te 

verplaatsen en omgekeerd. De daadwerkelijke doorgang die een passagier gebruikt om de pier 

te verlaten of betreden, wordt aangeduid met de term “gate”. 

 

125. De luchthaven Schiphol beschikt over acht pieren, aangeduid met de letters B, C, D, E, F, G, H 

en M. Deze pieren verschillen onderling qua omvang en aantal gates, en in de wijze waarop 

vliegtuigen aan de gate worden afgehandeld. In de wijze van afhandeling maakt Schiphol een 

onderscheid tussen connected handling en disconnected handling. Volgens de definitie van 

Schiphol betreft connected handling een vorm van afhandeling van een vliegtuig, waarbij het 

vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzien is van een aviobrug (ook wel: 

‘vliegtuigslurf’). De aviobrug kan door passagiers worden gebruikt om de afstand tussen het 

vliegtuig en de terminal te overbruggen.
71

 Disconnected handling bestaat volgens de definitie 

van Schiphol uit de afhandeling van een vliegtuig aan een gate of op een open opstelplaats, 

waarbij de luchtvaartmaatschappij geen andere mogelijkheid heeft dan de passagiers de 

afstand tussen het vliegtuig en de terminal per bus of te voet te laten overbruggen.
72

  

 

126. Een ander relevant onderscheid tussen de pieren op Schiphol betreft het type vliegtuigen dat 

aan de betreffende pier kan worden afgehandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen pieren die bestemd zijn voor narrowbody-vliegtuigen en pieren die bestemd zijn voor 

widebody-vliegtuigen. 

 

127. Schiphol maakt in haar tariefstelling geen onderscheid naar de pier waaraan een vliegtuig wordt 

afgehandeld. Op alle pieren gelden dezelfde PSC- en LTO-tarieven. In het LTO-tarief wordt 

echter wel een onderscheid gemaakt naar de vorm van afhandeling bij de gate. In geval van 

afhandeling aan een connected stand wordt het ‘reguliere’ LTO-tarief in rekening gebracht.
 
Bij 

afhandeling aan een disconnected stand wordt een korting gegeven op het LTO-tarief van 

20%.
73

 

 
4.5.2.5 Opzet en gebruik van de H/M-pier 

128. De opzet van de H-pier en de M-pier (hierna tezamen: H/M-pier) verschilt van die van andere 

pieren op Schiphol, aangezien er sprake is van één gebouwdeel waarin feitelijk twee pieren zijn 

gehuisvest. De beide pieren zijn op dezelfde verdieping gelegen, en zijn van elkaar gescheiden 

door een (glazen) afscheidingswand. De H-pier wordt gebruikt voor vluchten naar niet-

Schengenlanden en de M-pier wordt gebruikt voor vluchten binnen het Schengengebied. De H-

pier is voor vertrekkende passagiers uitsluitend bereikbaar via Lounge 3 en een 

verbindingsgang die ook naar de G-pier leidt. De M-pier is voor vertrekkende passagiers 

uitsluitend via Lounge 4 bereikbaar.  

 

129. Op de H/M-pier zijn zeven gates beschikbaar, die zowel voor de H-pier als voor de M-pier 

worden ingezet. Deze gates zijn bestemd voor gebruik door narrowbody-vliegtuigen. Hoewel 

sprake is van gedeeld gebruik van de gates, zijn de passagiersstromen tussen de beide pieren 

volledig van elkaar gescheiden. Daartoe is iedere gate voorzien van twee deuren. Wordt bij de 

gate een M-pier vlucht afgehandeld, dan is alleen de deur aan de M-zijde geopend. Andersom 
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  Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 5. 

72
 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 6. 

73
 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 7-8. 
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is bij een H-pier vlucht alleen de deur aan de H-zijde geopend.
74 

 

 

130. De H/M-pier is volgens Schiphol specifiek ontworpen voor vluchten met een korte draaitijd, 

waarbij het zogenoemde wait in lounge-concept wordt toegepast. Dit betekent dat het 

bekendmaken van de gate voor een vlucht in vergelijking met andere pieren later plaatsvindt.
75

 

Om deze reden verblijven H/M-pier passagiers doorgaans langer in de lounges, tot kort voordat 

hun vliegtuig vertrekt. 

 

131. Op de H/M-pier vindt alleen disconnected handling plaats. Passagiers kunnen het vliegtuig 

uitsluitend te voet met gebruik van het platform bereiken of verlaten. Dit doen zij via een 

zogenoemde pre boarding area. Dit zijn ruimten waar passagiers kort, meestal staand, moeten 

wachten voor vertrek en waar de laatste afhandelingsactiviteiten voor vertrek plaatsvinden. Op 

de H/M-pier zijn geen aviobruggen aanwezig. 

 

4.5.2.6 Uitgangspunten beoordeling PSC-tarief H/M-pier 
132. Schiphol heeft de volgende PSC-tarieven vastgesteld:

76
 

 

 2019 2020 2021 

Per vertrekkende lokale opstappende 
passagier 

€ 13,10 € 14,35 € 15,39 

Per vertrekkende transfer/transit passagier € 5,50 € 6,02 € 6,45 

 
133. De hiervoor genoemde passagierstarieven worden uitsluitend in rekening gebracht voor 

voorzieningen die worden gerekend tot de luchtvaartactiviteiten als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid sub c van het Exploitatiebesluit. Deze bepaling omschrijft passagiersafhandeling als 

luchtvaartactiviteit als volgt: “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.” Voor zover easyJet heeft bedoeld
77

 dat het PSC-tarief mede zou moeten worden 

beoordeeld in het licht van de op Schiphol beschikbare winkel- of horeca voorzieningen, geldt 

dat dit geen luchtvaartactiviteiten zijn in de zin van voornoemd Besluit. Gelet daarop kan het 

niveau van deze voorzieningen niet in de beoordeling worden meegewogen. 

 

134. De ACM beoordeelt in dit besluit voorts alleen het niveau van het passagierstarief voor lokaal 

opstappende passagiers. De H/M-pier wordt namelijk in principe niet voor transferpassagiers 

gebruikt,
78

 hetgeen wordt bevestigd door cijfers van Schiphol over het feitelijke gebruik van de 
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 Verslag schouw Schiphol, ACM/UIT/509462, p. 7. 

75
 Zie: ACM/IN/430966, paragraaf 5.2.1, ACM/UIT/509462, p. 6 en ACM/IN/428233, p. 4 

76
 ACM/IN/430963, p. 10. 

77
 Kenmerk: ACM/IN/428336, Responses to ACM’s questions of 29

th
 January 2019 on the appeal by easyJet on 

Schiphol’s charges for 2019-2021, onder further remarks op p. 5. 

15th February 2019 

78
 Kenmerk: ACM/IN/430966,  paragraaf 5.2.1, p. 20: ” Allocation restrictions for Pier H/M In addition to the general 

allocation restrictions (see section 5.1), the following restrictions apply to flights at Pier H/M: Available exclusively for 

airlines that offer point-to-point connections to and from Schiphol. Available exclusively for flights that do not offer their 

passengers any transfer possibilities (interlining, through check-in) at Schiphol…….”  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/18/034503, ACM/18/034504, ACM/18/034507, ACM/18/034512 en ACM/19/035154 

Documentnr. ACM/UIT/515015 
 

 
 

35/61 
 

H/M-pier.
79 

Het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers is uitsluitend verschuldigd 

voor vertrekkende passagiers. 

 

4.5.2.7 Methode van beoordeling redelijkheid PSC tarief H/M-pier 
135. Zoals blijkt uit hetgeen in paragraaf 4.2.1. is uiteengezet met betrekking tot het 

beoordelingskader voor de redelijkheid van tarieven, houdt de eis van redelijkheid in dat er 

geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de 

tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer 

worden beoordeeld: 

 
- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 

- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke 

activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 

- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  

 

De vraag of deze toetsen worden gebruikt en in welke mate zij meewegen bij de 

redelijkheidsbeoordeling, hangt af van de economische relevantie voor de concrete casus. 

 
136. In de onderhavige zaak komt de ACM tot de conclusie dat de beste methode om de redelijkheid 

van het PSC-tarief voor de H/M-pier te onderzoeken bestaat uit een vergelijking van de 

geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs. Dit doet de ACM in de vorm van een interne 

benchmark binnen de luchthaven Schiphol, door een vergelijking te maken tussen het niveau 

van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt 

geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor passagiers die vertrekken vanaf 

andere, vergelijkbare pieren van de luchthaven Schiphol. Dit is volgens de ACM een geschikte 

methode, omdat de aanvragers niet klagen over de hoogte van het PSC-tarief van Schiphol in 

algemene zin. Zij klagen alleen over de hoogte van het PSC-tarief op de H/M-pier in vergelijking 

met de andere pieren op Schiphol. Daarom ligt het voor de hand dat de ACM ook bij haar 

beoordeling aansluit bij het uitgangspunt dat het PSC-tarief van Schiphol in algemene zin niet 

onredelijk is.  

 

137. De ACM ziet in dit geval geen toegevoegde waarde in het uitvoeren van een (externe) 

tarievenbenchmark ten opzichte van andere luchthavens of het maken van een vergelijking van 

het tarief met de onderliggende kosten. Dat licht de ACM hierna toe. 

 

138. Een externe benchmark zou in deze situatie mogelijk van nut kunnen zijn om een beeld te 

vormen van de wijze waarop andere luchthavens in hun tarieven omgaan met pieren als de 

H/M-pier (ook wel genoemd: low cost-pieren), maar ten behoeve van een dergelijke vergelijking 

heeft de ACM geen geschikte peergroup kunnen vaststellen. Uit een inventarisatie onder 

partijen zijn als mogelijke peergroup-luchthavens, die zowel over een low cost-pier als over 

normale pieren beschikken, alleen de luchthavens van Kopenhagen, Bordeaux, Lyon en 

Marseille
80

 naar voren gekomen.
81

  

 

                                                        
79

 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 12. 

80
 KOBENHAVN/KASTRUP airport, (ICAO code: EKCH); BORDEAUX-MERIGNAC airport (ICAO code: LFBD); LYON 

SAINT-EXUPERY airport (ICAO -code: LFLL); MARSEILLE-PROVENCE airport (ICAO -code: LFML) 

81
  Kenmerk: ACM/IN/432717. 
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139. De Europese Commissie merkt in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en 

luchtvaartmaatschappijen
82

 op dat er sprake dient te zijn van een voldoende aantal 

„referentieluchthavens” om een geschikte benchmark te kunnen uitvoeren. Voor de vaststelling 

of een luchthaven voldoende vergelijkbaar is om als referentieluchthaven te kunnen worden 

beschouwd, geeft de Europese Commissie verschillende indicatoren die dienen te worden 

gebruikt, waarbij als eerste de verkeerstromen worden genoemd. 

 

140. Eurostat heeft verschillende cijfers over de verkeerstromen van alle Europese luchthavens.
83

 

Lyon, Marseille en Bordeaux zijn in 2018 in totale passagiersaantallen aanzienlijk kleiner dan 

Copenhagen Airport en Schiphol. De drie Franse luchthavens hebben daarnaast ook een veel 

groter aandeel binnenlandse vluchten en een kleiner aandeel EU-vluchten dan Copenhagen 

Airport en Schiphol (zie Tabel 1 hieronder). 

 
Tabel 1: Aandeel verkeerstromen in 2018 in totaal aantal vervoerde passagiers

84
 

Luchthaven 
Totaal aantal vervoerde 

passagiers 
Aandeel binnenlandse 

passagiers 
Aandeel EU 

passagiers 

Kobenhavn/Kastrup  30.191.525 6% 66% 

Bordeaux-Merignac  6.752.682 49% 40% 

Lyon Saint-Exupery  10.975.608 33% 46% 

Marseille-Provence  9.327.787 40% 38% 

Amsterdam/Schiphol  70.979.494 0% 60% 

Bron: Eurostat 

 
141. Daarmee bestaat deze vergelijkingsgroep uit slechts vier luchthavens, waarvan slechts één 

(Copenhagen) onderdeel is van de door Schiphol zelf gebruikte peergroup van min of meer met 

Schiphol vergelijkbare luchthavens. De ACM acht deze vier luchthavens als vergelijkingsgroep 

te klein en daarnaast te onderling eenzijdig (drie van de vier luchthavens liggen in Frankrijk)
85

 

om voor dit onderdeel van de aanvraag tot een zinvolle tarievenbenchmark te kunnen komen. 

Gelet daarop kan een tarievenbenchmark geen bijdrage leveren aan de beoordeling of het 

passagierstarief op de H/M-pier redelijk is. 

 
142. Om verschillende redenen is de ACM van oordeel dat, naast tarievenbenchmarking, ook een 

vergelijking met onderliggende kosten in de onderhavige zaak geen geschikt instrument is. Dit 

licht de ACM hierna toe. 

 

143. Vooropgesteld kan worden dat voor individuele tarieven die Schiphol vaststelt binnen het 

geheel van haar luchtvaartactiviteiten, geen afzonderlijke kostenoriëntatieverplichting geldt. De 

                                                        
82

 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 

(2014/C 99/03) 

83
 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/avia_pa_esms.htm.  

84
 Volgens de beschrijving van Eurostat: “All passengers on a particular flight (with one flight number) counted once only 

and not repeatedly on each individual stage of that flight.”, zie 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/avia_pa_esms_an3.pdf.  

85
 De Europese Commissie verwijst in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 

ook naar de verschillende geografische gebieden van waaruit passagiers zouden kunnen worden aangetrokken. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/avia_pa_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/avia_pa_esms_an3.pdf
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tarieven voor de luchtvaartactiviteiten moeten alleen als geheel kostengeoriënteerd zijn.
86

 Dit 

betekent dat het PSC-tarief – hoewel dit moet voldoen aan het redelijkheidsvereiste – op 

zichzelf niet kostengeoriënteerd hoeft te zijn.  

 

144. Een vergelijking van het PSC-tarief met de onderliggende kosten op de H/M-pier ten opzichte 

van andere pieren zou in dit specifieke geval een wijze van kostentoerekening naar pieren 

vereisen, die niet aansluit bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie van de 

luchthaven Schiphol. In het toerekeningssysteem van Schiphol wordt voor de toerekening van 

de kosten binnen de terminal een nader onderscheid gemaakt naar gebouwdelen.
87

 Voor een 

kostentoerekening naar specifieke pieren volstaat deze opdeling in gebouwdelen echter niet. 

Tijdens het onderzoek in het kader van deze aanvragen is gebleken dat de administratie van 

Schiphol niet is ingericht op het volledig en precies toerekenen van operationele kosten naar 

(specifieke delen van) gebouwdelen in het terminalcomplex, zoals dat nodig zou zijn voor de 

beoordeling van de onderhavige aanvragen. Zo rekent Schiphol kosten toe aan het gebouwdeel 

H-pier (inclusief M-pier), en niet aan de H- en M-pier afzonderlijk.
88

 Daarnaast gebruiken 

vertrekkende passagiers van de H-pier een deel van het gebouwdeel G-pier. H-pier passagiers 

gebruiken voornamelijk Lounge 3 en vertrekkende passagiers van de M-pier Lounge 4. Beide 

lounges zijn geen aparte gebouwdelen, maar zijn onderdeel van het gebouwdeel Terminal 3 

(West). Lounge 3 wordt verder voornamelijk ook gebruikt door passagiers van de F-pier en de 

G-pier.
89

  

 

145. Voorts is gebleken dat de kosten toegerekend aan de verschillende lounges niet één op één uit 

de administratie te halen zijn, omdat een lounge geen administratief gebouwdeel is. Dit houdt in 

dat de gepresenteerde cijfers niet als volledig kunnen worden beschouwd.
90

 Als gevolg hiervan 

zijn de door Schiphol gerapporteerde kosten niet eenduidig en niet volledig te herleiden naar 

kosten voor vertrekkende passagiers in relatie tot de H-pier en de M-pier. 

 
146. De toerekening van de wel beschikbare kostengegevens naar deze beperkte delen van het 

terminalcomplex is mede als gevolg van het voorgaande deels arbitrair. Eventueel te vinden 

kostenverschillen (per vierkante meter en/of passagier) kunnen verder nog beïnvloed worden 

door specifieke omstandigheden. Zo is tijdens het onderzoek gebleken dat de H/M-pier relatief 

lang is. Een eventueel hieruit voortvloeiend kostenverschil heeft echter geen of geen 

rechtstreekse relatie met eventuele kwaliteitsverschillen in relatie tot de H/M-pier en andere 

pieren.  

 
147. Daar komt nog bij dat kostenverschillen uiteindelijk moeten worden vertaald naar een mogelijk 

tariefverschil. De kosten zijn voor wat betreft gebruik van een deel van de G-pier en Lounge 3 

mede toerekenbaar aan gebruik door transferpassagiers. Er worden twee soorten 

passagierstarieven gehanteerd (een tarief voor opstappende en een tarief voor 

transferpassagiers), die wettelijk niet afzonderlijk kostengeoriënteerd hoeven te zijn. Dit maakt 

het arbitrair om kostenverschillen aan specifieke tarieven toe te rekenen. Kostenverschillen 

                                                        
86

 Zie artikel 8.25dc, derde en vierde lid van de Wlv. 

87
 Zie het besluit van  de ACM van 19 juli 2018, met kenmerk ACM/UIT/497570 (Besluit Toerekeningssysteem Schiphol 

2019-2021), rn. 144. 

88
 Zie pagina 51 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-

2021, te raadplegen via https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021.  

89
 Kenmerk: ACM/IN/431358, antwoorden op de vragen 13 tot en met 17. 

90
 Kenmerk: ACM/IN/431358 antwoorden op de vragen 13 tot en met 17. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021
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kunnen niet eenduidig aan het tarief voor opstappende en het tarief voor transferpassagiers 

worden toegerekend. 

 
148. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat de meest zinvolle methode om de 

redelijkheid van het PSC-tarief voor gebruik van de H/M-pier te bepalen, bestaat uit het maken 

van een vergelijking tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief 

voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden 

voor passagiers die vertrekken vanaf andere, vergelijkbare pieren van de luchthaven Schiphol. 

 

4.5.2.8 Vergelijking van (de kwaliteit van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de 

H/M-pier met andere pieren 

 

Inleiding 
149. In dit onderdeel onderzoekt de ACM in hoeverre er sprake is van verschillen in (de kwaliteit 

van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de H/M-pier in vergelijking met andere 

pieren op de luchthaven Schiphol.  

 

150. Uit het onder paragraaf 4.2.1. van dit besluit uiteengezette beoordelingskader met betrekking 

tot redelijkheid volgt dat niet ieder verschil in voorzieningen tussen de H/M-pier en de andere 

pieren tot de conclusie kan leiden dat het hanteren van eenzelfde tarief voor de pieren 

onredelijk is. Een tarief is immers pas onredelijk als er sprake is van een wanverhouding tussen 

dat tarief en hetgeen daarvoor wordt geboden. De ACM merkt hierbij op dat de term 

‘wanverhouding’ door de wetgever niet nader is ingevuld. In die situatie ligt het voor de hand 

aansluiting te zoeken bij de taalkundige betekenis van het woord. Volgens Van Dale betekent 

het woord wanverhouding: een heel onevenredige verhouding. Gelet daarop zal het hanteren 

van eenzelfde tarief voor het gebruik van de H/M-pier als voor de andere pieren op Schiphol 

pas onredelijk kunnen zijn, indien tussen deze pieren evidente en significante verschillen in het 

voorzieningenniveau worden geconstateerd.  

 

151. Het voorgaande geldt eens te meer nu het PSC-tarief voor veel meer dan alleen het gebruik 

van de pierfaciliteiten in rekening wordt gebracht. Het PSC-tarief omvat het gebruik van het 

gehele pakket van passagiersafhandelingsdiensten, waaronder – naast de pieren – de lounges, 

vertrek- en aankomsthallen, bagageafhandelingssystemen en voorrijwegen. Derhalve kan 

worden vastgesteld dat de aanvragers klagen over een deel van het pakket aan diensten dat 

aan hen onder het PSC-tarief wordt geboden. 

 

152. De ACM spitst haar onderzoek toe op de door de aanvragers genoemde onderwerpen: 

 

 het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels; 

 de diensten en voorzieningen op de H/M-pier zelf; 

 het niveau van investeringen in de H/M-pier. 

 

Hierna gaat de ACM nader in op ieder van deze onderwerpen. 

 

Aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels 
153. De aanvragers betogen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in 

desks en bagagecarrousels in relatie tot de H/M-pier. Volgens easyJet zijn er voor de H/M-pier 

maximaal 14 check-in desks beschikbaar, terwijl er voor Schiphol als geheel 333 check-in 

desks en 27 automatische bagage-afgifte apparaten beschikbaar zijn. Qua bagagecarrousels 

stelt easyJet dat er voor Schiphol als geheel 31 carrousels beschikbaar zijn, terwijl voor de H-
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pier slechts 2 carrousels (2,5 bij piekdrukte) beschikbaar zijn. easyJet geeft aan dat deze 

verschillen het disproportionele karakter van het H/M-pier tarief aantonen, in het bijzonder in het 

licht van het feit dat 10% van het Schiphol verkeer op deze pier wordt afgehandeld.  

 
154. De ACM overweegt met betrekking tot de check-in desks dat uit informatie van Schiphol blijkt 

dat deze niet specifiek aan één pier zijn gekoppeld. Uit de Check-In Desk Allocation Rules 

(CIDAR) van Schiphol blijkt dat de check-in desks in bijvoorbeeld Vertrekhal 3 bestemd zijn 

voor check-in voor de pieren E, F, G, H en M, en een gedeelte van de D-pier.
91

 Daarnaast blijkt 

dat een aantal luchtvaartmaatschappijen met een Schengen-bestemming die vanaf de pieren B 

en C vliegen, als gevolg van capaciteitstekorten in Vertrekhal 1 ook gebruik moeten maken van 

de check-in desks in Vertrekhal 3. Volgens opgaaf van Schiphol zijn er in de periode 2019-2021 

143 check-in desks beschikbaar in Vertrekhal 3. In Vertrekhal 1 zijn in totaal 45 check in balies 

beschikbaar in de periode 2019-2021.
92

 

 

155. De ACM wijst er voorts op dat tijdens de schouw is gebleken dat easyJet over 14 desks 

beschikt, omdat dit het aantal is dat zij heeft aangevraagd. easyJet heeft tijdens de schouw 

bevestigd dat zij op basis van de CIDAR de mogelijkheid heeft om meer desks aan te vragen, 

maar dat zij ervoor kiest om gebruik te maken van 14 desks.
93

 

 

156. Op grond van het voorgaande is de ACM niet gebleken dat er sprake is van een gebrek aan 

beschikbaarheid van check-in desks in relatie tot specifiek de H/M-pier in vergelijking met de 

rest van de luchthaven. Dat er naar verhouding voor de H/M-pier mogelijk minder desks worden 

gebruikt dan voor andere pieren, maakt dit niet anders. 

 

157. Met betrekking tot het aantal beschikbare bagagecarrousels overweegt de ACM het volgende. 

Uit door Schiphol aangeleverde informatie blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels 

– net als geldt voor check-in desks – niet gekoppeld is aan een specifieke pier. Voor de 

luchtvaartmaatschappijen die vanuit Vertrekhal 3 opereren, zijn in totaal 17 carrousels 

beschikbaar. Schiphol wijst de beschikbare carrouselcapaciteit toe op basis van drie factoren, 

zijnde 1) het vluchtschema inclusief vliegtuigtype, 2) het aantal passagiers per vlucht en 3) het 

gemiddelde aantal koffers van het voorgaande jaar per luchtvaartmaatschappij.
94

 

 

158. Uit het voorgaande blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels niet gerelateerd is aan 

de vraag of een luchtvaartmaatschappij gebruikmaakt van de H/M-pier. Voorts blijkt daaruit dat 

de toewijzing van carrouselcapaciteit plaatsvindt op basis van een non-discriminatoire 

procedure. Gelet hierop ziet de ACM ook met betrekking tot deze voorziening geen 

aanwijzingen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid in relatie tot specifiek de 

H/M-pier in vergelijking met de rest van de luchthaven. 

 

159. Op basis van het voorgaande komt de ACM tot de conclusie dat het onderdeel van de 

aanvragen met betrekking tot het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels niet 

gegrond is. 

 

Diensten en voorzieningen op de H/M-pier 

                                                        
91

 Kenmerk: ACM/IN/431249, p. 7. 

92
  Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoorden op vragen 8 en 9. 

93
 Kenmerk: ACM/UIT/509462, p. 5. 

94
 Kenmerk: ACM/IN/432482. 
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160. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM het niveau van de algemene voorzieningen die 

worden gebruikt door passagiers die via de H/M-pier reizen. Daarbij wordt specifiek ingegaan 

op voorzieningen die zich achter de beveiligingscontrole bevinden. Schiphol en de 

luchtvaartmaatschappijen hebben namelijk aangegeven dat vertrekkende passagiers het 

merendeel van de tijd verblijven in ruimtes na de security filters. De beschikbare voorzieningen 

na de beveiligingscontrole betreffen voorzieningen in de lounges en pieren. Deze kunnen op 

basis van verschillende parameters onderzocht worden. Een nadere uitleg van de wijze waarop 

de beschikbare voorzieningen zijn bepaald en de parameters waarop deze zijn onderzocht, is 

opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. 

 

161. Schiphol heeft inclusief de H-pier en de M-pier in totaal acht pieren. Naar het oordeel van de 

ACM zijn de H- en M-pieren het best te vergelijken met de B-pier en de C-pier. Deze pieren 

worden namelijk vooral gebruikt voor hetzelfde type vliegtuigen, zijnde narrowbody-vliegtuigen. 

De andere pieren op het terminalcomplex worden voornamelijk gebruikt door widebody-

vliegtuigen, welke mede worden ingezet voor intercontinentale vluchten. Om die reden wordt in 

het hiernavolgende een vergelijking gemaakt tussen de H-pier en de M-pier enerzijds en de B-

pier en de C-pier anderzijds.
95

 

 
162. Voor de selectie van indicatoren die de kwaliteit van een pier bepalen, sluit de ACM zoveel 

mogelijk aan bij normen die binnen de luchtvaartsector worden gebruikt. Schiphol hanteert
96

 in 

haar overleggen met de luchtvaartmaatschappijen over capaciteit van de infrastructuur onder 

meer kwaliteitsnormen van IATA.
97

 Volgens de IATA Airport Development Reference Manual 

gelden als criteria voor de lounges en de pieren de hoeveelheid zitruimte per passagier, het 

aantal zitplaatsen per passagier en de beschikbaarheid van de rolpaden in de route naar een 

gate.
98

 

 

163. In aanvulling op de hiervoor genoemde IATA-indicatoren, onderzoekt de ACM ook enkele 

indicatoren die tijdens de schouw aan de orde zijn gekomen. Dit betreft de beschikbaarheid van 

toiletfaciliteiten voor passagiers
99

 en de beschikbare ruimte bij de gates en in de pre-boarding 

areas.
100

 De ACM neemt deze indicatoren mee in haar beoordeling, omdat enkele 

luchtvaartmaatschappijen tijdens de schouw hebben gesteld dat er op deze onderdelen sprake 

zou zijn van een gebrek aan capaciteit op de H/M-pier, en de ACM het aannemelijk acht dat 

deze aspecten van invloed kunnen zijn op de kwaliteit (in termen van passagierscapaciteit en –

comfort) van een pier. 

 
164. Met betrekking tot zitplaatsen merkt de ACM het volgende op. Op Schiphol is er een 

onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële zitplaatsen. Commerciële zitplaatsen zijn 

zitplaatsen behorend bij een commerciële voorziening op Schiphol. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan zitplaatsen bij fast food restaurants of bij een koffiebar op de pier. Niet-

                                                        
95

 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 

96
 Kenmerk: ACM/IN/433468, bijlage “20180615 ICP 2019-2023 Capacity Dashboard”, p. 5. 

97
 IATA = International Air Transport Association, een wereldwijde brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. 

98
 IATA Airport Development Reference Manual, 10th edition, 4

th
 release, October 2016, p. 315 en p. 307: “The level of 

service may be expressed in terms of: (…) Unit area per occupant for holding facilities; and Available cross-sectional area 

and availability of movement-assisted devices (i.e.: moving walkways, automated people movers, etc.) for circulation 

facilities.”  

99
 Kenmerk: ACM/UIT/509723, p. 6. 

100
 Kenmerk: ACM/UIT/509723, p. 7. 
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commerciële zitplaatsen zijn toegankelijk zonder dat de passagier een verplichting heeft om 

een consumptie te nuttigen. Bij de bepaling van het voorzieningenniveau is alleen uitgegaan 

van de niet-commerciële zitplaatsen. Alleen deze zitplaatsen kunnen worden beschouwd als 

afhandelingsactiviteiten van passagiers in de zin van de Wet luchtvaart. 

 
165. Om het niveau van beschikbaarheid van voorzieningen te kunnen beoordelen, is het niet 

voldoende om alleen te kijken naar het aantal voorzieningen per pier of per gate. Er dient ook 

rekening te worden gehouden met de drukte op de betreffende pieren. Om die reden dient de 

berekening gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. De ACM gaat daarbij 

uit van het geprognosticeerd totale aantal vertrekkende passagiers in de drukste week van het 

jaar (week 29). Om de beschikbaarheid van de voorzieningen goed te kunnen vergelijken, 

wordt het aantal voorzieningen weergegeven per 1.000 vertrekkende passagiers.  

 
166. Bepaalde ruimtes op Schiphol worden gezamenlijk gebruikt voor passagiers van meerdere 

pieren. Zo wordt Lounge 3 door passagiers van de H-Pier, de G-Pier en de F-Pier gebruikt. 

Voorzieningen in ruimtes die door passagiers van meerdere pieren gezamenlijk worden 

gebruikt, worden toegerekend aan de passagiers van individuele pieren naar rato van de 

aantallen passagiers op de pieren die gezamenlijk van de voorzieningen gebruikmaken.
101

 

 
167. De weging tussen de verschillende faciliteiten zal aan het einde van deze paragraaf plaats 

vinden. 

 

4.5.2.9 Uitkomsten vergelijking van de voorzieningen
102

 

  

Niet-commerciële zitplaatsen 
168. In onderstaande tabel is het aantal beschikbare niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 

passagiers weergegeven die beschikbaar zijn op de pieren en in de bijbehorende lounges.  

 
Tabel 2: Aantal niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 17 19 20 19 

C-pier (pier + lounge 1) 8 12 11 10 

H-pier (pier + lounge 3) 10 11 11 10 

M-pier (pier + lounge 4) 9 8 15 11  

 
169. De aantallen niet-commerciële zitplaatsen die beschikbaar zijn voor passagiers die vertrekken 

vanaf de C, H en M-pieren zijn nagenoeg vergelijkbaar. Voor vertrek op de B-pier zijn wel bijna 

het dubbele aantal niet-commerciële zitplaatsen beschikbaar. 

 
170. Gelet op het wait-in-lounge concept dat op de H/M-pier wordt gehanteerd, heeft de ACM ook 

gekeken of bovenstaande analyse anders wordt indien enkel naar de beschikbaarheid in een 

lounge wordt gekeken. Dit concept houdt in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in 

de lounge verblijven. Gelet hier op heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook 

                                                        
101

 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 

102
 Zie voor de formules en de brongegevens die aan tabellen 2 t/m 7 ten grondslag liggen, het bestand met kenmerk 

ACM/INT/388627 en bijlage 1 bij dit besluit. 
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gekeken of de uitkomst anders wordt indien voor passagiers op de H- en M-pieren enkel naar 

de beschikbaarheid in de lounge wordt gekeken.  

 
Tabel 3: Aantal niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek (wait 
in lounge) 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 17 19 20 19 

C-pier (pier + lounge 1) 8 12 11 10 

H-pier (lounge 3) 2 2 2 2 

M-pier (lounge 4) 5 4 11 7  

 
171. Uitgaande van de hiervoor genoemde benadering zijn er voor passagiers die vertrekken vanaf 

de H- en M-pier beduidend minder zitplaatsen beschikbaar dan op de pieren B en C. Dit geldt 

met uitzondering van het jaar 2021, waarin voor Lounge 4 een uitbreiding is gepland van het 

aantal niet commerciële zitplaatsen. Opgemerkt zij echter dat deze benadering niet zal 

aansluiten bij de realiteit, omdat bekend is dat passagiers ook bij het wait in lounge-concept 

een deel van hun tijd op de pier doorbrengen. De ACM beschikt echter niet over gegevens 

waaruit blijkt hoeveel tijd dit exact is. 

 

Passagierstoiletten 

 
Tabel 4: Aantal passagierstoiletten per 1.000 vetrekkende passagiers in de piekweek 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 0,5 0,6 0,6 0,6 

C-pier (pier + lounge 1) 0,4 0,6 0,5 0,5 

H-pier (pier + lounge 3) 0,8 0,9 0,8 0,8 

M-pier (pier + lounge 4) 1,5 1,3 1,2 1,3  

 
172. Voor passagiers van de H- en M-pieren zijn meer passagierstoiletten beschikbaar per 1.000 

passagiers dan voor vertrekkende passagiers op de B- en C-pieren. 

 
173. Het gehanteerde wait-in-lounge concept op de H/M-pier houdt als gezegd in dat passagiers op 

deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse 

voor de H/M-pier alleen naar de beschikbaarheid van de passagierstoiletten in de lounges 

gekeken, dan is de beschikbaarheid van toiletten voor passagiers voor de M-pier nog vrijwel 

gelijk aan de B-pier en C-pier. Voor passagiers van de H-pier zijn er beduidend minder toiletten 

aanwezig. Als gezegd is deze benadering echter (zeer) streng voor Schiphol, omdat passagiers 

in de praktijk ook een deel van hun tijd op de pier zullen doorbrengen. 

 
Tabel 5: Aantal passagierstoiletten per 1.000 vetrekkende passagiers in de piekweek (wait in lounge) 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 0,5 0,6 0,6 0,6 

C-pier (pier + lounge 1) 0,4 0,6 0,5 0,5 

H-pier (lounge 3) 0,2 0,2 0,2 0,2 

M-pier (lounge 4) 0,6 0,5 0,5 0,5 
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Gates/pre-boarding areas 
174. Op de H- en M-pieren bevinden zich zogenaamde pre boarding areas. Dit zijn ruimtes waarin 

passagiers verblijven kort voordat ze het platform betreden. Op de overige pieren zijn gates 

beschikbaar. Deze ruimten kennen dezelfde functionaliteit als pre boarding areas. Verschil is 

dat op de andere pieren meer zitplaatsen beschikbaar zijn in de gates. 

 
Tabel 5: Aantal m2 gates/pre boarding areas per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 28 31 32 30 

C-pier (pier + lounge 1) 12 20 18 17 

H-pier (pier + lounge 3) 37 39 38 38 

M-pier (pier + lounge 4) 47 41 39 43  

 
175. Op de H- en M-pieren zijn meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar per 

1.000 vertrekkende passagiers dan op de B- en C-pieren. 

 

Loopafstanden 
176. Een andere relevante parameter voor de kwaliteit van een pier is de afstand die een passagier 

moet afleggen vanaf een lounge tot een gate of pre boarding area. 

 
Tabel 6: Totale loopafstand (in meters) vanaf lounge naar einde pieren 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 623 623 623 623 

C-pier (pier + lounge 1) 272 272 272 272 

H-pier (pier + lounge 3) 639 639 639 639 

M-pier (pier + lounge 4) 515 515 515 515 

 
177. De loopafstand op de H- en M-pieren is vergelijkbaar met de loopafstand voor de B-pier, maar 

is veel langer dan op de C-pier. Schiphol maakt echter gebruik van elektrische rolpaden om 

grotere afstanden binnen het terminalcomplex te overbruggen. Daarom heeft de ACM ook 

gekeken naar de lengte van deze elektrische rolpaden en het deel van de loopafstand dat met 

behulp van een elektrisch rolpad kan worden afgelegd. 

 
Tabel 7: Lengte van de rolpaden (in meters) per pier 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

B-pier (pier + lounge 1) 167 167 167 167 

C-pier (pier + lounge 1) 143 143 143 143 

H-pier (pier + lounge 3) 119 119 119 119 

M-pier (pier + lounge 4) 109 109 109 109  

 
178. Op de C-pier is de loopafstand niet alleen kleiner, maar zij kan ook voor een veel groter deel 

met behulp van een elektrisch rolpad worden afgelegd. Dit geldt ook voor de B-pier, die qua 

loopafstand gelijkwaardig is aan de H/M-pier maar over een grotere lengte aan elektrische 

rolpaden beschikt. 
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Conclusie vergelijking beschikbaarheid voorzieningen achter de veiligheidscontrole. 

179. De ACM heeft de beschikbaarheid onderzocht van verschillende voorzieningen voor passagiers 

die vertrekken vanaf de H-pier en vanaf de M-pier in relatie tot de B-pier en de C-pier.  

 
180. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er per 1.000 vertrekkende passagiers op de H-pier en 

de M-pier niet significant minder zitplaatsen of toiletten beschikbaar zijn dan op de B-pier en de 

C-pier. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse rekening gehouden met het wait in lounge 

concept dan is het aantal beschikbare zitplaatsen per 1.000 passagiers op de H- en M-pieren 

beduidend minder in vergelijking met de B- en C-pieren. Dit geldt ook voor de toiletten in 

Lounge 3. Opgemerkt zij dat de wait in lounge-benadering zeer streng is voor Schiphol. In de 

praktijk zullen passagiers van de H-pier en de M-pier ook enige tijd op de pieren verblijven. 

 
181. Op de H-pier en de M-pier zijn er meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar 

per 1.000 passagiers dan op de B-pier en op de C-pier. Passagiers dienen echter wel een 

grotere afstand te lopen om hun gate/pre-boarding area te bereiken. De afstand op de C-pier is 

beduidend korter. Met betrekking tot de B-pier geldt dat de afstand vergelijkbaar is met die op 

de H- en M-pieren, hoewel passagiers die vanaf de B-pier vertrekken minder hoeven te lopen 

dan op de H- en M-pieren vanwege de langere elektrische rolpaden op de B-pier. 

 
182. Naar het oordeel van de ACM is het beeld op totaalniveau niet eenduidig te noemen. Er kan 

niet worden gesteld dat er voor vertrekkende passagiers op de H- en M-pieren voor alle 

bekeken indicatoren (beduidend) minder voorzieningen beschikbaar zijn. Op grond hiervan is er 

geen sprake van evident aanwezige verschillen in beschikbare voorzieningen tussen de H-pier 

en de M-pier enerzijds en de B-pier en de C-pier anderzijds. 

Overige passagiersvoorzieningen 

183. De ACM benadrukt – onder verwijzing naar randnummer 151 hiervoor – dat het PSC-tarief voor 

vertrekkende passagiers niet alleen in rekening wordt gebracht voor voorzieningen achter de 

veiligheidscontrole. Het PSC-tarief wordt ook in rekening gebracht voor gebruik van 

voorzieningen aan de landzijde van de luchthaven, zoals de vertrekhallen, aankomsthallen en 

voorrijwegen. Deze voorzieningen worden gebruikt voor passagiers van alle pieren. De 

aanvragers hebben niet aangevoerd dat deze voorzieningen niet of minder beschikbaar zouden 

zijn voor passagiers voor de H-pier en de M-pier. Mede gelet daarop gaat de ACM er vanuit dat 

er geen sprake is van een verschil in beschikbaarheid van deze voorzieningen. 

 

Niveau van investeringen 
184. De aanvragers voeren voorts aan dat er sprake is van een groot verschil in geplande 

investeringen in de H/M-pier in vergelijking met de rest van Schiphol. Volgens hen maakt dit 

verschil dat het toepassen van hetzelfde PSC-tarief voor de H/M-pier in strijd is met het 

redelijkheidsvereiste. In dit kader geeft easyJet aan dat in de periode 2019-2023 met betrekking 

tot de H/M-pier € 4 miljoen wordt geïnvesteerd in Lounge 4, terwijl voor de rest van Schiphol 

€ 1,5 miljard wordt geïnvesteerd in het capital programme en op het gebied van capaciteit.  

 
185. Los van de vraag of de door easyJet genoemde bedragen correct zijn, is de ACM van oordeel 

dat een verschil in investeringsbedragen als zodanig geen rechtstreekse relatie heeft met 

kosten- of kwaliteitsverschillen. De door easyJet genoemde voorbeelden zijn als zodanig 

moeilijk met elkaar te vergelijken. De investeringen in Lounge 4 betreffen een renovatie en 

uitbreiding van een bestaande lounge. De investeringen in het capital programme betreffen 

onder andere de bouw van een volledig nieuw terminalgebouw en een nieuwe pier. Een relatief 
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klein investeringsbedrag voor aanpassing van een bestaand gebouw kan in theorie een even 

grote capaciteitsvergroting en kwaliteitsverbetering tot gevolg hebben als volledige nieuwbouw. 

 
186. Het vorenstaande laat onverlet dat er een relatie kan bestaan tussen investeringen en de 

beschikbaarheid van passagiersvoorzieningen. Verder geldt dat Schiphol hoe dan ook zelf 

verantwoordelijk is voor voldoende capaciteit in het passagiersafhandelingsproces.
103

 De 

(relatieve) capaciteit van het passagiersafhandelingsproces is echter reeds meegewogen in de 

beoordeling van het voorzieningenniveau, die in de paragrafen hiervoor is uitgevoerd. Voor 

zover investeringen in het passagiersafhandelingsproces van invloed zijn op de beschikbare 

(relatieve) capaciteit van de H/M-pier, zijn deze derhalve reeds meegenomen in de beoordeling. 

Gelet daarop vormt het niveau van investeringen in dit geval geen aanwijzing voor het hanteren 

van onredelijke tarieven door Schiphol. 

 

4.5.2.10 Conclusie redelijkheid PSC-tarief H/M-pier 

 
187. Hiervoor zijn drie toetsen besproken om te bepalen of het PSC-tarief voor vertrekkende 

passagiers die gebruik maken van de H/M-pier redelijk is.  

 

188. De ACM concludeert dat een vergelijking van kostenverschillen geen bruikbare methode is om 

in deze zaak de redelijkheid van het PSC-tarief te kunnen bepalen. Een internationale 

tarievenbenchmark kan evenmin een bijdrage leveren aan de beoordeling of dit tarief op de 

H/M-pier redelijk is. 

 
189. Een vergelijking van de beschikbare passagiersvoorzieningen voor passagiers die 

gebruikmaken van de H-pier en de M-pier en de andere pieren op de luchthaven Schiphol is 

voor de beoordeling van de aanvraag het meest relevant. Dat geldt zowel inhoudelijk, als gelet 

op de wijze waarop de aanvraag is geformuleerd. Bij deze vergelijking is niet gebleken dat er 

sprake is van evidente verschillen in passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruik 

maken van de verschillende pieren. De ACM acht het daarom redelijk dat Schiphol een gelijk 

passagierstarief hanteert voor passagiers die vertrekken vanaf de H/M-pier als voor de overige 

pieren.  

 

4.5.2.11 Beoordeling discriminatie PSC-tarief H/M-pier 

 
190. De ACM heeft hiervoor geconcludeerd dat niet gebleken is dat er sprake is van evidente 

verschillen in voorzieningenniveau tussen passagiers van de H/M-pier in vergelijking met 

andere pieren. De ACM concludeert op grond hiervan ook dat er geen sprake is van 

ongelijkwaardige prestaties en daarmee geen sprake is van een discriminator PSC-tarief op de 

H/M-pier. 

4.5.3 LTO-tarief G-pier 

 

4.5.3.1 Samenvatting aanvraag 

 

                                                        
103

 Zie ook p. 20 van het jaarverslag van de Schiphol Group 2018, door de ACM geregistreerd onder ACM/IN/432716: “Als 

luchthavenexploitant zijn we verantwoordelijk voor de capaciteit van de infrastructuur en de processen die reizigers, 

airlines, vracht en bagage faciliteren”. 
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191. easyJet betoogt dat de voor de H/M-pier geldende korting op de LTO-tarieven in geval van 

“disconnected handling” ten onrechte niet (ook) op de G-pier wordt toegepast. easyJet stelt dat 

zij door gebrek aan capaciteit op de H/M-pier gedwongen wordt gebruik te maken van de G-

pier. De faciliteiten op de G-pier komen volgens haar echter niet overeen met die van de H/M-

pier. easyJet noemt in dit verband specifiek de aviobrug. Op gate G3, G4 en G5 is het mogelijk 

om vliegtuigen disconnected af te handelen, maar Schiphol brengt alleen een connected 

handling-tarief in rekening. Het gebruik van de G-pier heeft volgens easyJet een negatief effect 

op haar bedrijfsvoering. Naast het feit dat zij geen korting krijgt op het LTO-tarief, is de G-pier 

minder geschikt om snelle omdraaitijden te realiseren. Er zijn bijvoorbeeld geen pre-boarding 

ruimten op de G-pier. Vluchten vanaf de G-pier zouden voorts gevoeliger zijn voor vertragingen. 

De praktijk om vluchten over te hevelen naar de duurdere G-pier geeft Schiphol geen prikkel 

om te investeren in faciliteiten die beter geschikt zijn voor low cost carriers zoals easyJet.
104

 

 

192. De hiervoor omschreven omstandigheden maken volgens easyJet dat het niet toepassen van 

de korting op het LTO-tarief op de G-pier in strijd is met het vereiste van redelijkheid. Door geen 

korting te geven op het LTO-tarief past Schiphol volgens easyJet gelijke voorwaarden toe op 

ongelijkwaardige prestaties. easyJet stelt dat er sprake is van verschillende 

gebruiksvoorwaarden voor disconnected handling. Door het feit dat bepaalde faciliteiten op de 

G-pier beschikbaar zijn die niet door easyJet worden gebruikt maar door andere 

luchtvaartmaatschappijen, is er geen sprake van gelijkwaardige prestaties. easyJet stelt dat het 

ontbreken van de korting om deze redenen bovendien discriminerend is.
105

 

 

4.5.3.2 Zienswijze Schiphol 

 
193. Schiphol dat zij geen andere keuze heeft dan dezelfde LTO tarieven in rekening te brengen aan 

easyJet en andere luchtvaartmaatschappijen bij gebruik van de G-Pier. Er is geen sprake van 

discriminatie: de toewijzing van infrastructuur vindt plaats op basis van objectieve en 

transparante regels en aan alle luchtvaartmaatschappijen worden dezelfde voorzieningen 

geboden met de bijbehorende tarieven. Er zijn volgens Schiphol evenmin aanwijzingen voor 

onredelijke tarieven. 

 
194. Het feit dat de G-pier minder goed geëquipeerd zou zijn voor het afhandelen van zogenaamde 

“Quick turn around”-vluchten doet volgens Schiphol niet ter zake, omdat Schiphol geen 

mogelijkheden heeft om volledig rekening te houden met de wensen van easyJet voor het 

gebruik van bepaalde delen van de terminal buiten de RASAS
106

 om. Dit geldt ook voor andere 

luchtvaartmaatschappijen die bij voorkeur aan de gate worden afgehandeld maar nu als gevolg 

van schaarste op sommige momenten remote afgehandeld moeten worden.  

 
195. Ten aanzien van de voorgenomen investeringen betoogt Schiphol dat zij er voor gekozen heeft 

die investeringen te doen die het meest bijdragen aan de capaciteit van de gehele luchthaven. 

                                                        
104

 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9-10. 

105
 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 10. 

106
 Kenmerk: ACM/IN/430966. RASAS= Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol, in het Nederlands: Regeling 

Vliegtuig Opstelplaatsen Toewijzing Schiphol. De RASAS is aldus Schiphol bedoeld om inzicht te geven in het 

allocatiebeleid voor vliegtuigopstelplaatsen op de luchthaven Schiphol, alsmede de rechten en plichten van de 

belanghebbenden in het proces. De doelgroep bestaat uit luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en Schiphol zelf (intern 

gebruik). 
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easyJet profiteert als gebruiker mee van die investeringen. Er is geen grondslag in de 

regulering om investeringen op een dergelijke manier te betrekken in een toets van de tarieven. 

 

4.5.3.3 Beoordeling ACM 

 
196. De ACM gaat bij haar beoordeling uit van de volgende feiten. Schiphol maakt onderscheid 

tussen twee vormen van vliegtuigafhandeling: connected handling en disconnected handling. In 

de definitie van Schiphol betreft afhandeling aan een connected stand een vorm van 

afhandeling van een vliegtuig, waarbij het vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzien 

is van een aviobrug, die door passagiers kan worden gebruikt om de afstand tussen het 

vliegtuig en de terminal (en vice versa) te overbruggen ongeacht of daadwerkelijk van de 

aviobrug gebruik wordt gemaakt.
107

 In geval van afhandeling aan een connected stand wordt 

het ‘reguliere’ LTO-tarief in rekening gebracht.
108

 Disconnected handling bestaat volgens de 

definitie van Schiphol uit de afhandeling van een vliegtuig aan een gate of op een open 

opstelplaats, waarbij de luchtvaartmaatschappij geen andere mogelijkheid heeft dan de 

passagiers de afstand tussen het vliegtuig en de terminal per bus of te voet te laten 

overbruggen.
109

 In geval van afhandeling aan een disconnected stand wordt een korting van 

20% op het ‘reguliere’ LTO-tarief in rekening gebracht.
 110

 

 

197. easyJet betoogt – samengevat weergegeven – dat bij het gebruik van de gates G3, G4 en G5 

aan haar ten onrechte de korting op het LTO-tarief wordt onthouden die geldt voor 

disconnected handling. Om te beoordelen of de korting ook op de gates G3, G4 en G5 zou 

moeten worden toegepast, heeft de ACM onderzoek gedaan naar de aard van de 

dienstverlening die op deze gates aan luchtvaartmaatschappijen wordt geboden. 

 
198. Tijdens de schouw van de luchthaven Schiphol van 28 februari 2019 is gebleken dat gates G3, 

G4 en G5 niet geschikt zijn voor disconnected handling, maar voor efficiency handling. In het 

geval van efficiency handling wordt het vliegtuig wél met een aviobrug aangesloten, aan de 

voorkant van het toestel. In aanvulling daarop wordt aan de achterzijde van het toestel een trap 

geplaatst, waardoor passagiers ook via die zijde het toestel in of uit kunnen. Passagiers die van 

de trap gebruikmaken, lopen – anders dan de passagiers die via de aviobrug gaan – over het 

platform naar de gate. De gates die van efficiency stands zijn voorzien, zijn aangepast om 

gebruik van een trap aan de achterzijde mogelijk te maken. De aanpassingen die hiervoor zijn 

gemaakt, zitten in de gate-deur, het aanbrengen van een trap die vanaf de gate naar het 

platform leidt, en het aanpassen van de belijning op het platform om een veilige doorgang van 

passagiers te faciliteren. 
111

 

  
199. De ACM ziet in het licht van het vorenstaande geen reden om te oordelen dat sprake is van een 

wanverhouding tussen het LTO-tarief voor het gebruik van de gates G3, G4 en G5 en de dienst 

die daarvoor wordt geleverd. Gelet op het feit dat het vliegtuig aan de aviobrug wordt gekoppeld 

is er sprake van connected handling. Schiphol faciliteert easyJet door het creëren van efficiency 

stands bij gebruik van deze gates zelfs extra in haar bedrijfsvoering, waardoor minder tijd nodig 

is voor passagiers om het toestel te betreden of te verlaten. easyJet wordt daarbij in de 

                                                        
107

  Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 5. 

108
 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 7-8. 

109
 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 6. 

110
 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 7-8.. 

111
 Kenmerk: ACM/UIT/509462, p. 8-9. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/18/034503, ACM/18/034504, ACM/18/034507, ACM/18/034512 en ACM/19/035154 

Documentnr. ACM/UIT/515015 
 

 
 

48/61 
 

tariefstelling gelijk behandeld in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen die aan een 

connected stand worden afgehandeld. Gelet daarop is ook niet vol te houden dat er sprake is 

van ongelijkwaardige prestaties bij gelijke tarieven. Aldus is niet gebleken dat door het 

ontbreken van een korting voor disconnected afhandeling op de G-pier sprake is van een 

discriminatoir LTO-tarief.  

 
200. De praktijk om vluchten over te hevelen van de H-pier naar de (duurdere) G-pier geeft Schiphol 

volgens easyJet geen prikkel om te investeren in faciliteiten die beter geschikt zijn voor low cost 

carriers. Ook om die reden zou het ontbreken van een korting op het LTO-tarief in strijd zijn met 

het vereiste van redelijkheid. 

 
201.  Het recht op redelijke tarieven betekent niet dat easyJet aanspraak kan maken op het 

aanleggen van aanvullende infrastructuur die volledig aan haar wensen voldoet. Het staat 

Schiphol vrij keuzes te maken voor wat betreft haar investeringen. Bovendien is – zoals 

hiervoor genoemd – gebleken dat Schiphol extra voorzieningen op de G-pier heeft getroffen om 

passagiers sneller het vliegtuig te doen verlaten of betreden. In het licht hiervan is evenmin 

gebleken dat het vermeende achterblijven van deze investeringen leidt tot een wanverhouding 

tussen tarief en prestatie 

 
202. De ACM acht op grond van het vorenstaande de klacht dat dat het ontbreken van de korting op 

het LTO-tarief bij afhandeling op de G-pier in strijd zou zijn met het vereiste van redelijkheid 

en/of het verbod op discriminatie niet gegrond. 

4.5.4 Automatische bagage-afgifte 

 

4.5.4.1 Samenvatting aanvragen 
203. Volgens de aanvragers heeft Schiphol automatische bagage-afgifte apparaten geïnstalleerd in 

Terminal 2 van de luchthaven, die specifiek door KLM en haar SkyTeam-partners worden 

gebruikt. De kosten van deze voorzieningen zijn verwerkt in het PSC-tarief, ondanks het feit dat 

de aanvragers geen toegang hebben tot deze voorzieningen. Zij betogen dat dit niet alleen een 

hoger passagierstarief oplevert, hetgeen het tarief onredelijk maakt, maar ook discriminatoir is 

omdat een aantal luchtvaartmaatschappijen KLM en Skyteam subsidiëren.
112

 

 

4.5.4.2 Zienswijze Schiphol 
204. Schiphol stelt dat zij automatische bagage-afgiftefaciliteiten aan alle luchtvaartmaatschappijen 

aanbiedt op basis van gemeenschappelijk gebruik (‘common use’). Schiphol wil een common 

use-product neerzetten, dat uniform is voor de hele terminal. Ook in Terminal 3 zijn inmiddels 

20 apparaten van dit common use-systeem geplaatst. Het gezamenlijke gebruik van deze 

faciliteiten draagt volgens Schiphol bij aan het optimale gebruik en aan kostenbesparingen. 

easyJet wenst echter dat Schiphol één specifieke apparaatversie van één specifieke 

leverancier installeert, dat niet gelijk is aan het common use-systeem van Schiphol. Schiphol 

heeft ook easyJet aansluiting op het common use-systeem aangeboden, maar zij heeft hier tot 

op heden geen gebruik van gemaakt. Daarom heeft de klacht van easyJet over vermeende 

discriminatie bij het ter beschikking stellen van deze faciliteiten volgens Schiphol geen grond. 

 

                                                        
112

 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 6. 
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4.5.4.3 Beoordeling ACM 

 
Inleiding 

205. Bagage-afgifte apparaten vormen een geautomatiseerd alternatief voor afhandeling van 

ruimbagage via een traditionele check in desk. In plaats van zijn bagage af te leveren bij een 

bemande desk, deponeert de passagier zijn bagage bij een zogenoemd drop-off apparaat. Dit 

is een door de passagier zelf te bedienen apparaat voor het afgeven (inchecken) van 

ruimbagage. Deze faciliteiten geven luchtvaartmaatschappijen daarmee de kans om 

(personeels) kosten te besparen voor het check-in proces. Daarnaast kunnen de apparaten 

tegelijkertijd worden ingezet voor meerdere luchtvaartmaatschappijen. De apparaten zijn of 

worden gesitueerd in de vertrekhallen en worden uitsluitend door vertrekkende lokaal 

opstappende passagiers gebruikt. 

 
206. Schiphol geeft aan dat in 2018 39 apparaten aanwezig waren in de vertrekhallen 1 tot en met 3. 

Het aantal apparaten in deze vertrekhallen zal tot en met 2021 naar verwachting van Schiphol 

toenemen tot 99 stuks.
 113

 

 
207. Schiphol geeft voorts aan de apparaten in te zetten om ruimte te kunnen besparen in de 

vertrekhallen, de wachttijd voor de passagiers te verkorten, innovatie en voor de 

passagiersbeleving. Voor wat betreft dit laatste licht Schiphol toe dat de passagier zelf kan 

kiezen op welke wijze hij zich door het luchthavenproces wil bewegen. De self service lijkt – 

aldus Schiphol - goed aan te sluiten bij de wensen van passagiers.
114

  

 
Beoordeling passagierstarief in relatie tot automatische bagageafgifte-voorzieningen 

208. De ACM overweegt als volgt. Het centrale uitgangspunt van de aanvragers is dat de wijze van 

doorberekening van de kosten voor automatische bagage-afgifteapparaten in strijd zou zijn met 

de Wet luchtvaart omdat de apparaten alleen beschikbaar zouden zijn voor KLM en haar 

Skyteam-partners. Dit uitgangspunt is echter feitelijk onjuist. Uit het onderzoek van de ACM is 

gebleken dat de automatische bagage-afhandelingsystemen weliswaar niet worden gebruikt 

door de aanvragers, maar dat deze systemen wel voor gebruik door hen beschikbaar zijn.
115

 

Ook uit de allocatieregels van Schiphol voor check-in faciliteiten, de Check-In Desk Allocation 

Rules (CIDAR), blijkt dat de apparaten voor alle luchtvaartmaatschappijen beschikbaar zijn.
116

 

Evenmin is het juist dat de apparaten alleen in Terminal 2 zijn geïnstalleerd, zoals de 

aanvragers stellen. De apparaten zijn ook in Terminals 1 en 3 beschikbaar.
117

 Gelet daarop ziet 

de ACM geen aanknopingspunten voor discriminatie van de aanvragers door Schiphol. 

 
209. Op grond van het voorgaande ziet de ACM evenmin aanleiding om te oordelen dat het 

passagierstarief onredelijk is. 

 
210. Ten overvloede overweegt de ACM dat de impact van de kosten van de automatische bagage-

afgifte faciliteiten op de passagierstarieven hoe dan ook gering is. De ACM heeft van Schiphol 

                                                        
113

 Kenmerk: ACM/IN/428233. 

114
 Kenmerk: ACM/IN/428233. 

115
 Kenmerken: ACM/UIT/509462, ACM/IN/428233 en ACM/IN/428233 bijlage 9. 

116
 Op pagina 8 van de CIDAR (ACM/IN/431249) is te lezen: “The CUSSDOP (Common Use Self Service Drop Off) Point 

machines are used for Bagdrop only. CUSSDOP machines will be used by multiple airlines at the same time (common 
use). If an airline joins the CUSSDOP machines in Departure Hall 3, it requires a joint effort of each user: the airlines and 
handlers need to agree on a way of working, to make optimal use of the available capacity.” 

117
 Zie onder andere ACM/UIT/509462. 
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gegevens gevraagd over de kosten van deze faciliteiten. Afgezet tegen de totale verwachte 

opbrengsten van passagierstarieven voor opstappende passagiers, zijn de kosten voor de 

betreffende apparatuur zeer gering. Uit berekeningen
118

 komt naar voren dat de kosten in de 

tariefperiode 2019-2021 afgezet tegen de verwachte opbrengsten van de passagierstarieven 

voor opstappende passagiers circa 0,7% bedragen. Zou Schiphol er desondanks voor kiezen 

om deze kosten niet door te berekenen, dan zou dit aldus tot een verlaging van het 

passagierstarief voor easyJet 0,7% leiden. De ACM ziet op basis van onderliggende kosten 

geen reden om te stellen dat er sprake is van een wanverhouding tussen het passagierstarief 

en de daarvoor aan de aanvragers geleverde dienstverlening. Evenmin is in te zien hoe 

dergelijke kleine kostenverschillen tot nadeelsberokkening in de mededinging en eventueel tot 

verboden discriminatie zouden kunnen leiden. Daardoor kan in het midden worden gelaten of 

traditionele bagageafgifte en bagageafgifte via de automatische afgifte apparaten als 

gelijkwaardige prestaties kunnen worden gezien. 

 
211. Gelet op voorgaande overwegingen verklaart de ACM de aanvragen op dit punt ongegrond. 

4.5.5 Conclusie grond 3 

212. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de derde grond 

van de aanvragers dient te worden afgewezen. 

 Grond 4: De door Schiphol gehanteerde tariefstructuur stimuleert niet het 4.6
optimaal gebruik van de luchthaven 

4.6.1 Samenvatting van de aanvragen 

213. De aanvragers betogen dat de huidige tariefstructuur van Schiphol niet leidt tot stimulering van 

een efficiënt of duurzaam gebruik van de luchthaven, zoals is vereist op grond van artikel 8.3 

van de Wlv. Zij wijzen hierbij ten eerste op de verhoudingen tussen de verschillende tarieven. 

Volgens de aanvragers is de overgrote meerderheid van de tarieven passagiersgerelateerd, 

hetgeen leidt tot afstraffing van vliegen met een hogere bezettingsgraad in plaats van het 

aanmoedigen van een beter gebruik van de infrastructuur.
119

 

 

214. Ten tweede wijzen de aanvragers op de bundeling van verschillende diensten in het 

passagierstarief, als gevolg waarvan voor deze diensten moet worden betaald ongeacht of de 

betreffende passagiers daarvan gebruikmaken. Ook dit leidt tot afstraffing van 

luchtvaartmaatschappijen die de infrastructuur efficiënt gebruiken, door hen te dwingen te 

betalen voor diensten die zij niet gebruiken. Deze vormen van bundeling zijn in strijd met 

hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, en zou ook als misbruik van de 

machtspositie van Schiphol kunnen worden beschouwd. 
120

 

 

215. Ten derde komen de aanvragers op tegen de weigering van Schiphol om prikkels in te bouwen 

voor luchtvaartmaatschappijen om met vollere vliegtuigen te vliegen. Het invoeren van 

dergelijke prikkels zou volgens hen passend zijn, nu dit leidt tot een efficiënter gebruik van de 
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 Kenmerk: ACM/IN/432716. 
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 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon 

(ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
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luchthaven en de milieu-impact per passagier verlaagt.
121

 

 

216. De aanvragers betogen daarnaast dat voor zover Schiphol zich ter rechtvaardiging van haar 

tariefstructuur beroept op haar mainportstrategie als zijnde een openbaar belang dat een 

differentiatie van tarieven rechtvaardigt, deze differentiatie moet voldoen aan de vereisten van 

artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv.
122

 

4.6.2 Zienswijze van Schiphol 

217. Schiphol meent dat easyJet een verkeerde uitleg geeft aan artikel 8.3 van de Wlv. Met 

betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv benadrukt Schiphol, onder verwijzing naar 

het besluit van de NMa in de zaak Airbridge Cargo,
123 

dat zij een ruime mate van vrijheid heeft 

om uitvoering te geven aan algemene en publieke belangen, waarin geen ruimte is voor een 

toets van de ACM.
124 

 

218. Schiphol betoogt dat haar opbouw van start- en landingstarieven en passagierstarieven 

vergelijkbaar is met die van andere vergelijkbare luchthavens. Er is geen sprake van het 

benadelen of bestraffen van hoge bezettingsgraden. Circa 22% van de tarieven bestaat uit 

LTO-tarieven, die niet per passagier in rekening worden gebracht en de facto dus een hogere 

bezettingsgraad belonen. Daarbij is Schiphol van mening dat een optimaal gebruik van de 

luchthaven niet per definitie betekent dat een hoge beladingsgraad moet worden beloond, maar 

dat juist de balans moet worden gezocht tussen de strategie van Schiphol, wettelijke 

verplichtingen, capaciteit en netwerkkwaliteit. De door easyJet aangedragen aanpassingen 

dragen volgens Schiphol niet bij aan een hoogwaardige netwerkkwaliteit. Nog los van het 

ontbreken van een juridische noodzaak, is het vanwege de grens aan capaciteit die Schiphol 

heeft bereikt niet wenselijk hogere bezettingsgraden verder te belonen. Schiphol betoogt dat zij 

heeft overwogen haar tariefstructuur op andere vlakken te wijzigen, maar dat dit het evenwicht 

zou verstoren in relatie tot Schiphols strategie en wettelijke verplichtingen. 

4.6.3 Beoordeling 

219. De ACM overweegt ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. Zoals 

ook blijkt uit het eerdergenoemde besluit van de NMa inzake Airbridge Cargo, oordeelt de ACM 

op grond van artikel 8.25f van de Wlv over de vraag of de door Schiphol vastgestelde tarieven 

en voorwaarden strijdig zijn met de vereisten die zijn gesteld bij of krachtens die Wet. Als de 

tarieven en voorwaarden niet strijdig zijn met de wet, geldt dat de ACM geen wettelijke 

bevoegdheid heeft om Schiphol andere keuzes op te leggen ten aanzien van de vraag welke 

tariefsystemen Schiphol bijvoorbeeld nog meer of anders zou kunnen invoeren. Anders gezegd 

komt Schiphol bij de bepaling van haar tarieven en voorwaarden binnen de beperkingen van de 

wet een zekere vrijheid toe om haar tariefbeleid te bepalen.
125

 

 

220. Met betrekking tot artikel 8.3 van de Wlv overweegt de ACM dat uit de MvT bij het betreffende 

artikel blijkt dat deze bepaling de beleidsmatige doelstellingen voor de luchthaven Schiphol 
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 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 4. 
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 Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, nr. 200085/31.BT37, rn. 44. 
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bevat.
126

 Met het artikel is beoogd de hoofdelementen van het overheidsbeleid met betrekking 

tot de luchthaven als algemene bepaling te verwoorden.
127

 Deze bepaling vormt, met andere 

woorden, het beleidsmatige raamwerk waarbinnen de overige bepalingen uit Hoofdstuk 8 van 

de Wlv dienen te worden begrepen. Gelet daarop komt aan Schiphol een grote mate van 

vrijheid toe bij het balanceren van de in artikel 8.3 van de Wlv genoemde belangen, voor zover 

zij daarmee binnen de ruimte blijft die door de overige normen uit die Wet wordt geboden. 

 

221. De ACM ziet in de – algemeen geformuleerde – verwijten van de aanvragers geen aanleiding te 

oordelen dat Schiphol met de door haar gekozen tariefstructuur één van de in artikel 8.3 van de 

Wlv genoemde belangen zou hebben veronachtzaamd. De door de aanvragers gedane 

voorstellen (aanpassen van de verhouding passagierstarief/LTO-tarief; ontbundelen van 

bepaalde diensten; invoeren van prikkels voor het vliegen met vollere vliegtuigen) zouden 

mogelijk een prikkel kunnen vormen voor luchtvaartmaatschappijen om de bezettingsgraad van 

hun vliegtuigen te verhogen, maar daarmee is niet gezegd dat Schiphol ook gehouden zou zijn 

dergelijke maatregelen door te voeren. Zoals Schiphol terecht aangeeft in haar zienswijze, 

betekent een optimaal gebruik van de luchthaven immers niet per definitie dat een hoge 

beladingsgraad moet worden beloond. Aangezien Schiphol niet alleen op het gebied van 

vliegtuigbewegingen, maar ook qua passagiersaantallen tegen haar grenzen aanloopt,
128

 is de 

door Schiphol gemaakte afweging naar het oordeel van de ACM niet onbegrijpelijk. 

 

222. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv overweegt de ACM ten slotte het 

volgende. Van tariefdifferentiatie is sprake wanneer voor eenzelfde dienst verschillende 

tarieven worden toegepast, op basis van (objectieve) indicatoren zoals gewicht of 

geluidsbelasting. Anders dan de aanvragers lijken te veronderstellen, betreft de verhouding 

tussen het passagierstarief enerzijds en het LTO-tarief anderzijds geen tariefdifferentiatie. Het 

gaat hierbij immers om tarieven voor verschillende diensten, in plaats van verschillende 

tarieven voor eenzelfde dienst. In zoverre missen de aanvragen een feitelijke grondslag.  

 

223. Ten overvloede overweegt de ACM dat artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv Schiphol er niet 

toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu. Het artikel regelt 

alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen, de 

criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en 

objectief en transparant dienen te zijn. Dat de door Schiphol doorgevoerde differentiatie van het 

LTO-tarief op basis van geluidsproductie niet aan deze vereisten zou voldoen, blijkt niet uit de 

aanvragen. Ook dit onderdeel van de aanvragen is derhalve ongegrond. 

4.6.4 Conclusie grond 4 

224. Gelet op het voorgaande slaagt ook dit onderdeel van de aanvragen niet. 

5. Conclusie beoordeling aanvragen 

225. De ACM komt tot de conclusie dat gronden 1, 3 en 4 ongegrond zijn. Grond 2 is gedeeltelijk 

gegrond, namelijk voor zover de aanvragers betogen dat Schiphol bij het voorstel voor het 
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investeringsprogramma niet de informatie heeft aangeleverd die zij op grond van artikel 16, 

eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit had moeten geven. Voor het overige is grond 2 

ongegrond. 

 

226. De ACM dient vervolgens te besluiten welke gevolgen zij wenst te verbinden aan de schending 

door Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. Daarbij wijst de 

ACM erop dat artikel 8.25f van de Wlv uitputtend voorschrijft welke gevolgen de ACM kan 

verbinden aan een aanvraag op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Deze gevolgen 

zijn beschreven in het vierde en het vijfde lid van datzelfde artikel. 

 

227. De ACM kan enerzijds, op grond van het vierde lid van artikel 8.25f van de Wlv, vaststellen dat 

de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart 

gestelde regels. Dit heeft als gevolg dat Schiphol binnen vier weken na het besluit van de ACM 

nieuwe tarieven en voorwaarden dient vast te stellen, met inachtneming van het besluit en de 

overwegingen van de ACM. Het zesde lid van artikel 8.25f van de Wlv bepaalt daarbij dat de 

consultatieregelingen van de Wet luchtvaart, neergelegd in de artikelen 8.25da, 8.25db, vierde 

lid, en 8.25e van die wet, niet van toepassing zijn op de nieuwe vaststelling van de tarieven en 

voorwaarden door Schiphol. Anderzijds kan de ACM, op grond van het vijfde lid van artikel 

8.25f van de Wlv, vaststellen dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol niet in strijd zijn met 

de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Vervolgens treden de tarieven en 

voorwaarden op de oorspronkelijk door Schiphol voorgenomen ingangsdatum in werking. 

 

228. Gelet op het voorgaande ziet de ACM zich voor de vraag gesteld of de schending door 

Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit de conclusie 

rechtvaardigt dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens 

de Wet luchtvaart gestelde regels en dat deze tarieven en voorwaarden derhalve opnieuw door 

Schiphol dienen te worden vastgesteld. Die vraag beantwoordt de ACM ontkennend. Daartoe 

overweegt zij het volgende. 

 

229. Vooropgesteld moet worden dat artikel 16 van het Exploitatiebesluit een nadere uitwerking 

betreft van de consultatieregeling van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv. Deze bepaling uit het 

Exploitatiebesluit is – zo blijkt uit de Nota van Toelichting
129

 – bedoeld om te borgen dat 

gebruikers over voldoende informatie beschikken om hen in de gelegenheid te stellen aan de 

consultatie deel te nemen. Het gebrek in het consultatieproces, dat is ontstaan doordat 

Schiphol niet alle informatie genoemd in artikel 16 van het Exploitatiebesluit heeft aangeleverd, 

kan echter niet worden hersteld door Schiphol op te dragen de tarieven en voorwaarden 

opnieuw vast te stellen. Artikel 8.25f, zesde lid, van de Wlv verklaart de consultatieregeling van 

artikel 8.25e immers uitdrukkelijk buiten toepassing bij een hernieuwde vaststelling van de 

tarieven en voorwaarden door Schiphol. 

 

230. De ACM ziet geen aanleiding te veronderstellen dat een opdracht aan Schiphol om de tarieven 

en voorwaarden opnieuw vast te stellen met inachtneming van dit besluit enig effect zal hebben 

op de hoogte van de tarieven, omdat aan de aanvragers niet alsnog een mogelijkheid kan 

worden geboden een zienswijze te geven op de ontbrekende informatie. Het enkele 

samenstellen van de betreffende informatie door Schiphol zal namelijk naar verwachting niet tot 

materiële wijzigingen leiden in de kosten op geaggregeerd niveau. In dit kader acht de ACM 

van belang dat de consultatiedocumentatie wel inzicht geeft in de investeringskosten op 

geaggregeerd niveau en in de kosten van specifieke (grootschalige) projecten. Ook zijn de 
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investeringsuitgaven, het moment van ingebruikname van investeringsprojecten en de 

afschrijvingstermijnen inzichtelijk. Zoals Schiphol terecht aangeeft, geeft de 

consultatiedocumentatie daarmee ook nu reeds tot op zeker niveau inzicht in de netto kosten 

per project. De ACM is geen andere aanwijzingen gebleken waaruit naar voren komt dat die 

kostenniveaus op enige wijze in strijd zouden zijn met de Wet luchtvaart. 

 

231. Omdat de ACM niet verwacht dat het alsnog opstellen en aanleveren van de informatie bedoeld 

in artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit een effect zal hebben op de hoogte 

van de tarieven, stelt de ACM op grond van artikel 8.25f, vijfde lid, van de Wlv vast dat de 

tarieven en voorwaarden van Schiphol niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet 

luchtvaart gestelde regels. Hierbij merkt de ACM echter op dat zij er vanuit gaat dat Schiphol de 

ontbrekende informatie met betrekking tot het investeringsprogramma alsnog aan de gebruikers 

en representatieve organisaties verstrekt. Laat zij dit na, dan kan de ACM besluiten om op 

grond van artikel 11.24 van de Wlv over te gaan tot ambtshalve handhaving van de in dit besluit 

vastgestelde overtreding. 

6. Besluit  

232. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen easyJet, Ryanair, Corendon, 

Norwegian en TUI hebben aangevoerd tegen de Tarieven en Voorwaarden van Schiphol per 1 

april 2019 geen grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of 

krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen.  

 
de Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze:  
 
 
 
w.g. 
dr. F.J.H. Don  

Bestuurslid 

 

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.  
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Bijlage 1: Nadere uitleg parameters beschikbaarheid 
passagiersvoorzieningen H/M-pier 

Passagiersaantallen bij voorzieningen na de veiligheidscontrole. 

233. Zoals aangegeven in randnummer 133, wordt het PSC-tarief afgedragen per vertrekkende 

passagier. Vertrekkende passagiers verblijven het langst achter de veiligheidscontrole. De 

beschikbaarheid van voorzieningen zoals zitplaatsen en toiletten is voor deze groep passagiers 

het belangrijkst. De passagiersaantallen die gebruikt worden in de vergelijking zijn alle 

vertrekkende passagiers, zowel opstappende als transfer-passagiers. Beide groepen 

passagiers maken aanspraak op de aanwezige voorzieningen. 

 

234. Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen dient gecorrigeerd te worden 

voor de passagiersaantallen per pier. Absolute verschillen tussen de pieren dienen daarbij 

gerelateerd te worden aan de aantallen vertrekkende passagiers. 

 
235. Schiphol heeft desgevraagd aangeven dat prognoses van de totale aantallen passagiers op 

jaarbasis niet per afzonderlijke pier beschikbaar zijn.
130

 Bij de bepaling van de beschikbaarheid 

van voorzieningen is mede daarom gebruik gemaakt van prognoses van de totale aantallen 

vertrekkende passagiersaantallen in de piekweek (week 29) voor de jaren 2019, 2020 en 2022. 

Deze piekweek is maatgevend voor de vertrekweek zoals deze in het ICP-proces wordt 

gehanteerd.
131

 Voor 2021 zijn geen prognoses van de piekweek beschikbaar. Schiphol heeft 

deze bepaald op basis van het gemiddelde van de piekweek in 2020 en 2022, welke wel 

beschikbaar zijn. Vanaf 2020 is er van uitgegaan dat de A-pier in gebruik is, hetgeen een effect 

heeft op het gebruik van de andere pieren.
132

 

 
236. De ACM heeft onderzocht of het redelijk is haar oordeel over de beschikbaarheid van 

voorzieningen te baseren op de passagiersaantallen in de piekweek. Hiervoor is ten eerste 

gekeken naar de spreiding van de passagiers gedurende de maand (zie Figuur 1). De 

piekweek valt in de maand juli. De totale aantallen vertrekkende passagiers in de maanden mei 

tot en met oktober weken in de afgelopen twee jaren echter niet significant af (minder dan 10% 

verschil) van de totalen in de piekweek. Gedurende de wintermaanden vertrekken er beduidend 

minder passagiers. Op grond hiervan acht de ACM het aannemelijk dat het totale aantal 

vertrekkende passagiers in de piekweek redelijk representatief is voor de wekelijkse drukte op 

Schiphol gedurende een groot deel van het jaar. 

                                                        
130

 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 4. 

131
 Het ICP staat voor Integraal Capaciteitsproces. Dit is een jaarlijkse capaciteitsanalyse die door Schiphol wordt 

uitgevoerd en waarin de verwachte capaciteitsvraag wordt afgezet tegen de beschikbare capaciteit, rekening houdend 

met reeds geplande capaciteitsuitbreidingen. Informatie over dit proces wordt door Schiphol gedeeld met de 

luchtvaartmaatschappijen.  

132
 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 6d. 
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Figuur 1: Spreiding van de vertrekkende passagiers gedurende een jaar 

 

Bron: Schiphol, Aviation Statistics & Forecasts 

 
237. De vraag kan worden gesteld of absolute aantallen passagiers gedurende een jaar, maand of 

week indicatief zijn voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen. De 

spreiding van passagiersaantallen binnen een dag kan immers een groot effect hebben op de 

werkelijke beschikbaarheid van voorzieningen voor passagiers. Vertrekken de passagiers 

verspreid over een dag, allemaal tegelijk op hetzelfde moment of geconcentreerd op enkele 

momenten op een dag? De daadwerkelijke bezetting op een pier fluctueert gedurende de week 

en ook gedurende de dag (zie ter illustratie figuur 2, waarin de vertrekkende 

passagiersaantallen zijn weergegeven voor de piekweek). 

 
Figuur 2: Vertrekkende passagiersaantallen in de piek week 2019-2021 

 

Bron: Schiphol, ICP Dashboard 2020-2022, 5 april 2019, versie 0.8, p. 10 (dossierstuk ACM/IN/432027) 

 
238. Schiphol beschikt naast informatie over de totale passagiersaantallen in de piekweek over 

informatie per pier per kwartier. Schiphol is na de zomer van 2018 begonnen met het 

verzamelen van deze kwartierinformatie per pier. Ook easyJet heeft tijdens de procedure van 
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deze klacht piekinformatie voor specifieke momenten in een dag aan de ACM verstrekt. 

Passagiersaantallen kunnen op verschillende momenten van de dag sterk verschillen. Dit geldt 

voor alle pieren op Schiphol.
 133

 De vraag is op dagbasis aldus ‘piekerig’. Ter illustratie van deze 

piekerigheid op dagbasis zij verwezen naar de onderstaande figuren 3 en 4. 

 
Figuur 3. Aantal aanwezige passagiers op de H-Pier 

 

Bron: AIQ consulting, Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis, 22 februari 2019, p 141 (ACM/IN/429854) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
133

 ACM/IN/429854, p. 134 tot en met 141. 
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Figuur 4: aantal aanwezige passagiers op de C-pier. 

 

Bron: AIQ consulting, Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis, 22 februari 2019, p 136 (ACM/IN/429854) 

 
239. De ACM acht het discutabel het oordeel van redelijkheid van een tarief te baseren op het 

moment van de grootste drukte of op één of enkele specifieke kwartieren op een dag in de 

piekweek. Deze benadering zou om te beginnen impliceren dat Schiphol haar capaciteit zou 

moeten dimensioneren op de hoogst mogelijk voorkomende piek. Het is bedrijfseconomisch 

over het algemeen niet aanvaardbaar om de capaciteit van een bedrijfsmiddel met hoge vaste 

kosten – zoals een gebouwdeel op een luchthaven – op de hoogste mogelijke piekvraag te 

dimensioneren.
134

 Dit kan tot kosteninefficiëntie leiden. Het recht op redelijke tarieven betekent 

niet dat luchtvaartmaatschappijen aanspraak kunnen maken op infrastructuur die op ieder 

moment van de dag aan hun capaciteitswensen voldoet. 

 
240. Daar komt bij dat bij uitsluitend gebruik van piekinformatie op kwartierbasis geen rekening 

wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de passagiers die op jaarbasis van de 

betreffende pier gebruikmaken, deze piek mogelijk niet hoeft mee te maken. Het volgende 

fictieve voorbeeld kan dit verduidelijken. Op pier X passeren 20.000 passagiers op de piekdag. 

De pier is tussen 04.00 en 24.00 geopend. Er zijn 600 niet-commerciële zitplaatsen op de pier. 

Op pier X is er één piekmoment waarbij tussen 8 uur en 8.15 uur in de ochtend 1.500 

passagiers arriveren. De resterende 79 kwartieren is er op de pier een constante stroom met 

een gelijk aantal passagiers (ongeveer 234) per kwartier. Uit deze cijfers komt naar voren dat 

tijdens het piekkwartier minder dan 50% van de passagiers een zitplaats kan vinden. De 

resterende 79 kwartieren is het aantal niet-commerciële plaatsen echter ruim toereikend.  

                                                        
134

 Zie p. 37 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, 

te raadplegen via https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021: “Schiphol 

dimensioneert haar capaciteit niet op de hoogst mogelijk voorkomende piek, maar accepteert een ondercapaciteit op 

piekmomenten” 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021
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241. Als de ACM haar oordeel uitsluitend op het piekkwartier zou baseren, dan zou er ceteris 

paribus sprake kunnen zijn van een onredelijk tarief. De ACM is echter van oordeel dat in dit 

voorbeeld niet vol te houden is of objectief te bepalen is dat er sprake is van een 

wanverhouding tussen tarief en prestatie, zoals de redelijkheidsnorm stelt. Een groot deel van 

de passagiers heeft de beschikking over een toereikend aantal zitplaatsen. Gelet op 

piekerigheid van de vraag gedurende de dag, acht de ACM piekkwartiergegevens niet 

bruikbaar om een objectief oordeel op te baseren omtrent de redelijkheid van het tarief.  

 
242. Onverlet het voorgaande komt daar bij dat deze sterke piekerigheid van de vraag op alle pieren 

van Schiphol voorkomt. Gelet op het feit dat de voorzieningen moeten worden vergeleken met 

andere pieren op Schiphol is het bovendien niet aannemelijk dat een vergelijking van 

piekkwartieraantallen tot de conclusie zal leiden dat er sprake is van evidente verschillen 

tussen de pieren. 

 
243. In onderhavige zaak moet een oordeel worden gegeven over de redelijkheid van tarieven die 

zijn vastgesteld voor een periode van 1 april 2019 tot en met 1 april 2022. Het gebruik van 

passagiersaantallen op kwartierbasis brengt in vergelijking met de totale passagiersaantallen in 

de piekweek specifieke onzekerheden met zich mee. Het is inherent lastiger om voor drie jaar 

vooruit de bezetting van een pier op specifieke kwartieren in de piekweek te voorspellen. 

Daarbij geldt dat ook bij gebruikmaking van de passagiersaantallen onderzocht moet worden in 

hoeverre dit specifieke patroon op kwartierbasis representatief is voor een periode die langer is 

dan de piekweek. Het passagierstarief geldt immers voor een jaar.  

 
244. ACM concludeert op grond van het bovenstaande dat het niet redelijk is om uit te gaan van 

piekgegevens op specifieke momenten op een dag. In plaats daarvan gaat de ACM van de 

totale bezetting in de piekweek. 

 
245. Het aldus berekende aantal passagiers is weergegeven in onderstaande tabel A. 

 
Tabel A: Prognose aantal vertrekkende passagiers per pier in week 29  

Pier  2019 2020 2021 2019-21 

B-pier  143500 126200 124600 131433 

C-pier  202000 122800 136400 153733 

H-pier  37100 35200 35400 35900 

M-pier  28800 32800 34700 32100 

Bron: ACM/IN/431260. 

 

Gezamenlijk gebruik ruimtes 

246. Schiphol heeft voor de jaren 2018 tot en met 2022 informatie gegeven van de verschillende 

gebouwdelen en ruimtes die worden gebruikt door vertrekkende passagiers. 
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247. Schiphol heeft aangegeven
135

 dat vertrekkende passagiers via de B-pier en de C-pier 

voornamelijk gebruik maken van Vertrekhal 1 en Lounge 1 (onderdeel van Terminal 1) en de 

B/C-corridor. Passagiers voor de H-pier en de M-pier gebruiken Vertrekhal 3. Daarna gaan 

vertrekkende passagiers voor de H-pier naar Lounge 3 (onderdeel van Terminal 3) en via een 

deel van de G-pier naar uiteindelijk de H-pier. Vertrekkende passagiers voor de M-pier gaan 

altijd via Lounge 4 (ook wel M-lounge genoemd, eveneens onderdeel van terminal 3). 

 
248. Verschillende delen van de luchthaven worden gezamenlijk gebruikt. Vertrekhal 1 en Lounge 1 

worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers van de D-pier. Vertrekhal 3 en Lounge 3 

worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers voor de G-pier en de F-pier.
136

 Bij de 

bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen in relatie tot de B-pier, de C-pier en de H- 

en M-pieren dienen de voorzieningen in deze gezamenlijk gebruikte ruimtes daarom naar rato 

te worden toegewezen aan enerzijds de B-pier en de C-pier en anderzijds de H-pier en de M-

pier. Afhankelijk van de parameter is dit gebeurd op basis van vierkante meters 

vloeroppervlakte van een ruimte die gebruikt wordt voor luchtvaartactiviteiten en toegankelijk is 

voor passagiers of op basis van de passagiersaantallen.  

 
Niet-commerciële zitplaatsen en passagierstoiletten 

249. In 2020 heeft Schiphol conform het Aviation Development Plan een verbouwing van Lounge 4 

gepland. Dit houdt in dat een deel van de M-corridor (gebouwdeel H/M-pier) bij de lounge zal 

worden betrokken door hier zitplaatsen te creëren, evenals een horecapunt. Het aantal m
2
 van 

Lounge 4 zal hierdoor toenemen met circa 750 m
2
 en er worden minimaal 250 extra zitplaatsen 

gerealiseerd. Deze extra zitplaatsen worden conform opgave van Schiphol meegenomen in de 

berekeningen van de beschikbare zitplaatsen voor het jaar 2021.
137

 

 
250. Op de M-pier heeft Schiphol naast zitplaatsen ook leunplekken gerealiseerd. Qua functionaliteit 

acht de ACM deze niet vergelijkbaar met de zitplaatsen in de lounges en op de pieren. Deze 

leunplekken zijn niet meegerekend bij het aantal niet-commerciële zitplaatsen. 

 
251. Het totaalaantal niet-commerciële zitplaatsen waarvan de ACM is uitgegaan bij haar 

berekeningen, is weergeven in onderstaande tabel B. 

 
Tabel B: Aantal niet-commerciële zitplaatsen 

Vertrekpier 2019 2020 2021 2019-21 

Lounge 1 297 297 297 297 

Lounge 3 321 321 321 321 

Lounge 4 140 140 390 223 

B-pier 2355 2355 2355 2355 

C-pier 1411 1411 1411 1411 

H-pier 304 304 304 304 

                                                        
135

 Zie onder meer de informatie in de CIDAR: “The route for a passenger from check-in to the departure gate preferably is 

a logical route, with the shortest possible walking distance”. ACM/IN/431249, p. 5. Ook tijdens de schouw is aangegeven 

dat dit de meest logische route is (ACM/UIT/509462). 

136
 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord Schiphol op vraag 6d. 

137
 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord Schiphol op vraag 6a tot en met c. 
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M-pier 130 130 130 130 

Bron: ACM/IN/431260 en ACM/IN/432482. 

 

252. Het totaalaantal passagierstoiletten waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is 

weergegeven in onderstaande tabel C. 

 
Tabel C: Aantal passagierstoiletten 

Aantal passagierstoiletten 2019 2020 2021 2019-21 

Lounge 1 67 67 67 67 

Lounge 3 37 37 37 37 

Lounge 4 17 17 17 17 

B-pier 55 55 55 55 

C-pier 52 52 52 52 

H-pier 22 22 22 22 

M-pier 26 26 26 26 

Bron: ACM/IN/431260. 
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	1. Inleiding en procedure 
	1. Inleiding en procedure 
	 

	 Inleiding en partijen  1.1
	1. Op 27 november 20181 en 28 november 20182 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) vijf aanvragen ontvangen als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna: aanvragen). De aanvragen zijn ingediend door easyJet plc, Ryanair DAC, Corendon Dutch Airlines B.V., Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V. Deze ondernemingen worden hierna tezamen als “aanvragers” aangeduid. 
	1. Op 27 november 20181 en 28 november 20182 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) vijf aanvragen ontvangen als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna: aanvragen). De aanvragen zijn ingediend door easyJet plc, Ryanair DAC, Corendon Dutch Airlines B.V., Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V. Deze ondernemingen worden hierna tezamen als “aanvragers” aangeduid. 
	1. Op 27 november 20181 en 28 november 20182 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) vijf aanvragen ontvangen als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna: aanvragen). De aanvragen zijn ingediend door easyJet plc, Ryanair DAC, Corendon Dutch Airlines B.V., Norwegian Air Shuttle ASA en TUI Airlines Nederland B.V. Deze ondernemingen worden hierna tezamen als “aanvragers” aangeduid. 


	1 Kenmerk: ACM/IN/424306. 
	1 Kenmerk: ACM/IN/424306. 
	2 Kenmerken: ACM/IN/424479, ACM/IN/424658, ACM/IN/424659 en ACM/IN/428393. 

	 
	2. De aanvragers verzoeken de ACM om vast te stellen of de in de aanvragen genoemde tarieven en voorwaarden van de Royal Schiphol Group N.V. (hierna: Schiphol) in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 
	2. De aanvragers verzoeken de ACM om vast te stellen of de in de aanvragen genoemde tarieven en voorwaarden van de Royal Schiphol Group N.V. (hierna: Schiphol) in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 
	2. De aanvragers verzoeken de ACM om vast te stellen of de in de aanvragen genoemde tarieven en voorwaarden van de Royal Schiphol Group N.V. (hierna: Schiphol) in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 


	 
	3. Schiphol heeft op 31 oktober 2018 mededeling gedaan van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden van Schiphol, waartegen deze aanvragen zijn gericht. De voorgenomen datum van inwerkingtreding van deze tarieven en voorwaarden is 1 april 2019. 
	3. Schiphol heeft op 31 oktober 2018 mededeling gedaan van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden van Schiphol, waartegen deze aanvragen zijn gericht. De voorgenomen datum van inwerkingtreding van deze tarieven en voorwaarden is 1 april 2019. 
	3. Schiphol heeft op 31 oktober 2018 mededeling gedaan van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden van Schiphol, waartegen deze aanvragen zijn gericht. De voorgenomen datum van inwerkingtreding van deze tarieven en voorwaarden is 1 april 2019. 


	 
	Aanvragers 
	4. De aanvragen zijn ingediend door: 
	4. De aanvragen zijn ingediend door: 
	4. De aanvragen zijn ingediend door: 


	 
	 easyJet plc (hierna: easyJet), een ‘public limited company’ (plc) naar Engels recht, statutair gevestigd in, Luton, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk; 
	 easyJet plc (hierna: easyJet), een ‘public limited company’ (plc) naar Engels recht, statutair gevestigd in, Luton, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk; 
	 easyJet plc (hierna: easyJet), een ‘public limited company’ (plc) naar Engels recht, statutair gevestigd in, Luton, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk; 

	 Ryanair DAC (hierna: Ryanair), een ‘Designated Activity Company’ (DAC) naar Iers recht, statutair gevestigd in Swords, County Dublin, Ierland; 
	 Ryanair DAC (hierna: Ryanair), een ‘Designated Activity Company’ (DAC) naar Iers recht, statutair gevestigd in Swords, County Dublin, Ierland; 

	 Corendon Dutch Airlines B.V. (hierna: Corendon), een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Lijnden. Corendon is een dochteronderneming van Corendon Holiday Group B.V.; 
	 Corendon Dutch Airlines B.V. (hierna: Corendon), een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Lijnden. Corendon is een dochteronderneming van Corendon Holiday Group B.V.; 

	 Norwegian Air Shuttle ASA (hierna: Norwegian), een ‘Allmennaksjeselskap’ (ASA) naar Noors rechts, statutair gevestigd in Fornebu, Noorwegen; 
	 Norwegian Air Shuttle ASA (hierna: Norwegian), een ‘Allmennaksjeselskap’ (ASA) naar Noors rechts, statutair gevestigd in Fornebu, Noorwegen; 

	 TUI Airlines Nederland B.V. (hierna: TUI), een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol. 
	 TUI Airlines Nederland B.V. (hierna: TUI), een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol. 


	 
	Exploitant van de luchthaven Schiphol  
	5. De exploitant van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.1b, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna ook: Wlv), is de Royal Schiphol Group N.V. (Schiphol), een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.  
	5. De exploitant van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.1b, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna ook: Wlv), is de Royal Schiphol Group N.V. (Schiphol), een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.  
	5. De exploitant van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.1b, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna ook: Wlv), is de Royal Schiphol Group N.V. (Schiphol), een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.  


	 Verloop van de procedure  1.2
	1.2.1 Consultatie en vaststelling van tarieven en voorwaarden  
	6. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft Schiphol op 14 september 2018 aan gebruikers van de luchthaven een mededeling gedaan van een 
	6. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft Schiphol op 14 september 2018 aan gebruikers van de luchthaven een mededeling gedaan van een 
	6. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft Schiphol op 14 september 2018 aan gebruikers van de luchthaven een mededeling gedaan van een 


	voorstel voor de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv. De digitale documentatie van het betreffende voorstel is gelijktijdig beschikbaar gesteld aan gebruikers.3  
	voorstel voor de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv. De digitale documentatie van het betreffende voorstel is gelijktijdig beschikbaar gesteld aan gebruikers.3  
	voorstel voor de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv. De digitale documentatie van het betreffende voorstel is gelijktijdig beschikbaar gesteld aan gebruikers.3  


	3 Schiphol heeft de consultatiedocumentatie op 14 september 2018 gepubliceerd op 
	3 Schiphol heeft de consultatiedocumentatie op 14 september 2018 gepubliceerd op 
	3 Schiphol heeft de consultatiedocumentatie op 14 september 2018 gepubliceerd op 
	https://www.schiphol.nl/en/operations/page/charges-and-regulations/
	https://www.schiphol.nl/en/operations/page/charges-and-regulations/

	 en alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde dag hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Deze documentatie is door de ACM geregistreerd met kenmerken ACM/INNZP/000665 en ACM/INNZP/000666. 

	4 Kenmerk: ACM/INT/388614. 
	5 Kenmerk: ACM/IN/430963. 
	6 Kenmerk: ACM/IN/424306 en ACM/IN/424391. 
	7 Kenmerken: ACM/IN/424479, ACM/IN/424658 en ACM/IN/424659. 
	8 Kenmerk: ACM/UIT/503204. 
	9 Kenmerk: ACM/UIT/504050. 
	10 Kenmerk: ACM/UIT/509462 
	11 Kenmerken: ACM/UIT/508098, ACM/UIT/508100, ACM/UIT/508101, ACM/UIT/508102 en ACM/UIT/508103. 
	12 Kenmerk: ACM/IN/430339. 

	 
	7. Op 27 september 2018 vond een algemene consultatiebijeenkomst plaats bij Schiphol, waarmee de formele consultatie van start ging. TUI en easyJet hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.4  
	7. Op 27 september 2018 vond een algemene consultatiebijeenkomst plaats bij Schiphol, waarmee de formele consultatie van start ging. TUI en easyJet hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.4  
	7. Op 27 september 2018 vond een algemene consultatiebijeenkomst plaats bij Schiphol, waarmee de formele consultatie van start ging. TUI en easyJet hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.4  


	 
	8. Op 31 oktober 2018 heeft Schiphol mededeling gedaan van vaststelling van de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019.5  
	8. Op 31 oktober 2018 heeft Schiphol mededeling gedaan van vaststelling van de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019.5  
	8. Op 31 oktober 2018 heeft Schiphol mededeling gedaan van vaststelling van de tarieven en voorwaarden per 1 april 2019.5  


	1.2.2 Aanvraag bij de ACM  
	9. Op 27 november 20186 en 28 november 20187 hebben de aanvragers verzoeken ingediend bij de ACM tot het nemen van het voorliggende besluit.  
	9. Op 27 november 20186 en 28 november 20187 hebben de aanvragers verzoeken ingediend bij de ACM tot het nemen van het voorliggende besluit.  
	9. Op 27 november 20186 en 28 november 20187 hebben de aanvragers verzoeken ingediend bij de ACM tot het nemen van het voorliggende besluit.  


	 
	10. Op 5 december 2018 heeft de ACM Schiphol op de hoogte gesteld van de aanvragen.8 Schiphol is daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de aanvragen.  
	10. Op 5 december 2018 heeft de ACM Schiphol op de hoogte gesteld van de aanvragen.8 Schiphol is daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de aanvragen.  
	10. Op 5 december 2018 heeft de ACM Schiphol op de hoogte gesteld van de aanvragen.8 Schiphol is daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de aanvragen.  


	 
	11. De ACM heeft op 20 december 2018 een besluit genomen over de opschorting van de inwerkingtreding van de tarieven en voorwaarden, als bedoeld in artikel 8.25f, tweede lid van de Wlv. In dit besluit heeft de ACM geen tarieven en voorwaarden aangewezen waarvoor opschorting in het licht van de aanvragen noodzakelijk blijft.9  
	11. De ACM heeft op 20 december 2018 een besluit genomen over de opschorting van de inwerkingtreding van de tarieven en voorwaarden, als bedoeld in artikel 8.25f, tweede lid van de Wlv. In dit besluit heeft de ACM geen tarieven en voorwaarden aangewezen waarvoor opschorting in het licht van de aanvragen noodzakelijk blijft.9  
	11. De ACM heeft op 20 december 2018 een besluit genomen over de opschorting van de inwerkingtreding van de tarieven en voorwaarden, als bedoeld in artikel 8.25f, tweede lid van de Wlv. In dit besluit heeft de ACM geen tarieven en voorwaarden aangewezen waarvoor opschorting in het licht van de aanvragen noodzakelijk blijft.9  


	 
	12. Op 28 februari 2019 heeft de ACM een onderzoek ter plaatse (schouw) uitgevoerd bij de luchthaven Schiphol. Bij de schouw waren vertegenwoordigers aanwezig van Schiphol, easyJet, Corendon en TUI. Van deze schouw is een verslag van ambtshandelingen opgemaakt.10  
	12. Op 28 februari 2019 heeft de ACM een onderzoek ter plaatse (schouw) uitgevoerd bij de luchthaven Schiphol. Bij de schouw waren vertegenwoordigers aanwezig van Schiphol, easyJet, Corendon en TUI. Van deze schouw is een verslag van ambtshandelingen opgemaakt.10  
	12. Op 28 februari 2019 heeft de ACM een onderzoek ter plaatse (schouw) uitgevoerd bij de luchthaven Schiphol. Bij de schouw waren vertegenwoordigers aanwezig van Schiphol, easyJet, Corendon en TUI. Van deze schouw is een verslag van ambtshandelingen opgemaakt.10  


	 
	13. De ACM heeft Schiphol en de aanvragers per brief van 6 maart 2019 op de hoogte gesteld dat de beslistermijn voor de aanvragen met twee maanden wordt verlengd.11  
	13. De ACM heeft Schiphol en de aanvragers per brief van 6 maart 2019 op de hoogte gesteld dat de beslistermijn voor de aanvragen met twee maanden wordt verlengd.11  
	13. De ACM heeft Schiphol en de aanvragers per brief van 6 maart 2019 op de hoogte gesteld dat de beslistermijn voor de aanvragen met twee maanden wordt verlengd.11  


	 
	14. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.12 
	14. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.12 
	14. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.12 


	2. Juridisch kader
	2. Juridisch kader
	 

	 Vaststelling van de tarieven en voorwaarden 2.1
	15. Op grond van artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven 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. De in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde tarieven en voorwaarden kunnen op grond van artikel 8.25d, tweede lid, van de Wlv binnen de periode van drie jaar per jaar verschillen.   
	15. Op grond van artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven 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. De in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde tarieven en voorwaarden kunnen op grond van artikel 8.25d, tweede lid, van de Wlv binnen de periode van drie jaar per jaar verschillen.   
	15. Op grond van artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven 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. De in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde tarieven en voorwaarden kunnen op grond van artikel 8.25d, tweede lid, van de Wlv binnen de periode van drie jaar per jaar verschillen.   

	16. De tarieven en voorwaarden treden op grond van artikel 8.25d, derde lid, van de Wlv op 1 april in werking. Voorafgaand aan de periode waarop de tarieven en voorwaarden betrekking hebben, doet de exploitant op grond van artikel 8.25da, eerste lid, van de Wlv mededeling ter zake van de vaststelling van deze tarieven en voorwaarden aan gebruikers en representatieve organisaties.  
	16. De tarieven en voorwaarden treden op grond van artikel 8.25d, derde lid, van de Wlv op 1 april in werking. Voorafgaand aan de periode waarop de tarieven en voorwaarden betrekking hebben, doet de exploitant op grond van artikel 8.25da, eerste lid, van de Wlv mededeling ter zake van de vaststelling van deze tarieven en voorwaarden aan gebruikers en representatieve organisaties.  

	17. Artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, van de Wlv bepalen het volgende: 
	17. Artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, van de Wlv bepalen het volgende: 


	 
	4 De exploitant van de luchthaven stelt jaarlijks aangepaste tarieven vast op basis van de in het eerste lid, dan wel in artikel 8.25db, bedoelde tarieven die voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De aanpassing betreft een of meer van de door de exploitant van de luchthaven aan de gebruikers in artikel 8.25dg, bedoelde verschuldigde afzonderlijke verrekeningen. 
	5 De exploitant van de luchthaven kan jaarlijks aangepaste tarieven vaststellen op basis van de in het eerste lid dan wel in artikel 8.25db, bedoelde tarieven die voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De aanpassing betreft een of meer van de door de gebruikers aan de exploitant van de luchthaven in artikel 8.25dg, bedoelde verschuldigde afzonderlijke verrekeningen. 
	 
	18. Artikel 8.25dc, leden één tot en met vier, van de Wlv, stellen de volgende eisen aan de tarieven en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv:  
	18. Artikel 8.25dc, leden één tot en met vier, van de Wlv, stellen de volgende eisen aan de tarieven en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv:  
	18. Artikel 8.25dc, leden één tot en met vier, van de Wlv, stellen de volgende eisen aan de tarieven en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv:  


	 
	1 De tarieven en voorwaarden zijn redelijk en non-discriminatoir.  
	2 De tarieven kunnen worden gedifferentieerd uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefsdifferentiatie dienen differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant.  
	3 De tarieven voor het geheel van de activiteiten kostengeoriënteerd.  
	4 Onverminderd het derde lid, zijn de tarieven voor de beveiliging van passagiers en hun bagage, alsmede vracht voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten behoeve van de burgerluchtvaart kostengeoriënteerd.  
	 
	19. Artikel 8.25dd, leden één tot en met drie, van de Wlv stellen de volgende eisen aan de tarieven als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv: 
	19. Artikel 8.25dd, leden één tot en met drie, van de Wlv stellen de volgende eisen aan de tarieven als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv: 
	19. Artikel 8.25dd, leden één tot en met drie, van de Wlv stellen de volgende eisen aan de tarieven als bedoeld in artikel 8.25d van de Wlv: 


	 
	1 De exploitant van de luchthaven neemt bij de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde vaststelling van de tarieven, een bijdrage in aanmerking uit de andere activiteiten dan de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde activiteiten en de andere activiteiten dan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde overige activiteiten. De exploitant van de luchthaven houdt bij deze 
	bijdrage rekening met de continuïteit van de onderneming en de financierbaarheid van de investeringen van de exploitant van de luchthaven. 
	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. 
	3 De exploitant van de luchthaven neemt bij de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven de kosten in aanmerking van structurele maatregelen voor de uitvoering van een in artikel 37ac, tweede lid, van de Luchtvaartwet, bedoelde bijzondere aanwijzing van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, voor zover die maatregelen betrekking hebben op de beveiliging van de burgerluchtvaart. 
	 Vaststelling van het investeringsprogramma  2.2
	20. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven eenmaal per drie jaar een vijfjarig investeringsprogramma vast, betreffende de activiteiten van de exploitant ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers, voorafgaande aan de periode waarop het vijfjarige investeringsprogramma betrekking heeft. De in het vierde en vijfde jaar van het investeringsprogramma geplande investeringen zijn indicatief van aard. 
	20. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven eenmaal per drie jaar een vijfjarig investeringsprogramma vast, betreffende de activiteiten van de exploitant ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers, voorafgaande aan de periode waarop het vijfjarige investeringsprogramma betrekking heeft. De in het vierde en vijfde jaar van het investeringsprogramma geplande investeringen zijn indicatief van aard. 
	20. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv stelt de exploitant van de luchthaven eenmaal per drie jaar een vijfjarig investeringsprogramma vast, betreffende de activiteiten van de exploitant ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers, voorafgaande aan de periode waarop het vijfjarige investeringsprogramma betrekking heeft. De in het vierde en vijfde jaar van het investeringsprogramma geplande investeringen zijn indicatief van aard. 


	 
	21. Artikel 8.25de, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven voor aanvang van het boekjaar waarin de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden in werking treden, mededeling doet ter zake van de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde vijfjarige investeringsprogramma.  
	21. Artikel 8.25de, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven voor aanvang van het boekjaar waarin de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden in werking treden, mededeling doet ter zake van de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde vijfjarige investeringsprogramma.  
	21. Artikel 8.25de, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven voor aanvang van het boekjaar waarin de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden in werking treden, mededeling doet ter zake van de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde vijfjarige investeringsprogramma.  


	 Consultatie 2.3
	22. De exploitant van de luchthaven doet op grond van artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv, respectievelijk artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv aan gebruikers en representatieve organisaties mededeling van een voorstel van tarieven en voorwaarden en mededeling van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. Artikel 8.25e van de Wlv bepaalt daarover onder meer het volgende:  
	22. De exploitant van de luchthaven doet op grond van artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv, respectievelijk artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv aan gebruikers en representatieve organisaties mededeling van een voorstel van tarieven en voorwaarden en mededeling van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. Artikel 8.25e van de Wlv bepaalt daarover onder meer het volgende:  
	22. De exploitant van de luchthaven doet op grond van artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv, respectievelijk artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv aan gebruikers en representatieve organisaties mededeling van een voorstel van tarieven en voorwaarden en mededeling van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. Artikel 8.25e van de Wlv bepaalt daarover onder meer het volgende:  


	 
	1. De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid en 8.25db, eerste tot en met derde lid, bedoelde tarieven en voorwaarden, aan gebruikers en representatieve organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel voor deze tarieven en voorwaarden met een omschrijving van de daarvoor te leveren diensten, alsmede van een toelichting, onder meer inhoudende een economische onderbouwing, een kostenbenchmark, een tarievenbenchmark, een benchmark kwaliteitsind
	2 De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, bedoelde aanpassing van de tarieven, aan gebruikers en representatieve organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel van de in artikel 8.25dg bedoelde afzonderlijke verrekeningen, het saldo van die verrekeningen en de daaruit volgende aangepaste tarieven. 
	3 […]  
	4 […] 
	5 De exploitant van de luchthaven raadpleegt gebruikers en representatieve organisaties over de in het eerste tot en met derde lid bedoelde voorstellen, alvorens de tarieven en voorwaarden, respectievelijk de aangepaste tarieven en voorwaarden vast te stellen. 
	6 De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van het in artikel 8.25de, eerste lid, bedoelde investeringsprogramma, aan gebruikers en representatieve organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. 
	7 […]  
	8 De exploitant van de luchthaven raadpleegt gebruikers en representatieve organisaties over het in het zesde lid bedoelde investeringsprogramma, alvorens dat vast te stellen. 
	9 […] 
	10 Gebruikers en representatieve organisaties kunnen binnen vier weken na de dag waarop de in het eerste, tweede, derde of zesde lid bedoelde mededeling is gedaan, hun zienswijze over het in het eerste, tweede, derde of zesde lid bedoelde voorstel, aan de exploitant van de luchthaven doen toekomen.  
	23. Artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant bij de in het eerste lid van dat artikel bedoelde mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden gemotiveerd aangeeft of, in hoeverre en op welke wijze de in het tiende lid van artikel 8.25de van de Wlv bedoelde zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden, en welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op
	23. Artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant bij de in het eerste lid van dat artikel bedoelde mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden gemotiveerd aangeeft of, in hoeverre en op welke wijze de in het tiende lid van artikel 8.25de van de Wlv bedoelde zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden, en welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op
	23. Artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant bij de in het eerste lid van dat artikel bedoelde mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden gemotiveerd aangeeft of, in hoeverre en op welke wijze de in het tiende lid van artikel 8.25de van de Wlv bedoelde zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden, en welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op

	24. Artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven bij de in het eerste lid van dat artikel bedoelde vaststelling van het vijfjarige investeringsprogramma de zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties betrekt. De exploitant dient in de in het tweede lid bedoelde mededeling, gemotiveerd aan te geven of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde investeringsprogramma. Ook dient de exploitant de mate v
	24. Artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv bepaalt dat de exploitant van de luchthaven bij de in het eerste lid van dat artikel bedoelde vaststelling van het vijfjarige investeringsprogramma de zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties betrekt. De exploitant dient in de in het tweede lid bedoelde mededeling, gemotiveerd aan te geven of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde investeringsprogramma. Ook dient de exploitant de mate v


	 
	25. De procedure voor de in artikel 8.25e, vijfde lid, van de Wlv bedoelde raadpleging is verder uitgewerkt in het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (hierna: Exploitatiebesluit). Artikel 1, eerste lid, van het Exploitatiebesluit definieert enkele begrippen: 
	25. De procedure voor de in artikel 8.25e, vijfde lid, van de Wlv bedoelde raadpleging is verder uitgewerkt in het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (hierna: Exploitatiebesluit). Artikel 1, eerste lid, van het Exploitatiebesluit definieert enkele begrippen: 
	25. De procedure voor de in artikel 8.25e, vijfde lid, van de Wlv bedoelde raadpleging is verder uitgewerkt in het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (hierna: Exploitatiebesluit). Artikel 1, eerste lid, van het Exploitatiebesluit definieert enkele begrippen: 


	 
	benchmark kwaliteitsindicatoren: een overzicht van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren op de luchthaven in de laatste vijf kalenderjaren in vergelijking met de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de laatste vijf kalenderjaren op een aantal buitenlandse luchthavens in een peergroup; 
	 
	investeringsprogramma: overzicht van investeringen, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op luchtvaartactiviteiten, in de eerstkomende vijf boekjaren, te rekenen met ingang van het boekjaar waarin de eerstkomende tariefperiode aanvangt; 
	 
	kostenbenchmark: een overzicht van de ontwikkeling van de kosten van de luchtvaartactiviteiten in de laatste vijf boekjaren voorafgaand aan de voorstellen, bedoeld in artikel 8.25e, eerste en tweede lid, van de wet en de prognoses van de kosten in het lopende boekjaar en de resterende boekjaren van de lopende tariefperiode; 
	 peergroup: een groep van zo veel mogelijk met de luchthaven vergelijkbare buitenlandse luchthavens; 
	 
	tarievenbenchmark: een overzicht van de ontwikkeling van de afzonderlijke tarieven van de exploitant van de luchthaven voor het transfer-, bestemmings- en vrachtverkeer in de daaraan voorafgegane laatste vijf jaren, het lopende jaar en de resterende jaren van de lopende tariefperiode in vergelijking met de ontwikkeling van de door een aantal in een peergroup van buitenlandse luchthavens gehanteerde tarieven in de laatste vijf jaar en, indien mogelijk, in het lopende jaar; 
	 
	26. De inhoud van een voorstel voor tarieven en voorwaarden dat wordt gedaan met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid van de wet bedoelde tarieven en voorwaarden is uitgewerkt in artikel 11 van het Exploitatiebesluit: 
	26. De inhoud van een voorstel voor tarieven en voorwaarden dat wordt gedaan met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid van de wet bedoelde tarieven en voorwaarden is uitgewerkt in artikel 11 van het Exploitatiebesluit: 
	26. De inhoud van een voorstel voor tarieven en voorwaarden dat wordt gedaan met het oog op de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid van de wet bedoelde tarieven en voorwaarden is uitgewerkt in artikel 11 van het Exploitatiebesluit: 


	 
	Het 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, bevat in ieder geval: 
	a. een onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode; 
	b. een specificatie van de geraamde opbrengsten uit de overige activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, voor elk jaar van de tariefperiode; 
	c. een overzicht, waarin in overeenstemming met het toerekeningssysteem voor elk jaar van de eerstvolgende tariefperiode is aangegeven welke materiële vaste activa in welke mate voor luchtvaartactiviteiten worden aangewend, alsmede welke kosten in welke mate aan de luchtvaartactiviteiten worden toegerekend, waarbij de kosten worden uitgesplitst naar kostensoort en naar het geheel van beveiligingsactiviteiten en het geheel van overige luchtvaartactiviteiten; 
	d. voor zover het de materiële vaste activa, bedoeld in artikel 29, negende lid, betreft, de reëel constante bedragen van de afschrijvings- en vermogenskosten per gebruikseenheid als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage; 
	e. voor de luchtvaartactiviteiten: 
	1°. een prognose van het volume van het verkeer en het vervoer van passagiers en vracht in het lopende boekjaar en in de eerstvolgende vijf boekjaren; 
	2°. een prognose van de wijziging van de aanwending van de materiële activa, bedoeld in artikel 29, zevende lid, in elk jaar van de eerstvolgende tariefperiode; 
	3°. een prognose van de wijziging van de totale opbrengst, inclusief een specificatie van de opbrengsten uit de verschillende tarieven, alsmede van de totale kosten met een nadere specificatie in overeenstemming met de kostenbenchmark, voor elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar; 
	4°. een prognose van de efficiëntiewinst die in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar zal worden behaald; 
	5°. een prognose van het in artikel 32 bedoelde rendement in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar; en 
	f. de omvang van de bijdrage, bedoeld in artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet en de verdeling daarvan over elk van de jaren in de eerstvolgende tariefperiode. 
	 
	27. De inhoud van een voorstel voor het investeringsprogramma is uitgewerkt in artikel 16 van het Exploitatiebesluit. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt: 
	27. De inhoud van een voorstel voor het investeringsprogramma is uitgewerkt in artikel 16 van het Exploitatiebesluit. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt: 
	27. De inhoud van een voorstel voor het investeringsprogramma is uitgewerkt in artikel 16 van het Exploitatiebesluit. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt: 


	  
	1 De exploitant van de luchthaven geeft de volgende informatie over het voorstel van het investeringsprogramma: 
	a. een overzicht van de geplande investeringen ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten, uitgesplitst naar luchtvaartactiviteiten en de in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, bedoelde beveiliging van de burgerluchtvaart; 
	b. het effect op de kosten, waarbij van elk van de investeringen met een financiële omvang van een miljoen euro of meer tevens de financiële omvang ten behoeve van luchtvaartactiviteiten en het tijdstip van ingebruikneming wordt aangegeven en voor elk investeringsproject het effect op de netto kosten; en 
	c. een overzicht van de geplande investeringsuitgaven ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten in de periode waarop het investeringsprogramma betrekking heeft: 
	1°. van elke in het investeringsprogramma opgenomen investering waarvan de financiële omvang ten behoeve van luchtvaartactiviteiten in de periode waarop het investeringsprogramma betrekking heeft een miljoen euro of meer bedraagt; 
	2°. van groepen van gelijksoortige investeringen ten behoeve van luchtvaartactiviteiten, indien de betreffende investeringen afzonderlijk kleiner zijn dan een miljoen euro in de periode waarop het investeringsprogramma betrekking heeft. 
	2 In aanvulling op de in het eerste lid, bedoelde informatie, verstrekt de exploitant van de luchthaven het capaciteitsontwikkelingsplan. 
	 
	28. Artikel 28 van het Exploitatiebesluit regelt de totstandkoming van de benchmarks als bedoeld in artikel 8.25e eerste lid Wlv. Artikel 28 luidt als volgt: 
	28. Artikel 28 van het Exploitatiebesluit regelt de totstandkoming van de benchmarks als bedoeld in artikel 8.25e eerste lid Wlv. Artikel 28 luidt als volgt: 
	28. Artikel 28 van het Exploitatiebesluit regelt de totstandkoming van de benchmarks als bedoeld in artikel 8.25e eerste lid Wlv. Artikel 28 luidt als volgt: 


	 
	1 De exploitant van de luchthaven stelt na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties op: 
	a. een peergroup teneinde jaarlijks een tarievenbenchmark op te stellen; 
	b. een peergroup teneinde jaarlijks een benchmark kwaliteitsindicatoren op te stellen; 
	c. een lijst van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot de luchthaven teneinde jaarlijks de benchmark kwaliteitsindicatoren op te stellen; en 
	d. een model teneinde jaarlijks een kostenbenchmark op te stellen. 
	2 De exploitant van de luchthaven stelt de peergroups, de lijst en het model, bedoeld in het eerste lid, vast, na raadpleging van de gebruikers en representatieve organisaties over het voorstel voor deze peergroups, deze lijst en dit model. 
	3 De exploitant van de luchthaven kan de peergroups, de lijst en het model, bedoeld in het eerste lid, wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. 
	 De procedure van artikel 8.25f van de Wlv 2.4
	29. Nadat de exploitant de tarieven en voorwaarden heeft vastgesteld, hebben de gebruikers van de luchthaven op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv binnen vier weken de mogelijkheid de ACM te verzoeken een oordeel te geven over de vraag of de tarieven en 
	29. Nadat de exploitant de tarieven en voorwaarden heeft vastgesteld, hebben de gebruikers van de luchthaven op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv binnen vier weken de mogelijkheid de ACM te verzoeken een oordeel te geven over de vraag of de tarieven en 
	29. Nadat de exploitant de tarieven en voorwaarden heeft vastgesteld, hebben de gebruikers van de luchthaven op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv binnen vier weken de mogelijkheid de ACM te verzoeken een oordeel te geven over de vraag of de tarieven en 


	voorwaarden in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. De aanvraag heeft geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven de artikelen 8.25dd, eerste lid, en 8.25de, vierde lid, van de Wlv heeft nageleefd. 
	voorwaarden in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. De aanvraag heeft geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven de artikelen 8.25dd, eerste lid, en 8.25de, vierde lid, van de Wlv heeft nageleefd. 
	voorwaarden in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. De aanvraag heeft geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven de artikelen 8.25dd, eerste lid, en 8.25de, vierde lid, van de Wlv heeft nageleefd. 


	 
	30. De Autoriteit Consument en Markt beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met twee maanden worden verlengd.  
	30. De Autoriteit Consument en Markt beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met twee maanden worden verlengd.  
	30. De Autoriteit Consument en Markt beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met twee maanden worden verlengd.  


	3. Ontvankelijkheid
	3. Ontvankelijkheid
	 

	 Ontvankelijkheid van de aanvragen 3.1
	31. De ACM mag een aanvraag pas in behandeling nemen, als voldaan is aan twee formele eisen neergelegd in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Ten eerste moet de aanvraag zijn ingediend door een gebruiker of representatieve organisatie. Ten tweede moet de aanvraag tijdig zijn ingediend.  
	31. De ACM mag een aanvraag pas in behandeling nemen, als voldaan is aan twee formele eisen neergelegd in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Ten eerste moet de aanvraag zijn ingediend door een gebruiker of representatieve organisatie. Ten tweede moet de aanvraag tijdig zijn ingediend.  
	31. De ACM mag een aanvraag pas in behandeling nemen, als voldaan is aan twee formele eisen neergelegd in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Ten eerste moet de aanvraag zijn ingediend door een gebruiker of representatieve organisatie. Ten tweede moet de aanvraag tijdig zijn ingediend.  

	32. De ACM stelt vast dat easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI allen gebruikers zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten een luchtvaartmaatschappij. Daarmee voldoen de aanvragen aan de eerste eis. 
	32. De ACM stelt vast dat easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI allen gebruikers zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten een luchtvaartmaatschappij. Daarmee voldoen de aanvragen aan de eerste eis. 


	 
	33. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend binnen vier weken na de vaststelling van de tarieven en voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en voorwaarden op 31 oktober 2018 vastgesteld, waardoor de aanvragen uiterlijk tot en met 28 november 2018 mochten worden ingediend. De ACM stelt vast dat easyJet haar aanvraag op 27 november 2018 heeft ingediend. Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI13 hebben hun aanvragen op 28 november 2018 ingediend. De aanvragen zijn daarm
	33. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend binnen vier weken na de vaststelling van de tarieven en voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en voorwaarden op 31 oktober 2018 vastgesteld, waardoor de aanvragen uiterlijk tot en met 28 november 2018 mochten worden ingediend. De ACM stelt vast dat easyJet haar aanvraag op 27 november 2018 heeft ingediend. Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI13 hebben hun aanvragen op 28 november 2018 ingediend. De aanvragen zijn daarm
	33. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend binnen vier weken na de vaststelling van de tarieven en voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en voorwaarden op 31 oktober 2018 vastgesteld, waardoor de aanvragen uiterlijk tot en met 28 november 2018 mochten worden ingediend. De ACM stelt vast dat easyJet haar aanvraag op 27 november 2018 heeft ingediend. Ryanair, Corendon, Norwegian Air en TUI13 hebben hun aanvragen op 28 november 2018 ingediend. De aanvragen zijn daarm


	13 De aanvraag van TUI is ingediend op 28 november 2018, maar is als gevolg van een administratieve fout op een later moment in behandeling genomen door de ACM.  
	13 De aanvraag van TUI is ingediend op 28 november 2018, maar is als gevolg van een administratieve fout op een later moment in behandeling genomen door de ACM.  
	14 Kenmerk: ACM/IN/430339. 

	 Ontvankelijkheid van de aanvulling van de aanvraag van easyJet 3.2
	Aanvulling aanvraag easyJet 
	34. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.14 Deze aanvulling bestaat uit (1) foto’s die vertegenwoordigers van easyJet hebben gemaakt tijdens de schouw van de luchthaven van 28 februari 2019, en (2) een rapport van AiQ Consulting (“Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis”) van 22 februari 2019, dat door Schiphol op 5 maart 2019 aan easyJet is verstrekt. Deze stukken dienen volgens easyJet ter onderbouwing van de gronden die zij in haar oorspron
	34. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.14 Deze aanvulling bestaat uit (1) foto’s die vertegenwoordigers van easyJet hebben gemaakt tijdens de schouw van de luchthaven van 28 februari 2019, en (2) een rapport van AiQ Consulting (“Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis”) van 22 februari 2019, dat door Schiphol op 5 maart 2019 aan easyJet is verstrekt. Deze stukken dienen volgens easyJet ter onderbouwing van de gronden die zij in haar oorspron
	34. easyJet heeft bij brief van 26 maart 2019 een aanvulling op haar aanvraag toegestuurd aan de ACM.14 Deze aanvulling bestaat uit (1) foto’s die vertegenwoordigers van easyJet hebben gemaakt tijdens de schouw van de luchthaven van 28 februari 2019, en (2) een rapport van AiQ Consulting (“Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis”) van 22 februari 2019, dat door Schiphol op 5 maart 2019 aan easyJet is verstrekt. Deze stukken dienen volgens easyJet ter onderbouwing van de gronden die zij in haar oorspron


	conceptverslag van de schouw.  
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	Reactie Schiphol 
	35. Volgens Schiphol dient de aanvullende informatie uit de brief van 26 maart 2019 buiten beschouwing te worden gelaten. Artikel 27 van het Exploitatiebesluit bepaalt dat een aanvraag de gronden van de klacht moet bevatten. Als de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, kan op dat moment op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna ook: Awb) gelegenheid worden geboden om de aanvraag aan te vullen. Nu de onderhavige aanvraag in behandeli
	35. Volgens Schiphol dient de aanvullende informatie uit de brief van 26 maart 2019 buiten beschouwing te worden gelaten. Artikel 27 van het Exploitatiebesluit bepaalt dat een aanvraag de gronden van de klacht moet bevatten. Als de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, kan op dat moment op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna ook: Awb) gelegenheid worden geboden om de aanvraag aan te vullen. Nu de onderhavige aanvraag in behandeli
	35. Volgens Schiphol dient de aanvullende informatie uit de brief van 26 maart 2019 buiten beschouwing te worden gelaten. Artikel 27 van het Exploitatiebesluit bepaalt dat een aanvraag de gronden van de klacht moet bevatten. Als de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, kan op dat moment op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna ook: Awb) gelegenheid worden geboden om de aanvraag aan te vullen. Nu de onderhavige aanvraag in behandeli

	36. Schiphol maakt specifiek bezwaar tegen het aanvullen van de aanvraag met foto’s die door easyJet zijn gemaakt tijdens de schouw. Alleen de ACM mocht tijdens de schouw foto’s maken. easyJet heeft de betreffende foto’s daarom in strijd met de regieafspraken gemaakt, en zonder dat zij daarvoor een vergunning had. Dit is in strijd met artikel 7, tweede lid en onder e, van de Schipholregels. Schiphol beschouwt deze handelwijze van easyJet als onbetamelijk en onrechtmatig. Zij wijst erop dat tijdens de schouw
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	37. Naar het oordeel van de ACM verzetten het Exploitatiebesluit en de Algemene wet bestuursrecht zich niet tegen het in behandeling nemen van de informatie uit de brief van easyJet van 26 maart 2019. Dit licht de ACM hierna toe.  
	37. Naar het oordeel van de ACM verzetten het Exploitatiebesluit en de Algemene wet bestuursrecht zich niet tegen het in behandeling nemen van de informatie uit de brief van easyJet van 26 maart 2019. Dit licht de ACM hierna toe.  

	38. Naar het oordeel van de ACM heeft easyJet de aanvullende informatie ingebracht ter ondersteuning van argumenten die zij al in haar oorspronkelijke aanvraag tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol heeft aangevoerd. In zoverre is geen sprake van nieuwe gronden als bedoeld in artikel 27, eerste lid en onder a van het Exploitatiebesluit, maar van een nadere onderbouwing van bestaande gronden. Dat een nadere onderbouwing door de aanvrager enkel zou zijn toegestaan na een verzoek tot aanvulling van de a
	38. Naar het oordeel van de ACM heeft easyJet de aanvullende informatie ingebracht ter ondersteuning van argumenten die zij al in haar oorspronkelijke aanvraag tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol heeft aangevoerd. In zoverre is geen sprake van nieuwe gronden als bedoeld in artikel 27, eerste lid en onder a van het Exploitatiebesluit, maar van een nadere onderbouwing van bestaande gronden. Dat een nadere onderbouwing door de aanvrager enkel zou zijn toegestaan na een verzoek tot aanvulling van de a

	39. De ACM volgt Schiphol ook niet in haar betoog dat het aanvullen van de aanvraag in dit geval in strijd zou zijn met de goede procesorde. De door easyJet aangeleverde stukken konden naar hun aard niet ten tijde van de oorspronkelijke aanvraag worden ingebracht, en zijn binnen een redelijke termijn nadat easyJet daarover kon beschikken door haar aan de ACM toegezonden. Daarnaast wordt Schiphol niet in haar verdedigingsbelang geschaad als gevolg van de aanvulling, omdat aan haar de mogelijkheid is geboden 
	39. De ACM volgt Schiphol ook niet in haar betoog dat het aanvullen van de aanvraag in dit geval in strijd zou zijn met de goede procesorde. De door easyJet aangeleverde stukken konden naar hun aard niet ten tijde van de oorspronkelijke aanvraag worden ingebracht, en zijn binnen een redelijke termijn nadat easyJet daarover kon beschikken door haar aan de ACM toegezonden. Daarnaast wordt Schiphol niet in haar verdedigingsbelang geschaad als gevolg van de aanvulling, omdat aan haar de mogelijkheid is geboden 

	40. Met betrekking tot de foto’s die easyJet tijdens de schouw heeft genomen, overweegt de ACM daarnaast het volgende. Bij aanvang van de schouw is aan de vertegenwoordigers van de 
	40. Met betrekking tot de foto’s die easyJet tijdens de schouw heeft genomen, overweegt de ACM daarnaast het volgende. Bij aanvang van de schouw is aan de vertegenwoordigers van de 


	15 Kenmerk: ACM/IN/432608. 
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	luchtvaartmaatschappijen duidelijk gemaakt dat alleen de ACM toestemming van Schiphol had om foto’s te maken. Dat easyJet in strijd met die procesafspraak toch foto’s heeft gemaakt, en dat zij hiermee mogelijk ook de Schipholregels heeft overtreden, maakt echter niet dat de ACM het in de procedure inbrengen van deze foto’s zonder meer mag weigeren. Voor dit oordeel zoekt de ACM aansluiting bij de vaste jurisprudentie op het gebied van het gebruik van (strafrechtelijk) onrechtmatig verkregen bewijs in bestuu
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	luchtvaartmaatschappijen duidelijk gemaakt dat alleen de ACM toestemming van Schiphol had om foto’s te maken. Dat easyJet in strijd met die procesafspraak toch foto’s heeft gemaakt, en dat zij hiermee mogelijk ook de Schipholregels heeft overtreden, maakt echter niet dat de ACM het in de procedure inbrengen van deze foto’s zonder meer mag weigeren. Voor dit oordeel zoekt de ACM aansluiting bij de vaste jurisprudentie op het gebied van het gebruik van (strafrechtelijk) onrechtmatig verkregen bewijs in bestuu

	41. Zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:643, is er in het algemeen geen aanleiding voor bewijsuitsluiting als het bestuursorgaan de onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen ook op een rechtmatige manier had kunnen verkrijgen. Het gebruik van dergelijke bewijsmiddelen is alleen niet toegestaan als zij zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoe
	41. Zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:643, is er in het algemeen geen aanleiding voor bewijsuitsluiting als het bestuursorgaan de onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen ook op een rechtmatige manier had kunnen verkrijgen. Het gebruik van dergelijke bewijsmiddelen is alleen niet toegestaan als zij zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoe

	42. De ACM stelt voorop dat in dit geval niet vaststaat dat easyJet onrechtmatig heeft gehandeld tegen Schiphol. Zou de handelwijze van easyJet wel als onrechtmatig worden aangemerkt, dan zou dat naar het oordeel van de ACM op zichzelf echter nog geen aanleiding vormen voor bewijsuitsluiting. De ACM had het betreffende bewijs namelijk ook zelf op een rechtmatige wijze kunnen verkrijgen, omdat zij wel over toestemming van Schiphol beschikte om ten tijde van de schouw op de betreffende luchthavendelen foto’s 
	42. De ACM stelt voorop dat in dit geval niet vaststaat dat easyJet onrechtmatig heeft gehandeld tegen Schiphol. Zou de handelwijze van easyJet wel als onrechtmatig worden aangemerkt, dan zou dat naar het oordeel van de ACM op zichzelf echter nog geen aanleiding vormen voor bewijsuitsluiting. De ACM had het betreffende bewijs namelijk ook zelf op een rechtmatige wijze kunnen verkrijgen, omdat zij wel over toestemming van Schiphol beschikte om ten tijde van de schouw op de betreffende luchthavendelen foto’s 

	43. Gelet op het voorgaande zijn de foto’s naar het oordeel van de ACM niet op een wijze verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Daarom staat de ACM toe dat de door easyJet ingebrachte foto’s aan het dossier wordt toegevoegd. 
	43. Gelet op het voorgaande zijn de foto’s naar het oordeel van de ACM niet op een wijze verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Daarom staat de ACM toe dat de door easyJet ingebrachte foto’s aan het dossier wordt toegevoegd. 


	4. Beoordeling van de aanvragen 
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	 Inleiding 4.1
	44. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de argumenten die de aanvragers hebben aangevoerd tegen de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden. Deze argumenten kunnen onder een viertal hoofdthema’s worden geschaard, die door de ACM als ‘gronden’ worden aangeduid.   
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	44. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de argumenten die de aanvragers hebben aangevoerd tegen de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden. Deze argumenten kunnen onder een viertal hoofdthema’s worden geschaard, die door de ACM als ‘gronden’ worden aangeduid.   

	45. De ACM zet in het hiernavolgende eerst het algemene kader uiteen op basis waarvan zij beoordeelt of tarieven redelijk en non-discriminatoir zijn als bedoeld in de Wet luchtvaart. Daarna geeft de ACM per grond een samenvatting van de argumenten die in de aanvragen naar voren zijn gebracht, gevolgd door een samenvatting van de zienswijze van Schiphol hierop. Vervolgens volgt de beoordeling door de ACM. Bij deze beoordeling betrekt de ACM ook de relevante informatie die zij als onderdeel van haar onderzoek
	45. De ACM zet in het hiernavolgende eerst het algemene kader uiteen op basis waarvan zij beoordeelt of tarieven redelijk en non-discriminatoir zijn als bedoeld in de Wet luchtvaart. Daarna geeft de ACM per grond een samenvatting van de argumenten die in de aanvragen naar voren zijn gebracht, gevolgd door een samenvatting van de zienswijze van Schiphol hierop. Vervolgens volgt de beoordeling door de ACM. Bij deze beoordeling betrekt de ACM ook de relevante informatie die zij als onderdeel van haar onderzoek

	46. De aanvragers hebben voor het grootste gedeelte gelijkluidende argumenten aangevoerd tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Voor zover een bepaald argument slechts door één of enkele aanvragers is aangevoerd, wordt dit aangegeven bij de samenvatting van het standpunt van de aanvragers. 
	46. De aanvragers hebben voor het grootste gedeelte gelijkluidende argumenten aangevoerd tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Voor zover een bepaald argument slechts door één of enkele aanvragers is aangevoerd, wordt dit aangegeven bij de samenvatting van het standpunt van de aanvragers. 


	 Beoordelingskader redelijkheid en non-discriminatie 4.2
	4.2.1 Beoordelingskader redelijkheid 
	 
	47. De Memorie van Toelichting bij de Wet luchtvaart (MvT) geeft een aantal aanknopingspunten voor de beoordeling van de redelijkheid van tarieven voor luchtvaartactiviteiten.16  
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	16 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
	16 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
	17 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 3. Het betreft het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart gesloten op 7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973, 109). 

	 
	48. Uit de MvT blijkt dat de redelijkheidsnorm moet worden begrepen in het licht van de doelstelling van de Wet luchtvaart. Deze wet is gericht op het voorkomen van misbruik van een economische machtspositie. Deze sectorspecifieke norm is derhalve mededingingsrechtelijk georiënteerd in een sectorspecifieke omgeving. De kwaliteit van de dienstverlening kan van belang zijn voor de beoordeling van de redelijkheid van de door de exploitant vastgestelde tarieven in relatie tot de daarvoor geboden diensten.  
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	49. De redelijkheidsnorm houdt voor tarieven in dat geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 
	49. De redelijkheidsnorm houdt voor tarieven in dat geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 
	49. De redelijkheidsnorm houdt voor tarieven in dat geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 


	 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 

	- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 
	- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 

	- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  
	- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  


	 
	De vraag of deze toetsen worden gebruikt en in welke mate zij meewegen bij de redelijkheidsbeoordeling, hangt volgens de MvT af van de economische relevantie voor de concrete casus. 
	4.2.2 Beoordelingskader non-discriminatie 
	50. Ten aanzien van de toepassing van het beginsel van non-discriminatie op de tarieven is het volgende van belang. De luchthaven Schiphol heeft in beginsel de vrijheid om tariefdifferentiatie toe te passen, waardoor afzonderlijke tarieven in verschillende mate een bijdrage kunnen leveren aan de dekking van de kosten. Het vereiste van non-discriminatie, neergelegd in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv stelt hier echter een grens aan. Hieruit vloeit voort dat niet elke differentiatie van tarieven en voorw
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	51. De MvT bij de Wet luchtvaart geeft een aantal indicaties van wat onder het begrip non-discriminatie moet worden verstaan.17 Het vereiste van non-discriminatie in deze wet moet aldus de toelichting onder meer gezien worden in het licht van de Europese vrij verkeersregels en artikel 15 van het Verdrag van Chicago. Dit artikel bestempelt onderscheid naar nationaliteit van luchtvaartmaatschappijen als discriminatoir. Verder geeft de MvT aan dat geen onderscheid mag worden gemaakt naar identiteit van de gebr
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	52. Voor het overige geeft de MvT geen nadere uitleg over het begrip non-discriminatie, maar geeft zij aan dat voor de uitleg van begrippen uit de Wet luchtvaart aansluiting kan worden gezocht bij het begrippenkader uit het mededingingsrecht. Wegens dit mededingingsrechtelijke karakter van het begrip discriminatie in de Wet luchtvaart zoekt de ACM bij de beoordeling van de tarieven en voorwaarden van luchthaven Schiphol aansluiting bij de definitie van discriminatie zoals die is neergelegd in artikel 102 va
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	18 Vgl. Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, kenmerk 200085/31.BT37(Airbridge Cargo). 
	18 Vgl. Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, kenmerk 200085/31.BT37(Airbridge Cargo). 
	19 De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 25 november 2010 bepaald dat de aanvrager aannemelijk dient te maken dat sprake is van nadeelsberokkening in de mededinging. Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 november 2010, kenmerk ECLI:2010:RBROT:BO5063. 
	20 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 2; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 1-2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 3. 

	 
	“[…] het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij 
	gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;” 
	 
	53. Er is derhalve tevens sprake van discriminatie wanneer sprake is van gelijkwaardige prestaties waarvoor verschillende tarieven of voorwaarden gelden, wanneer dit verschil in behandeling leidt tot een nadeel in de concurrentiepositie van gebruikers van de luchthaven Schiphol.19 
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	53. Er is derhalve tevens sprake van discriminatie wanneer sprake is van gelijkwaardige prestaties waarvoor verschillende tarieven of voorwaarden gelden, wanneer dit verschil in behandeling leidt tot een nadeel in de concurrentiepositie van gebruikers van de luchthaven Schiphol.19 


	 Grond 1: Schiphol heeft de zienswijzen van gebruikers onvoldoende 4.3betrokken bij het vaststellen van de tarieven 
	54. De aanvragers betogen dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv doordat Schiphol hun zienswijzen onvoldoende heeft betrokken bij het vaststellen van de tarieven. Specifiek zou Schiphol onvoldoende zijn ingegaan op de zienswijzen van de aanvragers met betrekking tot (1) de door Schiphol uitgevoerde kostenefficiëntiestudie, (2) de benchmark kwaliteitsindicatoren, (3) de tariefstructuur en (4) de door Schiphol gehanteerde peergroup voor de tarievenbenchmark. De ACM g
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	4.3.1 Kostenefficiëntiestudie  
	Standpunt aanvragers 
	55. Volgens de aanvragers heeft Schiphol nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van de toename van €220 miljoen in de exploitatiekosten van Schiphol over de periode 2019-2021. Deze kostenverhoging is onder meer gebaseerd op een kostenefficiëntiestudie, die Schiphol heeft uitgevoerd zonder input te vragen van de gebruikers. Noch de studie zelf, noch de naam van de externe consultant die de studie heeft uitgevoerd, zijn daarbij aan de gebruikers verstrekt. Dit is volgens de aanvragers teve
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	65. Schiphol betoogt dat zij, zoals voorgeschreven in artikel 28 van het Exploitatiebesluit, op 31 mei 2018 [toevoeging ACM: bedoeld is 30 mei 2018] de lijst van kwaliteitsindicatoren heeft vastgesteld ten behoeve van het opstellen van de benchmark kwaliteitsindicatoren. Het voorstel voor deze lijst van kwaliteitsindicatoren is op 26 april 2018 formeel ter consultatie voorgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen. Hierop heeft Schiphol geen zienswijzen ontvangen, waarna zij de lijst ongewijzigd heeft vastgeste
	65. Schiphol betoogt dat zij, zoals voorgeschreven in artikel 28 van het Exploitatiebesluit, op 31 mei 2018 [toevoeging ACM: bedoeld is 30 mei 2018] de lijst van kwaliteitsindicatoren heeft vastgesteld ten behoeve van het opstellen van de benchmark kwaliteitsindicatoren. Het voorstel voor deze lijst van kwaliteitsindicatoren is op 26 april 2018 formeel ter consultatie voorgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen. Hierop heeft Schiphol geen zienswijzen ontvangen, waarna zij de lijst ongewijzigd heeft vastgeste

	66. Schiphol is van mening dat bij het vaststellen van de kwaliteitsbenchmark voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen. Zij merkt op dat in tegenstelling tot hetgeen easyJet beweert, er wel degelijk informatie per terminal is opgenomen in de benchmark (namelijk de security-wachttijden). Deze informatie is opgenomen in het voorstel naar aanleiding van feedback van de luchtvaartmaatschappijen. De door easyJet genoemde ontbrekende indicatoren over het bagagesysteem zijn nooit in een (voorbereidende) bijee
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	programma.28 De aanvragers hebben op dit voorstel geen zienswijze ingediend, waarna Schiphol de te gebruiken kwaliteitsindicatoren op 30 mei 2018 heeft vastgesteld.29 Vervolgens heeft Schiphol op 14 september 2018 de benchmark overgelegd, waarin de prestaties van Schiphol en de luchthavens uit de peergroup op de betreffende vijf ASQ-indicatoren zijn opgenomen, als onderdeel van haar mededeling van een voorstel voor tarieven en voorwaarden. Deze benchmark bevat ook een toelichting op (de opzet van) het ASQ-p
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	71. Bij het voorgaande merkt de ACM echter op dat het getrapte consultatiesysteem voor de benchmark kwaliteitsindicatoren met zich brengt dat voor zover luchtvaartmaatschappijen het niet eens zijn met het type kwaliteitsindicatoren dat Schiphol heeft geselecteerd, zij dit naar voren dienen te brengen in een zienswijze op de consultatie die plaatsvindt op grond van artikel 28, tweede lid, van het Exploitatiebesluit. Dit consultatiemoment is er immers op gericht om vóór de uitvoering van de benchmark te inven
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	73. De ACM stelt aan de hand van de gezamenlijke consultatiereactie van de aanvragers32 en het antwoord daarop van Schiphol33 vast dat Schiphol een reactie heeft gegeven op de zienswijzen van de aanvragers ten aanzien van de ASQ-indicatoren. Zij heeft toegelicht dat zij een kwaliteitsbenchmark wenst op basis van passagiersperceptie, en dat ASQ de enige beschikbare benchmark is op het gebied van luchthavenkwaliteit die op kwaliteitsperceptie gebaseerd is. Daarnaast heeft Schiphol toegelicht dat zij haar voor
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	74. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol met deze reactie voldaan aan de vereisten van artikel 8.25e, vijfde lid, en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv. Schiphol heeft haar keuze om vast te houden aan het gebruik van de ASQ-indicatoren hierin voldoende gemotiveerd. Dat easyJet het niet met de door Schiphol gegeven motivering eens is, maakt niet dat Schiphol verplicht is om af te zien van het gebruik van deze indicatoren. 


	32 Kenmerk: ACM/IN/424658, bijlage 4, p. 5. 
	32 Kenmerk: ACM/IN/424658, bijlage 4, p. 5. 
	33 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 2, p. 8. 
	34 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 4. 
	35 Dit zijn de tarieven die door luchtvaartmaatschappijen verschuldigd zijn voor het landen en starten van en vliegtuig op de luchthaven Schiphol. Het verschuldigde bedrag is naast de wijze van afhandeling van het vliegtuig onder andere afhankelijk van het gewicht van het vliegtuig en de geluidsbelasting van het vliegtuig. 
	36 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), rn. 1.11-1.13. 

	4.3.3 Tariefstructuur  
	Standpunt aanvragers 
	75. Volgens de aanvragers heeft Schiphol ook nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van de tariefstructuur van Schiphol. Volgens de aanvragers leidt de huidige tariefstructuur tot afstraffing van luchtvaartmaatschappijen die met een hoge bezettingsgraad vliegen.34 In aanvulling daarop betoogt easyJet in haar aanvraag dat de huidige differentiatie van de Landing and Take-off charges (hierna: de LTO-tarieven)35 op basis van geluidsklassen niet leidt tot het gebruik van schonere en stillere
	75. Volgens de aanvragers heeft Schiphol ook nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van de tariefstructuur van Schiphol. Volgens de aanvragers leidt de huidige tariefstructuur tot afstraffing van luchtvaartmaatschappijen die met een hoge bezettingsgraad vliegen.34 In aanvulling daarop betoogt easyJet in haar aanvraag dat de huidige differentiatie van de Landing and Take-off charges (hierna: de LTO-tarieven)35 op basis van geluidsklassen niet leidt tot het gebruik van schonere en stillere
	75. Volgens de aanvragers heeft Schiphol ook nagelaten hun zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van de tariefstructuur van Schiphol. Volgens de aanvragers leidt de huidige tariefstructuur tot afstraffing van luchtvaartmaatschappijen die met een hoge bezettingsgraad vliegen.34 In aanvulling daarop betoogt easyJet in haar aanvraag dat de huidige differentiatie van de Landing and Take-off charges (hierna: de LTO-tarieven)35 op basis van geluidsklassen niet leidt tot het gebruik van schonere en stillere


	76. De hiervoor bedoelde zienswijzen met betrekking tot de tariefstructuur zijn volgens de aanvragers door Schiphol van de hand gewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie. Daarmee plaatst Schiphol het belang van netwerkkwaliteit boven de andere belangen genoemd in artikel 8.3 van de Wlv, terwijl een evenwicht zou moeten worden gevonden tussen alle in dat artikel genoemde belangen. Daar komt bij dat Schiphol niet duidelijk maakt waarom haar netwerkkwaliteit in het geding zou zijn in geval van een a
	76. De hiervoor bedoelde zienswijzen met betrekking tot de tariefstructuur zijn volgens de aanvragers door Schiphol van de hand gewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie. Daarmee plaatst Schiphol het belang van netwerkkwaliteit boven de andere belangen genoemd in artikel 8.3 van de Wlv, terwijl een evenwicht zou moeten worden gevonden tussen alle in dat artikel genoemde belangen. Daar komt bij dat Schiphol niet duidelijk maakt waarom haar netwerkkwaliteit in het geding zou zijn in geval van een a
	76. De hiervoor bedoelde zienswijzen met betrekking tot de tariefstructuur zijn volgens de aanvragers door Schiphol van de hand gewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie. Daarmee plaatst Schiphol het belang van netwerkkwaliteit boven de andere belangen genoemd in artikel 8.3 van de Wlv, terwijl een evenwicht zou moeten worden gevonden tussen alle in dat artikel genoemde belangen. Daar komt bij dat Schiphol niet duidelijk maakt waarom haar netwerkkwaliteit in het geding zou zijn in geval van een a

	77. In aanvulling op het voorgaande zijn easyJet, Ryanair en Norwegian van mening dat Schiphol onvoldoende heeft gereageerd op hun zienswijzen dat Schiphol niet dezelfde tarieven in rekening zou moeten brengen voor de H/M-pier als voor de rest van de luchthaven, vanwege de significante verschillen in terminalinfrastructuur en -kwaliteit tussen deze pier en de andere pieren.38  Zienswijze Schiphol 
	77. In aanvulling op het voorgaande zijn easyJet, Ryanair en Norwegian van mening dat Schiphol onvoldoende heeft gereageerd op hun zienswijzen dat Schiphol niet dezelfde tarieven in rekening zou moeten brengen voor de H/M-pier als voor de rest van de luchthaven, vanwege de significante verschillen in terminalinfrastructuur en -kwaliteit tussen deze pier en de andere pieren.38  Zienswijze Schiphol 

	78. Met betrekking tot de tariefstructuur betoogt Schiphol – mede onder verwijzing naar haar reactie op de zienswijzen die de aanvragers in de consultatie hebben gegeven – dat zij voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de betreffende zienswijzen.  
	78. Met betrekking tot de tariefstructuur betoogt Schiphol – mede onder verwijzing naar haar reactie op de zienswijzen die de aanvragers in de consultatie hebben gegeven – dat zij voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de betreffende zienswijzen.  

	79. Volgens Schiphol verschilt zij met de aanvragers van mening over de uitleg van artikel 8.3 van de Wlv. Het optimaal gebruik van de luchthaven is slechts één van meerdere belangen waarmee Schiphol rekening moet houden bij het bepalen van haar tariefstructuur. Daarbij geldt dat het bevorderen van een optimaal gebruik volgens Schiphol niet kan worden gelijkgesteld met (alleen) het bevorderen van een hoge beladingsgraad van toestellen. Daarnaast kan Schiphol zich ook inhoudelijk niet vinden in het standpunt
	79. Volgens Schiphol verschilt zij met de aanvragers van mening over de uitleg van artikel 8.3 van de Wlv. Het optimaal gebruik van de luchthaven is slechts één van meerdere belangen waarmee Schiphol rekening moet houden bij het bepalen van haar tariefstructuur. Daarbij geldt dat het bevorderen van een optimaal gebruik volgens Schiphol niet kan worden gelijkgesteld met (alleen) het bevorderen van een hoge beladingsgraad van toestellen. Daarnaast kan Schiphol zich ook inhoudelijk niet vinden in het standpunt

	80. Op het punt van het stimuleren van meer duurzame luchtvaart betoogt Schiphol dat zij in het (pre)consultatieproces uitgebreid overleg heeft gevoerd met luchtvaartmaatschappijen over de wijze waarop duurzaamheid kan worden bevorderd. Van alle mogelijke oplossingen is onderzocht wat de effectiviteit zou zijn wat het draagvlak is bij de luchtvaartmaatschappijen en hoe zij passen binnen de wettelijke kaders. Op basis daarvan heeft Schiphol gekozen voor het uitbreiden van de bestaande differentiatie van de L
	80. Op het punt van het stimuleren van meer duurzame luchtvaart betoogt Schiphol dat zij in het (pre)consultatieproces uitgebreid overleg heeft gevoerd met luchtvaartmaatschappijen over de wijze waarop duurzaamheid kan worden bevorderd. Van alle mogelijke oplossingen is onderzocht wat de effectiviteit zou zijn wat het draagvlak is bij de luchtvaartmaatschappijen en hoe zij passen binnen de wettelijke kaders. Op basis daarvan heeft Schiphol gekozen voor het uitbreiden van de bestaande differentiatie van de L


	37 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 4. 
	37 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 2; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 4. 
	38 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 4; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 4; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 1. 
	39 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 4. 

	belangen van luchtvaartmaatschappijen. Procesmatig heeft Schiphol er alles aan gedaan om met een effectief voorstel te komen, waarbij is geluisterd en aangescherpt op basis van de wensen van luchtvaartmaatschappijen, ondanks de continue tegengestelde belangen.40  
	belangen van luchtvaartmaatschappijen. Procesmatig heeft Schiphol er alles aan gedaan om met een effectief voorstel te komen, waarbij is geluisterd en aangescherpt op basis van de wensen van luchtvaartmaatschappijen, ondanks de continue tegengestelde belangen.40  
	belangen van luchtvaartmaatschappijen. Procesmatig heeft Schiphol er alles aan gedaan om met een effectief voorstel te komen, waarbij is geluisterd en aangescherpt op basis van de wensen van luchtvaartmaatschappijen, ondanks de continue tegengestelde belangen.40  

	81. Ook met betrekking tot het passagierstarief voor de H/M-pier geeft Schiphol aan dat zij voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de ingediende zienswijzen. Schiphol wijst er onder andere op dat bij gebruik van de H/M-pier een korting van 20% geldt op het LTO-tarief, omdat vliegtuigen daar aan een ‘disconnected stand’ worden afgehandeld. Deze korting is gebaseerd op een combinatie van de geboden faciliteiten, efficiënt gebruik van de infrastructuur van de luchthaven en de kwaliteitsperceptie voor passag
	81. Ook met betrekking tot het passagierstarief voor de H/M-pier geeft Schiphol aan dat zij voldoende gemotiveerd heeft gereageerd op de ingediende zienswijzen. Schiphol wijst er onder andere op dat bij gebruik van de H/M-pier een korting van 20% geldt op het LTO-tarief, omdat vliegtuigen daar aan een ‘disconnected stand’ worden afgehandeld. Deze korting is gebaseerd op een combinatie van de geboden faciliteiten, efficiënt gebruik van de infrastructuur van de luchthaven en de kwaliteitsperceptie voor passag

	82. De ACM stelt aan de hand van de gezamenlijke consultatiereactie van de aanvragers42 en het antwoord daarop van Schiphol43 vast dat Schiphol gemotiveerd heeft gereageerd op de zienswijzen van de aanvragers met betrekking tot de tariefstructuur. Dat Schiphol zich in dit antwoord ter rechtvaardiging van haar tariefstructuur enkel zou hebben beroepen op haar mainportstrategie en het belang van haar netwerkkwaliteit, zoals de aanvragers stellen, wordt niet door de ACM gevolgd. Uit het antwoord van Schiphol b
	82. De ACM stelt aan de hand van de gezamenlijke consultatiereactie van de aanvragers42 en het antwoord daarop van Schiphol43 vast dat Schiphol gemotiveerd heeft gereageerd op de zienswijzen van de aanvragers met betrekking tot de tariefstructuur. Dat Schiphol zich in dit antwoord ter rechtvaardiging van haar tariefstructuur enkel zou hebben beroepen op haar mainportstrategie en het belang van haar netwerkkwaliteit, zoals de aanvragers stellen, wordt niet door de ACM gevolgd. Uit het antwoord van Schiphol b

	83. De ACM stelt vast dat Schiphol zich ook met betrekking tot de wens van de aanvragers om een hogere beladingsgraad te stimuleren – al dan niet door de balans tussen het LTO-tarief en het PSC-tarief aan te passen – niet alleen beroept op haar mainportstrategie en het belang van haar netwerkkwaliteit. Schiphol voert ter motivering van deze afwijzing namelijk ook aan dergelijke maatregelen niet passend te vinden vanwege de op de luchthaven bestaande congestie in termen van vliegbewegingen, gategebruik en pa
	83. De ACM stelt vast dat Schiphol zich ook met betrekking tot de wens van de aanvragers om een hogere beladingsgraad te stimuleren – al dan niet door de balans tussen het LTO-tarief en het PSC-tarief aan te passen – niet alleen beroept op haar mainportstrategie en het belang van haar netwerkkwaliteit. Schiphol voert ter motivering van deze afwijzing namelijk ook aan dergelijke maatregelen niet passend te vinden vanwege de op de luchthaven bestaande congestie in termen van vliegbewegingen, gategebruik en pa

	84. Wat betreft de zienswijzen over het tarief voor de H/M-pier stelt de ACM vast dat Schiphol ook daarop een reactie heeft gegeven, waarin zij gemotiveerd uiteenzet dat zij reeds een 
	84. Wat betreft de zienswijzen over het tarief voor de H/M-pier stelt de ACM vast dat Schiphol ook daarop een reactie heeft gegeven, waarin zij gemotiveerd uiteenzet dat zij reeds een 


	40 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 5. 
	40 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 5. 
	41 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 6. 
	42 Kenmerk: ACM/IN/424658, bijlage 4, p. 6. 
	43 Kenmerk: ACM/IN/427175, bijlage 2, p. 7. 

	gedifferentieerd tarief in rekening brengt voor de H/M-pier en waarom deze differentiatie volgens haar passend is in het licht van de op deze pier aanwezige voorzieningen. Die motivering is volgens de ACM eveneens voldoende.  
	gedifferentieerd tarief in rekening brengt voor de H/M-pier en waarom deze differentiatie volgens haar passend is in het licht van de op deze pier aanwezige voorzieningen. Die motivering is volgens de ACM eveneens voldoende.  
	gedifferentieerd tarief in rekening brengt voor de H/M-pier en waarom deze differentiatie volgens haar passend is in het licht van de op deze pier aanwezige voorzieningen. Die motivering is volgens de ACM eveneens voldoende.  

	85. Gelet op het voorgaande heeft Schiphol naar het oordeel van de ACM ook met haar reacties op de zienswijzen omtrent de tariefstructuur voldaan aan de vereisten van artikel 8.25e, vijfde lid, en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv. Zij heeft voldoende gemotiveerd aangegeven waarom de zienswijzen van de aanvragers over dit onderwerp niet tot wijzigingen in de tarieven en voorwaarden hebben geleid. Gelet daarop slaagt ook dit onderdeel van de klachten niet. 
	85. Gelet op het voorgaande heeft Schiphol naar het oordeel van de ACM ook met haar reacties op de zienswijzen omtrent de tariefstructuur voldaan aan de vereisten van artikel 8.25e, vijfde lid, en artikel 8.25da, tweede lid, van de Wlv. Zij heeft voldoende gemotiveerd aangegeven waarom de zienswijzen van de aanvragers over dit onderwerp niet tot wijzigingen in de tarieven en voorwaarden hebben geleid. Gelet daarop slaagt ook dit onderdeel van de klachten niet. 


	4.3.4 Samenstelling peergroup tarievenbenchmark 
	 
	Standpunt aanvragers 
	86. Ten slotte betoogt easyJet dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit doordat zij geen rekening heeft gehouden met de zienswijze van easyJet ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark. Ook hier heeft Schiphol de zienswijze van easyJet afgewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie, zonder uit te leggen waarom een peergroup die een betere afspiegeling vormt van de positie van Schiphol niet passend zou zijn.44  Zie
	86. Ten slotte betoogt easyJet dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit doordat zij geen rekening heeft gehouden met de zienswijze van easyJet ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark. Ook hier heeft Schiphol de zienswijze van easyJet afgewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie, zonder uit te leggen waarom een peergroup die een betere afspiegeling vormt van de positie van Schiphol niet passend zou zijn.44  Zie
	86. Ten slotte betoogt easyJet dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit doordat zij geen rekening heeft gehouden met de zienswijze van easyJet ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark. Ook hier heeft Schiphol de zienswijze van easyJet afgewezen onder verwijzing naar haar mainportstrategie, zonder uit te leggen waarom een peergroup die een betere afspiegeling vormt van de positie van Schiphol niet passend zou zijn.44  Zie

	87. Ten aanzien van de tarievenbenchmark betoogt Schiphol dat zij de peergroup in lijn met artikel 28 van het Exploitatiebesluit op 22 februari 2018 heeft vastgesteld. Zij heeft gebruikers en representatieve organisaties geconsulteerd, en heeft een reactie gegeven op de van deze partijen ontvangen zienswijzen. Schiphol heeft bij de vaststelling van de peergroup aangegeven dat de zienswijze van easyJet niet heeft geleid tot een aanpassing van de peergroup. Naar aanleiding van deze vaststelling heeft easyJet 
	87. Ten aanzien van de tarievenbenchmark betoogt Schiphol dat zij de peergroup in lijn met artikel 28 van het Exploitatiebesluit op 22 februari 2018 heeft vastgesteld. Zij heeft gebruikers en representatieve organisaties geconsulteerd, en heeft een reactie gegeven op de van deze partijen ontvangen zienswijzen. Schiphol heeft bij de vaststelling van de peergroup aangegeven dat de zienswijze van easyJet niet heeft geleid tot een aanpassing van de peergroup. Naar aanleiding van deze vaststelling heeft easyJet 

	88. Ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark overweegt de ACM het volgende. Artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit vereist dat Schiphol de peergroup voor de tarievenbenchmark opstelt na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties. Specifiek dient Schiphol op grond van het tweede lid van dit artikel een voorstel voor de peergroup ter raadpleging voor te leggen aan de gebruikers en representatieve organisaties. De ACM begrijpt hieruit dat Schiphol –
	88. Ten aanzien van de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark overweegt de ACM het volgende. Artikel 28, eerste lid, van het Exploitatiebesluit vereist dat Schiphol de peergroup voor de tarievenbenchmark opstelt na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties. Specifiek dient Schiphol op grond van het tweede lid van dit artikel een voorstel voor de peergroup ter raadpleging voor te leggen aan de gebruikers en representatieve organisaties. De ACM begrijpt hieruit dat Schiphol –

	89. Schiphol heeft in september 2017, gelijktijdig met de consultatie van haar tarieven en voorwaarden voor het jaar 2018, een voorstel voor de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark voorgelegd aan de gebruikers en representatieve organisaties. easyJet 
	89. Schiphol heeft in september 2017, gelijktijdig met de consultatie van haar tarieven en voorwaarden voor het jaar 2018, een voorstel voor de samenstelling van de peergroup voor de tarievenbenchmark voorgelegd aan de gebruikers en representatieve organisaties. easyJet 


	44 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), rn. 1.5-1.7. 
	44 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), rn. 1.5-1.7. 
	45 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 3. 

	heeft bij brief van 13 oktober 2017 op dit voorstel gereageerd.46 In haar reactie geeft easyJet aan dat de luchthavens in de voorgestelde peergroup volgens haar onvoldoende vergelijkbaar zijn, met name wat betreft het aandeel van point-to-point-vluchten en passagiers in het verkeer van de betreffende luchthavens. Schiphol heeft volgens easyJet een veel groter percentage point-to-point-verkeer dan een aantal van de luchthavens in de voorgestelde peergroup, waardoor de positie van Schiphol op dit onderdeel ni
	heeft bij brief van 13 oktober 2017 op dit voorstel gereageerd.46 In haar reactie geeft easyJet aan dat de luchthavens in de voorgestelde peergroup volgens haar onvoldoende vergelijkbaar zijn, met name wat betreft het aandeel van point-to-point-vluchten en passagiers in het verkeer van de betreffende luchthavens. Schiphol heeft volgens easyJet een veel groter percentage point-to-point-verkeer dan een aantal van de luchthavens in de voorgestelde peergroup, waardoor de positie van Schiphol op dit onderdeel ni
	heeft bij brief van 13 oktober 2017 op dit voorstel gereageerd.46 In haar reactie geeft easyJet aan dat de luchthavens in de voorgestelde peergroup volgens haar onvoldoende vergelijkbaar zijn, met name wat betreft het aandeel van point-to-point-vluchten en passagiers in het verkeer van de betreffende luchthavens. Schiphol heeft volgens easyJet een veel groter percentage point-to-point-verkeer dan een aantal van de luchthavens in de voorgestelde peergroup, waardoor de positie van Schiphol op dit onderdeel ni

	90. In haar reactie hierop van 31 oktober 201747 geeft Schiphol aan dat de peergroup dient te bestaan uit vergelijkbare luchthavens met een vergelijkbaar passagiersvolume, passagiersmix, mix van luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen die worden bediend. Hieruit volgt volgens Schiphol dat de peergroup moet passen bij het hubmodel. Schiphol meent dat de door haar voorgestelde peergroup op basis van deze criteria het meest passend is. De peergroup omvat daarbij twee van de door easyJet voorgestelde luchthave
	90. In haar reactie hierop van 31 oktober 201747 geeft Schiphol aan dat de peergroup dient te bestaan uit vergelijkbare luchthavens met een vergelijkbaar passagiersvolume, passagiersmix, mix van luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen die worden bediend. Hieruit volgt volgens Schiphol dat de peergroup moet passen bij het hubmodel. Schiphol meent dat de door haar voorgestelde peergroup op basis van deze criteria het meest passend is. De peergroup omvat daarbij twee van de door easyJet voorgestelde luchthave

	91. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol met deze toelichting voldoende gemotiveerd uiteengezet waarom de zienswijze van easyJet niet tot een wijziging in de peergroup heeft geleid. Gelet daarop heeft Schiphol op dit punt voldaan aan artikel 28 van het Exploitatiebesluit. Ook dit onderdeel van de aanvraag van easyJet is daarmee ongegrond.  
	91. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol met deze toelichting voldoende gemotiveerd uiteengezet waarom de zienswijze van easyJet niet tot een wijziging in de peergroup heeft geleid. Gelet daarop heeft Schiphol op dit punt voldaan aan artikel 28 van het Exploitatiebesluit. Ook dit onderdeel van de aanvraag van easyJet is daarmee ongegrond.  


	46 Kenmerk: ACM/IN/428235, bijlagen 3 en 4. 
	46 Kenmerk: ACM/IN/428235, bijlagen 3 en 4. 
	47 Kenmerk: ACM/IN/428235, bijlage 5. 
	48 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 6; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 

	4.3.5 Conclusie grond 1 
	92. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de eerste grond van de aanvragers dient te worden afgewezen. 
	92. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de eerste grond van de aanvragers dient te worden afgewezen. 
	92. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de eerste grond van de aanvragers dient te worden afgewezen. 


	 Grond 2: Schiphol heeft de zienswijzen van gebruikers onvoldoende 4.4betrokken bij het vaststellen van het vijfjarig investeringsprogramma 
	4.4.1 Samenvatting van de aanvragen 
	93. De aanvragers betogen dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv doordat Schiphol hun zienswijzen onvoldoende heeft betrokken bij het vaststellen van het vijfjarig investeringsprogramma. Volgens de aanvragers heeft Schiphol tijdens het consultatieproces meermaals verzoeken van gebruikers genegeerd om te investeren in hoognodige capaciteitsuitbreidingen om capaciteitsknelpunten te verlichten.48 Deze knelpunten betreffen volgens easyJet, Ryanair en Norwegian specifiek
	93. De aanvragers betogen dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv doordat Schiphol hun zienswijzen onvoldoende heeft betrokken bij het vaststellen van het vijfjarig investeringsprogramma. Volgens de aanvragers heeft Schiphol tijdens het consultatieproces meermaals verzoeken van gebruikers genegeerd om te investeren in hoognodige capaciteitsuitbreidingen om capaciteitsknelpunten te verlichten.48 Deze knelpunten betreffen volgens easyJet, Ryanair en Norwegian specifiek
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	4.4.4 Conclusie grond 2 
	111. Het voorgaande betekent dat de klachten gegrond zijn voor zover het betreft de informatie die Schiphol dient aan te leveren op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te worden verbonden. Voor het overige zijn de klachten op dit onderdeel ongegrond. 
	111. Het voorgaande betekent dat de klachten gegrond zijn voor zover het betreft de informatie die Schiphol dient aan te leveren op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te worden verbonden. Voor het overige zijn de klachten op dit onderdeel ongegrond. 
	111. Het voorgaande betekent dat de klachten gegrond zijn voor zover het betreft de informatie die Schiphol dient aan te leveren op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te worden verbonden. Voor het overige zijn de klachten op dit onderdeel ongegrond. 


	 Grond 3: Bij de door Schiphol vastgestelde tarieven wordt onvoldoende 4.5rekening gehouden met verschillen in (aanwezige of gebruikte) voorzieningen 
	4.5.1 Inleiding 
	112. Met hun derde grond betogen de aanvragers dat Schiphol in haar tarieven onvoldoende rekening houdt met het bestaan van verschillen in het voorzieningenniveau dat voor de betreffende tarieven wordt geboden. In dit kader voeren zij een aantal verschillende argumenten aan.  
	112. Met hun derde grond betogen de aanvragers dat Schiphol in haar tarieven onvoldoende rekening houdt met het bestaan van verschillen in het voorzieningenniveau dat voor de betreffende tarieven wordt geboden. In dit kader voeren zij een aantal verschillende argumenten aan.  
	112. Met hun derde grond betogen de aanvragers dat Schiphol in haar tarieven onvoldoende rekening houdt met het bestaan van verschillen in het voorzieningenniveau dat voor de betreffende tarieven wordt geboden. In dit kader voeren zij een aantal verschillende argumenten aan.  

	113. Ten eerste betogen easyJet, Ryanair en Norwegian dat Schiphol een korting zou moeten geven op de passenger service charge (hierna: het PSC-tarief) bij gebruik van de H/M-pier, omdat op deze pier minder voorzieningen en voorzieningen van een lagere kwaliteit aanwezig zijn dan op de andere pieren van Schiphol. Ten tweede betoogt easyJet dat zij bij gebruik van de G-Pier ten onrechte geen korting voor disconnected handling krijgt op het LTO-tarief. Ten derde betogen alle aanvragers dat Schiphol ten onrech
	113. Ten eerste betogen easyJet, Ryanair en Norwegian dat Schiphol een korting zou moeten geven op de passenger service charge (hierna: het PSC-tarief) bij gebruik van de H/M-pier, omdat op deze pier minder voorzieningen en voorzieningen van een lagere kwaliteit aanwezig zijn dan op de andere pieren van Schiphol. Ten tweede betoogt easyJet dat zij bij gebruik van de G-Pier ten onrechte geen korting voor disconnected handling krijgt op het LTO-tarief. Ten derde betogen alle aanvragers dat Schiphol ten onrech

	114. De ACM geeft in de hiernavolgende paragrafen per deelonderwerp een samenvatting van de standpunten van partijen, gevolgd door een beoordeling. 
	114. De ACM geeft in de hiernavolgende paragrafen per deelonderwerp een samenvatting van de standpunten van partijen, gevolgd door een beoordeling. 


	4.5.2 Passagierstarief H/M-Pier 
	 
	4.5.2.1 Samenvatting van de aanvragen 
	115. easyJet, Ryanair en Norwegian zijn het niet eens met het feit dat er geen gedifferentieerd PSC-tarief in rekening wordt gebracht voor luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de H/M-
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	pier. Zij betogen dat Schiphol daarmee in strijd handelt met het vereiste van redelijkheid als verwoord in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv. Meer specifiek betogen deze luchtvaartmaatschappijen dat er sprake is van significante verschillen in terminalinfrastructuur en -kwaliteit in vergelijking met andere delen van de luchthaven. In die andere delen van de luchthaven is, aldus de aanvragers, sprake van grote investeringen in capaciteit en onderhoud om de infrastructuur en kwaliteit van de dienstverleni
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	pier. Zij betogen dat Schiphol daarmee in strijd handelt met het vereiste van redelijkheid als verwoord in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv. Meer specifiek betogen deze luchtvaartmaatschappijen dat er sprake is van significante verschillen in terminalinfrastructuur en -kwaliteit in vergelijking met andere delen van de luchthaven. In die andere delen van de luchthaven is, aldus de aanvragers, sprake van grote investeringen in capaciteit en onderhoud om de infrastructuur en kwaliteit van de dienstverleni


	63 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 7-8; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2. 
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	64 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 8. 
	65 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 8. 
	66 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2. 
	67 Zie het besluit van de ACM van 2 oktober 2013, met kenmerk 104001/54.. 
	68 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9. 
	69 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 5. 

	 
	116. easyJet noemt een aantal voorbeelden van verschillen in voorzieningen (incheckbalies, bagagecarrousels) en investeringsbedragen tussen de H/M-pier en de rest van Schiphol. Deze verschillen tonen volgens easyJet het disproportionele karakter aan van het PSC tarief voor de H/M-pier, in het bijzonder in het licht van het feit dat ongeveer 10% van het Schipholverkeer op de H/M-pier wordt afgehandeld.64 easyJet wijst er voorts op dat meerdere Europese luchthavens een gedifferentieerd passagierstarief hanter
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	116. easyJet noemt een aantal voorbeelden van verschillen in voorzieningen (incheckbalies, bagagecarrousels) en investeringsbedragen tussen de H/M-pier en de rest van Schiphol. Deze verschillen tonen volgens easyJet het disproportionele karakter aan van het PSC tarief voor de H/M-pier, in het bijzonder in het licht van het feit dat ongeveer 10% van het Schipholverkeer op de H/M-pier wordt afgehandeld.64 easyJet wijst er voorts op dat meerdere Europese luchthavens een gedifferentieerd passagierstarief hanter


	 
	117. Het voor vluchten vanaf de H/M-pier geldende kortingstarief op de LTO-tarieven van 20%, waarop door Schiphol wordt gewezen in reactie op de zienswijzen van de luchtvaartmaatschappijen, is volgens easyJet, Ryanair en Norwegian onvoldoende om tegemoet te komen aan de door hen genoemde fundamentele verschillen in terminalinfrastructuur. Schiphol heeft niet uitgelegd hoe deze korting in relatie staat tot deze verschillen.66  
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	117. Het voor vluchten vanaf de H/M-pier geldende kortingstarief op de LTO-tarieven van 20%, waarop door Schiphol wordt gewezen in reactie op de zienswijzen van de luchtvaartmaatschappijen, is volgens easyJet, Ryanair en Norwegian onvoldoende om tegemoet te komen aan de door hen genoemde fundamentele verschillen in terminalinfrastructuur. Schiphol heeft niet uitgelegd hoe deze korting in relatie staat tot deze verschillen.66  

	118. Verder verwijst easyJet naar een eerdere beoordeling van de ACM, waarin het passagierstarief van Schiphol Oost is beoordeeld. In dat besluit kwam de ACM tot de conclusie dat het passagierstarief op Schiphol Oost onredelijk was, onder meer vanwege verschillen in faciliteiten tussen Schiphol Oost en de rest van de luchthaven.67 Hoewel dat besluit zag op een vergelijking met Schiphol Oost, ziet easyJet niet in waarom er in dit geval geen soortgelijke vergelijking zou kunnen worden gemaakt tussen de H/M-pi
	118. Verder verwijst easyJet naar een eerdere beoordeling van de ACM, waarin het passagierstarief van Schiphol Oost is beoordeeld. In dat besluit kwam de ACM tot de conclusie dat het passagierstarief op Schiphol Oost onredelijk was, onder meer vanwege verschillen in faciliteiten tussen Schiphol Oost en de rest van de luchthaven.67 Hoewel dat besluit zag op een vergelijking met Schiphol Oost, ziet easyJet niet in waarom er in dit geval geen soortgelijke vergelijking zou kunnen worden gemaakt tussen de H/M-pi

	119. Ryanair betoogt tot slot dat het hanteren van een gelijk tarief, gegeven het verschil in faciliteiten en capaciteit tussen de H/M-pier en de rest van de luchthaven, discriminatoir is in de zin van artikel 3 van Richtlijn 2009/12/EG.69 
	119. Ryanair betoogt tot slot dat het hanteren van een gelijk tarief, gegeven het verschil in faciliteiten en capaciteit tussen de H/M-pier en de rest van de luchthaven, discriminatoir is in de zin van artikel 3 van Richtlijn 2009/12/EG.69 


	4.5.2.2 Zienswijze van Schiphol 
	120. Schiphol noemt als uitgangspunt dat de toewijzing van infrastructuur aan luchtvaartmaatschappijen plaatsvindt op basis van objectieve en transparante criteria. Schiphol verwijst in dit verband naar de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (RASAS). Schiphol geeft aan dat voor zogenaamde disconnected handling een korting wordt gegeven op de LTO-tarieven van 20%. Deze korting is ook van toepassing op afhandeling van vliegtuigen op de H/M-pier. De korting voor afhandeling aan de H/M-pier is gebasee
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	120. Schiphol noemt als uitgangspunt dat de toewijzing van infrastructuur aan luchtvaartmaatschappijen plaatsvindt op basis van objectieve en transparante criteria. Schiphol verwijst in dit verband naar de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (RASAS). Schiphol geeft aan dat voor zogenaamde disconnected handling een korting wordt gegeven op de LTO-tarieven van 20%. Deze korting is ook van toepassing op afhandeling van vliegtuigen op de H/M-pier. De korting voor afhandeling aan de H/M-pier is gebasee


	 
	121. Schiphol heeft ervoor gekozen de PSC-tarieven niet te differentiëren, vanwege de korting die is verwerkt in de LTO-tarieven. Dat besluit valt volgens Schiphol binnen haar beoordelingsvrijheid. De PSC-tarieven kunnen volgens haar nog steeds de toets van redelijkheid doorstaan. Schiphol stelt dat in de wetgeving en de praktijk een zware nadruk wordt gelegd op internationale tariefvergelijkingen voor het bepalen van de redelijkheid van tarieven. Schiphol betoogt in dit verband dat het PSC-tarief van Schip
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	121. Schiphol heeft ervoor gekozen de PSC-tarieven niet te differentiëren, vanwege de korting die is verwerkt in de LTO-tarieven. Dat besluit valt volgens Schiphol binnen haar beoordelingsvrijheid. De PSC-tarieven kunnen volgens haar nog steeds de toets van redelijkheid doorstaan. Schiphol stelt dat in de wetgeving en de praktijk een zware nadruk wordt gelegd op internationale tariefvergelijkingen voor het bepalen van de redelijkheid van tarieven. Schiphol betoogt in dit verband dat het PSC-tarief van Schip


	 
	122. Volgens Schiphol refereert easyJet inzake Schiphol-Oost aan een besluit dat niet stand heeft gehouden bij de rechter.70 De vergelijking met Schiphol-Oost gaat sowieso niet op, omdat de H/M-pier volledig onderdeel is van de centrale terminal op Schiphol inclusief alle faciliteiten en diensten (bagagesysteem, check-in faciliteiten, security filters, lounges, sanitaire voorzieningen etc.). Het is volgens Schiphol volstrekt onjuist om te stellen dat de H/M-pier een zodanig specifiek gebied is met een bepaa
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	70 easyJet verwijst in haar aanvraag naar het besluit van de ACM van 2 oktober 2013, met kenmerk 104001/54. Dit besluit is – in tegenstelling tot hetgeen Schiphol aangeeft – niet vernietigd door de rechter. Het besluit is onherroepelijk geworden. 
	70 easyJet verwijst in haar aanvraag naar het besluit van de ACM van 2 oktober 2013, met kenmerk 104001/54. Dit besluit is – in tegenstelling tot hetgeen Schiphol aangeeft – niet vernietigd door de rechter. Het besluit is onherroepelijk geworden. 

	 
	4.5.2.3 Inleiding beoordeling ACM 
	123. In de volgende paragrafen beoordeelt de ACM de argumenten die de aanvragers hebben aangevoerd met betrekking tot het PSC-tarief op de H/M-pier. Hierbij geeft de ACM eerst een korte nadere beschrijving van de functie van pieren als onderdeel van de luchthaven Schiphol en van de H/M-pier in het bijzonder. Vervolgens schetst de ACM een aantal specifieke uitgangspunten voor de beoordeling. Daarna bespreekt de ACM de verschillende methoden die zij kan gebruiken om de redelijkheid van een tarief te beoordele
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	4.5.2.4 Het gebruik van pieren binnen het Schipholcomplex 
	124. Een pier is een onderdeel van een luchthaventerminal waarbij of waarnaast vliegtuigen kunnen worden geparkeerd om passagiers in staat te stellen zich van de terminal naar het vliegtuig te verplaatsen en omgekeerd. De daadwerkelijke doorgang die een passagier gebruikt om de pier te verlaten of betreden, wordt aangeduid met de term “gate”.  
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	124. Een pier is een onderdeel van een luchthaventerminal waarbij of waarnaast vliegtuigen kunnen worden geparkeerd om passagiers in staat te stellen zich van de terminal naar het vliegtuig te verplaatsen en omgekeerd. De daadwerkelijke doorgang die een passagier gebruikt om de pier te verlaten of betreden, wordt aangeduid met de term “gate”.  

	125. De luchthaven Schiphol beschikt over acht pieren, aangeduid met de letters B, C, D, E, F, G, H en M. Deze pieren verschillen onderling qua omvang en aantal gates, en in de wijze waarop vliegtuigen aan de gate worden afgehandeld. In de wijze van afhandeling maakt Schiphol een onderscheid tussen connected handling en disconnected handling. Volgens de definitie van Schiphol betreft connected handling een vorm van afhandeling van een vliegtuig, waarbij het vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzi
	125. De luchthaven Schiphol beschikt over acht pieren, aangeduid met de letters B, C, D, E, F, G, H en M. Deze pieren verschillen onderling qua omvang en aantal gates, en in de wijze waarop vliegtuigen aan de gate worden afgehandeld. In de wijze van afhandeling maakt Schiphol een onderscheid tussen connected handling en disconnected handling. Volgens de definitie van Schiphol betreft connected handling een vorm van afhandeling van een vliegtuig, waarbij het vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzi

	126. Een ander relevant onderscheid tussen de pieren op Schiphol betreft het type vliegtuigen dat aan de betreffende pier kan worden afgehandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen pieren die bestemd zijn voor narrowbody-vliegtuigen en pieren die bestemd zijn voor widebody-vliegtuigen.  
	126. Een ander relevant onderscheid tussen de pieren op Schiphol betreft het type vliegtuigen dat aan de betreffende pier kan worden afgehandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen pieren die bestemd zijn voor narrowbody-vliegtuigen en pieren die bestemd zijn voor widebody-vliegtuigen.  

	127. Schiphol maakt in haar tariefstelling geen onderscheid naar de pier waaraan een vliegtuig wordt afgehandeld. Op alle pieren gelden dezelfde PSC- en LTO-tarieven. In het LTO-tarief wordt echter wel een onderscheid gemaakt naar de vorm van afhandeling bij de gate. In geval van afhandeling aan een connected stand wordt het ‘reguliere’ LTO-tarief in rekening gebracht. Bij afhandeling aan een disconnected stand wordt een korting gegeven op het LTO-tarief van 20%.73 
	127. Schiphol maakt in haar tariefstelling geen onderscheid naar de pier waaraan een vliegtuig wordt afgehandeld. Op alle pieren gelden dezelfde PSC- en LTO-tarieven. In het LTO-tarief wordt echter wel een onderscheid gemaakt naar de vorm van afhandeling bij de gate. In geval van afhandeling aan een connected stand wordt het ‘reguliere’ LTO-tarief in rekening gebracht. Bij afhandeling aan een disconnected stand wordt een korting gegeven op het LTO-tarief van 20%.73 


	71  Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 5. 
	71  Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 5. 
	72 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 6. 
	73 Kenmerk: ACM/IN/430963, p. 7-8. 
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	128. De opzet van de H-pier en de M-pier (hierna tezamen: H/M-pier) verschilt van die van andere pieren op Schiphol, aangezien er sprake is van één gebouwdeel waarin feitelijk twee pieren zijn gehuisvest. De beide pieren zijn op dezelfde verdieping gelegen, en zijn van elkaar gescheiden door een (glazen) afscheidingswand. De H-pier wordt gebruikt voor vluchten naar niet-Schengenlanden en de M-pier wordt gebruikt voor vluchten binnen het Schengengebied. De H-pier is voor vertrekkende passagiers uitsluitend b
	128. De opzet van de H-pier en de M-pier (hierna tezamen: H/M-pier) verschilt van die van andere pieren op Schiphol, aangezien er sprake is van één gebouwdeel waarin feitelijk twee pieren zijn gehuisvest. De beide pieren zijn op dezelfde verdieping gelegen, en zijn van elkaar gescheiden door een (glazen) afscheidingswand. De H-pier wordt gebruikt voor vluchten naar niet-Schengenlanden en de M-pier wordt gebruikt voor vluchten binnen het Schengengebied. De H-pier is voor vertrekkende passagiers uitsluitend b

	129. Op de H/M-pier zijn zeven gates beschikbaar, die zowel voor de H-pier als voor de M-pier worden ingezet. Deze gates zijn bestemd voor gebruik door narrowbody-vliegtuigen. Hoewel sprake is van gedeeld gebruik van de gates, zijn de passagiersstromen tussen de beide pieren volledig van elkaar gescheiden. Daartoe is iedere gate voorzien van twee deuren. Wordt bij de gate een M-pier vlucht afgehandeld, dan is alleen de deur aan de M-zijde geopend. Andersom 
	129. Op de H/M-pier zijn zeven gates beschikbaar, die zowel voor de H-pier als voor de M-pier worden ingezet. Deze gates zijn bestemd voor gebruik door narrowbody-vliegtuigen. Hoewel sprake is van gedeeld gebruik van de gates, zijn de passagiersstromen tussen de beide pieren volledig van elkaar gescheiden. Daartoe is iedere gate voorzien van twee deuren. Wordt bij de gate een M-pier vlucht afgehandeld, dan is alleen de deur aan de M-zijde geopend. Andersom 


	is bij een H-pier vlucht alleen de deur aan de H-zijde geopend.74   
	is bij een H-pier vlucht alleen de deur aan de H-zijde geopend.74   
	is bij een H-pier vlucht alleen de deur aan de H-zijde geopend.74   

	130. De H/M-pier is volgens Schiphol specifiek ontworpen voor vluchten met een korte draaitijd, waarbij het zogenoemde wait in lounge-concept wordt toegepast. Dit betekent dat het bekendmaken van de gate voor een vlucht in vergelijking met andere pieren later plaatsvindt.75 Om deze reden verblijven H/M-pier passagiers doorgaans langer in de lounges, tot kort voordat hun vliegtuig vertrekt.  
	130. De H/M-pier is volgens Schiphol specifiek ontworpen voor vluchten met een korte draaitijd, waarbij het zogenoemde wait in lounge-concept wordt toegepast. Dit betekent dat het bekendmaken van de gate voor een vlucht in vergelijking met andere pieren later plaatsvindt.75 Om deze reden verblijven H/M-pier passagiers doorgaans langer in de lounges, tot kort voordat hun vliegtuig vertrekt.  

	131. Op de H/M-pier vindt alleen disconnected handling plaats. Passagiers kunnen het vliegtuig uitsluitend te voet met gebruik van het platform bereiken of verlaten. Dit doen zij via een zogenoemde pre boarding area. Dit zijn ruimten waar passagiers kort, meestal staand, moeten wachten voor vertrek en waar de laatste afhandelingsactiviteiten voor vertrek plaatsvinden. Op de H/M-pier zijn geen aviobruggen aanwezig. 
	131. Op de H/M-pier vindt alleen disconnected handling plaats. Passagiers kunnen het vliegtuig uitsluitend te voet met gebruik van het platform bereiken of verlaten. Dit doen zij via een zogenoemde pre boarding area. Dit zijn ruimten waar passagiers kort, meestal staand, moeten wachten voor vertrek en waar de laatste afhandelingsactiviteiten voor vertrek plaatsvinden. Op de H/M-pier zijn geen aviobruggen aanwezig. 


	74 Verslag schouw Schiphol, ACM/UIT/509462, p. 7. 
	74 Verslag schouw Schiphol, ACM/UIT/509462, p. 7. 
	75 Zie: ACM/IN/430966, paragraaf 5.2.1, ACM/UIT/509462, p. 6 en ACM/IN/428233, p. 4 
	76 ACM/IN/430963, p. 10. 
	77 Kenmerk: ACM/IN/428336, Responses to ACM’s questions of 29th January 2019 on the appeal by easyJet on Schiphol’s charges for 2019-2021, onder further remarks op p. 5. 
	15th February 2019 
	78 Kenmerk: ACM/IN/430966,  paragraaf 5.2.1, p. 20: ” Allocation restrictions for Pier H/M In addition to the general allocation restrictions (see section 5.1), the following restrictions apply to flights at Pier H/M: Available exclusively for airlines that offer point-to-point connections to and from Schiphol. Available exclusively for flights that do not offer their passengers any transfer possibilities (interlining, through check-in) at Schiphol…….”  

	 
	4.5.2.6 Uitgangspunten beoordeling PSC-tarief H/M-pier 
	132. Schiphol heeft de volgende PSC-tarieven vastgesteld:76 
	132. Schiphol heeft de volgende PSC-tarieven vastgesteld:76 
	132. Schiphol heeft de volgende PSC-tarieven vastgesteld:76 


	 
	 
	 
	 
	 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	Span

	Per vertrekkende lokale opstappende passagier 
	Per vertrekkende lokale opstappende passagier 
	Per vertrekkende lokale opstappende passagier 

	€ 13,10 
	€ 13,10 

	€ 14,35 
	€ 14,35 

	€ 15,39 
	€ 15,39 

	Span

	Per vertrekkende transfer/transit passagier 
	Per vertrekkende transfer/transit passagier 
	Per vertrekkende transfer/transit passagier 

	€ 5,50 
	€ 5,50 

	€ 6,02 
	€ 6,02 

	€ 6,45 
	€ 6,45 

	Span


	 
	133. De hiervoor genoemde passagierstarieven worden uitsluitend in rekening gebracht voor voorzieningen die worden gerekend tot de luchtvaartactiviteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid sub c van het Exploitatiebesluit. Deze bepaling omschrijft passagiersafhandeling als luchtvaartactiviteit als volgt: “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 passagiers
	133. De hiervoor genoemde passagierstarieven worden uitsluitend in rekening gebracht voor voorzieningen die worden gerekend tot de luchtvaartactiviteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid sub c van het Exploitatiebesluit. Deze bepaling omschrijft passagiersafhandeling als luchtvaartactiviteit als volgt: “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 passagiers
	133. De hiervoor genoemde passagierstarieven worden uitsluitend in rekening gebracht voor voorzieningen die worden gerekend tot de luchtvaartactiviteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid sub c van het Exploitatiebesluit. Deze bepaling omschrijft passagiersafhandeling als luchtvaartactiviteit als volgt: “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 passagiers

	134. De ACM beoordeelt in dit besluit voorts alleen het niveau van het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers. De H/M-pier wordt namelijk in principe niet voor transferpassagiers gebruikt,78 hetgeen wordt bevestigd door cijfers van Schiphol over het feitelijke gebruik van de 
	134. De ACM beoordeelt in dit besluit voorts alleen het niveau van het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers. De H/M-pier wordt namelijk in principe niet voor transferpassagiers gebruikt,78 hetgeen wordt bevestigd door cijfers van Schiphol over het feitelijke gebruik van de 


	H/M-pier.79 Het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers is uitsluitend verschuldigd voor vertrekkende passagiers.  
	H/M-pier.79 Het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers is uitsluitend verschuldigd voor vertrekkende passagiers.  
	H/M-pier.79 Het passagierstarief voor lokaal opstappende passagiers is uitsluitend verschuldigd voor vertrekkende passagiers.  


	79 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 12. 
	79 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 12. 
	80 KOBENHAVN/KASTRUP airport, (ICAO code: EKCH); BORDEAUX-MERIGNAC airport (ICAO code: LFBD); LYON SAINT-EXUPERY airport (ICAO -code: LFLL); MARSEILLE-PROVENCE airport (ICAO -code: LFML) 
	81  Kenmerk: ACM/IN/432717. 

	4.5.2.7 Methode van beoordeling redelijkheid PSC tarief H/M-pier 
	135. Zoals blijkt uit hetgeen in paragraaf 4.2.1. is uiteengezet met betrekking tot het beoordelingskader voor de redelijkheid van tarieven, houdt de eis van redelijkheid in dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 
	135. Zoals blijkt uit hetgeen in paragraaf 4.2.1. is uiteengezet met betrekking tot het beoordelingskader voor de redelijkheid van tarieven, houdt de eis van redelijkheid in dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 
	135. Zoals blijkt uit hetgeen in paragraaf 4.2.1. is uiteengezet met betrekking tot het beoordelingskader voor de redelijkheid van tarieven, houdt de eis van redelijkheid in dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt. Of de tarieven voor ieder van de luchtvaartactiviteiten afzonderlijk redelijk zijn, kan onder meer worden beoordeeld: 


	 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 
	- aan de hand van een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs; 

	- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 
	- met behulp van een vergelijking van de tarieven en voorwaarden voor dergelijke activiteiten op andere vergelijkbare luchthavens (benchmarking); 

	- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  
	- aan de hand van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten.  


	 
	De vraag of deze toetsen worden gebruikt en in welke mate zij meewegen bij de redelijkheidsbeoordeling, hangt af van de economische relevantie voor de concrete casus.  
	136. In de onderhavige zaak komt de ACM tot de conclusie dat de beste methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor de H/M-pier te onderzoeken bestaat uit een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs. Dit doet de ACM in de vorm van een interne benchmark binnen de luchthaven Schiphol, door een vergelijking te maken tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor
	136. In de onderhavige zaak komt de ACM tot de conclusie dat de beste methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor de H/M-pier te onderzoeken bestaat uit een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs. Dit doet de ACM in de vorm van een interne benchmark binnen de luchthaven Schiphol, door een vergelijking te maken tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor
	136. In de onderhavige zaak komt de ACM tot de conclusie dat de beste methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor de H/M-pier te onderzoeken bestaat uit een vergelijking van de geleverde dienst met de daarvoor betaalde prijs. Dit doet de ACM in de vorm van een interne benchmark binnen de luchthaven Schiphol, door een vergelijking te maken tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor

	137. De ACM ziet in dit geval geen toegevoegde waarde in het uitvoeren van een (externe) tarievenbenchmark ten opzichte van andere luchthavens of het maken van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten. Dat licht de ACM hierna toe.  
	137. De ACM ziet in dit geval geen toegevoegde waarde in het uitvoeren van een (externe) tarievenbenchmark ten opzichte van andere luchthavens of het maken van een vergelijking van het tarief met de onderliggende kosten. Dat licht de ACM hierna toe.  

	138. Een externe benchmark zou in deze situatie mogelijk van nut kunnen zijn om een beeld te vormen van de wijze waarop andere luchthavens in hun tarieven omgaan met pieren als de H/M-pier (ook wel genoemd: low cost-pieren), maar ten behoeve van een dergelijke vergelijking heeft de ACM geen geschikte peergroup kunnen vaststellen. Uit een inventarisatie onder partijen zijn als mogelijke peergroup-luchthavens, die zowel over een low cost-pier als over normale pieren beschikken, alleen de luchthavens van Kopen
	138. Een externe benchmark zou in deze situatie mogelijk van nut kunnen zijn om een beeld te vormen van de wijze waarop andere luchthavens in hun tarieven omgaan met pieren als de H/M-pier (ook wel genoemd: low cost-pieren), maar ten behoeve van een dergelijke vergelijking heeft de ACM geen geschikte peergroup kunnen vaststellen. Uit een inventarisatie onder partijen zijn als mogelijke peergroup-luchthavens, die zowel over een low cost-pier als over normale pieren beschikken, alleen de luchthavens van Kopen


	139. De Europese Commissie merkt in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen82 op dat er sprake dient te zijn van een voldoende aantal „referentieluchthavens” om een geschikte benchmark te kunnen uitvoeren. Voor de vaststelling of een luchthaven voldoende vergelijkbaar is om als referentieluchthaven te kunnen worden beschouwd, geeft de Europese Commissie verschillende indicatoren die dienen te worden gebruikt, waarbij als eerste de verkeerstromen worden genoemd.  
	139. De Europese Commissie merkt in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen82 op dat er sprake dient te zijn van een voldoende aantal „referentieluchthavens” om een geschikte benchmark te kunnen uitvoeren. Voor de vaststelling of een luchthaven voldoende vergelijkbaar is om als referentieluchthaven te kunnen worden beschouwd, geeft de Europese Commissie verschillende indicatoren die dienen te worden gebruikt, waarbij als eerste de verkeerstromen worden genoemd.  
	139. De Europese Commissie merkt in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen82 op dat er sprake dient te zijn van een voldoende aantal „referentieluchthavens” om een geschikte benchmark te kunnen uitvoeren. Voor de vaststelling of een luchthaven voldoende vergelijkbaar is om als referentieluchthaven te kunnen worden beschouwd, geeft de Europese Commissie verschillende indicatoren die dienen te worden gebruikt, waarbij als eerste de verkeerstromen worden genoemd.  

	140. Eurostat heeft verschillende cijfers over de verkeerstromen van alle Europese luchthavens.83 Lyon, Marseille en Bordeaux zijn in 2018 in totale passagiersaantallen aanzienlijk kleiner dan Copenhagen Airport en Schiphol. De drie Franse luchthavens hebben daarnaast ook een veel groter aandeel binnenlandse vluchten en een kleiner aandeel EU-vluchten dan Copenhagen Airport en Schiphol (zie Tabel 1 hieronder). 
	140. Eurostat heeft verschillende cijfers over de verkeerstromen van alle Europese luchthavens.83 Lyon, Marseille en Bordeaux zijn in 2018 in totale passagiersaantallen aanzienlijk kleiner dan Copenhagen Airport en Schiphol. De drie Franse luchthavens hebben daarnaast ook een veel groter aandeel binnenlandse vluchten en een kleiner aandeel EU-vluchten dan Copenhagen Airport en Schiphol (zie Tabel 1 hieronder). 


	82 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 
	82 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 
	(2014/C 99/03) 
	83 
	83 
	https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/avia_pa_esms.htm
	https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/avia_pa_esms.htm

	.  

	84
	84
	 
	Volgens de beschrijving van Eurostat: “All passengers on a particular flight (with one flight number) counte
	d once only 
	and not repeatedly on each individual stage of that flight.”, zie 
	https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/avia_pa_esms_an3.pdf
	https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/avia_pa_esms_an3.pdf

	.  

	85 De Europese Commissie verwijst in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen ook naar de verschillende geografische gebieden van waaruit passagiers zouden kunnen worden aangetrokken. 

	 
	Tabel 1: Aandeel verkeerstromen in 2018 in totaal aantal vervoerde passagiers84 
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	Luchthaven 
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	Span
	Totaal aantal vervoerde passagiers 
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	Span
	Aandeel binnenlandse passagiers 
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	Aandeel EU passagiers 
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	Kobenhavn/Kastrup  

	TD
	Span
	30.191.525 

	TD
	Span
	6% 

	TD
	Span
	66% 

	Span

	Bordeaux-Merignac  
	Bordeaux-Merignac  
	Bordeaux-Merignac  

	6.752.682 
	6.752.682 

	49% 
	49% 

	40% 
	40% 
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	Lyon Saint-Exupery  

	TD
	Span
	10.975.608 

	TD
	Span
	33% 

	TD
	Span
	46% 

	Span

	Marseille-Provence  
	Marseille-Provence  
	Marseille-Provence  

	9.327.787 
	9.327.787 

	40% 
	40% 

	38% 
	38% 

	Span
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	Span
	Amsterdam/Schiphol  

	TD
	Span
	70.979.494 

	TD
	Span
	0% 

	TD
	Span
	60% 

	Span


	Bron: Eurostat 
	 
	141. Daarmee bestaat deze vergelijkingsgroep uit slechts vier luchthavens, waarvan slechts één (Copenhagen) onderdeel is van de door Schiphol zelf gebruikte peergroup van min of meer met Schiphol vergelijkbare luchthavens. De ACM acht deze vier luchthavens als vergelijkingsgroep te klein en daarnaast te onderling eenzijdig (drie van de vier luchthavens liggen in Frankrijk)85 om voor dit onderdeel van de aanvraag tot een zinvolle tarievenbenchmark te kunnen komen. Gelet daarop kan een tarievenbenchmark geen 
	141. Daarmee bestaat deze vergelijkingsgroep uit slechts vier luchthavens, waarvan slechts één (Copenhagen) onderdeel is van de door Schiphol zelf gebruikte peergroup van min of meer met Schiphol vergelijkbare luchthavens. De ACM acht deze vier luchthavens als vergelijkingsgroep te klein en daarnaast te onderling eenzijdig (drie van de vier luchthavens liggen in Frankrijk)85 om voor dit onderdeel van de aanvraag tot een zinvolle tarievenbenchmark te kunnen komen. Gelet daarop kan een tarievenbenchmark geen 
	141. Daarmee bestaat deze vergelijkingsgroep uit slechts vier luchthavens, waarvan slechts één (Copenhagen) onderdeel is van de door Schiphol zelf gebruikte peergroup van min of meer met Schiphol vergelijkbare luchthavens. De ACM acht deze vier luchthavens als vergelijkingsgroep te klein en daarnaast te onderling eenzijdig (drie van de vier luchthavens liggen in Frankrijk)85 om voor dit onderdeel van de aanvraag tot een zinvolle tarievenbenchmark te kunnen komen. Gelet daarop kan een tarievenbenchmark geen 


	 
	142. Om verschillende redenen is de ACM van oordeel dat, naast tarievenbenchmarking, ook een vergelijking met onderliggende kosten in de onderhavige zaak geen geschikt instrument is. Dit licht de ACM hierna toe.  
	142. Om verschillende redenen is de ACM van oordeel dat, naast tarievenbenchmarking, ook een vergelijking met onderliggende kosten in de onderhavige zaak geen geschikt instrument is. Dit licht de ACM hierna toe.  
	142. Om verschillende redenen is de ACM van oordeel dat, naast tarievenbenchmarking, ook een vergelijking met onderliggende kosten in de onderhavige zaak geen geschikt instrument is. Dit licht de ACM hierna toe.  

	143. Vooropgesteld kan worden dat voor individuele tarieven die Schiphol vaststelt binnen het geheel van haar luchtvaartactiviteiten, geen afzonderlijke kostenoriëntatieverplichting geldt. De 
	143. Vooropgesteld kan worden dat voor individuele tarieven die Schiphol vaststelt binnen het geheel van haar luchtvaartactiviteiten, geen afzonderlijke kostenoriëntatieverplichting geldt. De 


	tarieven voor de luchtvaartactiviteiten moeten alleen als geheel kostengeoriënteerd zijn.86 Dit betekent dat het PSC-tarief – hoewel dit moet voldoen aan het redelijkheidsvereiste – op zichzelf niet kostengeoriënteerd hoeft te zijn.   
	tarieven voor de luchtvaartactiviteiten moeten alleen als geheel kostengeoriënteerd zijn.86 Dit betekent dat het PSC-tarief – hoewel dit moet voldoen aan het redelijkheidsvereiste – op zichzelf niet kostengeoriënteerd hoeft te zijn.   
	tarieven voor de luchtvaartactiviteiten moeten alleen als geheel kostengeoriënteerd zijn.86 Dit betekent dat het PSC-tarief – hoewel dit moet voldoen aan het redelijkheidsvereiste – op zichzelf niet kostengeoriënteerd hoeft te zijn.   

	144. Een vergelijking van het PSC-tarief met de onderliggende kosten op de H/M-pier ten opzichte van andere pieren zou in dit specifieke geval een wijze van kostentoerekening naar pieren vereisen, die niet aansluit bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie van de luchthaven Schiphol. In het toerekeningssysteem van Schiphol wordt voor de toerekening van de kosten binnen de terminal een nader onderscheid gemaakt naar gebouwdelen.87 Voor een kostentoerekening naar specifieke pieren volstaat
	144. Een vergelijking van het PSC-tarief met de onderliggende kosten op de H/M-pier ten opzichte van andere pieren zou in dit specifieke geval een wijze van kostentoerekening naar pieren vereisen, die niet aansluit bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie van de luchthaven Schiphol. In het toerekeningssysteem van Schiphol wordt voor de toerekening van de kosten binnen de terminal een nader onderscheid gemaakt naar gebouwdelen.87 Voor een kostentoerekening naar specifieke pieren volstaat

	145. Voorts is gebleken dat de kosten toegerekend aan de verschillende lounges niet één op één uit de administratie te halen zijn, omdat een lounge geen administratief gebouwdeel is. Dit houdt in dat de gepresenteerde cijfers niet als volledig kunnen worden beschouwd.90 Als gevolg hiervan zijn de door Schiphol gerapporteerde kosten niet eenduidig en niet volledig te herleiden naar kosten voor vertrekkende passagiers in relatie tot de H-pier en de M-pier. 
	145. Voorts is gebleken dat de kosten toegerekend aan de verschillende lounges niet één op één uit de administratie te halen zijn, omdat een lounge geen administratief gebouwdeel is. Dit houdt in dat de gepresenteerde cijfers niet als volledig kunnen worden beschouwd.90 Als gevolg hiervan zijn de door Schiphol gerapporteerde kosten niet eenduidig en niet volledig te herleiden naar kosten voor vertrekkende passagiers in relatie tot de H-pier en de M-pier. 


	86 Zie artikel 8.25dc, derde en vierde lid van de Wlv. 
	86 Zie artikel 8.25dc, derde en vierde lid van de Wlv. 
	87 Zie het besluit van  de ACM van 19 juli 2018, met kenmerk ACM/UIT/497570 (Besluit Toerekeningssysteem Schiphol 2019-2021), rn. 144. 
	88 Zie pagina 51 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, te raadplegen via 
	88 Zie pagina 51 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, te raadplegen via 
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021

	.  

	89 Kenmerk: ACM/IN/431358, antwoorden op de vragen 13 tot en met 17. 
	90 Kenmerk: ACM/IN/431358 antwoorden op de vragen 13 tot en met 17. 

	 
	146. De toerekening van de wel beschikbare kostengegevens naar deze beperkte delen van het terminalcomplex is mede als gevolg van het voorgaande deels arbitrair. Eventueel te vinden kostenverschillen (per vierkante meter en/of passagier) kunnen verder nog beïnvloed worden door specifieke omstandigheden. Zo is tijdens het onderzoek gebleken dat de H/M-pier relatief lang is. Een eventueel hieruit voortvloeiend kostenverschil heeft echter geen of geen rechtstreekse relatie met eventuele kwaliteitsverschillen i
	146. De toerekening van de wel beschikbare kostengegevens naar deze beperkte delen van het terminalcomplex is mede als gevolg van het voorgaande deels arbitrair. Eventueel te vinden kostenverschillen (per vierkante meter en/of passagier) kunnen verder nog beïnvloed worden door specifieke omstandigheden. Zo is tijdens het onderzoek gebleken dat de H/M-pier relatief lang is. Een eventueel hieruit voortvloeiend kostenverschil heeft echter geen of geen rechtstreekse relatie met eventuele kwaliteitsverschillen i
	146. De toerekening van de wel beschikbare kostengegevens naar deze beperkte delen van het terminalcomplex is mede als gevolg van het voorgaande deels arbitrair. Eventueel te vinden kostenverschillen (per vierkante meter en/of passagier) kunnen verder nog beïnvloed worden door specifieke omstandigheden. Zo is tijdens het onderzoek gebleken dat de H/M-pier relatief lang is. Een eventueel hieruit voortvloeiend kostenverschil heeft echter geen of geen rechtstreekse relatie met eventuele kwaliteitsverschillen i


	 
	147. Daar komt nog bij dat kostenverschillen uiteindelijk moeten worden vertaald naar een mogelijk tariefverschil. De kosten zijn voor wat betreft gebruik van een deel van de G-pier en Lounge 3 mede toerekenbaar aan gebruik door transferpassagiers. Er worden twee soorten passagierstarieven gehanteerd (een tarief voor opstappende en een tarief voor transferpassagiers), die wettelijk niet afzonderlijk kostengeoriënteerd hoeven te zijn. Dit maakt het arbitrair om kostenverschillen aan specifieke tarieven toe t
	147. Daar komt nog bij dat kostenverschillen uiteindelijk moeten worden vertaald naar een mogelijk tariefverschil. De kosten zijn voor wat betreft gebruik van een deel van de G-pier en Lounge 3 mede toerekenbaar aan gebruik door transferpassagiers. Er worden twee soorten passagierstarieven gehanteerd (een tarief voor opstappende en een tarief voor transferpassagiers), die wettelijk niet afzonderlijk kostengeoriënteerd hoeven te zijn. Dit maakt het arbitrair om kostenverschillen aan specifieke tarieven toe t
	147. Daar komt nog bij dat kostenverschillen uiteindelijk moeten worden vertaald naar een mogelijk tariefverschil. De kosten zijn voor wat betreft gebruik van een deel van de G-pier en Lounge 3 mede toerekenbaar aan gebruik door transferpassagiers. Er worden twee soorten passagierstarieven gehanteerd (een tarief voor opstappende en een tarief voor transferpassagiers), die wettelijk niet afzonderlijk kostengeoriënteerd hoeven te zijn. Dit maakt het arbitrair om kostenverschillen aan specifieke tarieven toe t


	kunnen niet eenduidig aan het tarief voor opstappende en het tarief voor transferpassagiers worden toegerekend. 
	kunnen niet eenduidig aan het tarief voor opstappende en het tarief voor transferpassagiers worden toegerekend. 
	kunnen niet eenduidig aan het tarief voor opstappende en het tarief voor transferpassagiers worden toegerekend. 


	 
	148. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat de meest zinvolle methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor gebruik van de H/M-pier te bepalen, bestaat uit het maken van een vergelijking tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor passagiers die vertrekken vanaf andere, vergelijkbare pieren van de luchthaven Schiphol. 
	148. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat de meest zinvolle methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor gebruik van de H/M-pier te bepalen, bestaat uit het maken van een vergelijking tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor passagiers die vertrekken vanaf andere, vergelijkbare pieren van de luchthaven Schiphol. 
	148. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat de meest zinvolle methode om de redelijkheid van het PSC-tarief voor gebruik van de H/M-pier te bepalen, bestaat uit het maken van een vergelijking tussen het niveau van diensten en voorzieningen dat voor het PSC-tarief voor passagiers op de H/M-pier wordt geboden, met hetgeen voor dat tarief wordt geboden voor passagiers die vertrekken vanaf andere, vergelijkbare pieren van de luchthaven Schiphol. 


	 
	4.5.2.8 Vergelijking van (de kwaliteit van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de H/M-pier met andere pieren 
	 
	Inleiding 
	149. In dit onderdeel onderzoekt de ACM in hoeverre er sprake is van verschillen in (de kwaliteit van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de H/M-pier in vergelijking met andere pieren op de luchthaven Schiphol.   
	149. In dit onderdeel onderzoekt de ACM in hoeverre er sprake is van verschillen in (de kwaliteit van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de H/M-pier in vergelijking met andere pieren op de luchthaven Schiphol.   
	149. In dit onderdeel onderzoekt de ACM in hoeverre er sprake is van verschillen in (de kwaliteit van) de voorzieningen voor passagiershandeling op de H/M-pier in vergelijking met andere pieren op de luchthaven Schiphol.   

	150. Uit het onder paragraaf 4.2.1. van dit besluit uiteengezette beoordelingskader met betrekking tot redelijkheid volgt dat niet ieder verschil in voorzieningen tussen de H/M-pier en de andere pieren tot de conclusie kan leiden dat het hanteren van eenzelfde tarief voor de pieren onredelijk is. Een tarief is immers pas onredelijk als er sprake is van een wanverhouding tussen dat tarief en hetgeen daarvoor wordt geboden. De ACM merkt hierbij op dat de term ‘wanverhouding’ door de wetgever niet nader is ing
	150. Uit het onder paragraaf 4.2.1. van dit besluit uiteengezette beoordelingskader met betrekking tot redelijkheid volgt dat niet ieder verschil in voorzieningen tussen de H/M-pier en de andere pieren tot de conclusie kan leiden dat het hanteren van eenzelfde tarief voor de pieren onredelijk is. Een tarief is immers pas onredelijk als er sprake is van een wanverhouding tussen dat tarief en hetgeen daarvoor wordt geboden. De ACM merkt hierbij op dat de term ‘wanverhouding’ door de wetgever niet nader is ing

	151. Het voorgaande geldt eens te meer nu het PSC-tarief voor veel meer dan alleen het gebruik van de pierfaciliteiten in rekening wordt gebracht. Het PSC-tarief omvat het gebruik van het gehele pakket van passagiersafhandelingsdiensten, waaronder – naast de pieren – de lounges, vertrek- en aankomsthallen, bagageafhandelingssystemen en voorrijwegen. Derhalve kan worden vastgesteld dat de aanvragers klagen over een deel van het pakket aan diensten dat aan hen onder het PSC-tarief wordt geboden.  
	151. Het voorgaande geldt eens te meer nu het PSC-tarief voor veel meer dan alleen het gebruik van de pierfaciliteiten in rekening wordt gebracht. Het PSC-tarief omvat het gebruik van het gehele pakket van passagiersafhandelingsdiensten, waaronder – naast de pieren – de lounges, vertrek- en aankomsthallen, bagageafhandelingssystemen en voorrijwegen. Derhalve kan worden vastgesteld dat de aanvragers klagen over een deel van het pakket aan diensten dat aan hen onder het PSC-tarief wordt geboden.  

	152. De ACM spitst haar onderzoek toe op de door de aanvragers genoemde onderwerpen:  
	152. De ACM spitst haar onderzoek toe op de door de aanvragers genoemde onderwerpen:  

	 het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels; 
	 het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels; 

	 de diensten en voorzieningen op de H/M-pier zelf; 
	 de diensten en voorzieningen op de H/M-pier zelf; 

	 het niveau van investeringen in de H/M-pier. 
	 het niveau van investeringen in de H/M-pier. 


	 
	Hierna gaat de ACM nader in op ieder van deze onderwerpen.  
	Aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels 
	153. De aanvragers betogen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in desks en bagagecarrousels in relatie tot de H/M-pier. Volgens easyJet zijn er voor de H/M-pier maximaal 14 check-in desks beschikbaar, terwijl er voor Schiphol als geheel 333 check-in desks en 27 automatische bagage-afgifte apparaten beschikbaar zijn. Qua bagagecarrousels stelt easyJet dat er voor Schiphol als geheel 31 carrousels beschikbaar zijn, terwijl voor de H-
	153. De aanvragers betogen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in desks en bagagecarrousels in relatie tot de H/M-pier. Volgens easyJet zijn er voor de H/M-pier maximaal 14 check-in desks beschikbaar, terwijl er voor Schiphol als geheel 333 check-in desks en 27 automatische bagage-afgifte apparaten beschikbaar zijn. Qua bagagecarrousels stelt easyJet dat er voor Schiphol als geheel 31 carrousels beschikbaar zijn, terwijl voor de H-
	153. De aanvragers betogen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in desks en bagagecarrousels in relatie tot de H/M-pier. Volgens easyJet zijn er voor de H/M-pier maximaal 14 check-in desks beschikbaar, terwijl er voor Schiphol als geheel 333 check-in desks en 27 automatische bagage-afgifte apparaten beschikbaar zijn. Qua bagagecarrousels stelt easyJet dat er voor Schiphol als geheel 31 carrousels beschikbaar zijn, terwijl voor de H-


	pier slechts 2 carrousels (2,5 bij piekdrukte) beschikbaar zijn. easyJet geeft aan dat deze verschillen het disproportionele karakter van het H/M-pier tarief aantonen, in het bijzonder in het licht van het feit dat 10% van het Schiphol verkeer op deze pier wordt afgehandeld.  
	pier slechts 2 carrousels (2,5 bij piekdrukte) beschikbaar zijn. easyJet geeft aan dat deze verschillen het disproportionele karakter van het H/M-pier tarief aantonen, in het bijzonder in het licht van het feit dat 10% van het Schiphol verkeer op deze pier wordt afgehandeld.  
	pier slechts 2 carrousels (2,5 bij piekdrukte) beschikbaar zijn. easyJet geeft aan dat deze verschillen het disproportionele karakter van het H/M-pier tarief aantonen, in het bijzonder in het licht van het feit dat 10% van het Schiphol verkeer op deze pier wordt afgehandeld.  


	 
	154. De ACM overweegt met betrekking tot de check-in desks dat uit informatie van Schiphol blijkt dat deze niet specifiek aan één pier zijn gekoppeld. Uit de Check-In Desk Allocation Rules (CIDAR) van Schiphol blijkt dat de check-in desks in bijvoorbeeld Vertrekhal 3 bestemd zijn voor check-in voor de pieren E, F, G, H en M, en een gedeelte van de D-pier.91 Daarnaast blijkt dat een aantal luchtvaartmaatschappijen met een Schengen-bestemming die vanaf de pieren B en C vliegen, als gevolg van capaciteitstekor
	154. De ACM overweegt met betrekking tot de check-in desks dat uit informatie van Schiphol blijkt dat deze niet specifiek aan één pier zijn gekoppeld. Uit de Check-In Desk Allocation Rules (CIDAR) van Schiphol blijkt dat de check-in desks in bijvoorbeeld Vertrekhal 3 bestemd zijn voor check-in voor de pieren E, F, G, H en M, en een gedeelte van de D-pier.91 Daarnaast blijkt dat een aantal luchtvaartmaatschappijen met een Schengen-bestemming die vanaf de pieren B en C vliegen, als gevolg van capaciteitstekor
	154. De ACM overweegt met betrekking tot de check-in desks dat uit informatie van Schiphol blijkt dat deze niet specifiek aan één pier zijn gekoppeld. Uit de Check-In Desk Allocation Rules (CIDAR) van Schiphol blijkt dat de check-in desks in bijvoorbeeld Vertrekhal 3 bestemd zijn voor check-in voor de pieren E, F, G, H en M, en een gedeelte van de D-pier.91 Daarnaast blijkt dat een aantal luchtvaartmaatschappijen met een Schengen-bestemming die vanaf de pieren B en C vliegen, als gevolg van capaciteitstekor

	155. De ACM wijst er voorts op dat tijdens de schouw is gebleken dat easyJet over 14 desks beschikt, omdat dit het aantal is dat zij heeft aangevraagd. easyJet heeft tijdens de schouw bevestigd dat zij op basis van de CIDAR de mogelijkheid heeft om meer desks aan te vragen, maar dat zij ervoor kiest om gebruik te maken van 14 desks.93  
	155. De ACM wijst er voorts op dat tijdens de schouw is gebleken dat easyJet over 14 desks beschikt, omdat dit het aantal is dat zij heeft aangevraagd. easyJet heeft tijdens de schouw bevestigd dat zij op basis van de CIDAR de mogelijkheid heeft om meer desks aan te vragen, maar dat zij ervoor kiest om gebruik te maken van 14 desks.93  

	156. Op grond van het voorgaande is de ACM niet gebleken dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in desks in relatie tot specifiek de H/M-pier in vergelijking met de rest van de luchthaven. Dat er naar verhouding voor de H/M-pier mogelijk minder desks worden gebruikt dan voor andere pieren, maakt dit niet anders.  
	156. Op grond van het voorgaande is de ACM niet gebleken dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid van check-in desks in relatie tot specifiek de H/M-pier in vergelijking met de rest van de luchthaven. Dat er naar verhouding voor de H/M-pier mogelijk minder desks worden gebruikt dan voor andere pieren, maakt dit niet anders.  

	157. Met betrekking tot het aantal beschikbare bagagecarrousels overweegt de ACM het volgende. Uit door Schiphol aangeleverde informatie blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels – net als geldt voor check-in desks – niet gekoppeld is aan een specifieke pier. Voor de luchtvaartmaatschappijen die vanuit Vertrekhal 3 opereren, zijn in totaal 17 carrousels beschikbaar. Schiphol wijst de beschikbare carrouselcapaciteit toe op basis van drie factoren, zijnde 1) het vluchtschema inclusief vliegtuigtype, 
	157. Met betrekking tot het aantal beschikbare bagagecarrousels overweegt de ACM het volgende. Uit door Schiphol aangeleverde informatie blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels – net als geldt voor check-in desks – niet gekoppeld is aan een specifieke pier. Voor de luchtvaartmaatschappijen die vanuit Vertrekhal 3 opereren, zijn in totaal 17 carrousels beschikbaar. Schiphol wijst de beschikbare carrouselcapaciteit toe op basis van drie factoren, zijnde 1) het vluchtschema inclusief vliegtuigtype, 

	158. Uit het voorgaande blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels niet gerelateerd is aan de vraag of een luchtvaartmaatschappij gebruikmaakt van de H/M-pier. Voorts blijkt daaruit dat de toewijzing van carrouselcapaciteit plaatsvindt op basis van een non-discriminatoire procedure. Gelet hierop ziet de ACM ook met betrekking tot deze voorziening geen aanwijzingen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid in relatie tot specifiek de H/M-pier in vergelijking met de rest van de luchthaven.  
	158. Uit het voorgaande blijkt dat de beschikbaarheid van bagagecarrousels niet gerelateerd is aan de vraag of een luchtvaartmaatschappij gebruikmaakt van de H/M-pier. Voorts blijkt daaruit dat de toewijzing van carrouselcapaciteit plaatsvindt op basis van een non-discriminatoire procedure. Gelet hierop ziet de ACM ook met betrekking tot deze voorziening geen aanwijzingen dat er sprake is van een gebrek aan beschikbaarheid in relatie tot specifiek de H/M-pier in vergelijking met de rest van de luchthaven.  

	159. Op basis van het voorgaande komt de ACM tot de conclusie dat het onderdeel van de aanvragen met betrekking tot het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels niet gegrond is.  
	159. Op basis van het voorgaande komt de ACM tot de conclusie dat het onderdeel van de aanvragen met betrekking tot het aantal beschikbare check-in desks en bagagecarrousels niet gegrond is.  


	91 Kenmerk: ACM/IN/431249, p. 7. 
	91 Kenmerk: ACM/IN/431249, p. 7. 
	92  Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoorden op vragen 8 en 9. 
	93 Kenmerk: ACM/UIT/509462, p. 5. 
	94 Kenmerk: ACM/IN/432482. 

	Diensten en voorzieningen op de H/M-pier 
	160. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM het niveau van de algemene voorzieningen die worden gebruikt door passagiers die via de H/M-pier reizen. Daarbij wordt specifiek ingegaan op voorzieningen die zich achter de beveiligingscontrole bevinden. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hebben namelijk aangegeven dat vertrekkende passagiers het merendeel van de tijd verblijven in ruimtes na de security filters. De beschikbare voorzieningen na de beveiligingscontrole betreffen voorzieningen in de lounges e
	160. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM het niveau van de algemene voorzieningen die worden gebruikt door passagiers die via de H/M-pier reizen. Daarbij wordt specifiek ingegaan op voorzieningen die zich achter de beveiligingscontrole bevinden. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hebben namelijk aangegeven dat vertrekkende passagiers het merendeel van de tijd verblijven in ruimtes na de security filters. De beschikbare voorzieningen na de beveiligingscontrole betreffen voorzieningen in de lounges e
	160. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM het niveau van de algemene voorzieningen die worden gebruikt door passagiers die via de H/M-pier reizen. Daarbij wordt specifiek ingegaan op voorzieningen die zich achter de beveiligingscontrole bevinden. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hebben namelijk aangegeven dat vertrekkende passagiers het merendeel van de tijd verblijven in ruimtes na de security filters. De beschikbare voorzieningen na de beveiligingscontrole betreffen voorzieningen in de lounges e

	161. Schiphol heeft inclusief de H-pier en de M-pier in totaal acht pieren. Naar het oordeel van de ACM zijn de H- en M-pieren het best te vergelijken met de B-pier en de C-pier. Deze pieren worden namelijk vooral gebruikt voor hetzelfde type vliegtuigen, zijnde narrowbody-vliegtuigen. De andere pieren op het terminalcomplex worden voornamelijk gebruikt door widebody-vliegtuigen, welke mede worden ingezet voor intercontinentale vluchten. Om die reden wordt in het hiernavolgende een vergelijking gemaakt tuss
	161. Schiphol heeft inclusief de H-pier en de M-pier in totaal acht pieren. Naar het oordeel van de ACM zijn de H- en M-pieren het best te vergelijken met de B-pier en de C-pier. Deze pieren worden namelijk vooral gebruikt voor hetzelfde type vliegtuigen, zijnde narrowbody-vliegtuigen. De andere pieren op het terminalcomplex worden voornamelijk gebruikt door widebody-vliegtuigen, welke mede worden ingezet voor intercontinentale vluchten. Om die reden wordt in het hiernavolgende een vergelijking gemaakt tuss


	95 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 
	95 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 
	96 Kenmerk: ACM/IN/433468, bijlage “20180615 ICP 2019-2023 Capacity Dashboard”, p. 5. 
	97 IATA = International Air Transport Association, een wereldwijde brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. 
	98 IATA Airport Development Reference Manual, 10th edition, 4th release, October 2016, p. 315 en p. 307: “The level of service may be expressed in terms of: (…) Unit area per occupant for holding facilities; and Available cross-sectional area and availability of movement-assisted devices (i.e.: moving walkways, automated people movers, etc.) for circulation facilities.”  
	99 Kenmerk: ACM/UIT/509723, p. 6. 
	100 Kenmerk: ACM/UIT/509723, p. 7. 

	 
	162. Voor de selectie van indicatoren die de kwaliteit van een pier bepalen, sluit de ACM zoveel mogelijk aan bij normen die binnen de luchtvaartsector worden gebruikt. Schiphol hanteert96 in haar overleggen met de luchtvaartmaatschappijen over capaciteit van de infrastructuur onder meer kwaliteitsnormen van IATA.97 Volgens de IATA Airport Development Reference Manual gelden als criteria voor de lounges en de pieren de hoeveelheid zitruimte per passagier, het aantal zitplaatsen per passagier en de beschikba
	162. Voor de selectie van indicatoren die de kwaliteit van een pier bepalen, sluit de ACM zoveel mogelijk aan bij normen die binnen de luchtvaartsector worden gebruikt. Schiphol hanteert96 in haar overleggen met de luchtvaartmaatschappijen over capaciteit van de infrastructuur onder meer kwaliteitsnormen van IATA.97 Volgens de IATA Airport Development Reference Manual gelden als criteria voor de lounges en de pieren de hoeveelheid zitruimte per passagier, het aantal zitplaatsen per passagier en de beschikba
	162. Voor de selectie van indicatoren die de kwaliteit van een pier bepalen, sluit de ACM zoveel mogelijk aan bij normen die binnen de luchtvaartsector worden gebruikt. Schiphol hanteert96 in haar overleggen met de luchtvaartmaatschappijen over capaciteit van de infrastructuur onder meer kwaliteitsnormen van IATA.97 Volgens de IATA Airport Development Reference Manual gelden als criteria voor de lounges en de pieren de hoeveelheid zitruimte per passagier, het aantal zitplaatsen per passagier en de beschikba

	163. In aanvulling op de hiervoor genoemde IATA-indicatoren, onderzoekt de ACM ook enkele indicatoren die tijdens de schouw aan de orde zijn gekomen. Dit betreft de beschikbaarheid van toiletfaciliteiten voor passagiers99 en de beschikbare ruimte bij de gates en in de pre-boarding areas.100 De ACM neemt deze indicatoren mee in haar beoordeling, omdat enkele luchtvaartmaatschappijen tijdens de schouw hebben gesteld dat er op deze onderdelen sprake zou zijn van een gebrek aan capaciteit op de H/M-pier, en de 
	163. In aanvulling op de hiervoor genoemde IATA-indicatoren, onderzoekt de ACM ook enkele indicatoren die tijdens de schouw aan de orde zijn gekomen. Dit betreft de beschikbaarheid van toiletfaciliteiten voor passagiers99 en de beschikbare ruimte bij de gates en in de pre-boarding areas.100 De ACM neemt deze indicatoren mee in haar beoordeling, omdat enkele luchtvaartmaatschappijen tijdens de schouw hebben gesteld dat er op deze onderdelen sprake zou zijn van een gebrek aan capaciteit op de H/M-pier, en de 


	 
	164. Met betrekking tot zitplaatsen merkt de ACM het volgende op. Op Schiphol is er een onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële zitplaatsen. Commerciële zitplaatsen zijn zitplaatsen behorend bij een commerciële voorziening op Schiphol. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zitplaatsen bij fast food restaurants of bij een koffiebar op de pier. Niet-
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	commerciële zitplaatsen zijn toegankelijk zonder dat de passagier een verplichting heeft om een consumptie te nuttigen. Bij de bepaling van het voorzieningenniveau is alleen uitgegaan van de niet-commerciële zitplaatsen. Alleen deze zitplaatsen kunnen worden beschouwd als afhandelingsactiviteiten van passagiers in de zin van de Wet luchtvaart. 
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	commerciële zitplaatsen zijn toegankelijk zonder dat de passagier een verplichting heeft om een consumptie te nuttigen. Bij de bepaling van het voorzieningenniveau is alleen uitgegaan van de niet-commerciële zitplaatsen. Alleen deze zitplaatsen kunnen worden beschouwd als afhandelingsactiviteiten van passagiers in de zin van de Wet luchtvaart. 


	 
	165. Om het niveau van beschikbaarheid van voorzieningen te kunnen beoordelen, is het niet voldoende om alleen te kijken naar het aantal voorzieningen per pier of per gate. Er dient ook rekening te worden gehouden met de drukte op de betreffende pieren. Om die reden dient de berekening gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. De ACM gaat daarbij uit van het geprognosticeerd totale aantal vertrekkende passagiers in de drukste week van het jaar (week 29). Om de beschikbaarheid van de voorz
	165. Om het niveau van beschikbaarheid van voorzieningen te kunnen beoordelen, is het niet voldoende om alleen te kijken naar het aantal voorzieningen per pier of per gate. Er dient ook rekening te worden gehouden met de drukte op de betreffende pieren. Om die reden dient de berekening gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. De ACM gaat daarbij uit van het geprognosticeerd totale aantal vertrekkende passagiers in de drukste week van het jaar (week 29). Om de beschikbaarheid van de voorz
	165. Om het niveau van beschikbaarheid van voorzieningen te kunnen beoordelen, is het niet voldoende om alleen te kijken naar het aantal voorzieningen per pier of per gate. Er dient ook rekening te worden gehouden met de drukte op de betreffende pieren. Om die reden dient de berekening gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. De ACM gaat daarbij uit van het geprognosticeerd totale aantal vertrekkende passagiers in de drukste week van het jaar (week 29). Om de beschikbaarheid van de voorz


	 
	166. Bepaalde ruimtes op Schiphol worden gezamenlijk gebruikt voor passagiers van meerdere pieren. Zo wordt Lounge 3 door passagiers van de H-Pier, de G-Pier en de F-Pier gebruikt. Voorzieningen in ruimtes die door passagiers van meerdere pieren gezamenlijk worden gebruikt, worden toegerekend aan de passagiers van individuele pieren naar rato van de aantallen passagiers op de pieren die gezamenlijk van de voorzieningen gebruikmaken.101 
	166. Bepaalde ruimtes op Schiphol worden gezamenlijk gebruikt voor passagiers van meerdere pieren. Zo wordt Lounge 3 door passagiers van de H-Pier, de G-Pier en de F-Pier gebruikt. Voorzieningen in ruimtes die door passagiers van meerdere pieren gezamenlijk worden gebruikt, worden toegerekend aan de passagiers van individuele pieren naar rato van de aantallen passagiers op de pieren die gezamenlijk van de voorzieningen gebruikmaken.101 
	166. Bepaalde ruimtes op Schiphol worden gezamenlijk gebruikt voor passagiers van meerdere pieren. Zo wordt Lounge 3 door passagiers van de H-Pier, de G-Pier en de F-Pier gebruikt. Voorzieningen in ruimtes die door passagiers van meerdere pieren gezamenlijk worden gebruikt, worden toegerekend aan de passagiers van individuele pieren naar rato van de aantallen passagiers op de pieren die gezamenlijk van de voorzieningen gebruikmaken.101 


	101 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 
	101 Voor een nadere uitleg van deze uitgangspunten zij verwezen naar bijlage 1 van dit besluit. 
	102 Zie voor de formules en de brongegevens die aan tabellen 2 t/m 7 ten grondslag liggen, het bestand met kenmerk ACM/INT/388627 en bijlage 1 bij dit besluit. 

	 
	167. De weging tussen de verschillende faciliteiten zal aan het einde van deze paragraaf plaats vinden. 
	167. De weging tussen de verschillende faciliteiten zal aan het einde van deze paragraaf plaats vinden. 
	167. De weging tussen de verschillende faciliteiten zal aan het einde van deze paragraaf plaats vinden. 


	 
	4.5.2.9 Uitkomsten vergelijking van de voorzieningen102 
	  
	Niet-commerciële zitplaatsen 
	168. In onderstaande tabel is het aantal beschikbare niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 passagiers weergegeven die beschikbaar zijn op de pieren en in de bijbehorende lounges.  
	168. In onderstaande tabel is het aantal beschikbare niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 passagiers weergegeven die beschikbaar zijn op de pieren en in de bijbehorende lounges.  
	168. In onderstaande tabel is het aantal beschikbare niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 passagiers weergegeven die beschikbaar zijn op de pieren en in de bijbehorende lounges.  


	 
	Tabel 2: Aantal niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	19 

	TD
	Span
	20 

	TD
	Span
	19 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	8 

	TD
	Span
	12 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	10 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (pier + lounge 3) 

	TD
	Span
	10 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	10 

	Span

	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 

	TD
	Span
	9 

	TD
	Span
	8 

	TD
	Span
	15 

	TD
	Span
	11  

	Span


	 
	169. De aantallen niet-commerciële zitplaatsen die beschikbaar zijn voor passagiers die vertrekken vanaf de C, H en M-pieren zijn nagenoeg vergelijkbaar. Voor vertrek op de B-pier zijn wel bijna het dubbele aantal niet-commerciële zitplaatsen beschikbaar. 
	169. De aantallen niet-commerciële zitplaatsen die beschikbaar zijn voor passagiers die vertrekken vanaf de C, H en M-pieren zijn nagenoeg vergelijkbaar. Voor vertrek op de B-pier zijn wel bijna het dubbele aantal niet-commerciële zitplaatsen beschikbaar. 
	169. De aantallen niet-commerciële zitplaatsen die beschikbaar zijn voor passagiers die vertrekken vanaf de C, H en M-pieren zijn nagenoeg vergelijkbaar. Voor vertrek op de B-pier zijn wel bijna het dubbele aantal niet-commerciële zitplaatsen beschikbaar. 


	 
	170. Gelet op het wait-in-lounge concept dat op de H/M-pier wordt gehanteerd, heeft de ACM ook gekeken of bovenstaande analyse anders wordt indien enkel naar de beschikbaarheid in een lounge wordt gekeken. Dit concept houdt in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Gelet hier op heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook 
	170. Gelet op het wait-in-lounge concept dat op de H/M-pier wordt gehanteerd, heeft de ACM ook gekeken of bovenstaande analyse anders wordt indien enkel naar de beschikbaarheid in een lounge wordt gekeken. Dit concept houdt in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Gelet hier op heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook 
	170. Gelet op het wait-in-lounge concept dat op de H/M-pier wordt gehanteerd, heeft de ACM ook gekeken of bovenstaande analyse anders wordt indien enkel naar de beschikbaarheid in een lounge wordt gekeken. Dit concept houdt in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Gelet hier op heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook 


	gekeken of de uitkomst anders wordt indien voor passagiers op de H- en M-pieren enkel naar de beschikbaarheid in de lounge wordt gekeken.  
	gekeken of de uitkomst anders wordt indien voor passagiers op de H- en M-pieren enkel naar de beschikbaarheid in de lounge wordt gekeken.  
	gekeken of de uitkomst anders wordt indien voor passagiers op de H- en M-pieren enkel naar de beschikbaarheid in de lounge wordt gekeken.  


	 
	Tabel 3: Aantal niet-commerciële zitplaatsen per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek (wait in lounge) 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	19 

	TD
	Span
	20 

	TD
	Span
	19 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	8 

	TD
	Span
	12 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	10 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (lounge 3) 

	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	2 

	Span

	M-pier (lounge 4) 
	M-pier (lounge 4) 
	M-pier (lounge 4) 

	TD
	Span
	5 

	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	7  

	Span


	 
	171. Uitgaande van de hiervoor genoemde benadering zijn er voor passagiers die vertrekken vanaf de H- en M-pier beduidend minder zitplaatsen beschikbaar dan op de pieren B en C. Dit geldt met uitzondering van het jaar 2021, waarin voor Lounge 4 een uitbreiding is gepland van het aantal niet commerciële zitplaatsen. Opgemerkt zij echter dat deze benadering niet zal aansluiten bij de realiteit, omdat bekend is dat passagiers ook bij het wait in lounge-concept een deel van hun tijd op de pier doorbrengen. De A
	171. Uitgaande van de hiervoor genoemde benadering zijn er voor passagiers die vertrekken vanaf de H- en M-pier beduidend minder zitplaatsen beschikbaar dan op de pieren B en C. Dit geldt met uitzondering van het jaar 2021, waarin voor Lounge 4 een uitbreiding is gepland van het aantal niet commerciële zitplaatsen. Opgemerkt zij echter dat deze benadering niet zal aansluiten bij de realiteit, omdat bekend is dat passagiers ook bij het wait in lounge-concept een deel van hun tijd op de pier doorbrengen. De A
	171. Uitgaande van de hiervoor genoemde benadering zijn er voor passagiers die vertrekken vanaf de H- en M-pier beduidend minder zitplaatsen beschikbaar dan op de pieren B en C. Dit geldt met uitzondering van het jaar 2021, waarin voor Lounge 4 een uitbreiding is gepland van het aantal niet commerciële zitplaatsen. Opgemerkt zij echter dat deze benadering niet zal aansluiten bij de realiteit, omdat bekend is dat passagiers ook bij het wait in lounge-concept een deel van hun tijd op de pier doorbrengen. De A


	 
	Passagierstoiletten 
	 
	Tabel 4: Aantal passagierstoiletten per 1.000 vetrekkende passagiers in de piekweek 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,6 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	0,4 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,5 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (pier + lounge 3) 

	TD
	Span
	0,8 

	TD
	Span
	0,9 

	TD
	Span
	0,8 

	TD
	Span
	0,8 

	Span

	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 

	TD
	Span
	1,5 

	TD
	Span
	1,3 

	TD
	Span
	1,2 

	TD
	Span
	1,3  

	Span


	 
	172. Voor passagiers van de H- en M-pieren zijn meer passagierstoiletten beschikbaar per 1.000 passagiers dan voor vertrekkende passagiers op de B- en C-pieren. 
	172. Voor passagiers van de H- en M-pieren zijn meer passagierstoiletten beschikbaar per 1.000 passagiers dan voor vertrekkende passagiers op de B- en C-pieren. 
	172. Voor passagiers van de H- en M-pieren zijn meer passagierstoiletten beschikbaar per 1.000 passagiers dan voor vertrekkende passagiers op de B- en C-pieren. 


	 
	173. Het gehanteerde wait-in-lounge concept op de H/M-pier houdt als gezegd in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse voor de H/M-pier alleen naar de beschikbaarheid van de passagierstoiletten in de lounges gekeken, dan is de beschikbaarheid van toiletten voor passagiers voor de M-pier nog vrijwel gelijk aan de B-pier en C-pier. Voor passagiers van de H-pier zijn er beduidend minder toiletten aanwezig. Als gezegd is deze benadering
	173. Het gehanteerde wait-in-lounge concept op de H/M-pier houdt als gezegd in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse voor de H/M-pier alleen naar de beschikbaarheid van de passagierstoiletten in de lounges gekeken, dan is de beschikbaarheid van toiletten voor passagiers voor de M-pier nog vrijwel gelijk aan de B-pier en C-pier. Voor passagiers van de H-pier zijn er beduidend minder toiletten aanwezig. Als gezegd is deze benadering
	173. Het gehanteerde wait-in-lounge concept op de H/M-pier houdt als gezegd in dat passagiers op deze pieren relatief lange tijd in de lounge verblijven. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse voor de H/M-pier alleen naar de beschikbaarheid van de passagierstoiletten in de lounges gekeken, dan is de beschikbaarheid van toiletten voor passagiers voor de M-pier nog vrijwel gelijk aan de B-pier en C-pier. Voor passagiers van de H-pier zijn er beduidend minder toiletten aanwezig. Als gezegd is deze benadering


	 
	Tabel 5: Aantal passagierstoiletten per 1.000 vetrekkende passagiers in de piekweek (wait in lounge) 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,6 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	0,4 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,5 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (lounge 3) 

	TD
	Span
	0,2 

	TD
	Span
	0,2 

	TD
	Span
	0,2 

	TD
	Span
	0,2 

	Span

	M-pier (lounge 4) 
	M-pier (lounge 4) 
	M-pier (lounge 4) 

	TD
	Span
	0,6 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,5 

	TD
	Span
	0,5 

	Span


	Gates/pre-boarding areas 
	174. Op de H- en M-pieren bevinden zich zogenaamde pre boarding areas. Dit zijn ruimtes waarin passagiers verblijven kort voordat ze het platform betreden. Op de overige pieren zijn gates beschikbaar. Deze ruimten kennen dezelfde functionaliteit als pre boarding areas. Verschil is dat op de andere pieren meer zitplaatsen beschikbaar zijn in de gates. 
	174. Op de H- en M-pieren bevinden zich zogenaamde pre boarding areas. Dit zijn ruimtes waarin passagiers verblijven kort voordat ze het platform betreden. Op de overige pieren zijn gates beschikbaar. Deze ruimten kennen dezelfde functionaliteit als pre boarding areas. Verschil is dat op de andere pieren meer zitplaatsen beschikbaar zijn in de gates. 
	174. Op de H- en M-pieren bevinden zich zogenaamde pre boarding areas. Dit zijn ruimtes waarin passagiers verblijven kort voordat ze het platform betreden. Op de overige pieren zijn gates beschikbaar. Deze ruimten kennen dezelfde functionaliteit als pre boarding areas. Verschil is dat op de andere pieren meer zitplaatsen beschikbaar zijn in de gates. 


	 
	Tabel 5: Aantal m2 gates/pre boarding areas per 1.000 vertrekkende passagiers in de piekweek 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	28 

	TD
	Span
	31 

	TD
	Span
	32 

	TD
	Span
	30 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	12 

	TD
	Span
	20 

	TD
	Span
	18 

	TD
	Span
	17 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (pier + lounge 3) 

	TD
	Span
	37 

	TD
	Span
	39 

	TD
	Span
	38 

	TD
	Span
	38 

	Span

	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 

	TD
	Span
	47 

	TD
	Span
	41 

	TD
	Span
	39 

	TD
	Span
	43  

	Span


	 
	175. Op de H- en M-pieren zijn meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar per 1.000 vertrekkende passagiers dan op de B- en C-pieren. 
	175. Op de H- en M-pieren zijn meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar per 1.000 vertrekkende passagiers dan op de B- en C-pieren. 
	175. Op de H- en M-pieren zijn meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar per 1.000 vertrekkende passagiers dan op de B- en C-pieren. 


	 
	Loopafstanden 
	176. Een andere relevante parameter voor de kwaliteit van een pier is de afstand die een passagier moet afleggen vanaf een lounge tot een gate of pre boarding area. 
	176. Een andere relevante parameter voor de kwaliteit van een pier is de afstand die een passagier moet afleggen vanaf een lounge tot een gate of pre boarding area. 
	176. Een andere relevante parameter voor de kwaliteit van een pier is de afstand die een passagier moet afleggen vanaf een lounge tot een gate of pre boarding area. 


	 
	Tabel 6: Totale loopafstand (in meters) vanaf lounge naar einde pieren 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	623 

	TD
	Span
	623 

	TD
	Span
	623 

	TD
	Span
	623 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	272 

	TD
	Span
	272 

	TD
	Span
	272 

	TD
	Span
	272 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (pier + lounge 3) 

	TD
	Span
	639 

	TD
	Span
	639 

	TD
	Span
	639 

	TD
	Span
	639 

	Span

	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 

	TD
	Span
	515 

	TD
	Span
	515 

	TD
	Span
	515 

	TD
	Span
	515 

	Span


	 
	177. De loopafstand op de H- en M-pieren is vergelijkbaar met de loopafstand voor de B-pier, maar is veel langer dan op de C-pier. Schiphol maakt echter gebruik van elektrische rolpaden om grotere afstanden binnen het terminalcomplex te overbruggen. Daarom heeft de ACM ook gekeken naar de lengte van deze elektrische rolpaden en het deel van de loopafstand dat met behulp van een elektrisch rolpad kan worden afgelegd. 
	177. De loopafstand op de H- en M-pieren is vergelijkbaar met de loopafstand voor de B-pier, maar is veel langer dan op de C-pier. Schiphol maakt echter gebruik van elektrische rolpaden om grotere afstanden binnen het terminalcomplex te overbruggen. Daarom heeft de ACM ook gekeken naar de lengte van deze elektrische rolpaden en het deel van de loopafstand dat met behulp van een elektrisch rolpad kan worden afgelegd. 
	177. De loopafstand op de H- en M-pieren is vergelijkbaar met de loopafstand voor de B-pier, maar is veel langer dan op de C-pier. Schiphol maakt echter gebruik van elektrische rolpaden om grotere afstanden binnen het terminalcomplex te overbruggen. Daarom heeft de ACM ook gekeken naar de lengte van deze elektrische rolpaden en het deel van de loopafstand dat met behulp van een elektrisch rolpad kan worden afgelegd. 


	 
	Tabel 7: Lengte van de rolpaden (in meters) per pier 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Vertrekpier 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	B-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	167 

	TD
	Span
	167 

	TD
	Span
	167 

	TD
	Span
	167 

	Span

	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 
	C-pier (pier + lounge 1) 

	TD
	Span
	143 

	TD
	Span
	143 

	TD
	Span
	143 

	TD
	Span
	143 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier (pier + lounge 3) 

	TD
	Span
	119 

	TD
	Span
	119 

	TD
	Span
	119 

	TD
	Span
	119 

	Span

	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 
	M-pier (pier + lounge 4) 

	TD
	Span
	109 

	TD
	Span
	109 

	TD
	Span
	109 

	TD
	Span
	109  

	Span


	 
	178. Op de C-pier is de loopafstand niet alleen kleiner, maar zij kan ook voor een veel groter deel met behulp van een elektrisch rolpad worden afgelegd. Dit geldt ook voor de B-pier, die qua loopafstand gelijkwaardig is aan de H/M-pier maar over een grotere lengte aan elektrische rolpaden beschikt. 
	178. Op de C-pier is de loopafstand niet alleen kleiner, maar zij kan ook voor een veel groter deel met behulp van een elektrisch rolpad worden afgelegd. Dit geldt ook voor de B-pier, die qua loopafstand gelijkwaardig is aan de H/M-pier maar over een grotere lengte aan elektrische rolpaden beschikt. 
	178. Op de C-pier is de loopafstand niet alleen kleiner, maar zij kan ook voor een veel groter deel met behulp van een elektrisch rolpad worden afgelegd. Dit geldt ook voor de B-pier, die qua loopafstand gelijkwaardig is aan de H/M-pier maar over een grotere lengte aan elektrische rolpaden beschikt. 


	Conclusie vergelijking beschikbaarheid voorzieningen achter de veiligheidscontrole. 
	179. De ACM heeft de beschikbaarheid onderzocht van verschillende voorzieningen voor passagiers die vertrekken vanaf de H-pier en vanaf de M-pier in relatie tot de B-pier en de C-pier.  
	179. De ACM heeft de beschikbaarheid onderzocht van verschillende voorzieningen voor passagiers die vertrekken vanaf de H-pier en vanaf de M-pier in relatie tot de B-pier en de C-pier.  
	179. De ACM heeft de beschikbaarheid onderzocht van verschillende voorzieningen voor passagiers die vertrekken vanaf de H-pier en vanaf de M-pier in relatie tot de B-pier en de C-pier.  


	 
	180. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er per 1.000 vertrekkende passagiers op de H-pier en de M-pier niet significant minder zitplaatsen of toiletten beschikbaar zijn dan op de B-pier en de C-pier. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse rekening gehouden met het wait in lounge concept dan is het aantal beschikbare zitplaatsen per 1.000 passagiers op de H- en M-pieren beduidend minder in vergelijking met de B- en C-pieren. Dit geldt ook voor de toiletten in Lounge 3. Opgemerkt zij dat de wait in lou
	180. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er per 1.000 vertrekkende passagiers op de H-pier en de M-pier niet significant minder zitplaatsen of toiletten beschikbaar zijn dan op de B-pier en de C-pier. Wordt bij wijze van gevoeligheidsanalyse rekening gehouden met het wait in lounge concept dan is het aantal beschikbare zitplaatsen per 1.000 passagiers op de H- en M-pieren beduidend minder in vergelijking met de B- en C-pieren. Dit geldt ook voor de toiletten in Lounge 3. Opgemerkt zij dat de wait in lou
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	181. Op de H-pier en de M-pier zijn er meer vierkante meters gates/pre boarding areas beschikbaar per 1.000 passagiers dan op de B-pier en op de C-pier. Passagiers dienen echter wel een grotere afstand te lopen om hun gate/pre-boarding area te bereiken. De afstand op de C-pier is beduidend korter. Met betrekking tot de B-pier geldt dat de afstand vergelijkbaar is met die op de H- en M-pieren, hoewel passagiers die vanaf de B-pier vertrekken minder hoeven te lopen dan op de H- en M-pieren vanwege de langere 
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	182. Naar het oordeel van de ACM is het beeld op totaalniveau niet eenduidig te noemen. Er kan niet worden gesteld dat er voor vertrekkende passagiers op de H- en M-pieren voor alle bekeken indicatoren (beduidend) minder voorzieningen beschikbaar zijn. Op grond hiervan is er geen sprake van evident aanwezige verschillen in beschikbare voorzieningen tussen de H-pier en de M-pier enerzijds en de B-pier en de C-pier anderzijds. 
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	 hiervoor – dat het PSC-tarief voor vertrekkende passagiers niet alleen in rekening wordt gebracht voor voorzieningen achter de veiligheidscontrole. Het PSC-tarief wordt ook in rekening gebracht voor gebruik van voorzieningen aan de landzijde van de luchthaven, zoals de vertrekhallen, aankomsthallen en voorrijwegen. Deze voorzieningen worden gebruikt voor passagiers van alle pieren. De aanvragers hebben niet aangevoerd dat deze voorzieningen niet of minder beschikbaar zouden zijn voor passagiers voor de H-p



	 
	Niveau van investeringen 
	184. De aanvragers voeren voorts aan dat er sprake is van een groot verschil in geplande investeringen in de H/M-pier in vergelijking met de rest van Schiphol. Volgens hen maakt dit verschil dat het toepassen van hetzelfde PSC-tarief voor de H/M-pier in strijd is met het redelijkheidsvereiste. In dit kader geeft easyJet aan dat in de periode 2019-2023 met betrekking tot de H/M-pier € 4 miljoen wordt geïnvesteerd in Lounge 4, terwijl voor de rest van Schiphol € 1,5 miljard wordt geïnvesteerd in het capital p
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	185. Los van de vraag of de door easyJet genoemde bedragen correct zijn, is de ACM van oordeel dat een verschil in investeringsbedragen als zodanig geen rechtstreekse relatie heeft met kosten- of kwaliteitsverschillen. De door easyJet genoemde voorbeelden zijn als zodanig moeilijk met elkaar te vergelijken. De investeringen in Lounge 4 betreffen een renovatie en uitbreiding van een bestaande lounge. De investeringen in het capital programme betreffen onder andere de bouw van een volledig nieuw terminalgebou
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	klein investeringsbedrag voor aanpassing van een bestaand gebouw kan in theorie een even grote capaciteitsvergroting en kwaliteitsverbetering tot gevolg hebben als volledige nieuwbouw. 
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	186. Het vorenstaande laat onverlet dat er een relatie kan bestaan tussen investeringen en de beschikbaarheid van passagiersvoorzieningen. Verder geldt dat Schiphol hoe dan ook zelf verantwoordelijk is voor voldoende capaciteit in het passagiersafhandelingsproces.103 De (relatieve) capaciteit van het passagiersafhandelingsproces is echter reeds meegewogen in de beoordeling van het voorzieningenniveau, die in de paragrafen hiervoor is uitgevoerd. Voor zover investeringen in het passagiersafhandelingsproces v
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	103 Zie ook p. 20 van het jaarverslag van de Schiphol Group 2018, door de ACM geregistreerd onder ACM/IN/432716: “Als luchthavenexploitant zijn we verantwoordelijk voor de capaciteit van de infrastructuur en de processen die reizigers, airlines, vracht en bagage faciliteren”. 
	103 Zie ook p. 20 van het jaarverslag van de Schiphol Group 2018, door de ACM geregistreerd onder ACM/IN/432716: “Als luchthavenexploitant zijn we verantwoordelijk voor de capaciteit van de infrastructuur en de processen die reizigers, airlines, vracht en bagage faciliteren”. 

	 
	4.5.2.10 Conclusie redelijkheid PSC-tarief H/M-pier 
	 
	187. Hiervoor zijn drie toetsen besproken om te bepalen of het PSC-tarief voor vertrekkende passagiers die gebruik maken van de H/M-pier redelijk is.   
	187. Hiervoor zijn drie toetsen besproken om te bepalen of het PSC-tarief voor vertrekkende passagiers die gebruik maken van de H/M-pier redelijk is.   
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	188. De ACM concludeert dat een vergelijking van kostenverschillen geen bruikbare methode is om in deze zaak de redelijkheid van het PSC-tarief te kunnen bepalen. Een internationale tarievenbenchmark kan evenmin een bijdrage leveren aan de beoordeling of dit tarief op de H/M-pier redelijk is. 
	188. De ACM concludeert dat een vergelijking van kostenverschillen geen bruikbare methode is om in deze zaak de redelijkheid van het PSC-tarief te kunnen bepalen. Een internationale tarievenbenchmark kan evenmin een bijdrage leveren aan de beoordeling of dit tarief op de H/M-pier redelijk is. 


	 
	189. Een vergelijking van de beschikbare passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruikmaken van de H-pier en de M-pier en de andere pieren op de luchthaven Schiphol is voor de beoordeling van de aanvraag het meest relevant. Dat geldt zowel inhoudelijk, als gelet op de wijze waarop de aanvraag is geformuleerd. Bij deze vergelijking is niet gebleken dat er sprake is van evidente verschillen in passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruik maken van de verschillende pieren. De ACM acht het daarom r
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	189. Een vergelijking van de beschikbare passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruikmaken van de H-pier en de M-pier en de andere pieren op de luchthaven Schiphol is voor de beoordeling van de aanvraag het meest relevant. Dat geldt zowel inhoudelijk, als gelet op de wijze waarop de aanvraag is geformuleerd. Bij deze vergelijking is niet gebleken dat er sprake is van evidente verschillen in passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruik maken van de verschillende pieren. De ACM acht het daarom r


	 
	4.5.2.11 Beoordeling discriminatie PSC-tarief H/M-pier 
	 
	190. De ACM heeft hiervoor geconcludeerd dat niet gebleken is dat er sprake is van evidente verschillen in voorzieningenniveau tussen passagiers van de H/M-pier in vergelijking met andere pieren. De ACM concludeert op grond hiervan ook dat er geen sprake is van ongelijkwaardige prestaties en daarmee geen sprake is van een discriminator PSC-tarief op de H/M-pier. 
	190. De ACM heeft hiervoor geconcludeerd dat niet gebleken is dat er sprake is van evidente verschillen in voorzieningenniveau tussen passagiers van de H/M-pier in vergelijking met andere pieren. De ACM concludeert op grond hiervan ook dat er geen sprake is van ongelijkwaardige prestaties en daarmee geen sprake is van een discriminator PSC-tarief op de H/M-pier. 
	190. De ACM heeft hiervoor geconcludeerd dat niet gebleken is dat er sprake is van evidente verschillen in voorzieningenniveau tussen passagiers van de H/M-pier in vergelijking met andere pieren. De ACM concludeert op grond hiervan ook dat er geen sprake is van ongelijkwaardige prestaties en daarmee geen sprake is van een discriminator PSC-tarief op de H/M-pier. 


	4.5.3 LTO-tarief G-pier 
	 
	4.5.3.1 Samenvatting aanvraag 
	 
	191. easyJet betoogt dat de voor de H/M-pier geldende korting op de LTO-tarieven in geval van “disconnected handling” ten onrechte niet (ook) op de G-pier wordt toegepast. easyJet stelt dat zij door gebrek aan capaciteit op de H/M-pier gedwongen wordt gebruik te maken van de G-pier. De faciliteiten op de G-pier komen volgens haar echter niet overeen met die van de H/M-pier. easyJet noemt in dit verband specifiek de aviobrug. Op gate G3, G4 en G5 is het mogelijk om vliegtuigen disconnected af te handelen, ma
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	191. easyJet betoogt dat de voor de H/M-pier geldende korting op de LTO-tarieven in geval van “disconnected handling” ten onrechte niet (ook) op de G-pier wordt toegepast. easyJet stelt dat zij door gebrek aan capaciteit op de H/M-pier gedwongen wordt gebruik te maken van de G-pier. De faciliteiten op de G-pier komen volgens haar echter niet overeen met die van de H/M-pier. easyJet noemt in dit verband specifiek de aviobrug. Op gate G3, G4 en G5 is het mogelijk om vliegtuigen disconnected af te handelen, ma


	104 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9-10. 
	104 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 9-10. 
	105 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 10. 
	106 Kenmerk: ACM/IN/430966. RASAS= Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol, in het Nederlands: Regeling Vliegtuig Opstelplaatsen Toewijzing Schiphol. De RASAS is aldus Schiphol bedoeld om inzicht te geven in het allocatiebeleid voor vliegtuigopstelplaatsen op de luchthaven Schiphol, alsmede de rechten en plichten van de belanghebbenden in het proces. De doelgroep bestaat uit luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en Schiphol zelf (intern gebruik). 

	 
	192. De hiervoor omschreven omstandigheden maken volgens easyJet dat het niet toepassen van de korting op het LTO-tarief op de G-pier in strijd is met het vereiste van redelijkheid. Door geen korting te geven op het LTO-tarief past Schiphol volgens easyJet gelijke voorwaarden toe op ongelijkwaardige prestaties. easyJet stelt dat er sprake is van verschillende gebruiksvoorwaarden voor disconnected handling. Door het feit dat bepaalde faciliteiten op de G-pier beschikbaar zijn die niet door easyJet worden geb
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	192. De hiervoor omschreven omstandigheden maken volgens easyJet dat het niet toepassen van de korting op het LTO-tarief op de G-pier in strijd is met het vereiste van redelijkheid. Door geen korting te geven op het LTO-tarief past Schiphol volgens easyJet gelijke voorwaarden toe op ongelijkwaardige prestaties. easyJet stelt dat er sprake is van verschillende gebruiksvoorwaarden voor disconnected handling. Door het feit dat bepaalde faciliteiten op de G-pier beschikbaar zijn die niet door easyJet worden geb


	 
	4.5.3.2 Zienswijze Schiphol 
	 
	193. Schiphol dat zij geen andere keuze heeft dan dezelfde LTO tarieven in rekening te brengen aan easyJet en andere luchtvaartmaatschappijen bij gebruik van de G-Pier. Er is geen sprake van discriminatie: de toewijzing van infrastructuur vindt plaats op basis van objectieve en transparante regels en aan alle luchtvaartmaatschappijen worden dezelfde voorzieningen geboden met de bijbehorende tarieven. Er zijn volgens Schiphol evenmin aanwijzingen voor onredelijke tarieven. 
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	193. Schiphol dat zij geen andere keuze heeft dan dezelfde LTO tarieven in rekening te brengen aan easyJet en andere luchtvaartmaatschappijen bij gebruik van de G-Pier. Er is geen sprake van discriminatie: de toewijzing van infrastructuur vindt plaats op basis van objectieve en transparante regels en aan alle luchtvaartmaatschappijen worden dezelfde voorzieningen geboden met de bijbehorende tarieven. Er zijn volgens Schiphol evenmin aanwijzingen voor onredelijke tarieven. 


	 
	194. Het feit dat de G-pier minder goed geëquipeerd zou zijn voor het afhandelen van zogenaamde “Quick turn around”-vluchten doet volgens Schiphol niet ter zake, omdat Schiphol geen mogelijkheden heeft om volledig rekening te houden met de wensen van easyJet voor het gebruik van bepaalde delen van de terminal buiten de RASAS106 om. Dit geldt ook voor andere luchtvaartmaatschappijen die bij voorkeur aan de gate worden afgehandeld maar nu als gevolg van schaarste op sommige momenten remote afgehandeld moeten 
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	194. Het feit dat de G-pier minder goed geëquipeerd zou zijn voor het afhandelen van zogenaamde “Quick turn around”-vluchten doet volgens Schiphol niet ter zake, omdat Schiphol geen mogelijkheden heeft om volledig rekening te houden met de wensen van easyJet voor het gebruik van bepaalde delen van de terminal buiten de RASAS106 om. Dit geldt ook voor andere luchtvaartmaatschappijen die bij voorkeur aan de gate worden afgehandeld maar nu als gevolg van schaarste op sommige momenten remote afgehandeld moeten 


	 
	195. Ten aanzien van de voorgenomen investeringen betoogt Schiphol dat zij er voor gekozen heeft die investeringen te doen die het meest bijdragen aan de capaciteit van de gehele luchthaven. 
	195. Ten aanzien van de voorgenomen investeringen betoogt Schiphol dat zij er voor gekozen heeft die investeringen te doen die het meest bijdragen aan de capaciteit van de gehele luchthaven. 
	195. Ten aanzien van de voorgenomen investeringen betoogt Schiphol dat zij er voor gekozen heeft die investeringen te doen die het meest bijdragen aan de capaciteit van de gehele luchthaven. 


	easyJet profiteert als gebruiker mee van die investeringen. Er is geen grondslag in de regulering om investeringen op een dergelijke manier te betrekken in een toets van de tarieven. 
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	4.5.3.3 Beoordeling ACM 
	 
	196. De ACM gaat bij haar beoordeling uit van de volgende feiten. Schiphol maakt onderscheid tussen twee vormen van vliegtuigafhandeling: connected handling en disconnected handling. In de definitie van Schiphol betreft afhandeling aan een connected stand een vorm van afhandeling van een vliegtuig, waarbij het vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzien is van een aviobrug, die door passagiers kan worden gebruikt om de afstand tussen het vliegtuig en de terminal (en vice versa) te overbruggen ongea
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	196. De ACM gaat bij haar beoordeling uit van de volgende feiten. Schiphol maakt onderscheid tussen twee vormen van vliegtuigafhandeling: connected handling en disconnected handling. In de definitie van Schiphol betreft afhandeling aan een connected stand een vorm van afhandeling van een vliegtuig, waarbij het vliegtuig wordt geparkeerd aan een gate die voorzien is van een aviobrug, die door passagiers kan worden gebruikt om de afstand tussen het vliegtuig en de terminal (en vice versa) te overbruggen ongea
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	111 Kenmerk: ACM/UIT/509462, p. 8-9. 

	 
	197. easyJet betoogt – samengevat weergegeven – dat bij het gebruik van de gates G3, G4 en G5 aan haar ten onrechte de korting op het LTO-tarief wordt onthouden die geldt voor disconnected handling. Om te beoordelen of de korting ook op de gates G3, G4 en G5 zou moeten worden toegepast, heeft de ACM onderzoek gedaan naar de aard van de dienstverlening die op deze gates aan luchtvaartmaatschappijen wordt geboden. 
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	198. Tijdens de schouw van de luchthaven Schiphol van 28 februari 2019 is gebleken dat gates G3, G4 en G5 niet geschikt zijn voor disconnected handling, maar voor efficiency handling. In het geval van efficiency handling wordt het vliegtuig wél met een aviobrug aangesloten, aan de voorkant van het toestel. In aanvulling daarop wordt aan de achterzijde van het toestel een trap geplaatst, waardoor passagiers ook via die zijde het toestel in of uit kunnen. Passagiers die van de trap gebruikmaken, lopen – ander
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	199. De ACM ziet in het licht van het vorenstaande geen reden om te oordelen dat sprake is van een wanverhouding tussen het LTO-tarief voor het gebruik van de gates G3, G4 en G5 en de dienst die daarvoor wordt geleverd. Gelet op het feit dat het vliegtuig aan de aviobrug wordt gekoppeld is er sprake van connected handling. Schiphol faciliteert easyJet door het creëren van efficiency stands bij gebruik van deze gates zelfs extra in haar bedrijfsvoering, waardoor minder tijd nodig is voor passagiers om het to
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	tariefstelling gelijk behandeld in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen die aan een connected stand worden afgehandeld. Gelet daarop is ook niet vol te houden dat er sprake is van ongelijkwaardige prestaties bij gelijke tarieven. Aldus is niet gebleken dat door het ontbreken van een korting voor disconnected afhandeling op de G-pier sprake is van een discriminatoir LTO-tarief.  
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	200. De praktijk om vluchten over te hevelen van de H-pier naar de (duurdere) G-pier geeft Schiphol volgens easyJet geen prikkel om te investeren in faciliteiten die beter geschikt zijn voor low cost carriers. Ook om die reden zou het ontbreken van een korting op het LTO-tarief in strijd zijn met het vereiste van redelijkheid. 
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	201.  Het recht op redelijke tarieven betekent niet dat easyJet aanspraak kan maken op het aanleggen van aanvullende infrastructuur die volledig aan haar wensen voldoet. Het staat Schiphol vrij keuzes te maken voor wat betreft haar investeringen. Bovendien is – zoals hiervoor genoemd – gebleken dat Schiphol extra voorzieningen op de G-pier heeft getroffen om passagiers sneller het vliegtuig te doen verlaten of betreden. In het licht hiervan is evenmin gebleken dat het vermeende achterblijven van deze invest
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	4.5.4 Automatische bagage-afgifte 
	 
	4.5.4.1 Samenvatting aanvragen 
	203. Volgens de aanvragers heeft Schiphol automatische bagage-afgifte apparaten geïnstalleerd in Terminal 2 van de luchthaven, die specifiek door KLM en haar SkyTeam-partners worden gebruikt. De kosten van deze voorzieningen zijn verwerkt in het PSC-tarief, ondanks het feit dat de aanvragers geen toegang hebben tot deze voorzieningen. Zij betogen dat dit niet alleen een hoger passagierstarief oplevert, hetgeen het tarief onredelijk maakt, maar ook discriminatoir is omdat een aantal luchtvaartmaatschappijen 
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	4.5.4.2 Zienswijze Schiphol 
	204. Schiphol stelt dat zij automatische bagage-afgiftefaciliteiten aan alle luchtvaartmaatschappijen aanbiedt op basis van gemeenschappelijk gebruik (‘common use’). Schiphol wil een common use-product neerzetten, dat uniform is voor de hele terminal. Ook in Terminal 3 zijn inmiddels 20 apparaten van dit common use-systeem geplaatst. Het gezamenlijke gebruik van deze faciliteiten draagt volgens Schiphol bij aan het optimale gebruik en aan kostenbesparingen. easyJet wenst echter dat Schiphol één specifieke a
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	4.5.4.3 Beoordeling ACM 
	 
	Inleiding 
	205. Bagage-afgifte apparaten vormen een geautomatiseerd alternatief voor afhandeling van ruimbagage via een traditionele check in desk. In plaats van zijn bagage af te leveren bij een bemande desk, deponeert de passagier zijn bagage bij een zogenoemd drop-off apparaat. Dit is een door de passagier zelf te bedienen apparaat voor het afgeven (inchecken) van ruimbagage. Deze faciliteiten geven luchtvaartmaatschappijen daarmee de kans om (personeels) kosten te besparen voor het check-in proces. Daarnaast kunne
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	206. Schiphol geeft aan dat in 2018 39 apparaten aanwezig waren in de vertrekhallen 1 tot en met 3. Het aantal apparaten in deze vertrekhallen zal tot en met 2021 naar verwachting van Schiphol toenemen tot 99 stuks. 113 
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	113 Kenmerk: ACM/IN/428233. 
	113 Kenmerk: ACM/IN/428233. 
	114 Kenmerk: ACM/IN/428233. 
	115 Kenmerken: ACM/UIT/509462, ACM/IN/428233 en ACM/IN/428233 bijlage 9. 
	116 Op pagina 8 van de CIDAR (ACM/IN/431249) is te lezen: “The CUSSDOP (Common Use Self Service Drop Off) Point machines are used for Bagdrop only. CUSSDOP machines will be used by multiple airlines at the same time (common use). If an airline joins the CUSSDOP machines in Departure Hall 3, it requires a joint effort of each user: the airlines and handlers need to agree on a way of working, to make optimal use of the available capacity.” 
	117 Zie onder andere ACM/UIT/509462. 

	 
	207. Schiphol geeft voorts aan de apparaten in te zetten om ruimte te kunnen besparen in de vertrekhallen, de wachttijd voor de passagiers te verkorten, innovatie en voor de passagiersbeleving. Voor wat betreft dit laatste licht Schiphol toe dat de passagier zelf kan kiezen op welke wijze hij zich door het luchthavenproces wil bewegen. De self service lijkt – aldus Schiphol - goed aan te sluiten bij de wensen van passagiers.114  
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	Beoordeling passagierstarief in relatie tot automatische bagageafgifte-voorzieningen 
	208. De ACM overweegt als volgt. Het centrale uitgangspunt van de aanvragers is dat de wijze van doorberekening van de kosten voor automatische bagage-afgifteapparaten in strijd zou zijn met de Wet luchtvaart omdat de apparaten alleen beschikbaar zouden zijn voor KLM en haar Skyteam-partners. Dit uitgangspunt is echter feitelijk onjuist. Uit het onderzoek van de ACM is gebleken dat de automatische bagage-afhandelingsystemen weliswaar niet worden gebruikt door de aanvragers, maar dat deze systemen wel voor g
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	209. Op grond van het voorgaande ziet de ACM evenmin aanleiding om te oordelen dat het passagierstarief onredelijk is. 
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	210. Ten overvloede overweegt de ACM dat de impact van de kosten van de automatische bagage-afgifte faciliteiten op de passagierstarieven hoe dan ook gering is. De ACM heeft van Schiphol 
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	gegevens gevraagd over de kosten van deze faciliteiten. Afgezet tegen de totale verwachte opbrengsten van passagierstarieven voor opstappende passagiers, zijn de kosten voor de betreffende apparatuur zeer gering. Uit berekeningen118 komt naar voren dat de kosten in de tariefperiode 2019-2021 afgezet tegen de verwachte opbrengsten van de passagierstarieven voor opstappende passagiers circa 0,7% bedragen. Zou Schiphol er desondanks voor kiezen om deze kosten niet door te berekenen, dan zou dit aldus tot een v
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	118 Kenmerk: ACM/IN/432716. 
	118 Kenmerk: ACM/IN/432716. 
	119 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
	120 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 

	 
	211. Gelet op voorgaande overwegingen verklaart de ACM de aanvragen op dit punt ongegrond. 
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	4.5.5 Conclusie grond 3 
	212. Hetgeen in de randnummers hiervoor is overwogen, leidt tot de conclusie dat de derde grond van de aanvragers dient te worden afgewezen. 
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	 Grond 4: De door Schiphol gehanteerde tariefstructuur stimuleert niet het 4.6optimaal gebruik van de luchthaven 
	4.6.1 Samenvatting van de aanvragen 
	213. De aanvragers betogen dat de huidige tariefstructuur van Schiphol niet leidt tot stimulering van een efficiënt of duurzaam gebruik van de luchthaven, zoals is vereist op grond van artikel 8.3 van de Wlv. Zij wijzen hierbij ten eerste op de verhoudingen tussen de verschillende tarieven. Volgens de aanvragers is de overgrote meerderheid van de tarieven passagiersgerelateerd, hetgeen leidt tot afstraffing van vliegen met een hogere bezettingsgraad in plaats van het aanmoedigen van een beter gebruik van de
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	214. Ten tweede wijzen de aanvragers op de bundeling van verschillende diensten in het passagierstarief, als gevolg waarvan voor deze diensten moet worden betaald ongeacht of de betreffende passagiers daarvan gebruikmaken. Ook dit leidt tot afstraffing van luchtvaartmaatschappijen die de infrastructuur efficiënt gebruiken, door hen te dwingen te betalen voor diensten die zij niet gebruiken. Deze vormen van bundeling zijn in strijd met hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, en zou ook als misbruik
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	215. Ten derde komen de aanvragers op tegen de weigering van Schiphol om prikkels in te bouwen voor luchtvaartmaatschappijen om met vollere vliegtuigen te vliegen. Het invoeren van dergelijke prikkels zou volgens hen passend zijn, nu dit leidt tot een efficiënter gebruik van de 
	215. Ten derde komen de aanvragers op tegen de weigering van Schiphol om prikkels in te bouwen voor luchtvaartmaatschappijen om met vollere vliegtuigen te vliegen. Het invoeren van dergelijke prikkels zou volgens hen passend zijn, nu dit leidt tot een efficiënter gebruik van de 


	luchthaven en de milieu-impact per passagier verlaagt.121  
	luchthaven en de milieu-impact per passagier verlaagt.121  
	luchthaven en de milieu-impact per passagier verlaagt.121  

	216. De aanvragers betogen daarnaast dat voor zover Schiphol zich ter rechtvaardiging van haar tariefstructuur beroept op haar mainportstrategie als zijnde een openbaar belang dat een differentiatie van tarieven rechtvaardigt, deze differentiatie moet voldoen aan de vereisten van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv.122 
	216. De aanvragers betogen daarnaast dat voor zover Schiphol zich ter rechtvaardiging van haar tariefstructuur beroept op haar mainportstrategie als zijnde een openbaar belang dat een differentiatie van tarieven rechtvaardigt, deze differentiatie moet voldoen aan de vereisten van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv.122 


	121 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
	121 Aanvraag easyJet (ACM/IN/424306), p. 11; aanvraag Ryanair (ACM/IN/424658), p. 6; aanvraag Corendon (ACM/IN/424479), p. 3; aanvraag Norwegian (ACM/IN/424659), p. 2; aanvraag TUI (ACM/IN/428393), p. 5. 
	122 Kenmerk: ACM/IN/434324, p. 5. 
	123 Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, nr. 200085/31.BT37, rn. 48. 
	124 Zienswijze Schiphol (easyJet), p. 4. 
	125 Besluit van de NMa van 18 oktober 2007, nr. 200085/31.BT37, rn. 44. 

	4.6.2 Zienswijze van Schiphol 
	217. Schiphol meent dat easyJet een verkeerde uitleg geeft aan artikel 8.3 van de Wlv. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv benadrukt Schiphol, onder verwijzing naar het besluit van de NMa in de zaak Airbridge Cargo,123 dat zij een ruime mate van vrijheid heeft om uitvoering te geven aan algemene en publieke belangen, waarin geen ruimte is voor een toets van de ACM.124  
	217. Schiphol meent dat easyJet een verkeerde uitleg geeft aan artikel 8.3 van de Wlv. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv benadrukt Schiphol, onder verwijzing naar het besluit van de NMa in de zaak Airbridge Cargo,123 dat zij een ruime mate van vrijheid heeft om uitvoering te geven aan algemene en publieke belangen, waarin geen ruimte is voor een toets van de ACM.124  
	217. Schiphol meent dat easyJet een verkeerde uitleg geeft aan artikel 8.3 van de Wlv. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv benadrukt Schiphol, onder verwijzing naar het besluit van de NMa in de zaak Airbridge Cargo,123 dat zij een ruime mate van vrijheid heeft om uitvoering te geven aan algemene en publieke belangen, waarin geen ruimte is voor een toets van de ACM.124  

	218. Schiphol betoogt dat haar opbouw van start- en landingstarieven en passagierstarieven vergelijkbaar is met die van andere vergelijkbare luchthavens. Er is geen sprake van het benadelen of bestraffen van hoge bezettingsgraden. Circa 22% van de tarieven bestaat uit LTO-tarieven, die niet per passagier in rekening worden gebracht en de facto dus een hogere bezettingsgraad belonen. Daarbij is Schiphol van mening dat een optimaal gebruik van de luchthaven niet per definitie betekent dat een hoge beladingsgr
	218. Schiphol betoogt dat haar opbouw van start- en landingstarieven en passagierstarieven vergelijkbaar is met die van andere vergelijkbare luchthavens. Er is geen sprake van het benadelen of bestraffen van hoge bezettingsgraden. Circa 22% van de tarieven bestaat uit LTO-tarieven, die niet per passagier in rekening worden gebracht en de facto dus een hogere bezettingsgraad belonen. Daarbij is Schiphol van mening dat een optimaal gebruik van de luchthaven niet per definitie betekent dat een hoge beladingsgr


	4.6.3 Beoordeling 
	219. De ACM overweegt ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. Zoals ook blijkt uit het eerdergenoemde besluit van de NMa inzake Airbridge Cargo, oordeelt de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv over de vraag of de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden strijdig zijn met de vereisten die zijn gesteld bij of krachtens die Wet. Als de tarieven en voorwaarden niet strijdig zijn met de wet, geldt dat de ACM geen wettelijke bevoegdheid heeft om Schiphol andere keuzes op t
	219. De ACM overweegt ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. Zoals ook blijkt uit het eerdergenoemde besluit van de NMa inzake Airbridge Cargo, oordeelt de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv over de vraag of de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden strijdig zijn met de vereisten die zijn gesteld bij of krachtens die Wet. Als de tarieven en voorwaarden niet strijdig zijn met de wet, geldt dat de ACM geen wettelijke bevoegdheid heeft om Schiphol andere keuzes op t
	219. De ACM overweegt ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. Zoals ook blijkt uit het eerdergenoemde besluit van de NMa inzake Airbridge Cargo, oordeelt de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv over de vraag of de door Schiphol vastgestelde tarieven en voorwaarden strijdig zijn met de vereisten die zijn gesteld bij of krachtens die Wet. Als de tarieven en voorwaarden niet strijdig zijn met de wet, geldt dat de ACM geen wettelijke bevoegdheid heeft om Schiphol andere keuzes op t

	220. Met betrekking tot artikel 8.3 van de Wlv overweegt de ACM dat uit de MvT bij het betreffende artikel blijkt dat deze bepaling de beleidsmatige doelstellingen voor de luchthaven Schiphol 
	220. Met betrekking tot artikel 8.3 van de Wlv overweegt de ACM dat uit de MvT bij het betreffende artikel blijkt dat deze bepaling de beleidsmatige doelstellingen voor de luchthaven Schiphol 


	bevat.126 Met het artikel is beoogd de hoofdelementen van het overheidsbeleid met betrekking tot de luchthaven als algemene bepaling te verwoorden.127 Deze bepaling vormt, met andere woorden, het beleidsmatige raamwerk waarbinnen de overige bepalingen uit Hoofdstuk 8 van de Wlv dienen te worden begrepen. Gelet daarop komt aan Schiphol een grote mate van vrijheid toe bij het balanceren van de in artikel 8.3 van de Wlv genoemde belangen, voor zover zij daarmee binnen de ruimte blijft die door de overige norme
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	bevat.126 Met het artikel is beoogd de hoofdelementen van het overheidsbeleid met betrekking tot de luchthaven als algemene bepaling te verwoorden.127 Deze bepaling vormt, met andere woorden, het beleidsmatige raamwerk waarbinnen de overige bepalingen uit Hoofdstuk 8 van de Wlv dienen te worden begrepen. Gelet daarop komt aan Schiphol een grote mate van vrijheid toe bij het balanceren van de in artikel 8.3 van de Wlv genoemde belangen, voor zover zij daarmee binnen de ruimte blijft die door de overige norme

	221. De ACM ziet in de – algemeen geformuleerde – verwijten van de aanvragers geen aanleiding te oordelen dat Schiphol met de door haar gekozen tariefstructuur één van de in artikel 8.3 van de Wlv genoemde belangen zou hebben veronachtzaamd. De door de aanvragers gedane voorstellen (aanpassen van de verhouding passagierstarief/LTO-tarief; ontbundelen van bepaalde diensten; invoeren van prikkels voor het vliegen met vollere vliegtuigen) zouden mogelijk een prikkel kunnen vormen voor luchtvaartmaatschappijen 
	221. De ACM ziet in de – algemeen geformuleerde – verwijten van de aanvragers geen aanleiding te oordelen dat Schiphol met de door haar gekozen tariefstructuur één van de in artikel 8.3 van de Wlv genoemde belangen zou hebben veronachtzaamd. De door de aanvragers gedane voorstellen (aanpassen van de verhouding passagierstarief/LTO-tarief; ontbundelen van bepaalde diensten; invoeren van prikkels voor het vliegen met vollere vliegtuigen) zouden mogelijk een prikkel kunnen vormen voor luchtvaartmaatschappijen 

	222. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv overweegt de ACM ten slotte het volgende. Van tariefdifferentiatie is sprake wanneer voor eenzelfde dienst verschillende tarieven worden toegepast, op basis van (objectieve) indicatoren zoals gewicht of geluidsbelasting. Anders dan de aanvragers lijken te veronderstellen, betreft de verhouding tussen het passagierstarief enerzijds en het LTO-tarief anderzijds geen tariefdifferentiatie. Het gaat hierbij immers om tarieven voor verschillende diens
	222. Met betrekking tot artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv overweegt de ACM ten slotte het volgende. Van tariefdifferentiatie is sprake wanneer voor eenzelfde dienst verschillende tarieven worden toegepast, op basis van (objectieve) indicatoren zoals gewicht of geluidsbelasting. Anders dan de aanvragers lijken te veronderstellen, betreft de verhouding tussen het passagierstarief enerzijds en het LTO-tarief anderzijds geen tariefdifferentiatie. Het gaat hierbij immers om tarieven voor verschillende diens

	223. Ten overvloede overweegt de ACM dat artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv Schiphol er niet toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu. Het artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen, de criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en transparant dienen te zijn. Dat de door Schiphol doorgevoerde differentiatie van het LTO-tarief op basis van geluidsprodu
	223. Ten overvloede overweegt de ACM dat artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv Schiphol er niet toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu. Het artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen, de criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en transparant dienen te zijn. Dat de door Schiphol doorgevoerde differentiatie van het LTO-tarief op basis van geluidsprodu


	126 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 11. 
	126 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 11. 
	127 Kamerstukken II 2000/01, 27603, 3, p. 59. 
	128 Kenmerk: ACM/IN/424306, bijlage 3, p. 8. 

	4.6.4 Conclusie grond 4 
	224. Gelet op het voorgaande slaagt ook dit onderdeel van de aanvragen niet. 
	224. Gelet op het voorgaande slaagt ook dit onderdeel van de aanvragen niet. 
	224. Gelet op het voorgaande slaagt ook dit onderdeel van de aanvragen niet. 


	5. Conclusie beoordeling aanvragen
	5. Conclusie beoordeling aanvragen
	 

	225. De ACM komt tot de conclusie dat gronden 1, 3 en 4 ongegrond zijn. Grond 2 is gedeeltelijk gegrond, namelijk voor zover de aanvragers betogen dat Schiphol bij het voorstel voor het 
	225. De ACM komt tot de conclusie dat gronden 1, 3 en 4 ongegrond zijn. Grond 2 is gedeeltelijk gegrond, namelijk voor zover de aanvragers betogen dat Schiphol bij het voorstel voor het 
	225. De ACM komt tot de conclusie dat gronden 1, 3 en 4 ongegrond zijn. Grond 2 is gedeeltelijk gegrond, namelijk voor zover de aanvragers betogen dat Schiphol bij het voorstel voor het 


	investeringsprogramma niet de informatie heeft aangeleverd die zij op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit had moeten geven. Voor het overige is grond 2 ongegrond.  
	investeringsprogramma niet de informatie heeft aangeleverd die zij op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit had moeten geven. Voor het overige is grond 2 ongegrond.  
	investeringsprogramma niet de informatie heeft aangeleverd die zij op grond van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit had moeten geven. Voor het overige is grond 2 ongegrond.  

	226. De ACM dient vervolgens te besluiten welke gevolgen zij wenst te verbinden aan de schending door Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. Daarbij wijst de ACM erop dat artikel 8.25f van de Wlv uitputtend voorschrijft welke gevolgen de ACM kan verbinden aan een aanvraag op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Deze gevolgen zijn beschreven in het vierde en het vijfde lid van datzelfde artikel.  
	226. De ACM dient vervolgens te besluiten welke gevolgen zij wenst te verbinden aan de schending door Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit. Daarbij wijst de ACM erop dat artikel 8.25f van de Wlv uitputtend voorschrijft welke gevolgen de ACM kan verbinden aan een aanvraag op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv. Deze gevolgen zijn beschreven in het vierde en het vijfde lid van datzelfde artikel.  

	227. De ACM kan enerzijds, op grond van het vierde lid van artikel 8.25f van de Wlv, vaststellen dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Dit heeft als gevolg dat Schiphol binnen vier weken na het besluit van de ACM nieuwe tarieven en voorwaarden dient vast te stellen, met inachtneming van het besluit en de overwegingen van de ACM. Het zesde lid van artikel 8.25f van de Wlv bepaalt daarbij dat de consultatieregelingen van de Wet lu
	227. De ACM kan enerzijds, op grond van het vierde lid van artikel 8.25f van de Wlv, vaststellen dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Dit heeft als gevolg dat Schiphol binnen vier weken na het besluit van de ACM nieuwe tarieven en voorwaarden dient vast te stellen, met inachtneming van het besluit en de overwegingen van de ACM. Het zesde lid van artikel 8.25f van de Wlv bepaalt daarbij dat de consultatieregelingen van de Wet lu

	228. Gelet op het voorgaande ziet de ACM zich voor de vraag gesteld of de schending door Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit de conclusie rechtvaardigt dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels en dat deze tarieven en voorwaarden derhalve opnieuw door Schiphol dienen te worden vastgesteld. Die vraag beantwoordt de ACM ontkennend. Daartoe overweegt zij het volgende.  
	228. Gelet op het voorgaande ziet de ACM zich voor de vraag gesteld of de schending door Schiphol van artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit de conclusie rechtvaardigt dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels en dat deze tarieven en voorwaarden derhalve opnieuw door Schiphol dienen te worden vastgesteld. Die vraag beantwoordt de ACM ontkennend. Daartoe overweegt zij het volgende.  

	229. Vooropgesteld moet worden dat artikel 16 van het Exploitatiebesluit een nadere uitwerking betreft van de consultatieregeling van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv. Deze bepaling uit het Exploitatiebesluit is – zo blijkt uit de Nota van Toelichting129 – bedoeld om te borgen dat gebruikers over voldoende informatie beschikken om hen in de gelegenheid te stellen aan de consultatie deel te nemen. Het gebrek in het consultatieproces, dat is ontstaan doordat Schiphol niet alle informatie genoemd in artike
	229. Vooropgesteld moet worden dat artikel 16 van het Exploitatiebesluit een nadere uitwerking betreft van de consultatieregeling van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv. Deze bepaling uit het Exploitatiebesluit is – zo blijkt uit de Nota van Toelichting129 – bedoeld om te borgen dat gebruikers over voldoende informatie beschikken om hen in de gelegenheid te stellen aan de consultatie deel te nemen. Het gebrek in het consultatieproces, dat is ontstaan doordat Schiphol niet alle informatie genoemd in artike

	230. De ACM ziet geen aanleiding te veronderstellen dat een opdracht aan Schiphol om de tarieven en voorwaarden opnieuw vast te stellen met inachtneming van dit besluit enig effect zal hebben op de hoogte van de tarieven, omdat aan de aanvragers niet alsnog een mogelijkheid kan worden geboden een zienswijze te geven op de ontbrekende informatie. Het enkele samenstellen van de betreffende informatie door Schiphol zal namelijk naar verwachting niet tot materiële wijzigingen leiden in de kosten op geaggregeerd
	230. De ACM ziet geen aanleiding te veronderstellen dat een opdracht aan Schiphol om de tarieven en voorwaarden opnieuw vast te stellen met inachtneming van dit besluit enig effect zal hebben op de hoogte van de tarieven, omdat aan de aanvragers niet alsnog een mogelijkheid kan worden geboden een zienswijze te geven op de ontbrekende informatie. Het enkele samenstellen van de betreffende informatie door Schiphol zal namelijk naar verwachting niet tot materiële wijzigingen leiden in de kosten op geaggregeerd


	129 Stb. 2017, 187, p. 38. 
	129 Stb. 2017, 187, p. 38. 

	investeringsuitgaven, het moment van ingebruikname van investeringsprojecten en de afschrijvingstermijnen inzichtelijk. Zoals Schiphol terecht aangeeft, geeft de consultatiedocumentatie daarmee ook nu reeds tot op zeker niveau inzicht in de netto kosten per project. De ACM is geen andere aanwijzingen gebleken waaruit naar voren komt dat die kostenniveaus op enige wijze in strijd zouden zijn met de Wet luchtvaart.  
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	231. Omdat de ACM niet verwacht dat het alsnog opstellen en aanleveren van de informatie bedoeld in artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit een effect zal hebben op de hoogte van de tarieven, stelt de ACM op grond van artikel 8.25f, vijfde lid, van de Wlv vast dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Hierbij merkt de ACM echter op dat zij er vanuit gaat dat Schiphol de ontbrekende informatie met betrekkin
	231. Omdat de ACM niet verwacht dat het alsnog opstellen en aanleveren van de informatie bedoeld in artikel 16, eerste lid en onder b, van het Exploitatiebesluit een effect zal hebben op de hoogte van de tarieven, stelt de ACM op grond van artikel 8.25f, vijfde lid, van de Wlv vast dat de tarieven en voorwaarden van Schiphol niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Hierbij merkt de ACM echter op dat zij er vanuit gaat dat Schiphol de ontbrekende informatie met betrekkin


	6. Besluit 
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	232. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian en TUI hebben aangevoerd tegen de Tarieven en Voorwaarden van Schiphol per 1 april 2019 geen grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen.  
	232. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian en TUI hebben aangevoerd tegen de Tarieven en Voorwaarden van Schiphol per 1 april 2019 geen grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen.  
	232. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen easyJet, Ryanair, Corendon, Norwegian en TUI hebben aangevoerd tegen de Tarieven en Voorwaarden van Schiphol per 1 april 2019 geen grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen.  
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	Bijlage 1: Nadere uitleg parameters beschikbaarheid passagiersvoorzieningen H/M
	Bijlage 1: Nadere uitleg parameters beschikbaarheid passagiersvoorzieningen H/M
	-
	pier
	 

	Passagiersaantallen bij voorzieningen na de veiligheidscontrole. 
	233. Zoals aangegeven in randnummer 
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	, wordt het PSC-tarief afgedragen per vertrekkende passagier. Vertrekkende passagiers verblijven het langst achter de veiligheidscontrole. De beschikbaarheid van voorzieningen zoals zitplaatsen en toiletten is voor deze groep passagiers het belangrijkst. De passagiersaantallen die gebruikt worden in de vergelijking zijn alle vertrekkende passagiers, zowel opstappende als transfer-passagiers. Beide groepen passagiers maken aanspraak op de aanwezige voorzieningen.  


	234. Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen dient gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. Absolute verschillen tussen de pieren dienen daarbij gerelateerd te worden aan de aantallen vertrekkende passagiers. 
	234. Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen dient gecorrigeerd te worden voor de passagiersaantallen per pier. Absolute verschillen tussen de pieren dienen daarbij gerelateerd te worden aan de aantallen vertrekkende passagiers. 


	 
	235. Schiphol heeft desgevraagd aangeven dat prognoses van de totale aantallen passagiers op jaarbasis niet per afzonderlijke pier beschikbaar zijn.130 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen is mede daarom gebruik gemaakt van prognoses van de totale aantallen vertrekkende passagiersaantallen in de piekweek (week 29) voor de jaren 2019, 2020 en 2022. Deze piekweek is maatgevend voor de vertrekweek zoals deze in het ICP-proces wordt gehanteerd.131 Voor 2021 zijn geen prognoses van de piekwee
	235. Schiphol heeft desgevraagd aangeven dat prognoses van de totale aantallen passagiers op jaarbasis niet per afzonderlijke pier beschikbaar zijn.130 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen is mede daarom gebruik gemaakt van prognoses van de totale aantallen vertrekkende passagiersaantallen in de piekweek (week 29) voor de jaren 2019, 2020 en 2022. Deze piekweek is maatgevend voor de vertrekweek zoals deze in het ICP-proces wordt gehanteerd.131 Voor 2021 zijn geen prognoses van de piekwee
	235. Schiphol heeft desgevraagd aangeven dat prognoses van de totale aantallen passagiers op jaarbasis niet per afzonderlijke pier beschikbaar zijn.130 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen is mede daarom gebruik gemaakt van prognoses van de totale aantallen vertrekkende passagiersaantallen in de piekweek (week 29) voor de jaren 2019, 2020 en 2022. Deze piekweek is maatgevend voor de vertrekweek zoals deze in het ICP-proces wordt gehanteerd.131 Voor 2021 zijn geen prognoses van de piekwee


	130 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 4. 
	130 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 4. 
	131 Het ICP staat voor Integraal Capaciteitsproces. Dit is een jaarlijkse capaciteitsanalyse die door Schiphol wordt uitgevoerd en waarin de verwachte capaciteitsvraag wordt afgezet tegen de beschikbare capaciteit, rekening houdend met reeds geplande capaciteitsuitbreidingen. Informatie over dit proces wordt door Schiphol gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen.  
	132 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord op vraag 6d. 

	 
	236. De ACM heeft onderzocht of het redelijk is haar oordeel over de beschikbaarheid van voorzieningen te baseren op de passagiersaantallen in de piekweek. Hiervoor is ten eerste gekeken naar de spreiding van de passagiers gedurende de maand (zie 
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	236. De ACM heeft onderzocht of het redelijk is haar oordeel over de beschikbaarheid van voorzieningen te baseren op de passagiersaantallen in de piekweek. Hiervoor is ten eerste gekeken naar de spreiding van de passagiers gedurende de maand (zie 
	236. De ACM heeft onderzocht of het redelijk is haar oordeel over de beschikbaarheid van voorzieningen te baseren op de passagiersaantallen in de piekweek. Hiervoor is ten eerste gekeken naar de spreiding van de passagiers gedurende de maand (zie 
	Figuur 1
	Figuur 1

	). De piekweek valt in de maand juli. De totale aantallen vertrekkende passagiers in de maanden mei tot en met oktober weken in de afgelopen twee jaren echter niet significant af (minder dan 10% verschil) van de totalen in de piekweek. Gedurende de wintermaanden vertrekken er beduidend minder passagiers. Op grond hiervan acht de ACM het aannemelijk dat het totale aantal vertrekkende passagiers in de piekweek redelijk representatief is voor de wekelijkse drukte op Schiphol gedurende een groot deel van het ja



	Figuur 1: Spreiding van de vertrekkende passagiers gedurende een jaar 
	 
	Bron: Schiphol, Aviation Statistics & Forecasts 
	 
	237. De vraag kan worden gesteld of absolute aantallen passagiers gedurende een jaar, maand of week indicatief zijn voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen. De spreiding van passagiersaantallen binnen een dag kan immers een groot effect hebben op de werkelijke beschikbaarheid van voorzieningen voor passagiers. Vertrekken de passagiers verspreid over een dag, allemaal tegelijk op hetzelfde moment of geconcentreerd op enkele momenten op een dag? De daadwerkelijke bezetting op een pier flu
	237. De vraag kan worden gesteld of absolute aantallen passagiers gedurende een jaar, maand of week indicatief zijn voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen. De spreiding van passagiersaantallen binnen een dag kan immers een groot effect hebben op de werkelijke beschikbaarheid van voorzieningen voor passagiers. Vertrekken de passagiers verspreid over een dag, allemaal tegelijk op hetzelfde moment of geconcentreerd op enkele momenten op een dag? De daadwerkelijke bezetting op een pier flu
	237. De vraag kan worden gesteld of absolute aantallen passagiers gedurende een jaar, maand of week indicatief zijn voor de beoordeling van de beschikbaarheid van voorzieningen. De spreiding van passagiersaantallen binnen een dag kan immers een groot effect hebben op de werkelijke beschikbaarheid van voorzieningen voor passagiers. Vertrekken de passagiers verspreid over een dag, allemaal tegelijk op hetzelfde moment of geconcentreerd op enkele momenten op een dag? De daadwerkelijke bezetting op een pier flu


	 
	Figuur 2: Vertrekkende passagiersaantallen in de piek week 2019-2021 
	 
	Bron: Schiphol, ICP Dashboard 2020-2022, 5 april 2019, versie 0.8, p. 10 (dossierstuk ACM/IN/432027) 
	 
	238. Schiphol beschikt naast informatie over de totale passagiersaantallen in de piekweek over informatie per pier per kwartier. Schiphol is na de zomer van 2018 begonnen met het verzamelen van deze kwartierinformatie per pier. Ook easyJet heeft tijdens de procedure van 
	238. Schiphol beschikt naast informatie over de totale passagiersaantallen in de piekweek over informatie per pier per kwartier. Schiphol is na de zomer van 2018 begonnen met het verzamelen van deze kwartierinformatie per pier. Ook easyJet heeft tijdens de procedure van 
	238. Schiphol beschikt naast informatie over de totale passagiersaantallen in de piekweek over informatie per pier per kwartier. Schiphol is na de zomer van 2018 begonnen met het verzamelen van deze kwartierinformatie per pier. Ook easyJet heeft tijdens de procedure van 


	deze klacht piekinformatie voor specifieke momenten in een dag aan de ACM verstrekt. Passagiersaantallen kunnen op verschillende momenten van de dag sterk verschillen. Dit geldt voor alle pieren op Schiphol. 133 De vraag is op dagbasis aldus ‘piekerig’. Ter illustratie van deze piekerigheid op dagbasis zij verwezen naar de onderstaande figuren 3 en 4. 
	deze klacht piekinformatie voor specifieke momenten in een dag aan de ACM verstrekt. Passagiersaantallen kunnen op verschillende momenten van de dag sterk verschillen. Dit geldt voor alle pieren op Schiphol. 133 De vraag is op dagbasis aldus ‘piekerig’. Ter illustratie van deze piekerigheid op dagbasis zij verwezen naar de onderstaande figuren 3 en 4. 
	deze klacht piekinformatie voor specifieke momenten in een dag aan de ACM verstrekt. Passagiersaantallen kunnen op verschillende momenten van de dag sterk verschillen. Dit geldt voor alle pieren op Schiphol. 133 De vraag is op dagbasis aldus ‘piekerig’. Ter illustratie van deze piekerigheid op dagbasis zij verwezen naar de onderstaande figuren 3 en 4. 


	Footnote
	Figure
	133 ACM/IN/429854, p. 134 tot en met 141. 

	 
	Figuur 3. Aantal aanwezige passagiers op de H-Pier 
	 
	Bron: AIQ consulting, Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis, 22 februari 2019, p 141 (ACM/IN/429854) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figuur 4: aantal aanwezige passagiers op de C-pier. 
	 
	Bron: AIQ consulting, Amsterdam Airport Schiphol Capacity Analysis, 22 februari 2019, p 136 (ACM/IN/429854) 
	 
	239. De ACM acht het discutabel het oordeel van redelijkheid van een tarief te baseren op het moment van de grootste drukte of op één of enkele specifieke kwartieren op een dag in de piekweek. Deze benadering zou om te beginnen impliceren dat Schiphol haar capaciteit zou moeten dimensioneren op de hoogst mogelijk voorkomende piek. Het is bedrijfseconomisch over het algemeen niet aanvaardbaar om de capaciteit van een bedrijfsmiddel met hoge vaste kosten – zoals een gebouwdeel op een luchthaven – op de hoogst
	239. De ACM acht het discutabel het oordeel van redelijkheid van een tarief te baseren op het moment van de grootste drukte of op één of enkele specifieke kwartieren op een dag in de piekweek. Deze benadering zou om te beginnen impliceren dat Schiphol haar capaciteit zou moeten dimensioneren op de hoogst mogelijk voorkomende piek. Het is bedrijfseconomisch over het algemeen niet aanvaardbaar om de capaciteit van een bedrijfsmiddel met hoge vaste kosten – zoals een gebouwdeel op een luchthaven – op de hoogst
	239. De ACM acht het discutabel het oordeel van redelijkheid van een tarief te baseren op het moment van de grootste drukte of op één of enkele specifieke kwartieren op een dag in de piekweek. Deze benadering zou om te beginnen impliceren dat Schiphol haar capaciteit zou moeten dimensioneren op de hoogst mogelijk voorkomende piek. Het is bedrijfseconomisch over het algemeen niet aanvaardbaar om de capaciteit van een bedrijfsmiddel met hoge vaste kosten – zoals een gebouwdeel op een luchthaven – op de hoogst


	Footnote
	Figure
	134 Zie p. 37 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, te raadplegen via 
	134 Zie p. 37 van het Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, te raadplegen via 
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2019-2021

	: “Schiphol dimensioneert haar capaciteit niet op de hoogst mogelijk voorkomende piek, maar accepteert een ondercapaciteit op piekmomenten” 


	 
	240. Daar komt bij dat bij uitsluitend gebruik van piekinformatie op kwartierbasis geen rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de passagiers die op jaarbasis van de betreffende pier gebruikmaken, deze piek mogelijk niet hoeft mee te maken. Het volgende fictieve voorbeeld kan dit verduidelijken. Op pier X passeren 20.000 passagiers op de piekdag. De pier is tussen 04.00 en 24.00 geopend. Er zijn 600 niet-commerciële zitplaatsen op de pier. Op pier X is er één piekmoment waarbij tussen 8 
	240. Daar komt bij dat bij uitsluitend gebruik van piekinformatie op kwartierbasis geen rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de passagiers die op jaarbasis van de betreffende pier gebruikmaken, deze piek mogelijk niet hoeft mee te maken. Het volgende fictieve voorbeeld kan dit verduidelijken. Op pier X passeren 20.000 passagiers op de piekdag. De pier is tussen 04.00 en 24.00 geopend. Er zijn 600 niet-commerciële zitplaatsen op de pier. Op pier X is er één piekmoment waarbij tussen 8 
	240. Daar komt bij dat bij uitsluitend gebruik van piekinformatie op kwartierbasis geen rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de passagiers die op jaarbasis van de betreffende pier gebruikmaken, deze piek mogelijk niet hoeft mee te maken. Het volgende fictieve voorbeeld kan dit verduidelijken. Op pier X passeren 20.000 passagiers op de piekdag. De pier is tussen 04.00 en 24.00 geopend. Er zijn 600 niet-commerciële zitplaatsen op de pier. Op pier X is er één piekmoment waarbij tussen 8 


	 
	241. Als de ACM haar oordeel uitsluitend op het piekkwartier zou baseren, dan zou er ceteris paribus sprake kunnen zijn van een onredelijk tarief. De ACM is echter van oordeel dat in dit voorbeeld niet vol te houden is of objectief te bepalen is dat er sprake is van een wanverhouding tussen tarief en prestatie, zoals de redelijkheidsnorm stelt. Een groot deel van de passagiers heeft de beschikking over een toereikend aantal zitplaatsen. Gelet op piekerigheid van de vraag gedurende de dag, acht de ACM piekkw
	241. Als de ACM haar oordeel uitsluitend op het piekkwartier zou baseren, dan zou er ceteris paribus sprake kunnen zijn van een onredelijk tarief. De ACM is echter van oordeel dat in dit voorbeeld niet vol te houden is of objectief te bepalen is dat er sprake is van een wanverhouding tussen tarief en prestatie, zoals de redelijkheidsnorm stelt. Een groot deel van de passagiers heeft de beschikking over een toereikend aantal zitplaatsen. Gelet op piekerigheid van de vraag gedurende de dag, acht de ACM piekkw
	241. Als de ACM haar oordeel uitsluitend op het piekkwartier zou baseren, dan zou er ceteris paribus sprake kunnen zijn van een onredelijk tarief. De ACM is echter van oordeel dat in dit voorbeeld niet vol te houden is of objectief te bepalen is dat er sprake is van een wanverhouding tussen tarief en prestatie, zoals de redelijkheidsnorm stelt. Een groot deel van de passagiers heeft de beschikking over een toereikend aantal zitplaatsen. Gelet op piekerigheid van de vraag gedurende de dag, acht de ACM piekkw


	 
	242. Onverlet het voorgaande komt daar bij dat deze sterke piekerigheid van de vraag op alle pieren van Schiphol voorkomt. Gelet op het feit dat de voorzieningen moeten worden vergeleken met andere pieren op Schiphol is het bovendien niet aannemelijk dat een vergelijking van piekkwartieraantallen tot de conclusie zal leiden dat er sprake is van evidente verschillen tussen de pieren. 
	242. Onverlet het voorgaande komt daar bij dat deze sterke piekerigheid van de vraag op alle pieren van Schiphol voorkomt. Gelet op het feit dat de voorzieningen moeten worden vergeleken met andere pieren op Schiphol is het bovendien niet aannemelijk dat een vergelijking van piekkwartieraantallen tot de conclusie zal leiden dat er sprake is van evidente verschillen tussen de pieren. 
	242. Onverlet het voorgaande komt daar bij dat deze sterke piekerigheid van de vraag op alle pieren van Schiphol voorkomt. Gelet op het feit dat de voorzieningen moeten worden vergeleken met andere pieren op Schiphol is het bovendien niet aannemelijk dat een vergelijking van piekkwartieraantallen tot de conclusie zal leiden dat er sprake is van evidente verschillen tussen de pieren. 


	 
	243. In onderhavige zaak moet een oordeel worden gegeven over de redelijkheid van tarieven die zijn vastgesteld voor een periode van 1 april 2019 tot en met 1 april 2022. Het gebruik van passagiersaantallen op kwartierbasis brengt in vergelijking met de totale passagiersaantallen in de piekweek specifieke onzekerheden met zich mee. Het is inherent lastiger om voor drie jaar vooruit de bezetting van een pier op specifieke kwartieren in de piekweek te voorspellen. Daarbij geldt dat ook bij gebruikmaking van d
	243. In onderhavige zaak moet een oordeel worden gegeven over de redelijkheid van tarieven die zijn vastgesteld voor een periode van 1 april 2019 tot en met 1 april 2022. Het gebruik van passagiersaantallen op kwartierbasis brengt in vergelijking met de totale passagiersaantallen in de piekweek specifieke onzekerheden met zich mee. Het is inherent lastiger om voor drie jaar vooruit de bezetting van een pier op specifieke kwartieren in de piekweek te voorspellen. Daarbij geldt dat ook bij gebruikmaking van d
	243. In onderhavige zaak moet een oordeel worden gegeven over de redelijkheid van tarieven die zijn vastgesteld voor een periode van 1 april 2019 tot en met 1 april 2022. Het gebruik van passagiersaantallen op kwartierbasis brengt in vergelijking met de totale passagiersaantallen in de piekweek specifieke onzekerheden met zich mee. Het is inherent lastiger om voor drie jaar vooruit de bezetting van een pier op specifieke kwartieren in de piekweek te voorspellen. Daarbij geldt dat ook bij gebruikmaking van d


	 
	244. ACM concludeert op grond van het bovenstaande dat het niet redelijk is om uit te gaan van piekgegevens op specifieke momenten op een dag. In plaats daarvan gaat de ACM van de totale bezetting in de piekweek. 
	244. ACM concludeert op grond van het bovenstaande dat het niet redelijk is om uit te gaan van piekgegevens op specifieke momenten op een dag. In plaats daarvan gaat de ACM van de totale bezetting in de piekweek. 
	244. ACM concludeert op grond van het bovenstaande dat het niet redelijk is om uit te gaan van piekgegevens op specifieke momenten op een dag. In plaats daarvan gaat de ACM van de totale bezetting in de piekweek. 


	 
	245. Het aldus berekende aantal passagiers is weergegeven in onderstaande tabel A. 
	245. Het aldus berekende aantal passagiers is weergegeven in onderstaande tabel A. 
	245. Het aldus berekende aantal passagiers is weergegeven in onderstaande tabel A. 


	 
	Tabel A: Prognose aantal vertrekkende passagiers per pier in week 29  
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	Bron: ACM/IN/431260. 
	 
	Gezamenlijk gebruik ruimtes 
	246. Schiphol heeft voor de jaren 2018 tot en met 2022 informatie gegeven van de verschillende gebouwdelen en ruimtes die worden gebruikt door vertrekkende passagiers. 
	246. Schiphol heeft voor de jaren 2018 tot en met 2022 informatie gegeven van de verschillende gebouwdelen en ruimtes die worden gebruikt door vertrekkende passagiers. 
	246. Schiphol heeft voor de jaren 2018 tot en met 2022 informatie gegeven van de verschillende gebouwdelen en ruimtes die worden gebruikt door vertrekkende passagiers. 


	 
	247. Schiphol heeft aangegeven135 dat vertrekkende passagiers via de B-pier en de C-pier voornamelijk gebruik maken van Vertrekhal 1 en Lounge 1 (onderdeel van Terminal 1) en de B/C-corridor. Passagiers voor de H-pier en de M-pier gebruiken Vertrekhal 3. Daarna gaan vertrekkende passagiers voor de H-pier naar Lounge 3 (onderdeel van Terminal 3) en via een deel van de G-pier naar uiteindelijk de H-pier. Vertrekkende passagiers voor de M-pier gaan altijd via Lounge 4 (ook wel M-lounge genoemd, eveneens onderd
	247. Schiphol heeft aangegeven135 dat vertrekkende passagiers via de B-pier en de C-pier voornamelijk gebruik maken van Vertrekhal 1 en Lounge 1 (onderdeel van Terminal 1) en de B/C-corridor. Passagiers voor de H-pier en de M-pier gebruiken Vertrekhal 3. Daarna gaan vertrekkende passagiers voor de H-pier naar Lounge 3 (onderdeel van Terminal 3) en via een deel van de G-pier naar uiteindelijk de H-pier. Vertrekkende passagiers voor de M-pier gaan altijd via Lounge 4 (ook wel M-lounge genoemd, eveneens onderd
	247. Schiphol heeft aangegeven135 dat vertrekkende passagiers via de B-pier en de C-pier voornamelijk gebruik maken van Vertrekhal 1 en Lounge 1 (onderdeel van Terminal 1) en de B/C-corridor. Passagiers voor de H-pier en de M-pier gebruiken Vertrekhal 3. Daarna gaan vertrekkende passagiers voor de H-pier naar Lounge 3 (onderdeel van Terminal 3) en via een deel van de G-pier naar uiteindelijk de H-pier. Vertrekkende passagiers voor de M-pier gaan altijd via Lounge 4 (ook wel M-lounge genoemd, eveneens onderd


	135 Zie onder meer de informatie in de CIDAR: “The route for a passenger from check-in to the departure gate preferably is a logical route, with the shortest possible walking distance”. ACM/IN/431249, p. 5. Ook tijdens de schouw is aangegeven dat dit de meest logische route is (ACM/UIT/509462). 
	135 Zie onder meer de informatie in de CIDAR: “The route for a passenger from check-in to the departure gate preferably is a logical route, with the shortest possible walking distance”. ACM/IN/431249, p. 5. Ook tijdens de schouw is aangegeven dat dit de meest logische route is (ACM/UIT/509462). 
	136 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord Schiphol op vraag 6d. 
	137 Kenmerk: ACM/IN/431260, antwoord Schiphol op vraag 6a tot en met c. 

	 
	248. Verschillende delen van de luchthaven worden gezamenlijk gebruikt. Vertrekhal 1 en Lounge 1 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers van de D-pier. Vertrekhal 3 en Lounge 3 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers voor de G-pier en de F-pier.136 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen in relatie tot de B-pier, de C-pier en de H- en M-pieren dienen de voorzieningen in deze gezamenlijk gebruikte ruimtes daarom naar rato te worden toegewezen aan enerzijds de B-pier en de C
	248. Verschillende delen van de luchthaven worden gezamenlijk gebruikt. Vertrekhal 1 en Lounge 1 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers van de D-pier. Vertrekhal 3 en Lounge 3 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers voor de G-pier en de F-pier.136 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen in relatie tot de B-pier, de C-pier en de H- en M-pieren dienen de voorzieningen in deze gezamenlijk gebruikte ruimtes daarom naar rato te worden toegewezen aan enerzijds de B-pier en de C
	248. Verschillende delen van de luchthaven worden gezamenlijk gebruikt. Vertrekhal 1 en Lounge 1 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers van de D-pier. Vertrekhal 3 en Lounge 3 worden ook gebruikt door vertrekkende passagiers voor de G-pier en de F-pier.136 Bij de bepaling van de beschikbaarheid van voorzieningen in relatie tot de B-pier, de C-pier en de H- en M-pieren dienen de voorzieningen in deze gezamenlijk gebruikte ruimtes daarom naar rato te worden toegewezen aan enerzijds de B-pier en de C


	 
	Niet-commerciële zitplaatsen en passagierstoiletten 
	249. In 2020 heeft Schiphol conform het Aviation Development Plan een verbouwing van Lounge 4 gepland. Dit houdt in dat een deel van de M-corridor (gebouwdeel H/M-pier) bij de lounge zal worden betrokken door hier zitplaatsen te creëren, evenals een horecapunt. Het aantal m2 van Lounge 4 zal hierdoor toenemen met circa 750 m2 en er worden minimaal 250 extra zitplaatsen gerealiseerd. Deze extra zitplaatsen worden conform opgave van Schiphol meegenomen in de berekeningen van de beschikbare zitplaatsen voor he
	249. In 2020 heeft Schiphol conform het Aviation Development Plan een verbouwing van Lounge 4 gepland. Dit houdt in dat een deel van de M-corridor (gebouwdeel H/M-pier) bij de lounge zal worden betrokken door hier zitplaatsen te creëren, evenals een horecapunt. Het aantal m2 van Lounge 4 zal hierdoor toenemen met circa 750 m2 en er worden minimaal 250 extra zitplaatsen gerealiseerd. Deze extra zitplaatsen worden conform opgave van Schiphol meegenomen in de berekeningen van de beschikbare zitplaatsen voor he
	249. In 2020 heeft Schiphol conform het Aviation Development Plan een verbouwing van Lounge 4 gepland. Dit houdt in dat een deel van de M-corridor (gebouwdeel H/M-pier) bij de lounge zal worden betrokken door hier zitplaatsen te creëren, evenals een horecapunt. Het aantal m2 van Lounge 4 zal hierdoor toenemen met circa 750 m2 en er worden minimaal 250 extra zitplaatsen gerealiseerd. Deze extra zitplaatsen worden conform opgave van Schiphol meegenomen in de berekeningen van de beschikbare zitplaatsen voor he


	 
	250. Op de M-pier heeft Schiphol naast zitplaatsen ook leunplekken gerealiseerd. Qua functionaliteit acht de ACM deze niet vergelijkbaar met de zitplaatsen in de lounges en op de pieren. Deze leunplekken zijn niet meegerekend bij het aantal niet-commerciële zitplaatsen. 
	250. Op de M-pier heeft Schiphol naast zitplaatsen ook leunplekken gerealiseerd. Qua functionaliteit acht de ACM deze niet vergelijkbaar met de zitplaatsen in de lounges en op de pieren. Deze leunplekken zijn niet meegerekend bij het aantal niet-commerciële zitplaatsen. 
	250. Op de M-pier heeft Schiphol naast zitplaatsen ook leunplekken gerealiseerd. Qua functionaliteit acht de ACM deze niet vergelijkbaar met de zitplaatsen in de lounges en op de pieren. Deze leunplekken zijn niet meegerekend bij het aantal niet-commerciële zitplaatsen. 


	 
	251. Het totaalaantal niet-commerciële zitplaatsen waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergeven in onderstaande tabel B. 
	251. Het totaalaantal niet-commerciële zitplaatsen waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergeven in onderstaande tabel B. 
	251. Het totaalaantal niet-commerciële zitplaatsen waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergeven in onderstaande tabel B. 


	 
	Tabel B: Aantal niet-commerciële zitplaatsen 
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	321 

	TD
	Span
	321 

	TD
	Span
	321 

	TD
	Span
	321 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Lounge 4 

	TD
	Span
	140 

	TD
	Span
	140 

	TD
	Span
	390 

	TD
	Span
	223 

	Span

	B-pier 
	B-pier 
	B-pier 

	TD
	Span
	2355 

	TD
	Span
	2355 

	TD
	Span
	2355 

	TD
	Span
	2355 

	Span

	TR
	TD
	Span
	C-pier 

	TD
	Span
	1411 

	TD
	Span
	1411 

	TD
	Span
	1411 

	TD
	Span
	1411 

	Span

	H-pier 
	H-pier 
	H-pier 

	TD
	Span
	304 

	TD
	Span
	304 

	TD
	Span
	304 

	TD
	Span
	304 

	Span


	Table
	TR
	TD
	Span
	M-pier 

	TD
	Span
	130 

	TD
	Span
	130 

	TD
	Span
	130 

	TD
	Span
	130 

	Span


	Bron: ACM/IN/431260 en ACM/IN/432482. 
	 
	252. Het totaalaantal passagierstoiletten waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergegeven in onderstaande tabel C. 
	252. Het totaalaantal passagierstoiletten waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergegeven in onderstaande tabel C. 
	252. Het totaalaantal passagierstoiletten waarvan de ACM is uitgegaan bij haar berekeningen, is weergegeven in onderstaande tabel C. 


	 
	Tabel C: Aantal passagierstoiletten 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Aantal passagierstoiletten 

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 

	TD
	Span
	2021 

	TD
	Span
	2019-21 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Lounge 1 

	TD
	Span
	67 

	TD
	Span
	67 

	TD
	Span
	67 

	TD
	Span
	67 

	Span

	Lounge 3 
	Lounge 3 
	Lounge 3 

	37 
	37 

	37 
	37 

	37 
	37 

	37 
	37 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Lounge 4 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	17 

	Span

	B-pier 
	B-pier 
	B-pier 

	55 
	55 

	55 
	55 

	55 
	55 

	55 
	55 

	Span

	TR
	TD
	Span
	C-pier 

	TD
	Span
	52 

	TD
	Span
	52 

	TD
	Span
	52 

	TD
	Span
	52 

	Span

	TR
	TD
	Span
	H-pier 

	TD
	Span
	22 

	TD
	Span
	22 

	TD
	Span
	22 

	TD
	Span
	22 

	Span

	TR
	TD
	Span
	M-pier 

	TD
	Span
	26 

	TD
	Span
	26 

	TD
	Span
	26 

	TD
	Span
	26 

	Span


	Bron: ACM/IN/431260. 



