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Samenvatting ACN, BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, 
Qatar Airways en Ryanair vs Schiphol 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de aanvragen beoordeeld van tien 
luchtvaartmaatschappijen en drie representatieve organisaties van luchthavengebruikers tot 
het nemen van een besluit op grond van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart. In 
de aanvragen stellen de aanvragers bezwaar te hebben tegen de door Schiphol 
vastgestelde tarieven voor luchtvaartactiviteiten die van kracht worden per 1 april 2022.  
 
De bezwaren van de aanvragers hebben met name betrekking op de verrekeningen van de 
coronaverliezen in de tarieven van Schiphol. De vraag die centraal staat is of deze 
verrekeningen en de daaruit volgende tariefstijging redelijk zijn. De ACM is in haar besluit 
tot de conclusie gekomen dat Schiphol de coronaverliezen op deze wijze mag verrekenen. 
 
Schiphol heeft inderdaad coronaverliezen geleden en de vraag is nu wie deze kosten moet 
dragen. Met de Wet luchtvaart is gekozen voor een model waarbij Schiphol haar kosten 
doorberekent aan de gebruikers van de luchthaven. Vanuit de geest en de systematiek van 
deze wet bezien volgt niet dat Schiphol een andere verdeling van coronaverliezen had 
moeten hanteren dan zij heeft gedaan. Ten eerste werkt de verrekenmogelijkheid beide 
kanten uit. Bij hogere verkeers- en vervoersaantallen dan geprognosticeerd moet Schiphol 
ook de winsten verrekenen met haar gebruikers. De keerzijde van dit systeem is dat 
Schiphol dan ook de verliezen moet kunnen verrekenen als het aantal passagiers en 
vliegbewegingen achterblijven ten opzichte van de prognoses. Ten tweede blijkt uit de 
wetsgeschiedenis dat de wetgever bij de bepaling van de vermogenskosten (de WACC) die 
Schiphol mag verwerken in de tarieven, rekening heeft gehouden met het feit dat Schiphol 
mag verrekenen. Dit heeft ertoe geleid dat luchtvaartmaatschappijen relatief lagere tarieven 
hebben betaald en zullen blijven betalen voor het gebruik van luchthavendiensten. 
Daartegenover staat dat de luchtvaartmaatschappijen ook het risico dragen van (zowel 
negatieve als positieve) schommelingen van de verkeers- en vervoersaantallen.  
 
De ACM heeft tegen deze achtergrond de verschillende elementen van de tariefopbouw 
getoetst, ook aangeduid als building blocks. De ACM heeft geoordeeld dat ieder element 
van de tariefopbouw voldoet aan de wet. Ten eerste zijn de tarieven inderdaad gebaseerd 
op gemaakte kosten. Schiphol heeft bij de vaststelling van de tarieven het door de ACM 
goedgekeurde kostentoerekeningsysteem gevolgd (en is op één punt terecht afgeweken). 
Ten tweede is het bedrag dat Schiphol nu heeft verrekend in de tarieven naar het oordeel 
van de ACM ook in overeenstemming met de wet. Schiphol heeft op basis van voorlopige 
bevindingen van de ACM vóór de vaststelling van de tarieven het te verrekenen bedrag met 
€45 miljoen verlaagd. Tot slot is de WACC conform de wettelijke eisen vastgesteld. 
Overigens geeft de tarievenbenchmark van Schiphol – mede in het licht van de kwaliteit 
van de dienstverlening – geen indicatie dat sprake zou zijn van onredelijke tarieven. 
 
Ten aanzien van de overige bezwaren van partijen komt de ACM tot de conclusie dat de 
aanvragen op één punt gegrond zijn voor zover zij zien op informatie van twee initiatieven 
die Schiphol had moeten aanleveren bij de consultatie van het vijfjarig 
investeringsprogramma van Schiphol. De ACM verbindt hier echter geen gevolgen aan. De 
ACM concludeert daarom dat de tarieven en voorwaarden conform de Wet luchtvaart tot 
stand zijn gekomen. 
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1. Inleiding en procedure 

1.1. Inleiding en partijen 

1. Royal Schiphol Group N.V. (hierna: Schiphol) is de exploitant van de luchthaven 
Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.1b, eerste lid, van de Wet luchtvaart (hierna: de 
Wlv). Schiphol heeft op 29 oktober 2021 mededeling gedaan van de vaststelling van 
de tarieven en voorwaarden van Schiphol voor de tariefperiode 2022-2024 (hierna: 
de tarieven en voorwaarden). De voorgenomen datum van inwerkingtreding van deze 
tarieven en voorwaarden is 1 april 2022. 
 

2. Op 24 november 2021,1 25 november 20212 en 26 november 20213 heeft de 
Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) zeven aanvragen als bedoeld in 
artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv (hierna: de aanvragen) ontvangen. De aanvragen 
zijn ingediend door:  
 

- Air Cargo Netherlands (hierna: ACN); 
- Board of Airline Representatives in the Netherlands (hierna: BARIN); 
- easyJet Airline Company Ltd, Corendon Dutch Airlines B.V. en TUI AG 

(hierna: easyJet c.s.); 
- International Air Transport Association (hierna: IATA); 
- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., KLM Cityhopper B.V., Transavia 

Airlines C.V., Martinair Holland N.V. en Société Air France S.A. (hierna: KLM 
Groep); 

- Qatar Airways Q.C.S.C. (hierna: Qatar Airways); en 
- Ryanair DAC (hierna: Ryanair).  

 
3. In de aanvragen wordt de ACM verzocht om vast te stellen of de in de aanvragen 

genoemde tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens 
de Wlv gestelde regels. 

1.2. Verloop van de procedure 

1.2.1. Consultatie en vaststelling van tarieven en voorwaarden 

4. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft 
Schiphol op 15 september 2021 aan gebruikers van de luchthaven een mededeling 
gedaan van een voorstel voor de tarieven en voorwaarden per 1 april 2022, als 
bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv. De digitale documentatie van het 

 
1 Brief van BARIN van 24 november 2021 (aanvraag BARIN), kenmerk: ACM/IN/664662. 
2 Brief van ACN van 25 november 2021 (aanvraag ACN), kenmerk: ACM/IN/664667; en 
brief van KLM Groep van 25 november 2021 (aanvraag KLM Groep), kenmerk: 
ACM/IN/661215. 
3 Brief van easyJet c.s. van 26 november 2021 (aanvraag easyJet c.s.), kenmerk: 
ACM/IN/661743; Brief van Qatar Airways van 26 november 2021 (aanvraag Qatar 
Airways), kenmerk: ACM/IN/662057; Brief van Ryanair van 26 november 2021 (aanvraag 
Ryanair), kenmerk: ACM/IN/661534; en brief van IATA van 26 november 2021 (aanvraag 
IATA), kenmerk: ACM/IN/661617. 
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betreffende voorstel is gelijktijdig beschikbaar gesteld aan gebruikers.4 
 

5. Op 30 september 2021 vond een algemene consultatiebijeenkomst plaats bij 
Schiphol, waarmee de formele consultatie van start ging. Aan deze bijeenkomst 
hebben 28 partijen deelgenomen, waaronder elk van de aanvragers.5 
 

6. Op 29 oktober heeft Schiphol mededeling gedaan van de vaststelling van de tarieven 
en voorwaarden per 1 april 2022.6 

1.2.2. Aanvraag bij de ACM 

7. Zoals in randnummer 2 opgemerkt, heeft de ACM op 24, 25 en 26 november 2021 
een zevental aanvragen als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv ontvangen 
tot het nemen van het voorliggend besluit. 
 

8. Bij brief van 29 november 2021 heeft de ACM Ryanair geïnformeerd dat haar 
aanvraag onvolledig is en haar verzocht de aanvraag aan te vullen op grond van 
artikel 4:5, van de Algemene wet bestuursrecht.7 Bij brief van 30 november 2021 
heeft de ACM Schiphol op de hoogte gesteld van deze aanvragen.8 Schiphol is 
daarbij in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven omtrent opschorting van 
de tarieven en voorwaarden en te reageren op de inhoudelijke gronden neergelegd 
in de aanvragen. De ACM heeft de aanvragen van ACN, BARIN, easyJet c.s., en 
KLM Groep op 30 november 2021 digitaal naar Schiphol doorgestuurd.9 Op 1 
december 2021 heeft de ACM de aanvragen van IATA en Qatar Airways digitaal 
doorgestuurd naar Schiphol.10 Bij brief van 3 december 2021 heeft Ryanair de 
aanvraag aangevuld.11 De ACM heeft de aanvraag van Ryanair en de aanvulling op 
de aanvraag op 6 december 2021 digitaal naar Schiphol doorgestuurd.12 

 
9. De ACM heeft aan alle partijen verzocht of zij bezwaar hebben tegen een 

gezamenlijke behandeling van de aanvragen. De aanvragers en Schiphol hebben 
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een gezamenlijke behandeling. 

 
10. Op 9 december 2021 heeft Schiphol haar eerste reactie op de aanvragen aan de 

ACM doen toekomen.13 In deze brief heeft Schiphol, met het oog op het besluit over 
de opschorting dat de ACM op grond van de Wlv binnen vier weken na ontvangst van 
een aanvraag moet nemen, toegelicht waarom naar haar mening de vastgestelde 

 
4 Consultation Document Airport Charges, kenmerk: ACM/IN/679043. 
5 Minutes Consultation September 30, 2021, kenmerk: ACM/IN/679043. 
6 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024, kenmerk: ACM/IN/679048. 
7 Brief van de ACM van 29 november 2021, kenmerk: ACM/UIT/566437. 
8 Brief van de ACM van 30 november 2021, kenmerk: ACM/UIT/566509. 
9 E-mail van de ACM van 30 november 2021, kenmerk: ACM/UIT/568972. 
10 E-mail van de ACM van 1 december 2021, kenmerk: ACM/UIT/568976. 
11 Brief van Ryanair van 3 december 2021 (aanvulling aanvraag Ryanair), kenmerk: 
ACM/IN/663931. 
12 E-mail van de ACM van 6 december 2021, kenmerk: ACM/UIT/568980. 
13 Brief van Schiphol van 9 december 2021 (eerste reactie Schiphol op de aanvragen), 
kenmerk: ACM/IN/664869. 
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tarieven en voorwaarden per 1 april 2022 in werking kunnen treden. 
 

11. De ACM heeft op 22 december 2021 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.14 In dit besluit heeft de ACM geen tarieven en voorwaarden 
aangewezen waarvoor opschorting in het licht van de aanvragen noodzakelijk blijft.  
 

12. Op 22 december 2021 heeft Schiphol afzonderlijke reacties gegeven op de 
aanvragen.15 Op 23 december 2021 heeft de ACM iedere afzonderlijke reactie van 
Schiphol digitaal doorgezonden naar de aanvrager op wiens aanvraag de reactie 
betrekking heeft.16 De ACM heeft de aanvragers hierbij in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze te geven op de reactie van Schiphol. Bij e-mail van 14 januari 2022 
heeft de ACM vragen gesteld aan Schiphol. Op 17 januari 2022 heeft Schiphol één 
vraag met betrekking tot de WACC beantwoord.17 Hierover heeft de ACM een 
aanvullende vraag gesteld.18 Deze aanvullende vraag heeft Schiphol op 18 januari 
2022 beantwoord.19 De resterende vragen van de vragenlijst van 17 januari 2022 
heeft Schiphol op 21 januari 2022 per e-mail beantwoord.20  

 
13. Op 21 januari 2022 heeft de ACM een zienswijze op de reactie van Schiphol 

ontvangen van easyJet c.s.,21 IATA,22 KLM Groep,23 Qatar Airways24 en Ryanair.25 
Op 24 januari 2022 heeft de ACM vragen gesteld aan Schiphol. Op 25 januari 2022 

 
14 Besluit van 22 december 2021 van de ACM als bedoeld in artikel 8.25f, tweede lid, van 
de Wet luchtvaart, kenmerk: ACM/UIT/568206. 
15 Reactie Schiphol op de aanvraag van ACN. Kenmerk: ACM/IN/666808; Reactie Schiphol 
op de aanvraag van BARIN, kenmerk: ACM/IN/666809; Reactie Schiphol op de aanvraag 
van easyJet c.s., kenmerk: ACM/IN/666804; Reactie Schiphol op de aanvraag van IATA, 
kenmerk: ACM/IN/666800; Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep, kenmerk: 
ACM/IN/666799; Reactie Schiphol op de aanvraag van Ryanair, kenmerk: ACM/IN/666803; 
en reactie Schiphol op de aanvraag van Qatar Airways, kenmerk: ACM/IN/666807. 
16 Brieven van de ACM van 23 december 2021, kenmerken: ACM/UIT/568482 (ACN); 
ACM/UIT/568484 (BARIN); ACM/UIT/568457 (easyJet c.s.); ACM/UIT/568472 (IATA); 
ACM/UIT/568470 (KLM Groep); ACM/UIT/568478 (Qatar Airways) en ACM/UIT/568476 
(Ryanair). 
17 E-mail van Schiphol van 17 januari 2022 (reactie Schiphol m.b.t. de WACC), kenmerk: 
ACM/IN/672299. 
18 E-mail van de ACM van 17 januari 2022, kenmerk: ACM/UIT/570000. 
19 E-mail van Schiphol van 18 januari 2022 (reactie Schiphol aanvullende vraag m.b.t. de 
WACC), kenmerk: ACM/IN/672343. 
20 E-mail van Schiphol van 21 januari 2022 (reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM), 
kenmerk: ACM/IN/675088. 
21 Brief van easyJet c.s. van 21 januari 2022 (zienswijze easyJet c.s.), kenmerk: 
ACM/IN/675075. 
22 Brief van IATA van 21 januari 2022 (zienswijze IATA), kenmerk: ACM/IN/675077. 
23 Brief van KLM Groep van 21 januari 2022 (zienswijze KLM Groep), kenmerk: 
ACM/IN/675074.  
24 Brief van Qatar Airways van 21 januari 2022 (zienswijze Qatar Airways), kenmerk 
ACM/IN/675078. 
25 Brief van Ryanair van 21 januari 2022 (zienswijze Ryanair), kenmerk: ACM/IN/672384. 
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heeft de ACM een vraag gesteld aan BARIN, easyJet c.s. en Ryanair.26 Op 28 
januari 2022 heeft Schiphol de vragen van de ACM van 24 januari 2022 
beantwoord,27 heeft BARIN de vraag van de ACM per e-mail beantwoord28 en heeft 
de ACM de zienswijzen van easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en 
Ryanair digitaal doorgestuurd naar Schiphol.29 

 
14. Op 1 februari 2022 heeft Ryanair de vraag van de ACM beantwoord.30 Op 3 februari 

2022 easyJet c.s een antwoord gestuurd op de vraag van de ACM31 en heeft de 
ACM de antwoorden van BARIN, easyJet c.s. en Ryanair digitaal doorgezonden naar 
Schiphol.32 

 
15. Op 11 februari 2022 vond er een hoorzitting plaats op het kantoor van de ACM. Van 

deze hoorzitting is een verslag gemaakt.33 
 

16. Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat Schiphol een aantal vragen schriftelijk zou 
beantwoorden. Deze beantwoording heeft de ACM van Schiphol ontvangen op 18 
februari 2022.34 Op dezelfde datum heeft de ACM een vragenlijst gestuurd naar 
Schiphol.35 Op 21 februari 2022 heeft de ACM de schriftelijke beantwoording van 
Schiphol op de vragen van de hoorzitting digitaal doorgezonden naar easyJet c.s., 
waarbij easyJet c.s. de mogelijkheid hebben gekregen om te reageren op het 
antwoord van Schiphol ten aanzien van de tarievenbenchmark.36 Op 23 februari 2022 
heeft de ACM het verslag van de hoorzitting naar de partijen toegestuurd en de 
partijen de mogelijkheid gegeven om opmerkingen te maken over het verslag.37 

 

 
26 E-mails van de ACM van 17 januari 2022, kenmerken: ACM/UIT/570891 (BARIN), 
ACM/UIT/570888 (easyJet c.s.), ACM/UIT/570889 (Ryanair). 
27 E-mail van Schiphol van 28 januari 2022 (reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM), 
kenmerk: ACM/IN/675121. 
28 E-mail van BARIN van 28 januari 2022 (reactie BARIN vraag ACM), kenmerk: 
ACM/IN/675085. 
29 E-mail van de ACM van 28 januari 2022, kenmerk: ACM/UIT/570964. 
30 Brief van Ryanair van 1 februari 2022 (reactie Ryanair op vraag ACM), kenmerk: 
ACM/IN/676813 
31 Brief van easyJet c.s. van 3 februari 2022 (reactie easyJet c.s. op vraag ACM), kenmerk: 
ACM/IN/676850. 
32 E-mail van de ACM van 3 februari 2022, kenmerk: ACM/UIT/571855. 
33 Verslag van de hoorzitting van 11 februari 2022 (hoorzittingsverslag), kenmerk: 
ACM/UIT/572368. De pleitaantekeningen van de partijen maken ook onderdeel uit van dit 
verslag, met de kenmerken: ACM/IN/679503 (ACN), ACM/IN/678915 (BARIN), 
ACM/IN/679499 (easyJet c.s.), ACM/IN/681072 (IATA),  ACM/IN/679500 (KLM Groep), 
ACM/IN/679502 (Qatar Airways), ACM/IN/679501 (Ryanair) en ACM/IN/679504 (Schiphol). 
34 E-mail van Schiphol van 18 februari 2022 (reactie Schiphol op vragen hoorzitting), 
kenmerk: ACM/IN/678918. 
35 E-mail van de ACM van 18 februari 2022, kenmerk: ACM/UIT/572490. 
36 E-mail van de ACM van 21 februari 2022, kenmerk: ACM/UIT/572709. 
37 E-mails van de ACM van 23 februari 2022, kenmerken: ACM/UIT/572711 (ACN), 
ACM/UIT/572710 (BARIN), ACM/UIT/572712 (easyJet c.s.), ACM/UIT/572713 (IATA), 
ACM/UIT/572714 (KLM Groep), ACM/UIT/572718 (Qatar Airways), ACM/UIT/572716 
(Ryanair), en ACM/UIT/572720 (Schiphol). 
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17. Op 25 februari 2022 heeft de ACM de reactie van easyJet c.s. op het antwoord van 
Schiphol ten aanzien van de tarievenbenchmark ontvangen.38 De ACM heeft deze 
reactie op dezelfde dag doorgestuurd naar Schiphol en haar de gelegenheid 
gegeven om hierop te reageren.39 Op 28 februari 2022 heeft de ACM de antwoorden 
ontvangen van Schiphol op de vragen van de ACM van 18 februari 2022.40 Hierbij 
heeft Schiphol ook gereageerd op de voornoemde reactie van easyJet c.s. Op 2 
maart 2022 heeft de ACM opmerkingen over het hoorzittingsverslag ontvangen van 
easyJet c.s., IATA, Qatar Airways, Ryanair en Schiphol.41 

 
18. Op 9 maart 2022 heeft de ACM Schiphol een vraag gesteld over de 

tarievenbenchmark.42 Deze vraag heeft Schiphol op 10 maart 2022 beantwoord.43 

2. Ontvankelijkheid 

19. De ACM kan 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.  
 

20. De ACM stelt vast dat KLM Groep, easyJet c.s., Qatar Airways en Ryanair een 
gebruiker zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten een 
luchtvaartmaatschappij. Daarnaast stelt de ACM vast dat BARIN, ACN en IATA een 
representatieve organisatie zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te 
weten dat het rechtspersonen zijn die de belangen vertegenwoordigen van 
gebruikers. Daarmee voldoen de aanvragen aan de eerste eis.  
 

21. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend 
binnen vier weken na de vaststelling van de (wijzigingen in de) tarieven en 
voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en voorwaarden op 29 oktober 2021 
vastgesteld, waardoor een aanvraag uiterlijk tot en met 26 november 2021 mocht 
worden ingediend. De ACM stelt vast dat alle aanvragen op of voor 26 november 
2021 zijn ontvangen. 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. 

  

 
38 Brief van easyJet c.s. van 25 februari 2022 (reactie easyJet c.s. op beantwoording 
Schiphol vragen hoorzitting), kenmerk: ACM/IN/681951. 
39 E-mail van de ACM van 25 februari 2022, kenmerk: ACM/UIT/573459. 
40 E-mail van Schiphol van 28 februari 2022 (Reactie Schiphol op derde vragenlijst ACM), 
kenmerk: ACM/IN/679498. 
41 E-mails van easyJet c.s., IATA, Qatar Airways en Ryanair en Schiphol, kenmerken: 
ACM/IN/681096 (easyJet c.s.), ACM/IN/681095 (IATA), ACM/IN/681097 (Qatar Airways en 
Ryanair) en ACM/IN/681093 (Schiphol). 
42 E-mail van de ACM van 9 maart 2022. Kenmerk: ACM/UIT/573330. 
43 E-mail van Schiphol van 10 maart 2022 (reactie Schiphol op vraag tarievenbenchmark). 
Kenmerk: ACM/IN/681950. 
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3. Beoordeling van de aanvragen 

3.1. Grond 1: De tariefverhoging 

3.1.1. Inleiding 

22. Iedere drie jaar stelt Schiphol de tarieven en voorwaarden vast die zij in rekening 
brengt aan luchtvaartmaatschappijen voor het afnemen van luchthavendiensten. De 
Wlv bepaalt dat de tarieven als geheel kostengeoriënteerd moeten zijn.44 Dit komt er, 
sterk vereenvoudigd, op neer dat Schiphol berekent hoeveel kosten zij in een 
bepaalde tariefperiode verwacht te maken en vervolgens op basis van een prognose 
van het aantal passagiers en vluchten vaststelt wat het tariefniveau moet zijn om 
deze kosten te dekken. 

 
23. De Wlv voorziet in een systeem waarbij verschillen tussen geraamde en 

daadwerkelijke opbrengsten en kosten, in verband met prognoses en realisaties van 
verkeer en vervoer worden verrekend. Valt het aantal passagiers en vluchten hoger 
uit, en zijn de opbrengsten daarmee hoger dan verwacht, dan is Schiphol verplicht 
het verschil te verrekenen met de luchtvaartmaatschappijen. Deze verrekening heeft 
een verlagend effect op de tarieven. Vallen de opbrengsten lager uit, dan kan 
Schiphol ervoor kiezen om dit verschil (gedeeltelijk) te verrekenen. Deze verrekening 
heeft een verhogend effect op de tarieven.45 

 
24. In 2020 was de terugval in het aantal passagiers en vluchten vanwege de 

coronapandemie dermate hoog, dat de opbrengsten aanzienlijk lager uitvielen dan 
verwacht. Schiphol kiest er nu voor om verrekeningen van in totaal € 482,9 miljoen in 
de tarieven te verwerken. Schiphol brengt hierop vervolgens € 100 miljoen in 
mindering, onder de noemer “vrijwillige bijdrage”. Daarnaast zijn de verwachte 
passagiers- en vliegbeweging de komende jaren lager dan voor de coronapandemie. 
Deze factoren leveren een belangrijke bijdrage aan een cumulatieve gemiddelde 
tariefstijging van 39% over de komende driejaarlijkse tariefperiode.  

 
25. De aanvragers betogen dat Schiphol met deze voorgenomen tariefverhogingen in 

strijd heeft gehandeld met de Wlv. De gronden zijn als volgt uit te splitsen. 
Aanvragers betogen dat (1) de tariefstijging getuigt van misbruik van een 
economische machtspositie, (2) de tariefstijging onredelijk is, (3) de tarieven niet 
kostengeoriënteerd zijn, (4) Schiphol niet het (gehele) te verrekenen bedrag over 
2020 in de tarieven mag doorberekenen en (5) de hoogte van de weighted average 
cost of capital (hierna: de WACC) incorrect is in het licht van de verrekeningen. 

  

 
44 Artikel 8.25, derde lid, van de Wlv. 
45 Zie artikel 8.25d, vierde en vijfde lid en 8.25dg, eerste lid, van de Wlv. 
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3.1.2. Misbruik van de economische machtspositie 

Samenvatting van de aanvragen (ACN, easyJet c.s., KLM Groep, Qatar Airways en 
Ryanair) 

26. Aanvragers dragen aan dat een cumulatieve tariefstijging van 37% over drie jaar, 
zeker in het licht van de huidige crisis, typerend is voor monopolistisch gedrag. 
Schiphol ervaart onvoldoende concurrentiedruk en wordt niet gedisciplineerd door 
gebruikers. ACN, Ryanair en Qatar Airways stellen dat Schiphol met het doorvoeren 
van een dergelijke tariefstijging misbruik maakt van haar economische machtspositie. 
KLM Groep stelt dat de onderhavige tariefstijging tekenend is voor de 
monopoliepositie van Schiphol, gezien de voorgestelde tariefstijging in een 
concurrerende markt niet mogelijk was geweest.46  

 
27. Qatar Airways en Ryanair benadrukken dat de doelstelling van de Wlv met name het 

voorkomen van misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie is. 
Beide partijen betogen dat de verrekeningen van de achtergebleven opbrengsten 
van 2020 en 2021 die Schiphol onverplicht toepast inhouden dat Schiphol misbruik 
maakt van haar economische machtspositie.47 

 
28. ACN stelt dat de luchtvaartsector in zwaar weer verkeert door de coronapandemie en 

dat Schiphol misbruik maakt van haar economische machtspositie door al haar 
verliezen af te wentelen op de luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor wordt het herstel 
van de sector beschadigd ten koste van de consument en de 
luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast is Schiphol gereguleerd en ondervindt het geen 
concurrentie. Een normaal bedrijf zou geen tariefstijging van bijna 40% door kunnen 
voeren zonder daar wat tegenover te stellen.48 

Zienswijze Schiphol 
29. Schiphol stelt dat haar tarieven en voorwaarden gereguleerd worden door de Wlv en 

dat zij voldoet aan het wettelijk kader. Verder stelt Schiphol dat zij net als de 
luchtvaartmaatschappijen ook in zwaar weer verkeert als gevolg van de pandemie en 
dat zij heeft gezocht naar mogelijkheden om de tariefontwikkeling te matigen in het 
belang van gebruikers. Tegelijkertijd deed Schiphol dit zonder daarbij haar eigen 
financiële gezondheid en concurrentiepositie uit het oog te verliezen, de zogenaamde 
dubbeldoelstelling.49 

 
30. Daarnaast stelt Schiphol dat het hier gaat om een geschilbeslechtingsprocedure in 

het kader van de Wlv. Argumenten die zich richten tegen de economische regulering 
van de Wlv en het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (hierna: het Bels), en niet 
zo zeer op de vraag waarom de onderhavige tariefvaststelling in strijd zou zijn met de 
wet- en regelgeving, dienen buiten beschouwing gelaten te worden.50 

 
46 Aanvraag ACN (ACM/IN/664667), p. 1; aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; 
aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), para. 3.4; aanvraag Qatar Airways 
(ACM/IN/662057), para. 2.3; en aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1. 
47 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 19. 
48 Aanvraag ACN (ACM/IN/664667), p. 1. 
49 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), p.1-2. 
50 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 2 
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Beoordeling ACM 
31. De grondslag van de onderhavige procedure is artikel 8.25f, eerste lid van de Wlv. 

Deze bepaling schrijft voor dat de ACM aan de hand van de ingediende aanvragen 
dient te toetsen of de door Schiphol voorgestelde tarieven en voorwaarden in strijd 
zijn met één van de bepalingen bij of krachtens de Wlv. Het doel van de Wlv is het 
reguleren van de economische machtspositie van Schiphol en moet worden gezien 
als een nadere invulling van het verbod op misbruik van economische machtspositie 
voor deze specifieke sector. De Wlv stelt aanvullende eisen aan de door Schiphol 
gehanteerde tarieven, zoals een kostenoriëntatie- en een consultatieverplichting.  

 
32. Voor zover de aanvragen van ACN, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair strekken 

tot een beoordeling van een mogelijk misbruik van economische machtspositie in 
algemene zin, vraagt dit om een toetsing op grond van artikel 24 van de 
Mededingingswet. Een dergelijke beoordeling is binnen het kader van deze 
procedure niet mogelijk, omdat deze buiten de scope valt van artikel 8.25f, eerste lid, 
van de Wlv, op basis waarvan de ACM slechts bevoegd is de tarieven en 
voorwaarden aan de Wlv en bijbehorende lagere regelgeving te toetsen. 

 
33. De ACM oordeelt dat deze grond buiten de reikwijdte valt van deze procedure. 

3.1.3. Stijging van het algehele tariefniveau 

Samenvatting van de aanvragen (ACN, BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar 
Airways en Ryanair) 

34. De tarieven zoals vastgesteld door Schiphol houden een tariefverhoging in van 
cumulatief 37% over de jaren 2022 tot en met 2024, te weten 9% in 2022, 12% in 
2023 en 12% in 2024, aldus de aanvragers. Alle aanvragers stellen dat de tarieven 
hiermee onredelijk zijn en derhalve niet voldoen aan de eisen van artikel 8.25dc, 
eerste lid, van de Wlv. In deze zin benadrukken alle aanvragers de ongekend zware 
omstandigheden waarin de luchtvaartsector zich bevindt als gevolg van de 
coronapandemie. Volgens de aanvragers moet de tariefstijging dan ook in het licht 
van de crisis worden beoordeeld.51 Samengevat dragen de aanvragers in dit verband 
de volgende argumenten aan. 

 
35. In de eerste plaats richten de aanvragen zich tegen de tariefstijging, ofwel de 

tariefontwikkeling, van Schiphol. In dit verband wijzen de aanvragers erop dat een 
vergelijking tussen de tarieven van Schiphol en die van vergelijkbare luchthavens 
relevant is bij het beoordelen van de redelijkheid van de tarieven. De aanvragers 
benadrukken dat de tariefontwikkeling van Schiphol volledig uit de pas loopt met die 
van andere relevante Europese luchthavens. Onder meer easyJet c.s., IATA, Ryanair 
en KLM Groep stellen dat vrijwel alle Europese luchthavens lijken te beseffen dat de 
huidige marktomstandigheden geen significante tariefverhoging toelaten. De tarieven 
van deze luchthavens kennen dan ook veelal een beperkte stijging van nul tot vijf 

 
51 Aanvraag ACN (ACM/IN/661718), p. 1; aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 1-2; 
aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 
2.14; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Qatar Airways 
(ACM/IN/662057), para. 2.3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2. 
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procent. Dit is een indicatie dat de tariefstijging van Schiphol leidt tot onredelijke 
tarieven.52 

 
36. In dit verband merken aanvragers zoals IATA ook op dat de benchmark die Schiphol 

uitvoert niet de tarieven van de komende tariefperiode betreft. Schiphol concludeerde 
tijdens de consultatie dat zij op basis van de benchmark van mening is dat zij een 
concurrerende positie heeft in de markt en dat dit ondanks de tariefstijging het geval 
zal blijven. Nu echter blijkt dat andere luchthavens geen vergelijkbare tariefstijging 
doorvoeren, betoogt IATA dat dit niet het geval is en Schiphol tot een van de duurste 
luchthavens zal gaan behoren.53  

 
37. Op basis van het gestelde in de voorgaande randnummers voert KLM Groep aan dat 

Schiphol in de benchmark die zij uitvoert in het kader van de tariefstelling niet alleen 
moet kijken naar het absolute niveau van de tarieven maar ook rekening moet 
houden met de tariefontwikkelingen, zeker in het geval van zeer sterk veranderende 
marktomstandigheden.54 

 
38. Ten slotte stelt KLM Groep op dit punt dat het voor de beoordeling van de redelijkheid 

van de tarieven relevant is om te bepalen of de tariefontwikkeling aansluit bij de 
ontwikkelingen in de kostenniveaus. KLM Groep betoogt dat de tariefverhoging niet 
kan worden gerechtvaardigd op basis van significant hogere kostenniveaus. Het is 
niet aannemelijk dat leveranciers van Schiphol jaar op jaar tariefverhogingen van 
meer dan 10% zullen doorvoeren.55 

 
39. In de tweede plaats richten de aanvragen zich tegen alle individuele tarieven 

tezamen, ofwel het algehele tariefniveau voor de jaren 2022, 2023 en 2024. In dit 
verband stellen easyJet c.s. en KLM Groep dat tarieven als onredelijk kunnen 
worden beschouwd wanneer deze niet in verhouding staan tot de dienstverlening. 
Volgens deze aanvragers is niet in te zien hoe de voorgestelde verhoging van 
cumulatief 37% in verhouding staat tot de kwaliteit van de dienstverlening.56  

 
40. Verder stellen easyJet c.s. in dit verband dat de ACM bij haar beoordeling aansluiting 

dient te zoeken bij het mededingingsrecht. De mededingingsrechtelijke oriëntatie en 
de open en brede uitleg van het redelijkheidsvereiste, die volgen uit de 
wetsgeschiedenis, horen volgens easyJet c.s. centraal te staan bij een 
redelijkheidsbeoordeling van de tarieven. easyJet c.s. betogen dat een volledige 
toetsing van de tarieven aan dit vereiste moet worden uitgevoerd, waarbij de ACM 
alle ter zake relevante feiten en omstandigheden kan en moet betrekken. In dit 
verband merken zij op dat benchmarking een methode is om redelijkheid te toetsen, 

 
52 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 
2.6; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), 
p. 1. 
53 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.3-2.7. 
54 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6. 
55 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6. 
56 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), 
p. 3-4. 
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maar niet de enige. De ACM zou zich dus niet tot een benchmark hoeven te 
beperken.57 

Zienswijze Schiphol 
41. Schiphol heeft op alle aanvragen afzonderlijk gereageerd. Samengevat betoogt 

Schiphol als volgt. 
 

42. Schiphol stelt dat de aanvragers een onjuiste uitleg geven aan de redelijkheidsnorm 
van artikel 8.25 dc, eerste lid, van de Wlv. Volgens Schiphol stellen de aanvragers 
dat de redelijkheidstoets niet alleen op de individuele tarieven zou moeten zien, maar 
ook op de algemene tariefontwikkeling en dat daarbij een vergelijking zou moeten 
worden gemaakt met de tariefontwikkeling van andere luchthavens. Hiermee 
miskennen de aanvragers het wettelijk systeem, omdat de redelijkheidseis enkel op 
het niveau van individuele tarieven geldt, aldus Schiphol.58 

 
43. Schiphol wijst ter ondersteuning van haar argument naar de wetsgeschiedenis. De 

tarieven die Schiphol vaststelt moeten redelijk en non-discriminatoir zijn. Bovendien 
geldt voor het geheel van de tarieven de eis van kostenoriëntatie. Volgens Schiphol 
is het de bedoeling van de wetgever geweest om te voorkomen dat de 
kostenoriëntatie die geldt voor het gemiddelde tariefniveau, in de uitwerking van de 
individuele tarieven voor luchtvaaractiviteiten zou leiden tot een wanverhouding 
tussen de prijs en de daarvoor geleverde kwaliteit van de dienstverlening.59  

 
44. Schiphol haalt daarbij het volgende citaat aan uit de Memorie van Toelichting (hierna: 

MvT) bij de Wlv: 
 

“Met uitsluitend de kostenoriëntatie is namelijk nog niet gewaarborgd dat de 
gebruikers van de luchthaven voor de onderscheidende diensten ook redelijke 
tarieven betalen.”60 

 
45. Daarnaast wijst Schiphol erop dat in de jurisprudentie van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven (CBb) en de besluitvorming van de ACM consequent het 
absolute tariefniveau ter vergelijking is genomen, niet de tariefontwikkeling. In het 

 
57 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), 
p. 3-5; pleitnota easyJet c.s. (ACM/IN/679499), p. 3-5. 
58 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
59 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
60 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 4. 
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bijzonder wijst Schiphol op de uitspraak van het CBb van 14 september 202161 
inzake easyJet en de ACM besluiten van 27 juni 201962 en 17 mei 201863.64 

 
46. Voorts benadrukt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie erop gewezen heeft dat 

dat de algemene tariefontwikkeling, waar aanvragers zich tegen richten, in 
overeenstemming is met de wettelijke eisen rondom kostenoriëntatie van haar 
tarieven en die omtrent de verrekeningen. Schiphol licht toe dat de tarieven zijn 
opgebouwd uit elementen, de zogenoemde building blocks. Dit zijn de ontwikkeling 
van verkeer en vervoer, kostenontwikkeling, RAB-ontwikkeling, WACC-ontwikkeling, 
non-aviation bijdrage en eventueel wettelijke verrekeningen, onder ander voor 
verschillen uit verkeer en vervoer. Volgens Schiphol bestaat een wettelijke 
rechtvaardiging voor de building blocks zodat de rechtmatigheid van de algemene 
tariefontwikkeling die daarop is gebaseerd reeds een gegeven is.65 

 
47. Voor zover de aanvragers aanvoeren dat de voorgestelde tariefverhoging niet in 

verhouding staat tot de kwaliteit van de dienstverlening aan passagiers, merkt 
Schiphol op dat zij niet duidelijk hebben gemaakt voor welke individuele tarieven een 
wanverhouding bestaat. Ook hebben de aanvragers voor deze stelling geen 
onderbouwing gegeven. Schiphol benadrukt dat de tariefstijging wordt veroorzaakt 
door lage verkeer- en vervoerscijfers in 2022 en de verrekeningen van 2020 pas in 
de jaren 2023 en 2024 onderdeel uitmaken van de tarieven. Volgens Schiphol doen 
de verrekeningen van kosten uit het verleden niets af aan de kwaliteit van de 
dienstverlening en zijn de verrekeningen ook niet relevant voor de beoordeling van 
de verhouding tussen kosten en kwaliteit.66  

 
48. Voor zover de aanvragers met vergelijkingen met andere luchthavens hebben 

geprobeerd een oordeel uit te spreken over individuele tarieven van Schiphol, kan 
Schiphol aantonen dat zij in overeenstemming met de eisen van de Wlv een 
tarievenbenchmark en kwaliteitsbenchmark heeft geconsulteerd. Anders dan de 
aanvragers suggereren ziet Schiphol geen wettelijke basis om de toekomstige 
tariefontwikkeling af te stemmen op die van andere luchthavens.67 

 
61 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.3.2. 
62 Besluiten van de ACM van 27 juni 2019, kenmerken: ACM/UIT/515015 (easyJet et al.) en 
ACM/UIT/515539 (Transavia). 
63 Besluit van de ACM van 17 mei 2018 (Ryanair), kenmerk: ACM/UIT/497267. 
64 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
65 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
66 Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 6. 
67 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
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49. Tot slot betoogt Schiphol dat geen van de aanvragers in zijn aanvraag heeft gesteld 

op basis waarvan volgens de gebruikelijke uitleg van het begrip redelijkheid de 
individuele tarieven van Schiphol niet redelijk zouden zijn. Schiphol betwijfelt of de 
aanvragen daarmee wel voldoen aan de eisen van artikel 27 van het Bels.68 

 

Beoordeling ACM 
50. Het verzoek van de aanvragers om een beoordeling van de redelijkheid van het 

algemene tariefniveau vat de ACM op als een beroep op artikel 8.25dc, eerste lid, 
van de Wlv. Dit wetsartikel stelt dat de tarieven en voorwaarden redelijk moeten zijn.  

 
51. Uit de MvT blijkt dat deze redelijkheidsnorm moet worden begrepen in het licht van de 

doelstelling van de Wlv, die gericht is op het voorkomen van misbruik van een 
economische machtspositie. De redelijkheidsnorm houdt voor tarieven in dat geen 
wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en hetgeen ervoor geboden wordt.69  
 

52. De ACM stelt vast dat de door Schiphol vastgestelde tarieven voor de jaren 2022, 
2023 en 2024 leiden tot een gemiddelde tariefstijging van respectievelijk 9%, 17,2% 
en 8,7%.70 Cumulatief bedraagt de tariefstijging gemiddeld 39%. Met inachtneming 
van de nog niet definitief door Schiphol vastgestelde verrekeningen van 2021 en de 
voorgenomen spreiding hiervan komen de gemiddelde tariefstijgingen voor de jaren 
2022, 2023 en 2024 naar verwachting uit op respectievelijk 9%, 12% en 12%. Op 
basis hiervan bedraagt de gemiddelde tariefstijging cumulatief 37%.71 De aanvragers 
refereren steeds aan de laatstgenoemde percentages. 

 
53. Ten aanzien van het betoog van de aanvragers dat het geheel van vastgestelde 

tarieven niet voldoet aan het redelijkheidsvereiste van artikel 8.25dc, van de Wlv, 
gelet op de voornoemde tariefstijging, overweegt de ACM als volgt. 

 
54. De wetgever heeft bij de totstandkoming van de redelijkheidsnorm, nu vervat in artikel 

8.25dc, maar voorheen in artikel 8.25d van de Wlv, in de MvT bij de oude Wet 
luchtvaart het volgende opgemerkt: 
 
“Op zichzelf biedt de eis van kostengeoriënteerde tarieven geen waarborg tegen 
onnodige investeringen (zogenaamde goldplating). Om te kunnen voorkomen dat 
tarieven die over de hele linie kostengeoriënteerd zijn, toch onredelijk zijn, als geheel 

 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
68 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) 
(ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie 
Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 
p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol 
(Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
69 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 4. 
70 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), bijlage 14, p. 2. 
71 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), bijlage 14, p. 1. 
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of afzonderlijk, wordt in het tweede lid de eis gesteld dat de tarieven en voorwaarden 
redelijk zijn.”72 

 
55. Afgezien van voornoemde passage ziet de ACM geen aanknopingspunten in de 

wetsgeschiedenis dat de redelijkheidsnorm is bedoeld voor een beoordeling van het 
geheel van de tarieven. De ACM begrijpt uit deze passage dat de redelijkheidsnorm 
in het kader van een beoordeling van het geheel van tarieven zou zijn bedoeld als 
waarborg tegen onnodige investeringen (zogenaamde goldplating). Het huidige 
artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv is tot stand gekomen door een wetswijziging in 
2015. In de MvT is onder meer het volgende opgemerkt: 

 
“Het tweede en vierde lid van artikel 8.25d worden met dit wetsvoorstel opgenomen in het 
eerste en derde lid, van artikel 8.25dc zonder dat daarbij een inhoudelijke wijziging is 
beoogd. De ex ante kostenoriëntatie op het niveau van de totale tariefopbrengsten en het 
non-discriminatie- en het redelijkheidsbeginsel met betrekking tot de individuele tarieven en 
voorwaarden blijven onverkort van kracht, zoals nader uitgewerkt in onderdeel 2 van het 
algemeen deel.”73 
 

56. Ook de bewoordingen van de Nota van Toelichting (hierna: NvT) van het Bels wijzen 
erop dat de redelijkheidseis ziet op individuele tarieven: 

 
“de afzonderlijke tarieven en voorwaarden moeten non-discriminatoir en redelijk zijn en de 
tarieven voor het geheel kostengeoriënteerd.”74  
 

57. De ACM leidt uit de MvT bij de huidige Wlv en de NvT bij het Bels af dat de eis van 
redelijkheid van toepassing is op het niveau van de individuele tarieven, maar niet op 
het geheel van de tarieven. Op het geheel van tarieven is de eis van kostenoriëntatie 
van toepassing. De ACM volgt Schiphol in de stelling dat de rechtmatigheid van het 
geheel van de tarieven reeds een gegeven is indien het geheel van de tarieven 
kostengeoriënteerd is en de verschillende elementen van de tariefopbouw conform 
de Wlv en het Bels tot stand zijn gekomen. Het ligt dan ook niet voor de hand dat het 
geheel van tarieven alsnog in strijd kan zijn met het redelijkheidsvereiste van artikel 
8.25dc, eerste lid.  

 
58. Zelfs indien de redelijkheidsnorm van toepassing zou zijn op het geheel van tarieven, 

overweegt de ACM dat de redelijkheidsnorm zich in dit geval niet leent tot de toetsing 
van het geheel van tarieven. In dit geval worden de tariefverhogingen immers met 
name veroorzaakt door verrekeningen die betrekking hebben op een dekking 
voorgemaakte kosten, waar, door de sterke terugval van volumes van verkeer en 
vervoer, geen inkomsten tegenover hebben gestaan. Van een situatie waarbij sprake 
is van onnodige investeringen (goldplating) is hier geen sprake. Derhalve valt in dit 
specifieke geval de redelijkheid van de tarieven als geheel hoe dan ook niet binnen 
de reikwijdte van artikel 8.25dc en kan de ACM geen strijdigheid van de tarieven met 
dit artikel vaststellen. 

 
59. In het kader van een benchmark om de redelijkheid te toetsen, zou de ACM 

overigens geen vergelijking hebben gemaakt van de tariefstijgingen van Schiphol met 
 

72 Kamerstukken II, 2001/02, 28074, nr. 3, p. 10 (onderstreping ACM). 
73 Kamerstukken II, 2014/2015, 34197, nr. 3, p. 3 (onderstreping ACM). 
74 Staatsblad 2017 187, p. 27 (onderstreping ACM). 
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de tariefstijgingen van buitenlandse luchthavens, zoals door aanvragers wordt 
verlangd. De redelijkheidsnorm is immers van toepassing op de tarieven en niet op 
de tariefontwikkeling, waardoor de ACM bij een eventuele redelijkheidstoets slechts 
de tarieven van Schiphol zou kunnen vergelijken met buitenlandse luchthavens. Nu 
de ACM echter tot de conclusie is gekomen dat de redelijkheid dient te worden 
beoordeeld op het niveau van de individuele tarieven en niet aan de hand van het 
algehele tariefniveau, kan een dergelijke vergelijking geen grondslag vormen voor 
het oordeel dat alle individuele tarieven onredelijk zijn. De ACM komt daarom niet toe 
aan het uitvoeren en beoordelen van een vergelijking van de tarieven van Schiphol 
met de tarieven van buitenlandse luchthavens. 

 
60. De ACM constateert dat de onredelijkheid van het algemene tariefniveau een 

belangrijk punt vormt van de gronden in de ontvangen aanvragen. De ACM wil 
daarom ten overvloede nog een aantal opmerkingen maken over de door de 
aanvragers vermeende onredelijkheid van de algehele tarieven. 

 
61. Anders dan de aanvragers betogen ziet de ACM geen aanleiding om te 

veronderstellen dat een eventuele vergelijking van de tarieven van Schiphol met de 
tarieven van andere luchthavens tot de conclusie zou leiden dat de tarieven 
onredelijk zijn. In dit verband heeft de ACM de effecten van de tariefverhogingen met 
behulp van de tarievenbenchmark van Schiphol geschat.75 

 
62. In deze benchmark wordt het algemene tariefniveau vergeleken met andere grote, 

vergelijkbare luchthavens in Europa. De grafiek is samengesteld door uit te gaan van 
de omvang en mix van verkeer en vervoer van Schiphol in 2020 en van de tarieven 
voor de zomer van 2021. Deze omvang en mix is vervolgens toegepast op de 
tarieven van de andere luchthavens (ook zomer 2021). In de grafiek staat dus wat de 
luchtvaartmaatschappijen zouden betalen als ze met dezelfde mix van vliegtuigen en 
aantallen reizigers van een andere luchthaven gebruik zouden maken. 

 

 
Figuur 1. Airport charges benchmark van de tarieven voor de zomer van 2021. De 
vergelijking links is exclusief belastingen en luchtverkeersleiding, rechts inclusief 
belastingen en luchtverkeersleiding.76  
 

63. De benchmark zoals weergegeven in figuur 1 hierboven is gebaseerd op de tarieven 
van 2021. Voor Schiphol worden de tarieven voor de drie jaar daarna vastgesteld, tot 

 
75 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 14, 91-92. 
76 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 91. Zie ook de Airport 
Charges Benchmark 2021 tabel B.6, p. 27. 
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en met het jaar 2024. Voor Schiphol bedraagt de gemiddelde tariefstijging voor 2024 
ten opzichte van 2021 39%.77 Van (een deel van) de andere luchthavens is het de 
ACM niet bekend wat de tariefverhoging tot 2024 zal zijn. Voorzichtigheidshalve 
veronderstelt de ACM dat de tarieven van de overige luchthavens tot 2024 niet 
stijgen en dus gelijk zijn aan die van 2021. 

 
64. In de linker grafiek in figuur 1 worden de kosten van de luchthavenbelasting en de 

luchtverkeersleiding buiten beschouwing gelaten. Deze activiteiten betreffen geen 
diensten van de luchthaven zelf. Uit de grafiek kan worden ingeschat wat vervolgens 
de gevolgen zijn voor het jaar 2024. De tariefopbrengsten van Schiphol nemen dan 
(met 39%) toe van € 333 miljoen tot € 463 miljoen (= + € 130 miljoen). De overige 
luchthavens blijven op hetzelfde niveau. Schiphol schuift daarmee naar links in de 
grafiek. Schiphol bevindt zich dan op de 3e plaats van 13 luchthavens, die 
gerangschikt zijn van duurste naar goedkoopste. 

 
65. Dezelfde benchmark is ook opgesteld inclusief luchthavenbelasting (Taxes) en 

luchtverkeersleiding (ATC). Zie hiervoor de rechter grafiek in figuur 1. Deze grafiek 
geeft aan wat de luchtvaartmaatschappijen in totaal moeten betalen voor het gebruik 
van de luchthaven. Ook hieruit kan ingeschat worden wat de gevolgen voor 2024 
zijn. De luchthavenopbrengsten (de tariefopbrengsten van Schiphol vermeerderd met 
de luchthavenbelasting en de kosten van luchtverkeersleiding) nemen in deze 
benchmark toe van € 414 miljoen plus de hierboven genoemde € 130 miljoen is € 
544 miljoen. De overige luchthavens blijven op hetzelfde niveau. Schiphol bevindt 
zich dan op de 6e plaats van 13 luchthavens, die gerangschikt zijn van duurste naar 
goedkoopste. 

 
66. In de MvT bij de Wlv is aangegeven: “De kwaliteit van de dienstverlening kan van 

belang zijn voor de beoordeling van de vraag of de door de exploitant van de 
luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden redelijk zijn in relatie tot de 
daarvoor geboden dienst.”78 Schiphol heeft in de consultatie ook een internationale 
benchmark van de kwaliteit overlegd.79 Uit deze benchmark blijkt dat de algemene 
klanttevredenheid over Schiphol in 2021 als “zeer goed” werd beoordeeld.80 

 
67. Zoals toegelicht in randnummer 51, betekent de redelijkheidsnorm voor tarieven dat 

geen wanverhouding mag bestaan tussen de dienst en de prijs die daarvoor moet 
worden betaald. De tariefstijging van Schiphol tot 2024 leidt ertoe dat Schiphol 
relatief duurder wordt ten opzichte van andere luchthavens, maar Schiphol is 
daarmee nog niet de duurste luchthaven. Daarbij merkt de ACM op dat veel van de 
andere luchthavens ook tariefstijgingen zullen doorvoeren, zij het wellicht minder 
omvangrijke. Hierdoor kan de uiteindelijke plaats van Schiphol in de 
tarievenbenchmark mogelijk gunstiger uitvallen dan hiervoor geschetst. Deze 
benchmark en de kwaliteit van de dienstverlening van Schiphol geven naar het 
oordeel van de ACM geen indicatie dat er sprake zou zijn van een wanverhouding 
tussen het totaal van de diensten die Schiphol levert en de tarieven die Schiphol in 
2024 daarvoor vraagt. 

 
77 Dit is zonder inachtneming van de voorgenomen verrekeningen van 2021, zie 
randnummer 52. 
78 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 4. 
79 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Quality Indicators benchmark. 
80 Ibid, p. 3. 
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68. Nu de redelijkheidsnorm gelet op de overwegingen in randnummers 51-58 naar het 

oordeel van de ACM niet van toepassing is op het geheel van tarieven, beperkt de 
ACM zich in dit besluit tot de beoordeling van de verschillende elementen van de 
tariefopbouw, door Schiphol ook aangeduid als building blocks. Deze elementen 
betreffen: de ontwikkeling van verkeer en vervoer, kostenontwikkeling, de RAB-
ontwikkeling, de WACC-ontwikkeling, de Non-Aviation bijdrage en de wettelijke 
verrekeningen, onder andere voor verschillen uit verkeer en vervoer.  

 
69. De vraag of deze tariefstijgingen, dan wel het algemene tariefniveau, in strijd met de 

Wlv zijn vastgesteld zal moeten worden beantwoord aan de hand van een 
beoordeling van deze verschillende building blocks, voor zover aanvragers deze 
hebben aangevochten. De beoordeling daarvan wordt hierna beschreven, te 
beginnen met de kostenoriëntatie (3.1.4), vervolgens de verrekeningen voor 
verschillen uit verkeer en vervoer (3.1.5) en ten slotte de WACC-ontwikkeling (3.1.6).  

3.1.4. Kostenoriëntatie van de tarieven 

Samenvatting van de aanvraag (IATA) 
70. Volgens IATA moet Schiphol volgens de wet- en regelgeving een deel van de winsten 

van niet-luchtvaartactiviteiten afdragen aan het gereguleerde deel.81 IATA stelt dat 
Schiphol € 150 miljoen per jaar overwinsten maakt. Zij stelt daarom dat de vrijwillige 
bijdrage van Schiphol hetzelfde is als de overwinsten van Schiphol voor retail. Dat 
Schiphol de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten niet meeneemt in de vaststelling 
van de tarieven, betekent dat de tarieven niet kostengeoriënteerd zijn. De tarieven 
zijn daarmee in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 

Zienswijze Schiphol 
71. Schiphol reageert hierop dat zij deze redenering van IATA niet begrijpt. Volgens 

Schiphol ligt de bevoegdheid (en de verantwoordelijkheid) voor het vaststellen van de 
Non-Aviation bijdrage bij de aandeelhouders van Schiphol. Zij verwijst hierbij naar 
artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv jo. artikel 6 van het Bels. Schiphol wijst er 
vervolgens op dat de aandeelhouders de Non-Aviation bijdrage voor de komende 
tariefperiode, conform de wetgeving, vastgesteld hebben op € 0.82 

Beoordeling ACM 
72. Volgens artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv neemt de exploitant van de luchthaven 

bij de vaststelling van de tarieven een bijdrage in aanmerking uit de andere 
activiteiten dan de in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde 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. In de MvT staat nader uitgewerkt wat hierbij in acht wordt genomen.83  

 
73. Artikel 6 van het Bels stelt dat deze bijdrage wordt bepaald met in achtneming van (a) 

het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de 
onderneming waartoe de exploitant behoort in de tariefperiode en (b) het voor de 

 
81 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.8. 
82 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 5-6. 
83 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 15-16. 
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eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen 
van de onderneming waartoe de exploitant behoort. 

 
74. Op grond van artikel 8.25f, eerste lid, derde volzin, van de Wlv heeft een aanvraag 

geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de 
luchthaven artikel 8.25dd, eerste lid, van de Wlv heeft nageleefd. Ook staat in de 
MvT bij de Wlv het volgende: “Het besluit inzake de bepaling van een bijdrage uit de 
niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten en het niveau daarvan lenen 
zich uit hun aard niet voor een beoordeling door de Autoriteit Consument en Markt.”84 

 
75. De ACM is in het kader van een aanvraag bevoegd om te beoordelen of de tarieven 

ná doorvoering van de verplichte bijdrage voldoen aan de bij of krachtens de wet 
gestelde regels.85 

 
76. De ACM stelt daarom vast dat zij geen bevoegdheid heeft om het besluit dat de 

bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten bepaalt en de hoogte van deze bijdrage te 
beoordelen. De ACM kan enkel beoordelen of de tarieven na doorvoering van de 
bijdrage voldoen aan de materiële eisen van de tarieven, zoals de eis van 
kostenoriëntatie. De ACM stelt vast dat de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten 
door de aandeelhouders van Schiphol is vastgesteld op € 0 en dat Schiphol deze op 
correcte wijze in de tarieven heeft verwerkt. 

 
77. Gelet op het voorgaande is de ACM in het licht van de aanvraag niet gebleken van 

strijd met de eis van kostenoriëntatie van artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 

3.1.5. Verrekeningen uit verkeer en vervoer 

Inleiding 
78. De verrekeningen over het jaar 2020 die Schiphol in de vastgestelde tarieven heeft 

verwerkt, is – in termen van financiële impact – het belangrijkste punt dat partijen 
verdeeld houdt. Het totale te verrekenen bedrag bedraagt €482,9 miljoen. Daarnaast 
heeft Schiphol onder de noemer “vrijwillige bijdrage” €100 miljoen minder aan kosten 
in de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan. 

Samenvatting van de aanvragen (BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en 
Ryanair) 

79. BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair merken op dat de 
tariefverhoging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de verrekeningen die 
Schiphol, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv, doorvoert in de 
tarieven. De aanvragers betogen dat Schiphol middels deze verrekeningen de 
financiële gevolgen van de coronapandemie (vrijwel) geheel op haar gebruikers 
afwentelt. In feite dragen gebruikers niet alleen hun eigen lasten, maar ook die van 
Schiphol. Dit vinden zij, ten tijde van deze crisis, volstrekt onredelijk.86 De aanvragers 
stellen dat de verrekeningen niet voldoen aan de Wlv.  

 
84 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16 (onderstreping ACM). 
85 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. Zie ook het besluit van de ACM van 27 juni 2019 
(Transavia) (ACM/UIT/515539), randnummers 110-112. 
86 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2; aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; 
aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 1.4 en 2.14; aanvraag KLM Groep 
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80. Ten eerste voert IATA aan dat de verrekeningen over 2020 niet aan de eis van 

kostenoriëntatie voldoen omdat Schiphol ten onrechte niet meer kosten heeft 
vermeden. Dientengevolge zijn de tarieven in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van 
de Wlv. In dit verband wijst IATA op de toename van de operationele kosten en 
draagt IATA aan dat uit vergelijkingen van de gegevens van het jaarverslag van 
Schiphol met die van andere luchthavens blijkt dat sommige luchthavens meer 
hebben bereikt op het gebied van kostenverlaging dan Schiphol. Echter stelt IATA 
over te weinig informatie te beschikken om een beoordeling van de kostenefficiëntie 
te kunnen maken.87 Verder meent ACN dat Schiphol later en minder ingrijpende 
kostenreducties heeft doorgevoerd dan veel luchtvaartmaatschappijen. Zo heeft 
Schiphol volgens ACN niet aan haar crediteuren om een lastenverlaging gevraagd en 
heeft zij geen algehele stopzetting van haar projecten doorgevoerd.88  
 

81. Ten tweede stellen BARIN, KLM Groep en Ryanair dat de verrekeningsmogelijkheid 
in de Wlv niet bedoeld is om te verrekenen ten tijde van een dergelijke crisis.89 
BARIN is van mening dat de Wlv niet geschreven kan zijn voor een zo uitzonderlijke 
situatie als de coronacrisis. De Wlv moet dan ook in dat kader worden 
geïnterpreteerd.90  

 
82. Ten derde stellen easyJet c.s. en KLM Groep dat Schiphol de bevoegdheid om te 

verrekenen niet altijd (onverkort) kan toepassen. Zo betoogt KLM Groep dat voor 
verrekeningen een afzonderlijke redelijkheidseis van toepassing is, welke los moet 
worden gezien van het redelijkheidsvereiste dat is opgenomen in artikel 8.25dc, 
eerste lid, van de Wlv. KLM Groep leidt deze afzonderlijke redelijkheidseis voor 
verrekeningen af uit de tekst van artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv. Aangezien dit 
artikellid de mogelijkheid geeft om te verrekenen, is Schiphol niet verplicht om de 
verrekeningen over 2020 door te voeren.91  

 
83. Nu er voor Schiphol geen verplichting bestaat verrekeningen ten nadele van de 

aanvragers door te voeren, had Schiphol, aldus KLM Groep, tot de conclusie moeten 
komen dat zij – in dit geval – in redelijkheid geen gebruik kon maken van haar 
verrekeningsbevoegdheid. Hierbij verwijst KLM Groep ter analogie naar rechterlijke 
uitspraken over lastenverdeling in de huursector, waar een verdeling van 50/50 
redelijk werd bevonden.92 

 

 
(ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2; aanvraag Qatar 
Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3 
87 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.9-2.13; Zienswijze IATA (ACM/IN/675077), rn. 
25-26.  
88 Aanvraag ACN (ACM/IN/661718), p. 2. 
89 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-9; 
aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
90 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2. 
91 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), 
p. 9-12; zienswijze KLM Groep (ACM/IN/675074), p. 3; zienswijze easyJet c.s. 
(ACM/IN/675075), p. 10; hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 11 en 18-20. 
92 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 9-12. 
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84. In dit verband stellen easyJet c.s. dat zij verwachten dat Schiphol een redelijke lijn 
volgt en tenminste 50% van de gederfde inkomsten over de jaren 2020-2021 voor 
eigen rekening neemt.93 

 
85. Ten vierde betogen easyJet c.s. en KLM Groep dat de verrekeningen zoals 

voorgesteld door Schiphol in strijd zijn met de redelijkheidseis van artikel 8.25dc, 
eerste lid, van de Wlv. easyJet c.s. verwachten dat Schiphol een redelijke lijn volgt en 
tenminste 50% van de gederfde inkomsten voor eigen rekening neemt. Nu Schiphol 
dit nalaat handelt zij volgens easyJet c.s. in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, van 
de Wlv. KLM Groep betoogt dat het redelijkheidsvereiste, gelet op de huidige situatie 
in de luchtvaart en de financiële situatie van gebruikers, van Schiphol vergt dat wordt 
afgezien van verrekening over de jaren 2020 en 2021.94 

 
86. Ten vijfde betogen Qatar Airways en KLM Groep dat de verrekeningen die Schiphol 

toepast misbruik van haar economische machtspositie inhoudt. Hiermee gaan de 
verrekeningen in tegen de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen van 
misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie.95 Ook easyJet c.s. 
stellen dat aansluiting moet worden gezocht bij het mededingingsrecht. Om de 
redelijkheid te bepalen dient gekeken te worden naar omringende landen. easyJet 
c.s. wijzen hiervoor naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof 
kwam tot de conclusie dat moet worden uitgegaan van een benchmark om te komen 
tot een toets of de tarieven die in het voorliggende geval werden gehanteerd redelijk 
waren. Volgens easyJet c.s. moet worden gekeken naar wat er gebeurt in 
omliggende landen middels een benchmark en moet worden getoetst of er sprake is 
van objectieve, geschikte, verifieerbare criteria om die vergelijking te doen.96 

 
87. Ten zesde betogen Qatar Airways en Ryanair dat Schiphol wel de verplichting heeft 

tot het realiseren van een evenwichtige aanpak, omdat Schiphol de misgelopen 
tariefinkomsten kan verrekenen met haar nieuwe tarieven. Dit volgt uit de bijzondere 
verantwoordelijkheid die Schiphol heeft jegens de gebruikers van de luchthaven 
vanwege haar economische machtspositie. In andere woorden, er moet een balans 
zijn tussen de belangen van Schiphol en die van de gebruikers. Echter is het 
tariefvoorstel van Schiphol voor 2022-2024 zeker niet evenwichtig en dient het 
volgens Qatar Airways en Ryanair alleen ter bescherming van Schiphol.97 Ook 
BARIN benadrukt tijdens de hoorzitting dat Schiphol in de tariefstelling slechts 
rekening houdt met haar eigen belang.98 

 

 
93 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
94 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), 
p. 6-12, met name rn. 4.17. 
95 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para 2.3; Aanvraag KLM Groep 
(ACM/IN/661215), p. 5-6. 
96 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 11 en in zoverre verwezen wordt naar de 
uitspraak van 14 september 2017 van het Europese Hof van Justitie in zaak C-177/16, 
ECLI:EU:C:2017:689. 
97 Pleitnota Qatar Airways (ACM/IN/679502), rn. 7-13; pleitnota Ryanair (ACM/IN/679501), 
rn. 4-7 en 14; zienswijze Ryanair (ACM/IN/672384), p. 1-2; Hoorzittingsverslag 
(ACM/UIT/572368), p. 11.  
98 Pleitnota BARIN (ACM/IN/678915), p. 1. 
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88. In relatie tot een evenwichtige verdeling van de lasten merken aanvragers op dat 
Schiphol stelt wel degelijk te delen in de pijn en dat zij daarbij wijst op de vrijwillige 
bijdrage die onderdeel uitmaakt van de tariefstructuur. Aanvragers, waaronder 
easyJet c.s., IATA en KLM Groep, tekenen hierbij aan dat deze bijdrage in het niet 
valt bij het te verrekenen bedrag. Volgens de aanvragers bedraagt de eigen bijdrage 
in wezen € [VERTROUWELIJK], wat slechts neerkomt op ongeveer 
[VERTROUWELIJK]% van het te verrekenen bedrag over 2020 en 2021 (wat zij 
stellen op ongeveer € 1,2 miljard). Volgens de aanvragers doet deze zeer beperkte 
eigen bijdrage niet af aan het feit dat Schiphol middels de verrekeningen de 
financiële lasten van de crisis op gebruikers afwentelt. Er is daarmee dan ook geen 
redelijke lastenverdeling bereikt.99  

 
89. Tot slot stelt Qatar Airways subsidiair dat zij ondanks de coronacrisis al haar vluchten 

volgens schema heeft uitgevoerd en daarmee heeft voldaan aan haar deel van de 
voorziene opbrengst voor Schiphol. Naar mening van Qatar Airways is het niet 
terecht dat zij alsnog te maken krijgt met verrekeningen. Dit zou moeten worden 
gecorrigeerd door middel van een non-discriminatoire tariefdifferentiatie, pro rata 
naar daadwerkelijk gerealiseerde achtergebleven opbrengsten.100 

Zienswijze Schiphol 
90. De reactie van Schiphol komt samengevat neer op het volgende. 

 
91. Schiphol wijst erop dat artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv bepaalt dat zij als 

exploitant van de luchthaven bij een aanpassing van tarieven de verschillen 
verrekent tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten en kosten in verband 
met de prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, zoals 
dat volgt uit de financiële verantwoordingen.101 

 

92. De toepassing van de verrekensystematiek leidt ertoe dat Schiphol verplicht is 
meeropbrengsten aan havengelden terug te geven in de vorm van lagere tarieven in 
het jaar dat volgt op het jaar van de vaststelling van de financiële verantwoording. In 
het geval er sprake is van minderopbrengsten, kan Schiphol deze op grond van de 
Wlv in rekening brengen als verrekenbare post. In de periode tussen 2015 en 2017 
heeft onder andere deze toepassing ervoor gezorgd dat Schiphol haar tarieven een 
aantal keer (conform de wettelijke verrekensystematiek) naar beneden heeft 
bijgesteld ten gunste van de gebruikers (cumulatief ongeveer 25% daling in 3 jaar).102 

 

 
99 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 9-10; zienswijze IATA (ACM/IN/675077), rn. 
11; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 11; zienswijze KLM Groep 
(ACM/IN/675074), par. 3.8  
100 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), par. 2.3. 
101 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (easyJet c.s.) 
(ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6; reactie Schiphol 
(KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 
6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5. 
102 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) 
(ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6; reactie Schiphol 
(KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 
6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5-6. 
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93. Het teruggeven van meeropbrengsten en het verrekenen van gemiste inkomsten zijn 
volgens Schiphol twee kanten van dezelfde medaille binnen een regulerend kader 
dat het uitgangspunt van kostenoriëntatie hanteert. Dat kader bewerkstelligt dat 
Schiphol in relatief goede jaren de mogelijkheid ontbeert om financiële buffers te 
vormen met haar luchtvaartactiviteiten als de verkeer- en volumes hoger uitvallen 
dan geprognosticeerd bij de consultatie. De andere kant is dat de wettelijke 
verrekensystematiek in slechte tijden zorgt voor dekking van gemaakte kosten.103 

 
94. Verder stelt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie heeft laten zien dat zij bij het 

opstellen van haar tariefvoorstel een balans wil vinden tussen enerzijds het 
noodzakelijke geleidelijke herstel van haar financiële gezondheid en anderzijds het 
behoud van concurrerende tarieven, ook wel de dubbeldoelstelling.104 

 
95. Bij het zoeken naar de meest gebalanceerde uitkomst, gegeven deze 

dubbeldoelstelling, heeft Schiphol in haar tariefvoorstel een zogeheten vrijwillige 
bijdrage betrokken van € [VERTROUWELIJK]. Schiphol benadrukt dat zij haar 
tariefvoorstel opnieuw integraal heeft beoordeeld, mede naar aanleiding van 
ontvangen zienswijzen van gebruikers in reactie op het tariefvoorstel. De eigen 
bijdrage heeft zij bij vaststelling van de tarieven verhoogd naar € 100 miljoen. Dit 
heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de tarieven. Schiphol hecht eraan te 
benadrukken dat deze € 100 miljoen los staat van de kosten voor de 
reorganisatievoorziening van € 45,4 miljoen.105 

 
96. De stelling van diverse aanvragers dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter 

compensatie van een calamiteit, is volgens Schiphol onjuist. De Wlv en het Bels 
gaan namelijk altijd uit van een vaststelling van verrekeningen voor verkeer en 
vervoer, waarbij in de wet (anders dan bijvoorbeeld KLM Groep stelt) geen 
uitzonderingen zijn opgenomen voor wat betreft ‘calamiteiten’. Of anders gezegd, 
artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv moet altijd worden toegepast en leidt er altijd 
toe dat verrekeningen voor verkeer en vervoer worden opgenomen in de financiële 
verantwoording. In de Wlv en het Bels is daarnaast voorzien in specifieke bepalingen 
voor verrekeningen die het gevolg zijn van "uitzonderlijke en onvoorziene 
omstandigheden".106 

 
97. De COVID-19 pandemie wordt in de NvT bij het (gewijzigde) Bels expliciet 

aangemerkt als "uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid."107 Schiphol stelt dat 
de wijze van verrekening juist vanwege de COVID-19 pandemie (en omdat de 

 
103 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) 
(ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-7; reactie Schiphol 
(KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 
6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 6. 
104 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) 
(ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-7; reactie Schiphol 
(KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 8-9; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), 
p. 7; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 8. 
105 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), p. 5. 
106 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 8; reactie Schiphol (KLM Groep) 
(ACM/IN/666799), p. 7; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 7. 
107 Staatscourant 2021, 39596, p. 4. 
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wetgever onderkende dat moest worden verrekend) is aangepast ten gunste van 
gebruikers.108 

 
98. In dit verband verwijst Schiphol ook naar de toelichting die zij in haar individuele 

reactie heeft gegeven op de aanvragen van ACN, KLM Groep en Ryanair waarin zij 
uitvoerig heeft uitgelegd dat zij het regulerend kader van de Wlv heeft toegepast met 
oog voor haar gebruikers. Niet alleen door af te zien van haar wettelijke bevoegdheid 
om tarieven opnieuw vast te stellen (“open te breken”) als gevolg van diezelfde 
“uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden”, maar ook door een wijziging van de 
verrekensystematiek van het Bels te initiëren bij het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat waarmee de tarieven effectiever kunnen worden geëgaliseerd.109 

 
99. Vergelijkingen door de aanvragers met casuïstiek op het gebied van het 

mededingingsrecht in vrije sectoren gaan volgen Schiphol mank. Eén van de 
kernaspecten van de Wlv-regulering behelst de wettelijke eis van algehele 
kostenoriëntatie zoals die is neergelegd in artikel 8.25 dc, derde lid, van de Wlv, met 
een gereguleerd redelijk rendement en verrekeningen voor onder meer verkeer en 
vervoer.110 

 
100. Het wettelijke instrument van de verrekenbare posten zorgt uiteindelijk voor dekking 

van de kosten. Een niet-gereguleerde onderneming zou bij een toegenomen vraag 
haar tarieven kunnen verhogen. Schiphol kan dat niet doen en moet in geval van 
meeropbrengsten dan geconsulteerd verrekenen met de gebruikers. Het wettelijke 
instrument van verrekenen van de Wlv en de verrekenregels van het Bels zijn 
daarmee een noodzakelijk en gerechtvaardigd correctiemechanisme om te bereiken 
dat het kostenniveau wordt gedekt dat de basis was voor de geconsulteerde 
opbrengsten.111 

 
101. Wanneer het standpunt van de aanvragers wordt gevolgd, zou dit voor Schiphol 

feitelijk een verplichting opleveren om in het geval van lagere verkeer- en 
vervoeraantallen in enig jaar luchtvaartactiviteiten onder het kostenniveau te leveren. 
Dit terwijl de Wlv voorschrijft dat de tarieven van Schiphol voor het geheel van de 
luchtvaartactiviteiten kostengeoriënteerd zijn.112 

Beoordeling ACM 
102. De ACM stelt vast dat Schiphol de gederfde inkomsten uit het jaar 2020 (met aftrek 

van de bespaarde variabele kosten) als gevolg van de coronapandemie in 2023 en 
2024 verrekent. Het totale te verrekenen bedrag uit het jaar 2020 bedraagt in totaal 
€482,9 miljoen. Daarnaast heeft Schiphol vrijwillig €100 miljoen minder aan kosten in 
de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan.113 

 
108 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 8; reactie Schiphol (KLM Groep) 
(ACM/IN/666799), p. 7; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 7. 
109 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (KLM Groep) 
(ACM/IN/666799), p. 8; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 8. 
110 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 8; reactie Schiphol (Ryanair) 
(ACM/IN/666803), p. 8. 
111 Pleitnota Schiphol (ACM/IN/679504), p. 8-9.  
112 Pleitnota Schiphol (ACM/IN/679504), p. 8-9. 
113 Reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 6. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/21/168012, ACM/21/168013, ACM/21/168015, ACM/21/168016, ACM/21/168017, 

ACM/21/168021 en ACM/21/168035. Documentnr. ACM/UIT/574270 

 

 
 
 

27/99 

 
103. Voorts stelt de ACM vast dat Schiphol de door de coronapandemie gederfde 

inkomsten (met aftrek van bespaarde variabele kosten) uit het jaar 2021 in de 
volgende tariefperiode (2025-2027) wil verrekenen. Op grond van artikel 8.25dg, 
eerste lid, van de Wlv volgt het te verrekenen bedrag uit de financiële 
verantwoording. Zoals reeds opgemerkt in randnummer 52 is de financiële 
verantwoording van het jaar 2021 is nog niet vastgesteld. De verrekeningen van het 
jaar 2021 zijn niet verwerkt in de vastgestelde tarieven en vormen daarom geen 
onderdeel van de huidige beoordeling.  

 
104. Artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv bepaalt dat Schiphol er jaarlijks voor kan kiezen 

haar tarieven aan te passen met het oog op de door de gebruikers aan Schiphol op 
grond van art. 8.25dg Wlv verschuldigde verrekeningen. Schiphol heeft – voor zover 
hier van belang – de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke opbrengsten 
en kosten, in verband met de prognoses en de realisatie van het volume van het 
verkeer en vervoer, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv verrekend. In 
dit geval hebben de verrekeningen betrekking op een dekking voor daadwerkelijk 
gemaakte kosten, waar, door de sterke terugval van volumes van verkeer en vervoer, 
geen inkomsten tegenover hebben gestaan. 

De verrekeningen zijn kostengeoriënteerd  
105. Artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv stelt de eis dat de tarieven van Schiphol voor het 

geheel van de activiteiten kostengeoriënteerd zijn. Enerzijds beschermt het vereiste 
van kostenoriëntatie gebruikers van de luchthaven tegen excessieve tarieven, 
anderzijds verzekert dit vereiste dat de exploitant van de luchthaven zijn kosten kan 
terugverdienen.114 Verrekeningen dienen evenzeer aan dit vereiste van 
kostenoriëntatie te voldoen.115 Dit houdt in dat de ACM dient na te gaan of de 
verrekeningen – op grond van (sterk) teruggelopen volumes van het verkeer en 
vervoer – in strijd zijn met het vereiste van kostenoriëntatie.  

 
106. De ACM stelt vast dat in overeenstemming met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv 

het te verrekenen bedrag volgt uit de financiële verantwoording. Volgens de 
financiële verantwoording bedraagt het te verrekenen bedrag voor 2020 € 528,5 
miljoen.116 De ACM heeft zich in haar voorlopige bevindingen over de financiële 
verantwoording op het standpunt gesteld dat Schiphol een bedrag van € 45,3 miljoen 
(de post “voorziening voor reorganisatie”) niet zou mogen meerekenen.117 Schiphol 
heeft er vervolgens voor gekozen om dit bedrag niet op te nemen in de 
verrekeningen. Ook heeft Schiphol een correctie van € 0,3 miljoen verwerkt. Dit heeft 
geresulteerd in een te verrekenen bedrag van € 482,9 miljoen.118 Daarnaast heeft 
Schiphol € 100 miljoen minder in de tarieven verwerkt onder de noemer van 
“vrijwillige bijdrage”. 

 

 
114 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p.12. 
115 Rb Rotterdam, 20 januari 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BI2855, r.o. 2.6. 
116 Amsterdam Airport Schiphol Regulatory Accounts, Financial Year 2020, kenmerk: 
ACM/IN/617179, p 59. 
117 Brief van de ACM van 30 juli 2021, kenmerk: ACM/UIT/559197. 
118 Reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 6. 
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107. Voor zover IATA en ACN betogen dat het te verrekenen bedrag niet 
kostengeoriënteerd zou zijn, omdat Schiphol zich onvoldoende heeft ingespannen 
om kosten te beperken, slaagt dit niet. De door Schiphol behaalde 
efficiëntieresultaten over 2020 maken geen deel uit van de wettelijke verrekeningen, 
zoals opgesomd in artikel 8.25dg van de Wlv. De bepaling van de wettelijke 
verrekeningen is beschreven in het toerekeningssysteem 2019-2021.119 Hieruit blijkt 
ook dat verrekening van efficiëntieverschillen niet plaatsvindt.  

 
108. Het door Schiphol vastgestelde te verrekenen bedrag voldoet derhalve aan het 

vereiste van kostenoriëntatie. Gegeven artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv heeft 
Schiphol de mogelijkheid om verrekeningen in de door haar vastgestelde tarieven 
door te voeren.  

De verrekeningsmogelijkheid kan ook worden toegepast bij een crisis 
109. Voor zover BARIN, IATA, KLM Groep en Ryanair hebben aangevoerd dat de 

verrekeningsmogelijkheid in de Wlv niet bedoeld is om verrekeningen door te voeren 
die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis, volgt de ACM dit betoog niet. Ten 
eerste geeft de formulering van de bepalingen, die betrekking hebben op 
verrekeningen, geen aanknopingspunten voor het standpunt dat in het geval van een 
crisis, zoals hier aan de orde, geen verrekening zou kunnen plaatsvinden. Ten 
tweede zijn in de Wlv en het Bels bepalingen opgenomen met betrekking tot 
verrekeningen in het geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. 
Artikel 20, zesde en zevende lid, van het Bels, bevat immers bepalingen over de 
spreidingen van de verrekeningen op basis van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv, 
in het geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. Dat de 
coronapandemie een crisis van ongekende omvang is, die niet te voorzien was bij de 
totstandkoming van de Wlv, leidt niet tot de conclusie dat dit buiten de reikwijdte van 
voornoemde bepalingen zou vallen. 

De beslissing van Schiphol om wel of niet (geheel) te verrekenen is niet onderworpen aan 
een afzonderlijke redelijkheidseis 

110. Voor zover de aanvragers betogen dat op de verrekeningen een afzonderlijke 
redelijkheidseis van toepassing is, die los moet worden gezien van het 
redelijkheidsvereiste dat is opgenomen in artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, 
overweegt de ACM als volgt. De ACM stelt vast dat artikel 8.25d, vijfde lid, van de 
Wlv Schiphol de mogelijkheid geeft om verrekeningen ten nadele van gebruikers in 
haar tarieven door te voeren. Zoals easyJet c.s., Qatar Airways en KLM Groep 
terecht stellen, is artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv echter niet geformuleerd als een 
verplichting, waardoor het Schiphol is toegestaan geheel of gedeeltelijk af te zien van 
verrekeningen die zouden leiden tot een tariefsverhoging.120  

 
111. Anders dan aanvragers stellen, leidt het feit dat artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv 

geen verplichting tot verrekening voorschrijft, niet tot de conclusie dat de ACM de 

 
119 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 
2019-2021, para. 5.2.6. 
120 Zie in dit kader ook de toelichting in de MvT. “Ingevolge artikel 8.25d, vijfde lid, is het de 
exploitant van de luchthaven […] toegestaan om […] geheel of gedeeltelijk af te zien van een 
verrekening van het bedrag uit een bepaalde categorie indien de verrekening van die post zou leiden 
tot een tariefsverhoging.”, Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 24. 
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beslissing van Schiphol om wel of niet (geheel) te verrekenen op redelijkheid kan 
toetsen. Indien de ACM een dergelijke toetsing zou uitvoeren en hieraan de gevolgen 
zou verbinden die aanvragers voorstaan, zou een dergelijke toetsing immers leiden 
tot een verplichting voor Schiphol om luchtvaartdiensten te leveren onder het 
kostenniveau dat de grondslag vormde voor de kostengeoriënteerde tarieven voor 
het jaar 2020. Hiermee zou het wettelijk systeem van kostenoriëntatie worden 
doorkruist. 

Het redelijkheidsvereiste uit de Wlv is niet van toepassing op verrekeningen 
112. Voor zover aanvragers betogen dat de ACM op basis van de Wlv de verrekeningen 

afzonderlijk op redelijkheid in de zin van de Wlv dient te beoordelen, volgt de ACM dit 
betoog niet. Het redelijkheidsvereiste van artikel 8.25dc van de Wlv stelt dat de 
tarieven redelijk moeten zijn. Nu verrekeningen niet kunnen worden aangemerkt als 
tarieven vallen deze niet onder de reikwijdte van artikel 8.25dc van de Wlv. 

De verrekeningen zijn niet in strijd met de doelstelling van de Wlv 
113. Ten aanzien van het betoog van aanvragers dat de verrekeningen in strijd zijn met de 

doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen dat Schiphol misbruik maakt van 
zijn economische machtspositie, merkt de ACM op dat één van de mechanismen die 
de wet voorschrijft ter voorkoming hiervan het systeem van kostenoriëntatie is. Nu uit 
dit besluit blijkt dat de verrekeningen voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie, 
kunnen de aanvragers niet worden gevolgd in de stelling dat Schiphol bij het 
doorvoeren hiervan misbruik maakt van haar machtspositie. Zie ook in dit kader de 
beoordeling van de ACM in randnummers 31 en 32. 

De ACM kan de verdeling van de verrekeningen niet beoordelen.  
114. Gelet op bovenstaande overwegingen, ziet de ACM geen ruimte om op basis van de 

Wlv de verdeling van de verrekeningen te beoordelen. Dit betekent dat de ACM niet 
inhoudelijk kan beoordelen of Schiphol een goede balans heeft gevonden tussen de 
betrokken belangen bij het bepalen van de verrekeningen en of de verdeling eerlijk of 
gebalanceerd is. 

 
115. De ACM merkt verder op dat met de Wlv is gekozen voor een model waarbij Schiphol 

haar kosten doorberekent aan de gebruikers van de luchthaven. Vanuit de geest en 
de systematiek van de Wlv bezien volgt niet dat Schiphol een andere verdeling van 
coronaverliezen had moeten hanteren. Ten eerste werkt de verrekenmogelijkheid 
beide kanten uit. Bij hogere verkeers- en vervoersaantallen dan geprognosticeerd 
moet Schiphol ook de winsten verrekenen met haar gebruikers. De keerzijde van dit 
systeem is dat Schiphol dan ook de verliezen moet kunnen verrekenen als het aantal 
passagiers en vliegbewegingen achterblijven ten opzichte van de prognoses. Ten 
tweede blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever bij de bepaling van de 
vermogensrendementskosten (de WACC) die Schiphol mag verwerken in de 
tarieven, rekening heeft gehouden met het feit dat Schiphol mag verrekenen. Dit 
heeft ertoe geleid dat luchtvaartmaatschappijen relatief lagere tarieven hebben 
betaald en zullen blijven betalen voor het gebruik van luchthavendiensten. 
Daartegenover staat dat de luchtvaartmaatschappijen ook het risico dragen van 
(zowel negatieve als positieve) schommelingen van de verkeers- en 
vervoersaantallen. 
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Voor de door Qatar Airways voorgestelde differentiatie van de tarieven per gebruiker 
bestaat geen grondslag in de Wlv 

116. De ACM kan het betoog van Qatar Airways, dat zij ten onrechte alsnog te maken 
krijgt met verrekeningen, omdat zij in 2020 al haar vluchten volgens schema heeft 
uitgevoerd, niet volgen. Zoals eerder overwogen dienen individuele tarieven te 
voldoen aan de eisen van redelijkheid en non-discriminatie. Wanneer de tarieven, 
zoals Qatar Airways voorstelt, per gebruiker zouden worden gedifferentieerd, zou dit 
inhouden dat er voor dezelfde dienst verschillende tarieven zouden worden 
gehanteerd. Dit zou ertoe leiden dat niet meer aan het vereiste van non-
discriminatoire tarieven wordt voldaan. Voor de door Qatar Airways voorgestelde 
aanpassing van de tarieven bestaat derhalve geen grondslag in de Wlv. 

 
117. Gelet op het voorgaande is de vaststelling van de tarieven en voorwaarden niet in 

strijd met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv. Ook biedt de Wlv de ACM geen 
ruimte voor een beoordeling van de verrekeningen op grond van artikel 8.25dc, 
eerste lid, van de Wlv, waarmee geen sprake kan zijn van strijdigheid met artikel 
8.25dc, eerste lid, van de Wlv. 

3.1.6. Hoogte van de WACC 

3.1.6.1. De hoogte van de WACC in samenhang met verrekeningen 

Samenvatting van de aanvragen (KLM Groep)121 
118. De aanleiding voor de wettelijke verankering van de verrekeningsmogelijkheid vormt 

volgens KLM Groep de situatie in 2003 waarin sprake was een van onderschatting 
van vervoersvolumes met als gevolg een te hoog gerealiseerd rendement aan het 
eind van het jaar. In 2010 hebben Arnoud Boot en Jeroen Ligterink122 over de 
methode van vaststelling van de WACC voor Schiphol een rapport geschreven, in de 
context van de evaluatie van de Wlv en in opdracht van het Ministerie. Dit rapport 
vermeldt over het door KLM Groep opgebrachte punt dat Schiphol had toegezegd om 
bepaalde verschillen ten aanzien van de gerealiseerde opbrengsten en kosten, 
vergeleken met de geprognosticeerde waarden, met ingang van 2003 te zullen 
verrekenen met de gebruikers een jaar later. Daarmee heeft Schiphol in overleg met 
de gebruikers besloten om vooruit te lopen op de nieuwe wet- en regelgeving die na 
2006 in werking is getreden. 

 
119. De wettelijke verrekeningsplicht voor Schiphol vormde aldus een bescherming voor 

gebruikers tegen (bewust of onbewust) te laag ingeschatte prognoses van 
vervoersvolumes. Tegelijkertijd heeft de wetgever Schiphol bescherming willen 
bieden voor overschattingen van vervoersvolumes, door Schiphol ook de 
mogelijkheid te bieden om te verrekenen in het geval van vooraf te hoog ingeschatte 
volumes. Op deze manier haalt de regeling druk af van de inschatting van de 
prognoses en wordt ondanks het hanteren van prognoses nog steeds aangesloten bij 
het principe van kostenoriëntatie en de mogelijkheid voor Schiphol om een redelijk 
rendement te behalen. 

 
 

121 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), pagina 7 e.v. 
122 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7. Arnoud Boot en Jeroen Ligterink, 
Cost of capital Schiphol: Herijking parameters WACC, Eindrapport, 8 december 2010. 
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120. De verrekeningsmogelijkheid is volgens KLM Groep echter niet bedoeld om het risico 
van vraaguitval als gevolg van calamiteiten volledig af te wentelen op gebruikers. Het 
WACC-rapport geeft hierover aan: 

 
“De kredietcrisis illustreert wel dat het verrekeningsysteem invloed heeft. (…). Maar hoe 
dan ook, een werkelijke calamiteit (zoals bijvoorbeeld een aswolk waardoor er zes 
maanden niet gevlogen kan worden) leent zich niet voor ex post verrekening. De bedrijfstak 
als geheel is door de calamiteit zwaar beschadigd. Hoe kan men dan een periode later 
Schiphol compenseren voor de geleden schade?” 
 

121. Ook wijst KLM Groep erop dat Schiphol in het verleden bij discussies over de 
vaststelling van de hoogte van de WACC juist heeft aangegeven in slechte tijden niet 
te kunnen verrekenen: 

 
“Schiphol ziet problemen als gevolg van de in haar ogen te lage WACC voor aviation en het 
feit dat ze in slechte tijden niet de verrekeningen naar airlines kan doorvoeren. Een hogere 
market based WACC voor de aviation till is volgens Schiphol nodíg om een redelijk 
rendement voor haar aandeelhouders te waarborgen, financiële stabiliteit te bewaren (A-
rating) en ook om het vereiste niveau van investeringen te kunnen bereiken.” 
 
Het vierde bezwaar is dat volgens Schiphol het risicoprofiel van de aviation activiteit hoger 
blijkt te zijn dan aangenomen bij het opstellen van de wet. Daarnaast blijkt het toegestane 
rendement in de praktijk aanzienlijk lager dan werd beoogd bij het opstellen van de wet. 
Ten dele wordt dit veroorzaakt door de korte verrekeningsperiode, en de aarzeling van 
Schiphol om daadwerkelijk tegenvallers te verrekenen in hogere tarieven in de komende 
periode indien dit voor de gebruikers een extra tariefsverhoging tot gevolg heeft in een 
slecht jaar. 
 
Het blijkt dat Schiphol in de praktijk in periodes waarin de volumes relatief laag zijn (en het 
dus slecht gaat met de gebruikers) de tarieven vaststelt zodanig dat de RONA123<WACC. 
Bovendien kiest zij er in slechte periodes voor om (soms) niet te verrekenen. Dit laatste 
betekent dat Schiphol tracht mee te ademen met de luchtvaart industrie door zelf een deel 
van het risico op zich te nemen. Dit mee-ademen duidt dus op risico voor Schiphol, en 
bovendien een gemiddeld verlies op aviation omdat meevallers altijd moeten worden 
verrekend. Dit gemiddeld verlies op aviation kan deels weer worden gecompenseerd door 
minder verlies (of hogere winst) op non-aviation activiteiten.”124 
 

122. De onderzoekers hebben destijds specifiek ingezoomd op de relatie tussen de 
verrekeningsmogelijkheid, het risicoprofiel voor Schiphol en de hoogte van een 
redelijk rendement in de vorm van de WACC. Zij kwamen tot het oordeel dat de 
verrekeningsmogelijkheid voor Schiphol een (sterk) verlagend effect heeft op het 
bedrijfsrisico in vergelijking tot het risico van vergelijkbare luchthavens, en dat dit 
aanleiding vormt om de WACC naar beneden bij te stellen: 

 
123. “Het verrekeningsysteem dat wordt gehanteerd zorgt ervoor dat Schiphol in principe 

het risico van volume effecten kan afwentelen op de gebruikers. Hierdoor wordt het 
risicoprofiel van Schiphol kleiner ten opzichte van de situatie waarin Schiphol niet kan 
verrekenen. De wijze waarop op andere luchthavens (al dan niet) verrekeningen 

 
123 RONA staat voor ”Return On Net Assets” 
124 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7, p. 29. 
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plaatsvinden, beïnvloedt de relevantie voor Schiphol voor daar bepaalde bèta's. Voor 
zover elders gemiddeld minder kan worden verrekend is de daar bepaalde bèta een 
overschatting van het (theoretische) risicoprofiel van Schiphol met een 
dienovereenkomstige noodzaak tot een neerwaartse aanpassing in bèta en de aldus 
bepaalde WACC voor Schiphol. Op andere - buitenlandse - luchthavens lijken de 
mogelijkheden voor verrekeningen beperkter. Dit zou er op wijzen dat Schiphol een 
lager risico loopt vergeleken met luchthavens in andere landen.”125 

 
124. Overigens is de WACC in de toenmalige evaluatie van de Wlv niet verlaagd maar via 

een aanpassing in de systematiek juist substantieel verhoogd. Dat versterkt dus 
alleen maar de eerder geconstateerde discrepantie tussen de hoogte van de WACC 
en het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol. 

 
125. In reactie op de consultatie voor de tarieven en voorwaarden hebben enkele 

gebruikers aangegeven dat Schiphol niet enerzijds het volledige volumerisico in het 
geval van (ongekende) vraaguitval volledig op gebruikers kan afwentelen en 
anderzijds een WACC kan hanteren gebaseerd op het risicoprofiel van luchthavens 
die een dergelijke afwentelingsmogelijkheid niet kennen. In reactie stelt Schiphol dat 
zij al een lage WACC hanteert en dat zij bovendien wel degelijk zelf risico draagt, 
specifiek vanwege (i) de voorfinanciering van de uitgestelde verrekeningen en (ii) de 
vrijwillige eigen bijdrage. 

 
126. KLM Groep betwijfelt of de WACC inderdaad laag is vergeleken bij relevante andere 

luchthavens wanneer op juiste wijze rekening wordt gehouden met het 
daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol, gelet op de huidige positie van Schiphol - 
die haaks staat op de eerdere positie die hierboven is aangehaald - dat zij zelfs het 
financiële risico van een ongekende vraaguitval op gebruikers kan en zal afwentelen. 

Zienswijze Schiphol 
127. Schiphol stelt dat naast de systematiek van verrekeningen ook de wijze waarop de 

WACC voor luchtvaartactiviteiten wordt bepaald, wettelijk vastgelegd is in de Wlv en 
het Bels. Schiphol heeft bij de tariefvaststelling de WACC vastgesteld in 
overeenstemming met wettelijke bepalingen. De uitkomst van de WACC-berekening 
hangt in belangrijke mate samen met de hiervoor beschreven systematiek van 
verrekeningen. Het marktrisico op de gereguleerde luchtvaartactiviteiten wordt door 
deze verrekensystematiek namelijk verlaagd en dit heeft een verlagend effect op de 
WACC. Volgens Schiphol heeft zij ten opzichte van haar concurrenten een van de 
laagste WACC-niveaus, hoewel deze voor de tariefperiode 2022-2024 naar boven 
toe is bijgesteld vanwege de verhoogde marktrisico's als gevolg van de COVID-19 
crisis. 126 

 
128. Wat daar ook van zij, de huidige WACC-berekening is volgens Schiphol onbetwist 

volledig conform de Wlv en het Bels. Om die reden zijn ook de vele verwijzingen naar 
citaten uit verouderde documenten, zelfs daterend van voor de inwerkingtreding van 
de Wlv, niet relevant. Ongeacht wat Schiphol daar tegenwoordig ook van vindt, is 
Schiphol verplicht om de WACC-berekening van de Wlv en het Bels te volgen.127 

 
125 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7, p. 11. 
126 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
127 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
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129. Uit het voorgaande volgt volgens Schiphol dat de stelling van KLM Groep dat de 

verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, onjuist is.128 

Beoordeling ACM 
130. Het door KLM Groep aangehaalde rapport heeft inderdaad een rol gespeeld in de 

evaluatie van de Wlv 2013. Na het rapport van prof. Boot is een actualisatie van dit 
onderzoek uitgevoerd door het bureau Boer & Croon.129 Dit bureau heeft geadviseerd 
om de methodiek van een aantal WACC-parameters bij te stellen, waaronder ook de 
asset bèta. De aanpassing van de methodiek is toegelicht in de NvT van het Bels: 

 
131. “Ten aanzien van de berekening van de Asset Beta geldt dat een groot aantal 

verrekeningen van kracht is, wat in elk geval in theorie zou moeten leiden tot een 
verlaging van de Asset Beta. De Asset Beta is de maatstaf voor het markt risico dat 
verbonden is aan de activiteiten waarvoor de Regulatory Asset base van de 
exploitant van de luchthaven ten dienste staat. Er is voor gekozen om uit te gaan van 
een lagere Asset Beta door deze in het systeem op een meer generieke manier aan 
de onderkant van een range te kiezen: eerst wordt de bandbreedte van de twee- en 
vijfjaars mediaan Asset Beta van de luchthavens in de gehele peergroup bepaald, 
waarna de onderkant van deze bandbreedte gekozen.”130 

 
132. Hieruit blijkt dat de wetgever rekening heeft gehouden met de relatie tussen het 

wettelijk mogen verrekenen en het risicoprofiel. In Bijlage C bij artikel 32 van het Bels 
is beschreven op welke wijze de asset bèta berekend dient te worden. Deze 
berekening van de WACC voor de tarieven van Schiphol is door Schiphol toegelicht 
in een document dat tijdens de consultatie ter beschikking is gesteld131. De ACM 
heeft vastgesteld dat Schiphol eerst de bandbreedte van de twee- en vijfjaars 
mediaan asset bèta van de luchthavens in de gehele peergroup heeft bepaald, 
waarna voor de onderkant van deze bandbreedte is gekozen. 

 
133. Voor zover het betoog van KLM Groep ziet op de stelling dat de 

verrekenmogelijkheid niet ziet op verrekeningen als gevolg van een calamiteit die de 
gehele bedrijfstak raakt, verwijst de ACM naar haar overweging in randnummer 109. 
Dat Schiphol in een rapport van vóór de totstandkoming van de Wlv heeft 
aangegeven dat zij er “in slechte periodes voor [kiest] om (soms) niet te verrekenen”, 
doet hier niet aan af.  

 
134. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

 
3.1.6.2. De referentiegroep voor de bèta is onjuist vastgesteld 

Samenvatting van de aanvragen (IATA, Ryanair) 
135. IATA stelt dat de artikelen 20 en 21 van het Bels onjuist zijn toegepast. De lezing die 

Schiphol aan het verrekeningsmechanisme geeft impliceert dat Schiphol volledig 

 
128 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
129 Actualisatie parameters WACC Schiphol, kenmerk: ACM/IN/682468. 
130 Staatsblad 2017, 187, p. 49-50. 
131 Reactie Schiphol m.b.t. de WACC (ACM/IN/672299); reactie Schiphol aanvullende vraag 
m.b.t. de WACC (ACM/IN/672343). 
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gevrijwaard is van risico’s die voortvloeien uit verkeersfluctuaties, zelfs in 
onvoorziene omstandigheden, en dit risico volledig af kan wentelen op de 
luchtvaartmaatschappijen. Dit is volgens IATA een onjuiste lezing van deze bepaling. 
IATA wijst hierbij op de WACC die wel degelijk een dergelijk risico incalculeert, omdat 
bij de vaststelling van de bèta van Schiphol een vergelijking is gemaakt met 
luchthavens die dit risico wel dragen. Schiphol wordt zo gecompenseerd voor een 
risico dat zij feitelijk niet draagt. IATA is van oordeel dat een correctie dient te worden 
toegepast bij de referentiegroep, zodanig dat recht wordt gedaan aan het 
substantieel lagere risicoprofiel van de luchthavens als gevolg van andere nationale 
wetgeving ten aanzien van verrekeningen.132 

  
136. Ryanair stelt dat de voorgestelde WACC (3,21%) excessief is doordat de bèta onjuist 

is vastgesteld. De luchthavens die deel uitmaken van de referentiegroep hebben een 
hoger risicoprofiel dan Schiphol omdat zij in tegenstelling tot Schiphol minder of geen 
mogelijkheden hebben om te verrekenen. Daarom zullen hun bèta’s hoger zijn dan 
die van Schiphol.133 

Zienswijze Schiphol 
137. Schiphol stelt dat zij het verrekeningsmechanisme uit het Bels wel juist heeft 

toegepast. Het mechanisme houdt in dat Schiphol meeropbrengsten teruggeeft aan 
de sector in de vorm van lagere tarieven in de opvolgende jaren. De keerzijde is dat 
Schiphol gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten in slechte tijden.134  

 
138. Verder stelt Schiphol dat de methode voor het vaststellen van de WACC in de wet is 

vastgelegd en deze methode ook is gevolgd. De punten die IATA en Ryanair met 
betrekking tot de WACC naar voren brengen zijn volgens Schiphol overigens niet 
relevant voor de juridische beoordeling van de tarieven. De aangevoerde punten zien 
op de totstandkoming van de WACC en niet op de toepassing van de Wlv in het 
kader van de vaststelling van de tarieven.135 

 
139. Schiphol merkt op dat zij ten opzichte van haar concurrenten een van de laagste 

WACC-niveaus heeft, hoewel deze voor de tariefperiode 2022-2024 naar boven toe 
is bijgesteld vanwege de verhoogde marktrisico's als gevolg van de COVID-19 
crisis.136 

Beoordeling ACM 
140. In het Bels is beschreven hoe de referentiegroep voor de bèta van de WACC van 

Schiphol dient te worden vastgesteld. Hierin is bepaald dat Schiphol een voorstel 
doet voor de selectie van een zo groot mogelijk aantal (en te allen tijde ten minste 

 
132 Aanvraag IATA (ACM/IN/662096), p. 9 e.v. 
133 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag Ryanair 
(ACM/IN/663931) (ACM/IN/663931), p. 2. 
134 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) 
(ACM/IN/666803), p. 5-8. 
135 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) 
(ACM/IN/666803), p. 5-8. 
136 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) 
(ACM/IN/666803), p. 5-8. 
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vier) zo representatieve mogelijke beursgenoteerde luchthavens.137 Schiphol heeft dit 
voorstel gepresenteerd in het Concept toerekeningsysteem, dat bijlage was bij het 
Ontwerpbesluit van de ACM.138 Over dit onderdeel van het toerekeningsysteem (TS) 
zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend. Daarmee is dit onderdeel in 
het definitieve TS bepalend voor de referentiegroep van luchthavens. Schiphol is bij 
de bepaling van de WACC uitgegaan van deze referentiegroep, en heeft hiermee in 
overeenstemming met het Bels en het TS gehandeld. 

 
141. Tijdens de hoorzitting heeft de ACM aan partijen gevraagd waarom zij geen 

zienswijze hebben ingebracht op het Ontwerpbesluit. Bij de preconsultatie met 
Schiphol heeft IATA gesproken over de wel of niet juiste samenstelling van de 
peergroep voor de beoordeling van de vraag hoe de WACC moet worden 
vastgesteld. IATA heeft aangegeven het niet eens te zijn met de samenstelling van 
de referentiegroep. De argumenten daarvoor staan in de aanvraag en pleitnota van 
IATA. In de consultatiefase is niet duidelijk gemaakt dat daartegen bezwaar kon 
worden gemaakt via een separaat consultatieproces.139 De ACM is van oordeel dat 
Schiphol niet de verplichting heeft om de belanghebbenden te informeren over de in 
de Wlv voorgeschreven (consultatie-)procedures. De ACM heeft op 2 april 2021 het 
“ontwerpbesluit goedkeuring TS” gepubliceerd.140 De samenstelling van de 
referentiegroep maakte onderdeel uit van het ontwerp TS.141 Belanghebbenden zijn 
in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze in te dienen. 

 
142. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden zijn 

vastgesteld in strijd met de artikelen 20 en 21 van het Bels. De ACM concludeert dat 
de aanvragen van IATA en Ryanair op dit onderdeel niet slagen. 

3.1.7. Conclusie grond 1 

143. Gelet op het voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 
  

 
137 Bijlage bij artikel 32 van het Bels. 
138 Consultatie ontwerpbesluit goedkeuring Toerekeningssysteem Schiphol 2022-2024. Zie: 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-
toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024. 
139 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 21. 
140 Ontwerpbesluit van de ACM van 2 april 2021 (Ontwerpbesluit goedkeuring 
Toerekeningssysteem  
Schiphol 2022-2024). Zie: https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-
goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024  
141 Toerekeningssysteem 22-24 luchtvaartactiviteiten Royal Schiphol Group op luchthaven 
Schiphol, p. 93. Zie: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/toerekeningssysteem-
luchtvaartactiviteiten-royal-schiphol-group-op-luchthaven-schiphol.pdf. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/toerekeningssysteem-luchtvaartactiviteiten-royal-schiphol-group-op-luchthaven-schiphol.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/toerekeningssysteem-luchtvaartactiviteiten-royal-schiphol-group-op-luchthaven-schiphol.pdf
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3.2. Grond 2: Consultatie tarieven en voorwaarden  

3.2.1. Inleiding 

144. Op basis van de Wlv is Schiphol verplicht om voorafgaand aan de vaststelling van de 
tarieven en voorwaarden, mededeling te doen van haar voorstel daarvoor.142 Op 
deze mededeling volgt een consultatieprocedure waarbij luchtvaartmaatschappijen 
en belangenorganisaties een zienswijze kunnen indienen. Schiphol dient 
gemotiveerd op deze zienswijzen te reageren.  

 
145. In de periode voorafgaand aan de mededeling heeft Schiphol een 

preconsultatieprocedure georganiseerd. De preconsultatie bestond uit verschillende 
geplande overleggen waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden, zoals de 
verkeer- en vervoersvolumes, de milieudifferentiaties in de tarieven en de 
investeringsplannen.  

3.2.2. De zienswijzen zijn onvoldoende meegenomen 

Samenvatting van de aanvragen (BARIN, easyJet c.s. en Qatar Airways) 
146. BARIN stelt dat haar zienswijze niet is gehoord tijdens de consultatie. Naar haar 

mening waren de drie pre-consultatierondes en de daadwerkelijke consultatie slechts 
een wettelijke formaliteit en was niet daadwerkelijk sprake van een inhoudelijke 
dialoog met hoor en wederhoor waarbij werd geluisterd naar de argumenten uit de 
sector.143 

 
147. easyJet c.s. betogen dat zij een zienswijze hebben ingediend in de 

internetconsultatieprocedure die Schiphol gebruikers heeft geboden. Schiphol heeft 
deze zienswijze echter voor zover easyJet c.s. kunnen nagaan nooit geraadpleegd. 
In ieder geval hebben easyJet c.s. nooit een reactie op hun zienswijze ontvangen.144 

 
148. Voorts stellen easyJet c.s. dat Schiphol hun zienswijze onvoldoende heeft 

meegenomen in de vaststelling van de tarieven voor zover Schiphol in haar 
tarievenbenchmark niet specifiek heeft gekeken naar de tarieven voor O/D-
passagiers binnen de EU en tussen vluchten binnen en buiten het Schengengebied. 
Schiphol handelt hiermee volgens easyJet c.s. in strijd met art. 8.25da, tweede lid en 
art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv.145 

 
149. Ten slotte stellen easyJet c.s. dat Schiphol de tariefstijging onvoldoende heeft 

onderbouwd en onvoldoende transparant is geweest, wat in strijd is met art. 8.25da, 
tweede lid, van de Wlv.146 

 
150. Qatar Airways stelt dat Schiphol de zienswijze van de gebruikers onvoldoende heeft 

betrokken.147 Qatar Airways heeft aangegeven dat zij heeft deelgenomen aan de 
 

142 Art. 8.25da, eerste en tweede lid, en artikel 8.25e, eerste en vijfde lid, van de Wlv. 
143 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p.2. 
144 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
145 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3-4. 
146 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3. 
147 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3. 
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consultatie als lid van BARIN en dat daarom de door BARIN ingediende zienswijze 
moet worden gezien als ook namens hen ingediend.148 

Zienswijze van Schiphol 
151. Schiphol stelt dat zij een individuele reactie op de zienswijze van BARIN heeft 

gegeven.149  
 

152. Schiphol stelt ten aanzien van de stelling van easyJet c.s. dat de internetconsultatie 
over de wijziging van het Bels is opengesteld door het Ministerie van I&W en niet 
door Schiphol. Schiphol is wel transparant geweest over de mogelijkheid van een 
voorgenomen en toen nog onzekere aanpassing van het Bels door het Ministerie van 
I&W en hoe Schiphol met de gewijzigde mogelijkheden om zou gaan.150  

 
153. In reactie op Qatar Airways stelt Schiphol voldaan te hebben aan de wettelijke 

vereisten rondom de consultatie en alle gebruikers die een zienswijze hebben 
ingestuurd een reactie te hebben gestuurd. Schiphol stelt geen zienswijze van Qatar 
Airways te hebben ontvangen.151 

Beoordeling ACM 
154. 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 te consulteren. Deze 
consultatieplicht brengt geen verplichting voor Schiphol met zich mee om die 
onderdelen van het voorstel waarop zienswijzen zijn ingediend, daadwerkelijk aan te 
passen. Wel is Schiphol verplicht 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 
heeft voldaan aan deze verplichting.152 

 
155. De ACM is van oordeel dat de stelling van BARIN dat Schiphol de zienswijze van 

BARIN niet gehoord heeft, niet gevolgd kan worden. Schiphol heeft BARIN een 
individuele reactie op haar zienswijze gestuurd waarin de ingebrachte punten van 
BARIN worden geadresseerd.153 De ACM begrijpt uit de zienswijze dat BARIN graag 
had gezien dat Schiphol meer van haar aanbevelingen had overgenomen, maar niet 
evident is dat Schiphol de zienswijze van BARIN niet voldoende heeft gehoord. 
BARIN noemt voorts geen specifieke punten die volgens haar niet zijn geadresseerd, 
waardoor de ACM dit niet inhoudelijk kan toetsen.  

 
156. Verder treft het punt van easyJet c.s. over de internetconsultatie van de wijziging van 

het Bels geen doel. Deze internetconsultatie was onderdeel van het 
besluitvormingsproces van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, en geen 

 
148 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3. 
149 Reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 4. 
150 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 9. 
151 Reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 3. 
152 Zie ook het besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al.) (ACM/UIT/515015), rn. 
72. 
153 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), bijlage 4, Response to 
Board of Airline Representatives in the Netherlands view on the 2022-2024 airport charges 
consultation, m.n. p. 9-12. 
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onderdeel van het consultatieproces van de tarieven en voorwaarden van Schiphol. 
Voor zover easyJet c.s. graag een reactie hadden gehad op hun zienswijze in het 
kader van deze internetconsultatie is de onderhavige procedure niet het juiste 
middel. Dit onderdeel kan daarmee niet tot het oordeel leiden dat het voorliggende 
tariefvoorstel in strijd met de Wlv is vastgesteld. 

 
157. In hun consultatiereactie op het tariefvoorstel van Schiphol hebben easyJet c.s. het 

volgende opgemerkt ten aanzien van de tarievenbenchmark: 
 
“AAS receives different type of traffics and has a mix between local and transfer 
passengers. Airports in Europe build their model based on their traffic mix and some of 
them modulate their airport charges based on different traffic type structure. We reject 
AAS’s benchmarks that only compare airport charges level for international destination and 
do not consider the differentiation of charges. AAS should also compare between intra-
European charges. For example, the PSC in Paris is differentiated between geographical 
scopes and is around 60% cheaper for a European flight. For example, the PSC for a 
passenger departing CDG to AMS is €9.77, and it’s €15.57 for a passenger departing AMS 
to CDG. This demonstrates that AMS charges proposal would give a competitive 
disadvantage to airlines operating any Intra-European destinations, when compared with 
any other airports in the proposed benchmark. The airport charges benchmark done by 
AAS explains that passenger charges are “differentiates by destination region or distance” 
and “that large differences exist between airport in this respect, which has a significant 
impact on their relative positions”. We then consider that the airport charges benchmark 
does not fit for purpose to assess AMS’s reasonableness of the charges proposal and its 
competitive position.”154 
 

158.  Schiphol stelt in haar reactie op deze zienswijze het volgende: 
“According to easyJet et al. in its charges benchmark, Schiphol only 
compares airport charges levels for international destinations and does not 
consider the differentiation of charges. As explained during the above-
mentioned meeting on April 22, 2021, for a correct and fair comparison 
between airports and over time, the same traffic mix is assumed for each 
airport in the peer group and for each year. Because destinations are part of 
this traffic mix, the differentiation of charges is considered. According to 
Schiphol a conclusion on the competitiveness of Schiphol Airport, only based 
on the passenger service charge for an OD passenger, is not a correct and 
fair conclusion. Page 11 and further of SEO’s Airport Charges Benchmark 
2021, show for example that, although the passenger service charge for an 
OD passenger at Schiphol is higher than the passenger service charge for 
an OD passenger at Charles de Gaulle Airport, Schiphol’s charges per 
turnaround of the selected aircraft types, for most of the aircraft types, are 
lower than those at Charles de Gaulle.155 

159. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel van de ACM dat Schiphol het genoemde 
punt ten aanzien van de tarievenbenchmark adresseert in haar reactie op de 
zienswijze van easyJet c.s. Uit de reactie van Schiphol blijkt dat het standpunt van 

 
154 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), bijlage 4, Response to Schiphol 2022-2024 charges 
proposal, p. 4-5. 
155 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), bijlage 1 en eerste reactie Schiphol op de 
aanvragen (ACM/IN/664869), bijlage 7, Response to easyJet’s views on Schiphol’s charge 
proposal 2022-2024, p. 14. 
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easyJet c.s. in overweging is genomen en dat Schiphol heeft toegelicht waarom zij dit 
standpunt niet deelt. Hiermee heeft Schiphol voldaan aan haar wettelijke 
verplichtingen. Een verschil van opvatting over de methodiek van de 
tarievenbenchmark levert geen strijdigheid op met art. 8.25da, tweede lid, Wlv. 

 
160. Het betoog van easyJet c.s. dat Schiphol in strijd met art. 8.25e, eerste lid, van de 

Wlv heeft gehandeld door het niet overleggen van een deugdelijke 
tarievenbenchmark zal de ACM behandelen als afzonderlijke grond inparagraaf 3.7.1 
van dit besluit. 

 
161. Voorts is de ACM van oordeel dat de klacht van easyJet c.s. dat Schiphol de 

tariefstijging onvoldoende onderbouwd heeft en onvoldoende transparant is geweest 
niet slaagt. Schiphol heeft met gebruik van de building blocks uiteengezet hoe de 
tarieven zijn opgebouwd en de tariefstijging onderbouwd. Zoals de ACM in paragraaf 
3.1.4 tot en met 3.1.6 heeft beoordeeld zijn de building blocks die worden betwist niet 
in strijd met de Wlv of lagere regelgeving. Voor zover easyJet c.s. betogen dat deze 
onderbouwing onvoldoende en niet transparant is, hebben easyJet c.s. niet 
aangegeven op welke punten Schiphol niet zou hebben gereageerd op de zienswijze 
van easyJet c.s. Naar het oordeel van ACM is dit argument derhalve onvoldoende 
gemotiveerd. 

 
162. Ten aanzien van de klacht van Qatar Airways stelt de ACM vast dat Qatar Airways 

geen eigen zienswijze heeft ingediend. De ACM kan daarom niet beoordelen in 
hoeverre Schiphol de standpunten van Qatar Airways voldoende in overweging heeft 
genomen. Voor zover Qatar Airways betoogt dat de zienswijze van BARIN als haar 
eigen zienswijze moet worden beschouwd, merkt de ACM op dat Qatar Airways niet 
aan heeft gegeven welke specifieke punten van deze zienswijze van BARIN niet zijn 
geadresseerd door Schiphol. Voorts verwijst de ACM naar hetgeen zij heeft 
overwogen bij randnummer 155. 

 
163.  De ACM concludeert dat niet is gebleken dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met 

art. 8.25da, tweede lid, van de Wlv. 

3.2.3. Conclusie grond 2 

164. Gelet op voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 
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3.3. Grond 3: Consultatie vijfjarig investeringsprogramma  

3.3.1. Inleiding 

165. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv moet Schiphol eenmaal per drie 
jaar een vijfjarig investeringsprogramma vaststellen. Hierin dient Schiphol onder 
andere een overzicht te geven van de door haar geplande investeringen, hoeveel 
investeringsuitgaven hiermee zijn gemoeid en wat het effect is van de investeringen 
op de tarieven in de tariefperiode. Blijkens de MvT worden de eerste drie jaar van het 
investeringsprogramma vastgesteld ten behoeve van de onderbouwing van de 
kosten en tarieven in de meerjarige tariefperiode.156 Het vierde en vijfde jaar zijn 
indicatief van aard.  

 
166. Op grond van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv, doet Schiphol aan gebruikers en 

representatieve organisaties mededeling van een voorstel van het vijfjarig 
investeringsprogramma voordat zij een dergelijk programma vaststelt. De consultatie 
van het investeringsprogramma vindt tegelijkertijd plaats met de consultatie van de 
driejarige tarieven en voorwaarden. Ook wordt het investeringsprogramma 
tegelijkertijd vastgesteld met de driejarige tarieven en voorwaarden.157 

 
167. Welke informatie Schiphol bij dit voorstel voor het investeringsprogramma moet 

verstrekken, is nader uitgewerkt in artikel 16, eerste lid, van het Bels. 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. Ook dient Schiphol bij de vaststelling van het 
investeringsprogramma gemotiveerd aan te geven (a) of, in hoeverre en op welke 
wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde 
investeringsprogramma; en (b) de mate van draagvlak voor het 
investeringsprogramma bij gebruikers en representatieve organisaties. 

  
168. Schiphol geeft invulling aan deze wettelijke verplichtingen met het zogeheten 

Aviation Development Plan (hierna: het ADP). Het ADP is onderdeel van de 
consultatiedocumenten158 en Schiphol heeft een overzicht van het ADP opgenomen 
bij de vaststelling van de tarieven en voorwaarden.159 Schiphol is ook verplicht om 
gebruikers en representatieve organisaties jaarlijks te informeren over de voortgang 
van het investeringsprogramma.160 Deze jaarlijkse voortgangsrapportage noemt 
Schiphol het Update Investment Plan (hierna: het UIP). 

  
169. De aanvragen met betrekking tot het ADP vallen uiteen in twee onderdelen. 

Allereerst betogen aanvragers dat Schiphol onvoldoende transparant is geweest en 
niet alle informatie heeft verstrekt in het ADP bij het tariefvoorstel. Dit onderdeel 
wordt behandeld in paragraaf 3.3.2. In het tweede onderdeel stelt een aanvrager dat 
haar zienswijze onvoldoende is meegenomen bij de vaststelling van het vijfjarig 
investeringsprogramma. Dit onderdeel behandelt de ACM in paragraaf 3.3.3. 

 
156 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. 
157 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. 
158 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Aviation Development Plan. 
159 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024 (ACM/IN/679048), appendix 2. 
160 Op grond van artikel 16, derde lid, van het Bels. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/21/168012, ACM/21/168013, ACM/21/168015, ACM/21/168016, ACM/21/168017, 

ACM/21/168021 en ACM/21/168035. Documentnr. ACM/UIT/574270 

 

 
 
 

41/99 

3.3.2. De consultatie was onvoldoende transparant 

Samenvatting van de aanvragen (BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep en Qatar 
Airways) 

170. BARIN betoogt dat Schiphol onvoldoende transparant was bij de consultatie van het 
ADP. Volgens BARIN heeft Schiphol voor ongeveer 40% van de projecten geen 
volledig inzicht gegeven. BARIN noemt als voorbeelden de projecten “Seamless 
Flow” en “A-Pier”.161  

 
171. KLM Groep stelt dat gebruikers niet beschikten over informatie die voldoende 

concreet en nauwkeurig was om een effectieve consultatie te kunnen 
bewerkstelligen. De kern van het betoog van KLM Groep is dat het Schiphol niet vrij 
staat naar eigen inzicht een splitsing te maken tussen concrete ‘projecten’ en minder 
concrete ‘initiatieven’ en van de laatstgenoemde categorie enkel financiële indicaties 
met een hoge mate van onzekerheid over te leggen ter consultatie. Op grond van 
artikel 8.25de lid, eerste lid, van de Wlv mogen volgens KLM Groep slechts de in het 
vierde en vijfde jaar geplande investeringen indicatief van aard zijn.162 

 
172. Als concrete voorbeelden noemt KLM Groep ten eerste het indicatieve budget voor 

het onderhoud aan de Zwanenburgbaan in 2023. Gebruikers moeten volgens KLM 
Groep mogelijkheden tot effectieve inspraak hebben, evenals de mogelijkheid om 
Schiphol aan te spreken op de aanvankelijke kosteninschatting. 

 
173. Ten tweede noemt KLM Groep de Terminal South en Rail-Air connection initiatieven, 

waarvan geen enkele financiële inschatting is overgelegd door Schiphol en waarvoor 
extra consultatiemomenten in de komende tariefperiode zijn toegezegd door 
Schiphol. KLM Groep wijst erop dat er inderdaad tijdens het Update Investment Plan 
meer informatie zal worden gegeven over de kosten, maar dat deze momenten 
bedoeld zijn als informatiebijeenkomsten en niet als consultatiebijeenkomsten. In 
projectspecifieke consultaties is de input beperkt tot het budget en de functionele 
specificaties. Het besluit tot investeren is op dat moment al gepasseerd.  

 
174. KLM Groep vraagt de ACM te bevestigen dat Schiphol, indien zij bij de consultatie 

van het ADP geen financiële inschatting kan geven, slechts mag besluiten tot het 
aangaan van een dergelijk project na een extra consultatiemogelijkheid voor 
gebruikers. 163 

 
175. IATA betoogt dat de ‘initiatieven’ waarvan kosten, scope en opbrengsten onzeker en 

niet transparant zijn 34,2% van de totale investeringen vormen en dat het 
onacceptabel is dat deze initiatieven als voldoende geconsulteerd worden 
beschouwd. Voor deze projecten zijn wel uitgaven tijdens de tariefperiode begroot en 
uit de wet vloeit voort dat deze kosten veel beter geconsulteerd hadden moeten 
worden. Ook IATA noemt Terminal South als initiatief waarover Schiphol geen 
informatie heeft verstrekt. Daarnaast vindt IATA het onacceptabel dat Schiphol een 

 
161 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p 3. 
162 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 15. 
163 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 16. 
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blanco lijst met ‘extra’ investeringen in het ADP heeft opgenomen, zonder zekerheid 
over de kosten, reikwijdte of baten van deze investeringen.164 

 
176. Het investeringsprogramma moet volgens de MvT weliswaar dynamisch kunnen zijn 

en IATA beaamt dit ook, maar dit betekent niet dat Schiphol de consultatie moet 
beschouwen als box ticking. IATA stelt dat Schiphol tijdens de tariefperiode geen 
uitgaven zou mogen doen aan ‘initiatieven’ zonder dat deze de vereiste consultatie 
hebben doorlopen.  

 
177. Volgens IATA is de consultatie in strijd met artikel 11 en 16 van het Bels en artikel 7 

van Richtlijn 2009/12. Derhalve dient het consultatieproces als onrechtmatig te 
worden beoordeeld en opnieuw plaats te vinden.  

 
178. Ten slotte stelt IATA dat Schiphol de consultatie van investeringen gelijk moet laten 

lopen met de tariefperiodes, maar de bedragen jaarlijks, soms radicaal, bijstelt. IATA 
vraagt de ACM om haar interpretatie te geven van de Wlv ten aanzien van de vrijheid 
die Schiphol heeft om tarieven met betrekking tot investeringen tussentijds aan te 
passen op basis van reeds eerder bekende feiten.165 

 
179.  easyJet c.s. stellen dat zij bezorgd zijn over de algemene kosten die met het ADP 

zijn gemoeid en het gebrek aan transparantie daarover van Schiphol, waarbij zij 
verwijzen naar pagina 9 en 10 van hun zienswijze in de consultatie.166 easyJet c.s. 
hebben desgevraagd toegelicht dat zij om meer transparantie over verschillende 
investeringen in het ADP hebben gevraagd, bijvoorbeeld het project Terminal South. 
Volgens easyJet c.s. handelt Schiphol hiermee in strijd met artikel 16, eerste lid, van 
het Bels en de artikelen 8.25de en 8.25df van de Wlv. 

 
180. Qatar Airways stelt dat er onvoldoende inzicht is gegeven in het ADP en dat er 

daardoor geen controle is op de kosten van de investeringen. Zij verwijst hierbij naar 
de stellingen van BARIN en IATA.167 

Zienswijze van Schiphol 
181. Schiphol stelt dat de stelling van BARIN dat voor ongeveer 40% van de projecten 

geen volledig inzicht is gegeven, onjuist is. In het geconsulteerde ADP heeft Schiphol 
voor nagenoeg alle initiatieven en projecten financiële informatie met gebruikers 
gedeeld.168 

 
182. Ten aanzien van de Zwanenburgbaan stelt Schiphol volledig inzicht te hebben 

gegeven, inclusief een financiële indicatie in het ADP. Het is als initiatief 
gekwalificeerd omdat het destijds nog niet voorbij Decision Gate 2 in het Captial 
Lifecycle proces was gepasseerd, wat een grotere financiële onzekerheid met zich 
meebracht. Echter, groot onderhoud van start- en landingsbanen kennen vanwege 

 
164 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 12-13. 
165 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 12-14. 
166 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 7. 
167 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), p. 3 en 4. 
168 Reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 4.  
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het repeterende karakter van de werkzaamheden een lager risicoprofiel ten opzichte 
van andere initiatieven en projecten.169 

 
183. Ten aanzien van de stellingen van IATA betoogt Schiphol dat er juist meer informatie 

is verstrekt aan de gebruikers dan gebruikelijk, ook over onderwerpen waar Schiphol 
dit niet verplicht is, zoals de niet-luchtvaartactiviteiten. Schiphol heeft ook tijdens de 
consultatieronde in haar individuele reactie op de zienswijze van IATA een 
uitgebreide toelichting gegeven over onder andere operationele kosten, Project 
Reset en A-Pier. Schiphol stelt daarmee veel transparanter te zijn geweest dan 
wettelijk verplicht.170 

 
184. Verder stelt Schiphol dat zij wel degelijk transparant is geweest in de vaststelling van 

het ADP. Zij zet uiteen dat nadat gebruikers hun bezwaren hadden geuit over het 
voorstel van Schiphol om een onderscheid te maken tussen initiatieven en projecten 
en van de eerste categorie geen financiële stukken over te leggen vanwege 
onduidelijkheid, Schiphol alsnog van de meeste projecten financiële informatie heeft 
overgelegd. Van twee initiatieven was dit niet mogelijk, Terminal South en Rail-Air 
connection, omdat de complexiteit en onzekerheden te groot waren als gevolg van 
de inschatting van de gevolgen van de pandemie na 2026. Worden de initiatieven 
investeringsprojecten, dan worden deze meegenomen in het volgende ADP en de 
bijbehorende consultatie, of eerder in het UIP.171  

 
185. Schiphol benadrukt geen kosten voor deze twee initiatieven te hebben betrokken in 

de tariefperiode, gelet op de verwachte mogelijke oplevering in de volgende 
tariefperiode en wellicht pas de daaropvolgende.172 Ook stelt Schiphol dat gebruikers 
op een later moment deel kunnen nemen aan een specifieke projectgroep in het 
kader van de efficiencyprikkel wanneer deze initiatieven de status van project krijgen. 

 
186. Over het standpunt van Qatar Airways stelt Schiphol dat zij altijd en volledig inzicht 

heeft gegeven in het ADP. De stelling dat Qatar Airways onvoldoende inzicht zou 
hebben gekregen kan Schiphol daarom niet plaatsen en is onvoldoende onderbouwd 
voor een meer specifieke reactie.173 

Beoordeling ACM 
187. Er ligt een aantal vragen aan de ACM voor in het kader van het ADP. De eerste 

vraag is of Schiphol met haar onderscheid tussen ‘approved projects’ (hierna: 
projecten) en ‘future initiatives’ (hierna: initiatieven), waarbij Schiphol 
investeringsuitgaven gerelateerd aan initiatieven aanmerkt als “inidicative and highly 
uncertain”, voldoet aan de verplichting die voortvloeien uit de Wlv, in het bijzonder 
artikel 8.25de, eerste lid en artikel 16 van het Bels. De tweede vraag is of Schiphol in 
strijd handelt met haar verplichtingen op grond van de Wlv, doordat zij in het ADP 
geen financiële indicatie heeft opgenomen over de initiatieven Terminal South en 
Rail-Air Connection to Baggage Handling System (hierna: Rail-Air Connection). De 
derde vraag is of Schiphol in strijd handelt met de bij of krachtens de Wlv gestelde 

 
169 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 15. 
170 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 11. 
171 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p 14. 
172 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p 14. 
173 Reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 8. 
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regels door geen informatie te verstrekken over ‘reserved initiatives’ (hierna: reserve-
initiatieven). 

 
188. Aangaande het verzoek van IATA waarin zij de ACM vraagt om haar interpretatie te 

geven van de vrijheid die de Wlv Schiphol biedt om tarieven met betrekking tot 
investeringen tussentijds aan te passen op basis van reeds eerder bekende feiten, 
overweegt de ACM dat dit verzoek niet strekt tot de vaststelling of de tarieven en 
voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met bij of krachtens deze wet gestelde regels. 
Hiermee valt het verzoek buiten de reikwijdte van de procedure van artikel 8.25f, 
eerste lid, van de Wlv. De ACM gaat daarom niet in op dit verzoek. 

Onderscheid initiatieven en projecten 
189. De ACM behandelt eerst de eerste vraag over het onderscheid tussen initiatieven en 

projecten. Het ADP bevat zowel initiatieven als projecten. Voor de uitleg van het 
verschil tussen projecten enerzijds en initiatieven anderzijds, verwijst Schiphol naar 
het Capital Lifecycle proces dat in het TS staat beschreven.174 Dit proces zorgt voor 
een gecontroleerde realisatie van activa. Hieronder in figuur 2 staat het Capital 
Lifecycle proces grafisch weergegeven. Volgens Schiphol is er tot en met Decision 
Gate 1 (aangeduid met DD hieronder) in ieder geval geen sprake van een project, 
maar een initiatief rondom een probleem en/of een functionele vraag. Na Decision 
Gate 2 (aangeduid met PB in figuur 2) kan er sprake zijn van een project.  

 

 
Figuur 2. Capital Lifecycle proces Schiphol.175 
 

190. Initiatieven zijn volgens Schiphol functionele vraagstukken waarvoor ofwel mogelijk 
een asset oplossing zal worden gerealiseerd in de vorm van een project ofwel 
mogelijk een operationele non-assetoplossing zal worden gevonden. Indien Schiphol 
verwacht dat een assetoplossing de meest waarschijnlijke oplossingsrichting is van 
een initiatief, wordt dit initiatief opgenomen in het ADP. Voor al deze initiatieven zijn 
investeringsuitgaven in het ADP opgenomen, met uitzondering van twee 
initiatieven.176 Voor projecten geldt dat zij het Capital Lifecycle proces tot en met 
Decision Gate 2 hebben doorlopen. Hiervan is onder meer een concrete scope, 
risico-inschatting en een financiële raming vastgesteld.  

 
191. Schiphol geeft aan dat zij in het vorige ADP alles ‘projecten’ noemde. Volgens 

Schiphol is de werkelijkheid niet veranderd doordat zij nu onderscheid maakt tussen 
initiatieven en projecten, maar geeft zij hierdoor meer duidelijkheid aan gebruikers. 

 
174 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088), p. 2-3. 
Toerekeningssysteem luchtvaartactiviteiten Royal Schiphol Group op luchthaven Schiphol 
2022-2024, p. 45-48. 
175 Toerekeningssysteem luchtvaartactiviteiten Royal Schiphol Group op luchthaven 
Schiphol 2022-2024, p. 47. 
176 Dit betreffen de initiatieven Terminal South en Rail-Air Connection to Baggage Handling 
System. De ACM beoordeelt in randnummers 203 tot en met 208 of het ontbreken van 
investeringsuitgaven voor deze twee initiatieven in strijd is met de regels bij en krachtens 
de Wlv. 
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Initiatieven hebben meer onzekerheid dan projecten die verder in het Capital 
Lifecycle proces zijn. Verder heeft Schiphol aangegeven dat er meer initiatieven met 
meer onzekerheid onderdeel zijn van het ADP, omdat er sprake was van een 
heroriëntatie vanwege de coronapandemie.177 

 
192. De ACM heeft aan Schiphol de vraag voorgelegd of initiatieven volgens Schiphol 

geplande investeringen zijn in de zin van artikel 16, eerste lid, onder a, van het Bels. 
Schiphol stelt dat initiatieven geplande investeringen kunnen worden maar soms ook 
niet. Schiphol wijst erop dat het Capital Lifecycle proces van Schiphol enerzijds en de 
Wlv en het Bels anderzijds, eigen begrippen en definities bevatten.178 Schiphol heeft 
tijdens de hoorzitting bevestigd dat de kans klein is dat Schiphol uiteindelijk voor een 
non-assetoplossing kiest voor een bepaald initiatief. Ook heeft Schiphol bevestigd 
dat de kans groot is dat een initiatief in het ADP tot investeringsuitgaven leidt.179  

 
193. De ACM overweegt dat initiatieven omgeven zijn met meer onzekerheid, maar dat 

ook voor initiatieven investeringsuitgaven zijn voorzien. Daarnaast stelt de ACM vast 
dat bepaalde initiatieven ook effect hebben op de netto kosten en daarmee 
onderdeel zijn van de kostenbasis voor de tariefperiode 2022-2024. Ook noemde 
Schiphol in het vorige ADP deze initiatieven ook ‘projecten’. De ACM is daarom van 
oordeel dat niet alleen projecten, maar ook initiatieven investeringen zijn in de zin 
van de Wlv en het Bels. 

Aanmerking investeringsuitgaven initiatieven als indicative and hightly uncertain  
194. Nu de ACM tot het oordeel is gekomen dat initiatieven ook investeringen zijn in de zin 

van de Wlv en het Bels, rest de vraag of Schiphol, zoals aanvragers betogen, in strijd 
handelt met de Wlv door de investeringsuitgaven van initiatieven aan te merken als 
“indicative and highly uncertain”, terwijl volgens artikel 8.25de lid, eerste lid, van de 
Wlv de in het vierde en vijfde jaar geplande investeringen indicatief van aard mogen 
zijn. 

 
195. Allereerst merkt de ACM op dat het percentage van de investeringen dat BARIN en 

IATA noemen als onzeker (34%)180 van toepassing is voor de totale vijfjaarperiode 
van het investeringsprogramma. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn 
respectievelijk 14%, 30% en 33% van de investeringsuitgaven “indicative and highly 
uncertain”. Voor 2025 en 2026, het vierde en vijfde jaar van het 
investeringsprogramma, zijn respectievelijk 48% en 48% van de investeringsuitgaven 
als indicatief en onzeker aangemerkt. 

 
196. De ACM overweegt ook dat Schiphol heeft aangegeven dat sommige van deze 

initiatieven een lager risicoprofiel hebben vanwege het repeterend karakter, zoals 
groot onderhoud van start- en landingsbanen als de Zwanenburgbaan.181 De ACM 
leidt hieruit af dat niet alle initiatieven met dezelfde onzekerheid omgeven zijn, ook al 

 
177 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 5. 
178 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088), p. 3 en 4. 
Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 6-7. 
179 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 6. 
180 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 12-13; reactie BARIN op vraag ACM 
(ACM/IN/675085) 
181 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 15. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/21/168012, ACM/21/168013, ACM/21/168015, ACM/21/168016, ACM/21/168017, 

ACM/21/168021 en ACM/21/168035. Documentnr. ACM/UIT/574270 

 

 
 
 

46/99 

merkt Schiphol alle financiële gegevens van initiatieven aan als “indicative and highly 
uncertain”. 

 
197. Voorts overweegt de ACM dat het zwaartepunt van de transparantieverplichting die 

van toepassing is op het vijfjarig investeringsprogramma ligt op het transparant 
maken van het effect op de netto kosten. Dit blijkt ook uit de volgende passage van 
de MvT: “Het investeringsprogramma is vooral van belang om de effecten van de 
daarin opgenomen investeringen, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 
luchtvaartactiviteiten, op de kosten en tarieven in de eerstvolgende meerjarige 
tariefperiode inzichtelijk te maken (onderstreping ACM).”182 

 
198. In de onderstaande tabel 1 staan de effecten op de kosten van de in het vijfjarig 

investeringsprogramma opgenomen plannen. De projecten zijn aan de linkerkant 
opgenomen, de initiatieven aan de rechterkant. Wanneer de subtotalen van de 
projecten en initiatieven worden vergeleken blijkt dat het aandeel van de netto kosten 
effecten van de initiatieven relatief laag is (tussen de 10-16% van de totale netto 
kosten effecten) in vergelijking met de projecten voor de tariefperiode 2022-2024. 

 
Jaar Projecten 

Aviation 
Projecten 
Security 

Projecten 
Subtotaal 

Initiatieven 
Aviation 

Initiatieven 
Security 

Initiatieven 
Subtotaal 

Totaal 

2022 [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 
2023 [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 
2024 [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 
2025 [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 
2026 [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

Tabel 1. Effecten op de totale nette kosten in miljoenen euro’s van projecten en initiatieven, 
uitgesplitst naar aviation en security in de jaren 2022-2026.183 
 

199. Voorts overweegt de ACM dat in artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv, anders dan 
KLM Groep in haar aanvraag stelt, niet staat dat slechts de in het vierde en vijfde jaar 
van het investeringsprogramma geplande investeringen indicatief van aard zijn. De 
wet sluit daarmee niet uit dat bepaalde investeringen in de driejaarlijkse tariefperiode 
met meer onzekerheid omgeven zijn dan andere investeringen. De ACM wijst daarbij 
ook op de door zowel Schiphol als aanvragers aangehaalde passage in de MvT, 
waarin de wetgever expliciet heeft opgemerkt dat het investeringsprogramma 
dynamisch dient te blijven en te kunnen worden aangepast aan veranderende 
omstandigheden en inzichten.184 

 
200. Gelet op voorgaande is de ACM van oordeel dat het feit dat de door Schiphol 

verstrekte financiële gegevens van bepaalde investeringen – door Schiphol 
aangemerkt als initiatieven – met meer onzekerheid omgeven zijn, omdat deze 
investeringen nog minder ver zijn in het Capital Lifecycle proces dat in het door de 
ACM goedgekeurde TS van Schiphol staat beschreven, niet automatisch betekent 
dat dit strijdigheid oplevert met artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv. Bovendien gaat 

 
182 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. 
183 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Aviation Development Plan, 
p. 138-147. 
184 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 17. 
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het – zoals hierboven beschreven – om een relatief klein aandeel 
investeringsuitgaven met ook een relatief klein aandeel van de totale netto kosten 
effecten, hoewel de coronapandemie tot aanpassingen en meer onzekerheid heeft 
geleid van de door Schiphol geplande investeringen.185 

 
201. De ACM stelt vast dat voor alle initiatieven – met uitzondering van de initiatieven 

Terminal South en Rail-Air connection – de geplande investeringen en de 
investeringsuitgaven zijn opgenomen in het ADP. Dat een deel van deze 
investeringsuitgaven van initiatieven door Schiphol zijn aangemerkt als “indicative 
and highly uncertain” doet hier – gelet op de overwegingen hiervoor – niet aan af. 
Hiermee heeft Schiphol voldaan aan haar verplichting op grond van artikel 8.25de, 
eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid en onder a en c van het Bels.  

 
202.  Daarnaast heeft Schiphol, ook voor de initiatieven het effect op de kosten in het 

investeringsprogramma opgenomen. Dat een (beperkt) deel van deze netto kosten 
effecten van initiatieven door Schiphol zijn aangemerkt als “indicative and highly 
uncertain” doet hier – gelet op de overwegingen hiervoor – niet aan af. Hiermee heeft 
Schiphol voldaan aan haar verplichting op grond van artikel 8.25de, eerste lid van de 
Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bels. 

Ontbreken informatie initiatieven Terminal South en Rail-Air connection 
203. De tweede vraag die de ACM moet beantwoorden is of Schiphol in strijd handelt met 

de op haar rustende wettelijke verplichtingen, in het bijzonder artikel 16, eerste lid en 
onder c van het Bels, doordat zij in het ADP geen investeringsuitgaven per jaar heeft 
opgenomen voor de initiatieven Terminal South en Rail-Air connection. 

 
204. Gelet op het oordeel van de ACM in randnummer 193, zijn initiatieven investeringen 

in de zin van de Wlv en het Bels. Dit betekent dat Schiphol de investeringsuitgaven 
voor deze initiatieven had moeten opnemen in het ADP op grond van artikel 8.25de, 
eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c van het Bels. 

 
205. De argumenten van Schiphol om geen investeringsuitgaven per jaar op te nemen 

voor deze projecten doen hier niet aan af.186 Het feit dat een initiatief onderdeel is 
geweest van eerdere consultaties en is “gepauzeerd”, betekent niet dat Schiphol 
hierover geen informatie meer hoeft te verstrekken in het ADP. Ook het feit dat een 
project complex is ontslaat Schiphol niet van deze verplichting. De ACM begrijpt het 
argument dat vanwege onzekerheid rondom het herstel van verkeer en vervoer de 
voorkeursoplossing nog niet bekend is, maar dit zou er niet toe moeten leiden dat 
Schiphol geen investeringsuitgaven per jaar opneemt. Schiphol had bijvoorbeeld ook 
verschillende scenario’s kunnen uitwerken en per scenario financiële gegevens 
kunnen verstrekken.  

 
206. Het argument van Schiphol dat zij de investeringsuitgaven kan verstrekken tijdens 

het UIP en dat gebruikers hier dan op kunnen reageren treft eveneens geen doel. 
Zoals KLM Groep terecht opmerkt, zijn de verplichtingen op grond van artikel 8.25de, 
derde lid, van de Wlv, niet van toepassing tijdens het UIP en is er tijdens het UIP 
geen sprake van een consultatieprocedure. Schiphol zou daarom de 

 
185 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p 5. 
186 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 5 en 32. 
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investeringsuitgaven moeten opnemen in het ADP, zodat gebruikers erop kunnen 
reageren en Schiphol gemotiveerd moet aangeven of, in hoeverre en op welke wijze 
deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde 
investeringsprogramma. 

 
207. Schiphol heeft wel aangegeven dat deze investeringsprojecten niet zullen leiden tot 

een effect op de netto kosten in de tariefperiode 2022-2024. In het ADP is voor deze 
projecten daarom een netto kosten effect van 0 euro opgenomen voor de jaren 2022-
2026.187 Hiermee heeft Schiphol voldaan aan haar verplichting op grond van artikel 
8.25de, eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van het 
Bels. 

 
208. Voor de initiatieven Terminal South en Rail-Air connection zijn wel 

investeringsuitgaven voorzien, maar Schiphol heeft deze investeringsuitgaven niet in 
het ADP opgenomen. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat Schiphol 
door geen investeringsuitgaven per jaar op te nemen in het ADP voor de initiatieven 
Terminal South en Rail-Air connection in strijd heeft gehandeld met haar verplichting 
op grond van artikel 8.25de, eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en 
onder a van het Bels. De aanvragen zijn op dit punt gegrond. 

Reserve-initiatieven 
209. De derde vraag die de ACM moet beoordelen is of Schiphol in strijd handelt met de 

bij of krachtens de Wlv gestelde regels door geen financiële informatie te verstrekken 
over reserve-initiatieven. Volgens Schiphol zijn reserve-initiatieven geen onderdeel 
van het ADP.188 Schiphol heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat zij toch deze 
reservelijst heeft opgenomen, zodat het onderdeel zou kunnen worden van de 
discussie met gebruikers in het kader van het Update Investment Plan proces. Ook 
heeft Schiphol gezegd dat een reserve-initiatief tijdens de tariefperiode een project 
kan worden. Dit is volgens Schiphol in lijn met het uitgangspunt van de wetgever dat 
het investeringsplan een dynamisch karakter heeft.189 Schiphol verwijst hierbij naar 
de MvT bij de Wlv.190 De reactie van KLM Groep hierop was dat gebruikers niet op 
reserve-initiatieven kunnen reageren en geen aanvraag kunnen indienen bij de ACM 
als een reserve-initiatief gedurende de tariefperiode wordt opgenomen in het 
investeringsprogramma.191 

 
210. De ACM erkent het feit dat het investeringsprogramma een dynamisch karakter 

heeft, zoals uiteengezet in de MvT. Echter, de MvT voegt daaraan toe dat het bij 
veranderingen in het investeringsprogramma van belang is om het verkregen 
draagvlak bij de gebruikers of representatieve organisaties voor het 
investeringsprogramma als kader te hanteren.192 Bij het behandelen van de 
aanvragen is duidelijk geworden dat het enkel opnemen van een lijst met reserve-

 
187 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Aviation Development Plan, 
p. 139, 141, 143, 145 en 147. 
188 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088), p. 3. 
189 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 9-10. 
190 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088, p. 3. 
191 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 10. 
192 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/21/168012, ACM/21/168013, ACM/21/168015, ACM/21/168016, ACM/21/168017, 

ACM/21/168021 en ACM/21/168035. Documentnr. ACM/UIT/574270 

 

 
 
 

49/99 

initiatieven zonder nadere informatie over deze reserve-initiatieven niet bijdraagt aan 
het creëren van draagvlak.193  

 
211. Hoewel volgens de MvT aan de ACM kan worden verzocht om te beoordelen of 

voldoende invulling is gegeven aan het proces om draagvlak te verwerven voor het 
investeringsprogramma,194 richt de aanvraag van IATA zich op de vaststelling of het 
opnemen van de lijst van reserve-initiatieven in strijd is met de regels bij of krachtens 
de Wlv, in het bijzonder artikel 16 van het Bels.195  

 
212. De ACM stelt vast dat voor deze reserve-initiatieven op het moment van de 

consultatie van het investeringsprogramma geen investeringsuitgaven voorzien zijn. 
Ook hebben deze reserve-initiatieven geen effect op de netto kosten in de 
tariefperiode 2022-2024. De ACM is daarom van oordeel dat reserve-initiatieven 
geen investeringen zijn als bedoeld in artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv jo. artikel 
16, eerste lid van het Bels. Hiermee volgt de ACM de stelling van Schiphol dat 
reserve-initiatieven geen onderdeel zijn van het investeringsprogramma en dat 
Schiphol daarom niet wettelijk verplicht is om de in artikel 16 van het Bels bedoelde 
informatie te verstrekken. 

 
213. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat Schiphol niet in strijd heeft 

gehandeld met de regels bij of krachtens de Wlv door geen informatie te verstrekken 
over de reserve-initiatieven. 

3.3.3. De zienswijzen zijn onvoldoende meegenomen 

Samenvatting van de aanvraag (easyJet) 
214. easyJet196 stelt dat Schiphol geen gehoor heeft gegeven aan haar herhaaldelijke 

verzoeken om meer te investeren in de H/M pier. Naar aanleiding van de 
(pre)consultatie zijn nauwelijks relevante wijzigingen doorgevoerd in het ADP, in 
ieder geval met betrekking tot de H/M-pier. Volgens easyJet heeft Schiphol niet 
voldaan aan haar verplichtingen op grond van artikel 8.25de, derde lid, Wlv om bij het 
vaststellen van haar investeringsplan de zienswijzen van gebruikers in acht te 
nemen.197 

Zienswijze van Schiphol 
215. Schiphol stelt dat tijdens het (pre)consultatieproces uitvoerig is ingegaan op de reden 

om niet te investeren in QTC-stands. Daarnaast heeft Schiphol in de beantwoording 
van de zienswijze van easyJet aangegeven te werken aan een oplossing voor de 

 
193 Zie bijv. aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 13 en de opmerking van KLM Groep 
tijdens de hoorzitting, Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 10. 
194 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 15. 
195 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 13. 
196 De bezwaren met betrekking tot de H/M pier zijn alleen namens easyJet naar voren 
gebracht en niet namens TUI en Corendon, omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen 
gebruik maken van de H/M pier. 
197 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 6-7. 
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uitbreiding van Lounge 4. Schiphol kan zich niet vinden in de stelling dat de 
zienswijzen van gebruikers niet zijn betrokken bij de vaststelling van het ADP.198 

Beoordeling ACM 
216. Art. 8.25de, derde lid, sub a van de Wlv schrijft voor dat Schiphol bij de vaststelling 

van het ADP gemotiveerd moet aangeven of en in hoeverre de zienswijzen van haar 
gebruikers hebben geleid tot aanpassingen van het voorgestelde 
investeringsprogramma. easyJet stelt dat Schiphol dit onvoldoende heeft gedaan met 
betrekking tot haar zienswijze over het gebrek aan investeringen op de H/M-pier, 
waaronder de keuze van Schiphol om niet te investeren in QTC-stands. 

 
217. easyJet heeft in haar zienswijze tijdens het consultatieproces het volgende 

opgemerkt:  
 
“[…]. AAS has the duty to build the APD in relation with “the use of the airport by the users”, 
according to article 8.25de of the Operation Decree.  
 
Despite several inputs and comments during the consultation process, AAS has failed to 
consider airlines request for H/M pier. Airlines warned AAS of the difficult challenges to 
expand or operate from the H/M pier where no material investments have been made in the 
past 5 years by the airport. Despite constant calls for extension of the H/M pier with 
additional Quick Turnaround Concept (QTC) stands, AAS has only integrated in the APD an 
extension of Lounge 4 but has not confirmed when and if the project will be delivered.  
 
AAS failed to respond to airport users requests, which is contrary to Section 8.25da(2) of 
the Aviation Act requiring AAS to take users’ views into account when setting the charges 
and conditions.”199 
 

218. Schiphol heeft hierop als volgt gereageerd: 
 

“Schiphol fully acknowledges its duty to create a new APD taking input from its users into 
account. After publication of the draft version of the Aviation Development Plan (ADP) 2022-
2026 on 1 July 2021, easyJet has clearly expressed its demand for additional QTC-stands at 
Schiphol. Verbally during the ADP 2022-2026 Deep Dive meeting on 8 July 2021 and the pre-
consultation meeting on 31 August 2021, as well as in a written response to the draft version 
of the ADP 2022-2026 (letter by email, dd. 13 August 2021).  
 
In response to the plea for additional QTC-stands Schiphol explained (by letter BO.2021.017, 
dd. 31 August 2021) why no investment in additional QTC-stands is included in the ADP 
2022-2026. In general, Schiphol reduced capacity investments to focus on investments in 
safety, compliance, and asset reliability also to alleviate airport charges for the upcoming 
period. On the longer term, Area A will also deliver additional Narrow body (NABO) capacity, 
increasing the total NABO capacity at the airport, also to the benefit of airlines mostly regularly 
allocated at H/M Pier. In addition, Schiphol invests in several solutions, which optimise and 
increase efficiency of airport processes for example investments made in Total Airport 
Management. Therefore, Schiphol has not planned any additional investment for 2022-2026 to 
create new dedicated QTC stands. Furthermore, during the aforementioned meeting Schiphol 
explained, that the QTC capacity will be further addressed in the next Mid Term Plan (MTP).  
 

 
198 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804) p. 13-14; Reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 10-14. 
199 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), bijlage 4, Response to Schiphol 2022-2024 
charges proposal, p. 9-10. 
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Schiphol would like to confirm it is actively developing a solution for ‘Lounge 4 expansion’ (as 
consulted in the Aviation Development Plan 2022-2026, page 128). In July 2021, the ‘Lounge 
4 expansion’ initiative was approved for the ‘Define scope’ stage. In this stage all user 
requirements, including easyJet's, are taken into consideration to develop an optimal solution 
for Lounge 4. Given the complex, brownfield environment of Lounge 4, Schiphol is developing 
an integral investment proposal that will deliver maximum benefits within both an acceptable 
time frame and budget. The current time frame and budget mentioned in the ADP is to be 
assessed as indicative. Schiphol wants to express its commitment to re-assess the current 
plan for Lounge 4 with the needs as expressed by easyJet et al and other airlines in mind. 
Schiphol expects to start the ‘Define project’ stage, in Q1 2022. Airlines will be updated on the 
progress and further development via the Update Investment Plan(s) meetings.  
 
Schiphol does not agree with easyJet's view that it did not respond to the requests from its 
users. Schiphol considered all requests, but with regard to additional QTC-stands Schiphol 
has made other investment decisions, based on an overall assessment. Schiphol has 
explained this in full transparency. Regarding Lounge 4, Schiphol is committed to develop a 
solution, addressing as much user requirements as realistically possible.”200 

 
 

219. De ACM constateert dat de door easyJet naar voren gebrachte zienswijze 
kortgezegd inhoudt dat zij meermaals bij Schiphol heeft aangedrongen op meer 
investeringen in de H/M-pier, onder meer in de vorm van meer QTC-stands. Schiphol 
heeft al vijf jaar niet geïnvesteerd in de H/M-pier en is enkel van plan Lounge 4 uit te 
breiden, hetgeen easyJet onvoldoende tegemoet vindt komen aan haar wensen.  

 
220. Schiphol reageert met de stelling dat het de wens van easyJet erkent te hebben 

ontvangen. Verder stelt Schiphol dat niet zal worden geïnvesteerd in QTC-stands, 
waarbij gemotiveerd wordt onderbouwd waarom Schiphol andere keuzes heeft 
gemaakt. Daarnaast gaat Schiphol nogmaals in op haar plannen met betrekking tot 
de uitbreiding van Lounge 4.  

 
221. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol alle door easyJet in haar zienswijze op 

het tariefvoorstel aangehaalde punten voldoende beargumenteerd besproken. 
Schiphol heeft gemotiveerd aangegeven waarom ervoor is gekozen om niet in de 
H/M-pier te investeren, maar de investeringen elders te doen. 

 
222. Voor zover de klachten van easyJet zien op het niet meenemen van zienswijzen die 

in het preconsultatie-proces naar voren zijn gebracht, wijst de ACM op het feit dat 
deze geen deel uitmaken van het formele consultatieproces en daarmee buiten het 
beoordelingskader van de ACM vallen.201 

 
223. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met 

artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv.  

3.3.4. Conclusie grond 3 

224. De aanvragen zijn gegrond voor zover zij zien op het feit dat Schiphol over de 
initiatieven Terminal South en Rail-Air connection niet de informatie heeft verstrekt 
die zij had moeten aanleveren op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c 

 
200 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), bijlage 1 en eerste reactie Schiphol op de 
aanvragen (ACM/IN/664869), bijlage 7, Response to easyJet’s views on Schiphol’s charge 
proposal 2022-2024, p. 15-16. 
201 Besluit van de ACM van 26 april 2018 (easyJet), kenmerk: ACM/UIT/494017 rn. 62. 
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van het Bels. In hoofdstuk 4 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te 
worden verbonden. Voor het overige zijn de aanvragen op dit onderdeel ongegrond. 

3.4. Grond 4: Kosten van de A-Pier 

3.4.1. Verwerking van de kosten van de A-pier in de tarieven 

Inleiding 
225. Schiphol realiseert een nieuwe pier, te weten de A-Pier. Schiphol verhoogt hiermee 

haar capaciteit omdat er meer vliegtuigen kunnen parkeren en kunnen worden 
afgehandeld. In totaal komen er acht nieuwe gates bij. De A-Pier zal in 2024 in 
gebruik worden genomen. Dit is een aantal jaar later dan gepland. Ook is sprake van 
fors hogere uitgaven dan oorspronkelijk gepland. 

Samenvatting van de aanvragen (KLM Groep, IATA) 
226. Volgens KLM Groep wordt door slecht projectmanagement de A-pier kosteninefficiënt 

gerealiseerd en veel te laat opgeleverd. Daartoe merkt KLM op dat wat kosten betreft 
was het (toen al aangepaste) budget vastgesteld op € [VERTROUWELIJK]. De 
huidige inschatting is € [VERTROUWELIJK], bijna een verdubbeling van de kosten. 
Wat oplevering betreft was de oorspronkelijke ingebruikname gepland voor 
december 2018. Nu is dat gepland voor 2024. KLM Groep en andere gebruikers 
lijden schade door een onnodige verhoging van de luchthaventarieven door 
buitenproportionele projectkosten en door de laattijdige oplevering.202 

 
227. KLM Groep en IATA menen dat het onredelijk is om de gebruikers te laten betalen 

voor het inefficiënte beheer van dit project. Een project als de A-pier zou vooraf nooit 
door de gebruikers zijn geaccepteerd wanneer een prijskaartje van € 
[VERTROUWELIJK] en een oplevering in 2024 gepresenteerd zouden zijn. Schiphol 
stelt een eenmalige bijdrage voor van € [VERTROUWELIJK] als tegemoetkoming 
voor de gestegen projectkosten van de A-Pier. Dit bedrag is bepaald op basis van 
het verschil in jaarlijkse afschrijvingskosten uitgaande van de nieuwe verwachte 
investeringssom (EOP) vergeleken met de som zoals gepresenteerd tijdens de 
voorgaande tariefconsultatie. De aanvragers zijn van mening dat de volledige 
kostenoverschrijding enkel aan Schiphol is toe te rekenen en dus ook enkel voor 
rekening van Schiphol zou moeten komen.203 

 
228. Volgens KLM Groep hebben de luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisaties 

veelvuldig om informatie over de A-pier gevraagd. Schiphol heeft consequent 
geweigerd informatie te verstrekken en de informatieverzoeken herhaalde malen 
doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. Het gebrek aan transparantie sterkt 
KLM Groep in de opvatting dat enkel Schiphol aansprakelijk dient te zijn voor de 
significante kostenoverschrijdingen.204 

 

 
202 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 12. 
203 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 12-13; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), p. 
12. 
204 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 12-13. 
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229. KLM Groep verzoekt de ACM om te onderzoeken of het redelijk is dat Schiphol de 
kostenoverschrijding die het gevolg is van inefficiëntie, doorbelast aan de gebruikers. 
Mocht de ACM tot het oordeel komen dat Schiphol redelijkerwijs slechts een deel van 
de overschrijding kan afwentelen op de gebruikers, dan kan mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de thans voorgestelde tegemoetkoming van € 
[VERTROUWELIJK], door deze bijdrage door te trekken in de drie jaren van de 
volgende tariefperiode (dus een totale bijdrage van vier keer € [VERTROUWELIJK]). 
Dit zou aansluiten op de standaard bonus/malus regeling waar Schiphol kennelijk zelf 
ook aansluiting bij zoekt, zij het dan alleen voor het enkele jaar 2024 na 
ingebruikname. In ieder geval verzoekt KLM Groep de ACM om te bevestigen dat 
Schiphol de kosten voortvloeiende uit claims van en schikkingen met derde partijen 
niet kan afwentelen op gebruikers, aangezien enkel Schiphol hier aansprakelijkheid 
voor dient te dragen (mede gelet op de volledige afwezigheid bij de gebruikers van 
enige informatie over en invloed op de onderhandelingen over deze claims en 
schikkingen). IATA stelt dat regels over projectgroepen in de Wlv (8.25df en 8.25e) 
niet van toepassing zijn. Dit project valt niet onder de efficiëntieprikkel voor grote 
investeringen door extreme vertraging, maar er zou wel in de geest hiervan moeten 
worden gehandeld.205 

Zienswijze Schiphol 
230. Schiphol heeft bij de uitvoering van het project A-Pier te maken gehad met 

tegenvallers die tot kostenstijgingen hebben geleid. Tijdens de pre-consultatie 
bijeenkomst van 8 juli 2021 is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van het A-Pier 
project (zie ook p. 66 t/m 70 van het ADP). Inmiddels heeft Schiphol afscheid 
genomen van de leveranciers die betrokken waren bij de uitvoering van het project 
pier-A en zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De oorzaak van de 
beëindiging van de relatie met de leveranciers is gelegen in een verschil van inzicht 
over verantwoordelijkheden voor het ontwerp en daaruit voorvloeiend ook over de 
planning en de geleverde kwaliteit.206 

 
231. Uiteraard begrijpt Schiphol de wens van gebruikers, waaronder KLM Groep, om op 

de hoogte gehouden te worden van alle relevante ontwikkelingen rondom dit project. 
Schiphol heeft gebruikers voortdurend op de hoogte gehouden van de operationele 
voortgang van dit project (onder andere tijdens UIP meetings in augustus en 
december 2020, en opnieuw in mei 2021), maar gedurende enige tijd was het voor 
haar gegeven de grote onzekerheden rondom dit project helaas niet mogelijk om 
betrouwbare financiële projecties af te geven. Voor de toekomst bevestigt Schiphol 
dat zij gebruikers, waaronder ook KLM Groep, voor zover mogelijk op de hoogte zal 
(blijven) houden van de voortgang van de A-Pier (planning, kostenraming, voortgang 
realisatiefase).207 

 
232. Schiphol heeft gemeend dat het gegeven de omstandigheden gepast was om de 

gebruikers een handreiking te doen in de vorm van een verhoging van haar vrijwillige 
bijdrage met € [VERTROUWELIJK] voor het verwachte kosteneffect als gevolg van 

 
205 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 12-13. 
206 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
207 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
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de verwachte budgetoverschrijding in het eerste jaar van verwachte oplevering te 
compenseren voor gebruikers.208 

 
233. Schiphol betreurt het dat het project zich niet binnen haar oorspronkelijke 

budgetverwachting ontwikkelt. Schiphol zal zich maximaal blijven inspannen om de 
kosten van het project zo beperkt mogelijk te houden. Echter, het is mede gegeven 
het dynamische karakter van de projecten binnen het ADP voor Schiphol niet 
mogelijk om zich op voorhand volledig vast te leggen, en dat is ook niet wat de Wlv 
van haar verlangt. Voor wat betreft de doorbelasting van kosten voor het project A-
Pier administreert Schiphol kosten volgens het TS. Schiphol heeft claim- en 
contractmanagementexpertise toegevoegd aan het projectteam, zodat het risico op 
claims wordt beheerst. Het beheersen van claims is één van de mitigerende 
maatregelen die getroffen zijn ten behoeve van oplevering van de A-Pier en dit is één 
van de elementen waarvoor, op basis van een gekwantificeerde risicoanalyse, de 
verwachte investeringsuitgaven van de A-Pier zijn aangepast. Het proces met de 
leverancier inzake deze claims is gaande. In dit kader kan Schiphol nu ook niet 
ingaan op vragen over claims en schikkingen. Alle gebruikers, en dus ook KLM 
Groep, zullen over de voortgang van het project langs de gebruikelijke weg nader 
worden geïnformeerd.209 

 
234. Het voorgaande bevestigt dat Schiphol gegeven de complexe situatie rondom het 

project A-Pier, steeds op een correcte manier is omgaan met de belangen van haar 
gebruikers. De verwijten die de aanvragers op dit punt maken, zijn daarom niet 
terecht. 210 

 
235. Schiphol bestrijdt tijdens het consultatieproces dat het project A-Pier niet transparant 

zou worden uitgevoerd. Volgens haar is telkens alle tot op dat moment beschikbare 
informatie over het project die zij kon delen ook met luchtvaartmaatschappijen 
gedeeld. In verband met lopende claims en schikkingen meent Schiphol echter dat zij 
slechts zeer summiere informatie met gebruikers kan delen.211 

Beoordeling ACM 
236. Volgens de projectplanning worden delen van de A-Pier vanaf 2024 in gebruik 

genomen. De € [VERTROUWELIJK] vrijwillige bijdrage die Schiphol heeft betrokken 
bij de vaststelling van de tarieven is bepaald door het totaal van de verwachte 
afschrijvingskosten van € [VERTROUWELIJK] en vermogenskosten van € 
[VERTROUWELIJK] in 2024, op basis van de verwachting uit het nieuwe ADP, te 
vergelijken met de afschrijvings- en vermogenskosten (in totaal € 
[VERTROUWELIJK]) die waren begroot op basis van de verwachting van de kosten 

 
208 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
209 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
210 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
211 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 10-11; en reactie Schiphol (IATA) 
(ACM/IN/666800), p. 9-10. 
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per jaar die ten grondslag lag aan de tarieven voor 2019-2021.212 Door het opnemen 
van deze vrijwillige bijdrage is het effect van de hogere maar nog wel onzekere 
verwachting van afschrijvings- en vermogenskosten voor de A-Pier niet betrokken in 
de tariefstelling in 2024, ten gunste van de gebruikers.  

 
237. Dit betekent dat Schiphol voor het jaar 2024 geen extra afschrijvings- en 

vermogenskosten voor de A-Pier in de tarieven verwerkt ten opzichte van de eerdere 
verwachting (toen de overschrijding in uitgaven nog niet voorzien werd). Voor de 
jaren 2022 tot en met 2024 komt Schiphol tegemoet aan de aanvragen van KLM 
Groep en IATA, waarin gesteld wordt dat de kostenoverschrijding van de A-pier niet 
in de tarieven opgenomen zou mogen worden. 

 
238. De eis van kostenoriëntatie impliceert dat Schiphol de werkelijke 

investeringsuitgaven van de A-Pier als basis mag nemen voor de activering van de 
A-Pier, rekening houdend met de bepalingen die daarover in het TS zijn opgenomen. 
Dat in een eerdere consultatie van tarieven en voorwaarden een lager volume aan 
investeringsuitgaven was geraamd doet hier niet aan af. Schiphol is dus wettelijk niet 
gehouden om de meerkosten van de A-Pier ten opzichte van eerdere ramingen voor 
eigen rekening te nemen. 

 
239. KLM Groep verzoekt de door Schiphol voorgestelde tegemoetkoming van € 

[VERTROUWELIJK] door te trekken naar de drie jaren van de volgende 
tariefperiode. De ACM oordeelt dat de aanvraag van KLM Groep slechts betrekking 
kan hebben op de tarieven en voorwaarden van 2022 tot en met 2024. Op grond 
hiervan komt de ACM tot het oordeel dat het verzoek van KLM Groep niet gevolgd 
kan worden. 

 
240. Voor wat betreft de mogelijke kosten van claims en schikkingen geeft KLM Groep 

niet aan op welk onderdeel Schiphol niet aan het TS zou voldoen. De ACM heeft 
Schiphol gevraagd of in de periode 2022-2024 sprake is van kosten van claims en de 
doorbelasting daarvan in de tarieven. Schiphol heeft geantwoord dat in deze periode 
geen sprake is van kosten van claims of schikkingen en dus ook niet van 
doorbelasting van dit soort kosten in de tarieven.213 

 
241. IATA stelt dat dit project niet onder de efficiëntieprikkel voor grote investeringen valt, 

maar er zou wel in de geest hiervan moeten worden gehandeld. Het is juist dat dit 
project niet onder de efficiëntieprikkel valt, omdat de raming en de functionele 
specificaties voor 1 oktober 2017 zijn vastgesteld. Op grond van artikel 12.6a, vijfde 
lid, van de Wlv valt het project A-Pier onder het overgangsrecht en daarmee niet 
onder de efficiëntieprikkel. Schiphol hoeft daarom ook niet in de geest van de 
efficiëntieprikkel te handelen. 

3.4.2. Conclusie grond 4 

242. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

 
212 Reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 7-8; Reactie Schiphol 
op derde vragenlijst ACM (ACM/IN/679498), p. 1-4. 
213 Reactie Schiphol op derde vragenlijst ACM (ACM/IN/679498), p. 3-4. 
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3.5. Grond 5: Tariefdifferentiatie  

3.5.1. Inleiding 

243. Schiphol hanteert een aantal verschillende tarieven voor verschillende 
luchtvaartactiviteiten op de luchthaven.214 Het geheel van tarieven moet 
kostengeoriënteerd zijn en de tarieven moeten redelijk en non-discriminatoir zijn.215 
Daarbij is het Schiphol toegestaan binnen deze tarieven een differentiatie toe te 
passen uit oogpunt van het algemeen belang, waaronder uit milieuoverwegingen, zo 
lang de differentiatie berust op criteria die objectief en transparant zijn en die criteria 
de differentiatie kunnen rechtvaardigen.216 Dit laatste is een implementatie van art. 3 
van de Richtlijn inzake luchthavengelden (Richtlijn 2009/12/EG). Voor dit onderdeel 
zijn onder andere de tarieven voor opstijgen en landen (LTO), passagiersdiensten 
(PSC) en beveiligingsdiensten (SSC) relevant. 

 
244. In het besluit in de zaak rondom AirBridge Cargo heeft de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, de rechtsvoorganger van de ACM, (hierna: NMa) in 2007 
uitspraak gedaan over tariefdifferentiatie door Schiphol uit milieuoverwegingen. 
Destijds ging het om de differentiatie op grond van geluidsuitstoot, die ook in het 
onderhavige besluit aan de orde zal komen.  

 
245. De NMa heeft in het voorgenoemde besluit vastgesteld dat Schiphol een zekere 

mate van vrijheid heeft wanneer het gaat om tariefdifferentiatie. Binnen het systeem 
van de Wlv is het de taak van de toezichthouder om te toetsen of de differentiatie 
voldoet aan de wettelijke vereisten, maar bestaat geen wettelijke grondslag om te 
toetsen of er sprake is van betere alternatieven voor de differentiatie of dat Schiphol 
andere prioriteiten had moeten stellen.217 

 
246. Daarnaast heeft de NMa ook geoordeeld dat het differentiëren van tarieven uit 

milieuoverwegingen op grond van het argument “de vervuiler betaalt” te 
rechtvaardigen is en in principe niet discriminerend is.218  

 
247. In deze paragraaf toetst de ACM verschillende tariefdifferentiaties uit 

milieuoverwegingen die Schiphol hanteert, te weten de eerdergenoemde 
geluidsdifferentiatie en de voorgenomen differentiatie naar stikstofuitstoot in de vorm 
van het NOx-tarief, aan de hand van de voornoemde criteria. Daarnaast zal de ACM 
verschillende bezwaren behandelen die zien op de tariefdifferentiatie in zijn geheel, 
namelijk het niet in beschouwing nemen van de bezettingsgraad en het tariefverschil 
tussen passagiers- en vrachtvluchten. 

3.5.2. Beoordelingskader discriminatie Wet luchtvaart 

 
214 De verschillende luchtvaartactiviteiten vloeien voort uit artikel 2 van het Bels. 
215 Art. 8.25dc, eerste en derde lid, van de Wlv. 
216 Art. 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 
217 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), met name rn. 
44-48.  
218 Besluit RvB NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), met name rn. 
52. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknrs. ACM/21/168012, ACM/21/168013, ACM/21/168015, ACM/21/168016, ACM/21/168017, 

ACM/21/168021 en ACM/21/168035. Documentnr. ACM/UIT/574270 

 

 
 
 

57/99 

248. 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 8.25 dc, 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.  

 
249. De MvT bij dit artikel geeft een aantal indicaties van wat onder het begrip non-

discriminatie moet worden verstaan.219 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.  

 
250. 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 Wlv aansluiting kan worden 
gezocht bij het begrippenkader uit het mededingingsrecht. Wegens dit 
mededingingsrechtelijke karakter van het begrip discriminatie in de Wlv 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.220 Deze definitie luidt: 

 
“[…] het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij 
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;” 

 
251. Er is derhalve 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.221  

  

 
219 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
220 Zie ook besluit van de NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo). 
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3.5.3. Tariefdifferentiatie naar geluid in LTO-tarieven 

Inleiding 
252. Schiphol differentieert haar LTO-tarieven op verschillende manieren. Zo wordt er 

onder andere onderscheid gemaakt tussen dag- en nachtvluchten en passagiers- en 
vrachtvluchten. Schiphol differentieert haar tarieven ook naar geluidsuitstoot. Deze 
tariefdifferentiatie naar geluid houdt in dat lawaaiige vliegtuigen een hoger LTO-tarief 
betalen dan stillere vliegtuigen.  
 

253. Het geluid dat een vliegtuig produceert, wordt gemeten in het verschil in effective 
percieved noise in decibels ten opzichte van de normwaarde en wordt uitgedrukt in 
∆EPNdB. Op basis daarvan heeft Schiphol zeven geluidscategorieën, ook bekend als 
geluidsbrackets, geïdentificeerd waar zij verschillende tarieven voor in rekening 
brengt. De lawaaiigste vliegtuigen vallen in categorie S1 en hebben een ∆EPNdB van 
>7 tot -9. Categorie S7 is de stilste categorie, hierin vallen vliegtuigen met een 
∆EPNdB van -26 tot <-32. De geluidsbrackets zijn weergegeven in figuur 3 hieronder. 

 
254. Met ingang van de tariefperiode 2022-2024 wijzigt Schiphol de geluidsdifferentiatie 

op twee manieren. Allereerst verscherpt Schiphol de geluidsbrackets met 1 ∆EPNdB. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat vliegtuigen met -10 ∆EPNdB voortaan in categorie S1 
vallen, in plaats van categorie S2. De aanscherping geldt voor alle 
geluidscategorieën, zie ter illustratie eveneens figuur 3. 
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Figuur 3. Update van geluidscategorieën.222 

 
255. Daarnaast verscherpt Schiphol de tariefdifferentiatie die gebonden is aan de 

geluidscategorieën. Dit houdt in dat vliegtuigen met een hogere geluidsuitstoot 
relatief meer gaan betalen en vliegtuigen met een lagere geluidsuitstoot relatief 
minder. Categorie S3 vormt de basiscategorie. Daarmee is het tarief voor vliegtuigen 
in S3 het 100%-tarief. Vliegtuigen in S1 betaalden in de vorige tariefperiode 180% 
van het S3-tarief, wat nu 200% zal zijn. Vliegtuigen in S7 betaalden 45% van het S3-
tarief, wat nu verlaagd is naar 40%. Zie ter illustratie figuur 4.  

 

 
222 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 66.  
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Figuur 4. Update tariefhoogte per geluidscategorie.223 

Samenvatting van de aanvraag (easyJet c.s.) 
256. easyJet c.s. beklagen zich over de differentiatie van de tarieven die Schiphol in 

rekening brengt voor de uitstoot van geluid in haar LTO-tarieven. De klachten 
van easyJet c.s. zijn samen te vatten in twee punten.  
 

257. In de eerste plaats wijzen easyJet c.s. erop dat de begrenzingen van de 
verschillende geluidsbrackets door Schiphol zijn herzien. easyJet c.s. stellen dat 
Schiphol hiervoor geen objectieve verklaring heeft gegeven. De tarieven zouden 
daarom in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.224  

 
258. In de tweede plaats stellen easyJet c.s. dat de voorgestelde LTO-tarieven een korting 

voor vrachtverkeer inhouden. Een vrachtvliegtuig in categorie S3 betaalt bijvoorbeeld 
hetzelfde tarief als een passagiersvliegtuig in de stillere S6 categorie, hetgeen haaks 
zou staan op de duurzaamheidsdoelstellingen van Schiphol. Bovendien stellen 
easyJet c.s. dat door deze tariefstructuur passagiersvervoerders in feite de rekening 
betalen voor Schiphols duurzaamheidsambities. Volgens easyJet c.s. voldoen de 
LTO-tarieven daarmee niet aan de eis van non-discriminatie van artikel 8.25dc, lid 1, 
van de Wlv. Ook zouden de tarieven niet conform de eisen inzake milieudifferentiatie 
van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv tot stand zijn gekomen.225 

Zienswijze Schiphol  
259. In haar zienswijze op de aanvraag van easyJet c.s. merkt Schiphol op dat zij al sinds 

eind jaren negentig een tariefdifferentiatie toepast op basis van geluidsemissies van 
vliegtuigen. Dit is in 2007 voorgelegd aan de NMa, de rechtsvoorganger van de 
ACM, die tot de conclusie kwam dat deze differentiatie van Schiphol voldoet aan de 

 
223 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 66. 
224 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 5. 
225 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 5-6. 
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wettelijke eisen. Ook in latere besluiten heeft de ACM tariefdifferentiatie op basis van 
milieuoverwegingen aanvaard (zoals in haar besluit van 27 juni 2019). Bovendien 
heeft de NMa in 2007 onderkend dat aan Schiphol een vrijheid toekomt om 
prioriteiten te stellen en keuzes te maken bij de invulling van de differentiatie vanuit 
algemeen belang.226 

  
260. Schiphol heeft de herziene grenzen tussen de geluidscategorieën en de NOx-heffing 

vastgesteld met het oog op de op handen zijnde wijzigingen in de wetgeving, 
overheidsbeleid en maatschappelijke druk. In combinatie met de NOx-heffing heeft 
de herziening van de geluidsbrackets als gevolg dat stillere en schonere toestellen 
worden beloond en lawaaiige toestellen die veel stikstof uitstoten worden belast. Dit 
zou luchtvaartmaatschappijen moeten stimuleren om met schonere, stillere toestellen 
te vliegen.227 

 
261. Wat betreft de korting voor vrachtvliegtuigen merkt Schiphol op dat er van een korting 

geen sprake is. Het feit dat vrachtvliegtuigen een lager LTO-tarief betalen heeft enkel 
te maken met het feit dat er voor vrachtvliegtuigen minder faciliteiten beschikbaar 
zijn. Vrachtvliegtuigen worden op dezelfde manier belast voor hun geluids- en NOx-
uitstoot als passagiersvliegtuigen, waardoor stiller en schoner vliegen ook voor deze 
categorie wordt gestimuleerd.228 

Beoordeling ACM  

262. Ten aanzien van de stelling van easyJet c.s. dat de aanpassing van de 
geluidsbrackets niet op een objectieve verklaring berust, merkt de ACM op dat deze 
stelling door easyJet c.s. op de hoorzitting voorafgaand aan dit besluit lijkt te zijn 
genuanceerd. Op vragen van de ACM om nadere onderbouwing van dit standpunt 
antwoordden easyJet c.s. dat het punt met name was dat de tariefdifferentiatie naar 
geluid een korting voor vracht bevat. Wel stelden easyJet c.s. dat geluidscategorieën 
niet ver genoeg gingen, in de zin dat de load factor niet wordt meegenomen in de 
differentiatie.229 Voor de beoordeling zal de ACM de vraag beantwoorden of de 
lagere tarieven voor vrachtvliegtuigen in de LTO-tarieven in strijd zijn met de eis van 
non-discriminatie van artikel 8.25dc, lid 1, van de Wlv en/of in strijd met de eisen 
inzake milieudifferentiatie van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv tot stand zijn 
gekomen. 

 
263. De ACM heeft eerder vastgesteld dat een systeem van tariefdifferentiatie op grond 

van geluidsuitstoot, gemeten in ∆EPNdB, gebaseerd is op objectieve criteria en 
daarmee objectief en transparant is in de zin van art. 8.25dc, tweede lid, van de 
Wlv.230 Gezien Schiphol hetzelfde criterium hanteert als destijds (∆EPNdB), is de 
ACM van oordeel dat de criteria van geluidsdifferentiatie niet in strijd zijn met art. 
8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 

 

 
226 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 11; Besluit RvB NMa d.d. 16 
oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo) met name rn. 44-48.  
227 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 11-12. 
228 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 12. 
229 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 27. 
230 Besluit RvB NMa in zaak 200085, 16 oktober 2007 (AirBridge Cargo), rn. 50-52; Besluit 
van de ACM van 27 juni 2019 (Transavia) (ACM/UIT/515539), rn. 153. 
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264. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het feit dat een vrachtvliegtuig in S3 48% 
minder betaalt dan een connected passagiersvliegtuig in dezelfde categorie 
discriminatoir is in de zin van art. 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is de ACM van 
mening dat easyJet c.s. miskennen dat er sprake is van twee verschillende diensten 
voor twee verschillende markten die los van elkaar opereren.  
 

265. Vrachtvliegtuigen maken van minder diensten gebruik dan passagiersvliegtuigen. Zo 
licht Schiphol toe dat vrachtvliegtuigen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van 
vaste (wal)stroomvoorzieningen op de vliegtuigopstelplaats, de aansluiting voor pre-
conditioned air en busdiensten voor het vervoer van passagiers en crew.231 Er is dus 
sprake van twee verschillende diensten waarvoor verschillende tarieven mogen 
worden gerekend. 
 

266. Verder heeft de NMa in 2007 geoordeeld dat passagiersvervoerders en 
vrachtvervoerders niet met elkaar concurreren, omdat het twee verschillende 
markten betreft. Het staat Schiphol vrij om op basis hiervan tariefdifferentiatie tussen 
de twee groepen gebruikers toe te passen, mits het totaal van tarieven 
kostengeoriënteerd is.232  

 
267. De ACM oordeelt dat het feit dat Schiphol verschillende tarieven hanteert voor 

passagiersvliegtuigen en voor vrachtvliegtuigen toegestaan is, gezien er sprake is 
van twee verschillende diensten voor twee verschillende markten die niet met elkaar 
concurreren. Het handelen van Schiphol is daarmee niet in strijd met de eis dat 
tarieven non-discriminatoir moeten zijn in de zin van art. 8.25dc eerste lid, van de 
Wlv. 
 

268. Om te beoordelen of de tarieven discriminatoir zijn omdat het systeem van 
tariefdifferentiatie anders wordt gehanteerd voor vrachtvliegtuigen, onderzoekt de 
ACM het tariefsysteem. Schiphol stelt dat de tariefdifferentiatie naar geluid op 
dezelfde manier wordt gehanteerd voor vrachtvliegtuigen als voor 
passagiersvliegtuigen. Het systeem van LTO-tarieven zoals Schiphol dit hanteert 
staat hieronder weergegeven in tabel 2.  

 
231 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024 (ACM/IN/679048), p. 7-8; reactie 
Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 11. 
232 Besluit RvB NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 60. 
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Tabel 2. Tariefdifferentiatie in percentages. De hoogte van de verschuldigde vergoeding ten 
opzichte van de basisvergoeding per 1 april 2022.233 

 
269. Schiphol hanteert binnen haar LTO-tarieven verschillende differentiaties. Zo 

onderscheidt Schiphol onder andere drie verschillende soorten vluchten op basis van 
afhandeling op het vliegveld, namelijk connected (handling), disconnected (handling) 
en cargo. Dit onderscheid is terug te zien in tabel 2. Het voornaamste verschil tussen 
connected en disconnected handling is dat bij connected handling het vliegtuig op 
een plaats staat waar de mogelijkheid bestaat passagiers gebruik te laten maken van 
een aviobrug (vliegtuigslurf) om in en uit te stappen, ongeacht of deze wordt gebruikt. 
Bij disconnected handling is deze mogelijkheid niet aanwezig. Voor vrachtvliegtuigen 
geldt een apart cargo (vracht)tarief. Vrachtvliegtuigen worden altijd disconnected 
afgehandeld en maken van minder diensten gebruik dan passagiersvliegtuigen (zie 
randnummer 265). 

 
270. Bij het toepassen van de tariefdifferentiatie naar geluid maakt Schiphol gebruik van 

een basistarief (100%). Het basistarief is het dagtarief voor landen en opstijgen van 
passagiersvliegtuigen die connected worden afgehandeld en in geluidscategorie S3 
vallen. Dit tarief fungeert als maatstaf waartegen de overige tarieven worden afgezet 
in de vorm van een percentage van dit tarief.  

 
271. Binnen geluidscategorie S3 is ook een tarief voor disconnected handling en vracht 

vastgesteld, op respectievelijk 80% en 52% van het connected tarief. Vervolgens 
wordt over deze basistarieven in S3 de tariefdifferentiatie naar geluid toegepast. 
Hierbij worden vliegtuigen in een bepaalde geluidscategorie geplaatst, afhankelijk 
van hun geluidsniveau. Als het geluidsniveau van een vliegtuig hoger is dan de S3-
maatstaf, dan betaalt dit toestel een hoger LTO-tarief. Voor stillere vliegtuigen geldt 
het omgekeerde. Deze differentiatie is voor alle typen vluchten gelijk. Een connected 
dagvlucht in categorie S1 betaalt 200% van het basistarief voor connected vluchten, 
maar ook een vrachtvlucht in S1 betaalt overdag 200% ten opzichte van het 
basistarief voor vracht (52% * 200% = 104%). Hetzelfde geldt voor stillere vluchten; 
een connected dagvlucht in categorie S7 betaalt 40% van het basistarief voor 
connected vluchten, maar ook een S7 vrachtvlucht betaalt overdag 40% van het 
basistarief voor vracht (52% * 40% = 21%). Zie ook tabel 2 hierboven. 

 

 
233 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024 (ACM/IN/679048), p. 9. 
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272. Gegeven hetgeen hierboven is overwogen, oordeelt de ACM dat er in tegenstelling 
tot wat easyJet c.s. stellen geen sprake is van een korting voor vrachtverkeer binnen 
de geluidsheffing, maar dat de geluidsdifferentiatie zoals Schiphol stelt op dezelfde 
wijze wordt toegepast op de tarieven die zijn gedifferentieerd naar connected 
handling, disconnected handling en cargo. Binnen de geluidsdifferentiatie wordt dus 
geen onderscheid gemaakt tussen passagiersvliegtuigen en vrachtvliegtuigen. 
Daarom kunnen easyJet c.s. naar het oordeel van de ACM niet worden gevolgd in de 
stelling dat de geluidsdifferentiatie in strijd is met de eis dat tarieven non-
discriminatoir moeten zijn. 

 
273. De ACM concludeert daarom dat niet is gebleken dat de LTO-tarieven in strijd zijn 

met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. Daarnaast zijn de tarieven, gelet op 
hetgeen overwogen in randnummer 263, ook niet in strijd met art. 8.25dc, tweede lid, 
van de Wlv.  

3.5.4. Introductie NOx-tarief in LTO-tarieven 

Inleiding 
274. Schiphol heeft uit milieu- en duurzaamheidsoverwegingen een tarief voor de uitstof 

van stikstofoxiden (hierna: NOx) geïntroduceerd in de voorgestelde tarieven en 
voorwaarden voor 2022-2024. Het NOx-tarief bedraagt vier euro per kilogram NOx-
uitstoot per vliegtuig. Om de hoeveelheid NOx te bepalen wordt uitgegaan van het 
vliegtuig emissie-certificaat, ook te vinden in de ICAO emissie databank.234      

Samenvatting van de aanvraag (Ryanair) 
275. Ryanair betoogt dat het NOx-tarief in strijd is met Schiphols doelstellingen om CO2-

uitstoot en geluidshinder te verminderen. Bovendien staat de heffing haaks op 
de Europese milieudoelstellingen. Daarmee voldoet de wijze waarop het NOx-tarief 
geïmplementeerd is niet aan de eisen van artikel 8.25dc, lid 2, van de Wlv.235  

 
276. Ryanair wijst hierbij ten eerste op de technische trade-off tussen NOx- en CO2-

emissiereductie in vliegtuigmotoren. Om de CO2-uitstoot van vliegtuigmotoren te 
verminderen, wordt getracht de brandstofefficiëntie van de motoren te verbeteren. Dit 
gebeurt veelal door de temperatuur en druk bij het verbrandingsproces in een motor 
te verhogen. Dit heeft mede tot effect dat bij het verbrandingsproces meer NOx 
vrijkomt. Veel nieuwe vliegtuigen stoten significant minder CO2 uit en zijn significant 
stiller, maar stoten relatief meer NOx uit. Ryanair vreest dat het NOx-tarief ertoe leidt 
dat luchtvaartmaatschappijen worden ontmoedigd om deze nieuwe vliegtuigen met 
minder CO2-uitstoot op Schiphol in te zetten.236  

 
277. Tot slot wijst Ryanair erop dat Schiphol en de ACM gehouden zijn aan het Europees 

recht, specifiek artikel 3 van Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden en het 
 

234 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 65; reactie Schiphol op 
tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121) p. 10. 
235 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag 
Ryanair (ACM/IN/663931), p. 2; zienswijze Ryanair op reactie Schiphol (ACM/IN/), p. 2. 
236 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag 
Ryanair (ACM/IN/663931), p. 2; brief van Ryanair van 1 februari 2022 (ACM/IN/676813), p. 
1. 
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beginsel van loyale samenwerking zoals neergelegd in artikel 4, derde lid, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. Ryanair verzoekt de ACM invulling te geven 
aan dit laatste artikel door te beoordelen dat het NOx-tarief niet in overeenstemming 
is met de Europese Green Deal, de Duurzame en Slimme Mobiliteitsstrategie en 
bijbehorende werkdocumenten van de Europese Commissie.237  

Zienswijze Schiphol  
278. Schiphol geeft allereerst aan dat zij met de tariefstructuur beoogt 

luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met de schoonste en meest stille 
vliegtuigen op Schiphol te vliegen. Met de introductie van het NOx-tarief heeft 
Schiphol op basis van het principe “de vervuiler betaalt” een financiële prikkel willen 
afgeven voor vliegtuig-motor combinaties die goed presteren op zowel geluid als op 
NOx uitstoot. Schiphol betoogt dat het gezien de bovengenoemde 
doelstellingen passend is om het NOx-tarief vorm te geven binnen de LTO-tarieven. 
Deze tarieven zijn gekoppeld aan het gewicht, de geluidsuitstoot en 
de stikstofuitstoot van het vliegtuig.238  

 
279. Schiphol licht verder toe dat de noodzaak voor een NOx-tarief nadrukkelijk is gelegen 

in het overheidsbeleid en de wettelijke eisen die gelden op het gebied van stikstof.239  
 

280. In tegenstelling tot Ryanair, ziet Schiphol geen strijdigheid tussen de verschillende 
duurzaamheidsdoelstellingen en hoe die binnen de tariefstructuur zijn vormgegeven. 
Schiphol herkent de technologische trade-off tussen CO2 en NOx emissies 
niet.240 Schiphol verduidelijkt tijdens de hoorzitting dit standpunt in zoverre dat zij niet 
betwist dat CO2-efficiëntie in sommige nieuwe vliegtuigen heeft geleid tot een hogere 
NOx-uitstoot. Echter stelt Schiphol dat er ook vliegtuigen op de markt zijn waarbij 
zowel de CO2- als de NOx-uitstoot is teruggebracht en dat deze trade-off dus niet in 
alle gevallen opgaat.241  

 
281. Verder betoogt Schiphol dat de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd 

is, inhoudelijk voldoet aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van 
de Wlv. Hierbij tekent Schiphol aan dat de keuze voor een prijs per eenheid stikstof 
een passende en objectieve manier is om een NOx-tarief vorm te geven binnen de 
tariefstructuur.242  

Beoordeling ACM  
282. Op grond van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv kan Schiphol de tarieven 

differentiëren uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de 
bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefdifferentiatie dienen de 
differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant. Deze 
bepaling is een implementatie van art. 3 van Richtlijn 2009/12/EG. Voor de 

 
237 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
238 Reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11; reactie Schiphol op tweede 
vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 9. 
239 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11; reactie Schiphol op vragen 
hoorzitting (ACM/IN/678918), p.1. 
240 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11. 
241 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 24-26. 
242 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 10. 
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beoordeling van de criteria dient daarom aansluiting te worden gezocht bij de 
Richtlijn. Blijkens de MvT dienen de criteria die de differentiatie moeten kunnen 
rechtvaardigen “relevant” te zijn in de termen van de Richtlijn.243  

 
283. De ACM overweegt met betrekking tot de reikwijdte van haar beoordeling het 

volgende. De NMa heeft in haar besluit van 16 oktober 2007 vastgesteld dat zij geen 
wettelijke bevoegdheden heeft om regulerend op te treden richting Schiphol met het 
oogmerk Schiphol bepaalde milieudoelstellingen te laten realiseren of daarin 
bepaalde prioriteiten te stellen.244 De ACM is van oordeel dat de introductie van 
artikel 8.25dc, tweede lid, Wlv, gelet op de bewoordingen ervan, hierin geen 
verandering heeft gebracht.245 De bevoegdheid van de ACM beperkt zich derhalve 
tot de beoordeling of de tarieven gedifferentieerd worden uit oogpunt van het 
algemeen belang en of de criteria voor differentiatie gerechtvaardigd (relevant), 
objectief en transparant zijn. 

 
284. Uit de aanvraag van Ryanair blijkt dat de bevoegdheid van Schiphol tot het invoeren 

van een tariefdifferentiatie niet betwist wordt. Tevens staat niet ter discussie dat het 
NOx-tarief is ingevoerd uit het oogpunt van algemeen belang, te weten 
milieubescherming in verband met de nationale stikstofproblematiek. Tijdens de 
hoorzitting bleek uit de argumenten van Ryanair dat haar aanvraag met name ziet op 
de rechtvaardiging van het NOx-tarief.246 Daarom zal de ACM zich in haar 
beoordeling tot dit punt beperken. 

 
285. In de eerste plaats voert Ryanair aan dat het NOx-tarief niet te rechtvaardigen is, 

omdat dit meer CO2-uitstoot kan veroorzaken. In andere woorden, het NOx-tarief 
levert potentieel meer milieuschade op dan dat het bijdraagt aan milieubescherming. 
Op verzoek van de ACM heeft Ryanair wetenschappelijk onderzoek aangeleverd dat 
aantoont dat er een technische trade-off kan bestaan tussen NOx en CO2.247  

 
286. De ACM stelt vast dat Schiphol in haar tarieven twee milieudoelstellingen nastreeft 

waarvoor zij differentiaties toepast, namelijk minder geluidsuitstoot en minder NOx-
uitstoot. Schiphol stelt verder dat zij geluidsuitstoot als proxy voor CO2 beschouwt. 
De ACM stelt vast dat Schiphol dus niet beoogt de CO2-uitstoot van vliegtuigen te 
beperken middels tariefdifferentiatie, maar dit inkleed als bijkomend effect van de 
tariefdifferentiatie naar geluid. Zoals hiervoor overwogen valt het niet binnen de 
bevoegdheden van de ACM om regulerend op te treden met het doel Schiphol 
bepaalde milieudoelstellingen te laten nastreven. Wel kan de ACM toetsen of de 
tariefdifferentiatie voldoet aan de eisen van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Uit 
randnummer 282 en 283 volgt dat de ACM gehouden is te beoordelen of de criteria 
van het NOx-tarief relevant zijn in het licht van het doel van de tariefdifferentiatie. 

 
287. In haar besluit van 18 oktober 2007 inzake AirBridge Cargo heeft de NMa geoordeeld 

dat tariefdifferentiatie naar geluidbelasting aansluit bij het beginsel dat de 
 

243 Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
inzake luchthavengelden (PbEG L70); Kamerstukken II, 2010-2011, 32519, nr. 3  
244 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
245 Zie ook het besluit van de ACM van 27 juni 2019 (Transavia) (ACM/UIT/515539), p. 32-
33. 
246 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 25-27. 
247 Reactie Ryanair op vraag ACM (ACM/IN/676813), zie bijlagen. 
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veroorzaker dient te betalen voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het 
milieu. De NMa kwam tot de conclusie dat het maken van onderscheid tussen meer 
en minder geluidbelastende vliegtuigen onder meer met dit argument te 
rechtvaardigen valt.248 

 
288. Gegeven de doelstelling van Schiphol om de veroorzaker van NOx-uitstoot voor de 

door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu te laten betalen (het vervuiler-
betaalt-principe), stelt de ACM vast dat het criterium van een prijs per kilogram NOx-
uitstoot per vliegtuig relevant is. Het feit dat er mogelijk een technische trade-off 
bestaat tussen CO2- en NOx-uitstoot is gegeven de doelstelling van Schiphol niet 
relevant, omdat het tarief niet tot doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen.  
 

289. Vervolgens moet de ACM beoordelen of de differentiatie is gebaseerd op objectieve 
en transparante criteria. De ACM stelt vast dat het tarief per kilogram NOx-uitstoot 
per vliegtuig is gebaseerd op het emissie-certificaat. De ACM is van oordeel dat de 
kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig op basis van dit certificaat een objectief en 
transparant criterium is. Dit certificaat volgt de internationaal vastgestelde eisen van 
de ICAO (objectief) en de emissiedata zijn vrij toegankelijk in de ICAO database 
(transparant).  

 
290. Tot slot merkt de ACM op in relatie tot het verzoek van Ryanair om toepassing te 

geven aan het beginsel van loyale samenwerking uit artikel 4, derde lid, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie dat dit verzoek buiten de reikwijdte van de 
procedure valt van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv, op basis waarvan de ACM de 
tarieven en voorwaarden alleen aan de Wlv en bijbehorende lagere regelgeving 
toetst. 

 
291. Gelet op het voorgaande is de ACM niet gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met 

artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. De grond van Ryanair treft daarmee geen 
doel. 

3.5.5. Differentiatie van tarieven naar bezettingsgraad 

Samenvatting van de aanvragen (easyJet c.s. en Ryanair) 
292. Volgens easyJet c.s. houden de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening met 

de loadfactor, ofwel de bezettingsgraad, van gebruikers. Dit zou haaks staan op de 
ambities van Schiphol om emissies te beperken. Een vliegtuig met enkele passagiers 
betaalt onder de huidige tariefstructuur hetzelfde tarief als een vol vliegtuig. Volgens 
easyJet c.s. sluit het beperken van de uitstoot per passagier beter aan bij Schiphols 
duurzaamheidsambities. Daarom zou de tariefstructuur het efficiënt gebruik van 
vliegtuigen moeten stimuleren door rekening te houden met de bezettingsgraad. Nu 
Schiphol nalaat de bezettingsgraad als parameter voor de tariefstelling te gebruiken, 
zijn de tarieven in strijd met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.249 

 
293. Ryanair stelt dat het NOx-tarief in strijd is met de eisen voor tariefdifferentiatie uit 

artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Hiertoe voert Ryanair aan dat 
de heffing van een NOx-tarief per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig niet bijdraagt 

 
248 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 52. 
249 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 6. 
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aan het efficiënt gebruik van vliegtuigen. Deze tariefberekening is in strijd met 
hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, namelijk het beperken van de 
stikstofuitstoot per passagier. Het NOx-tarief moet volgens Ryanair worden berekend 
op basis van de loadfactor van vliegtuigen, te weten het aantal passagiers of het 
vrachtgewicht.250  

Zienswijze Schiphol 
294. Over het gebruik van de loadfactor in de tariefstructuur stelt Schiphol dat een 

dergelijk uitgangspunt niet tot het gewenste resultaat zou leiden, namelijk het 
stimuleren van het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen. Het is volgens 
Schiphol niet passend om het sturen op de eigenschappen van vliegtuigen te 
koppelen aan het aantal passagiers, terwijl er geen verband tussen deze twee zaken 
bestaat.251 Bovendien is die aanpak volgens Schiphol minder objectief omdat het niet 
exclusief relateert aan de eigenschappen van de vliegtuigen.252  

Beoordeling ACM 
295. De ACM overweegt allereerst ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling dat 

de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv oordeelt 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.253 

 
296. De ACM begrijpt dat Ryanair van mening is dat milieudifferentiatie in tarieven 

gebaseerd zou moeten zijn op de bezettingsgraad van vliegtuigen om zo efficiënt 
gebruik van vliegtoestellen te bevorderen en de uitstoot per passagier te beperken. 
Schiphol benadrukt dat zij met haar tariefstructuur nastreeft de schoonste en stilste 
vliegtuigen op de luchthaven aan te trekken.  

 
297. De ACM stelt vast dat hier sprake is van twee verschillende milieudoelstellingen, te 

weten emissiebeperking per passagier en emissiebeperking per vliegtuig. Blijkens de 
aanvraag van Ryanair is zij van mening dat Schiphol de eerste doelstelling zou 
moeten nastreven. Blijkens de reactie van Schiphol en de behandeling in de 
hoorzitting streeft zij echter de tweede doelstelling na. Uit de overwegingen in 
randnummer 283 volgt dat de ACM geen bevoegdheid heeft om regulerend op te 
treden richting Schiphol met als doel Schiphol bepaalde milieudoelstellingen te laten 
nastreven of daarin prioriteiten te stellen. 

 
298. Voorts wijst de ACM op hetgeen overwogen is in de randnummers 288 en 289, in 

zoverre hier wordt bevonden dat de criteria voor het NOx-tarief en de 
tariefdifferentiatie naar geluid in de LTO-tarieven, relevant, objectief en transparant 

 
250 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
251 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 12-13; reactie Schiphol (Ryanair) 
(ACM/IN/666803), p. 11. 
252 Reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11. 
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zijn. Hiermee heeft de ACM reeds vastgesteld dat niet is gebleken dat het NOx-tarief 
in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Dat Schiphol geen loadfactor 
hanteert voor deze tarieven doet hier niet aan af. 

 
299. easyJet c.s. voeren aan dat de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening 

houden met de loadfactor van gebruikers van de luchthaven. De ACM begrijpt hieruit 
dat easyJet c.s. alle tarieven bedoelen en niet alleen de LTO-tarieven en het NOx-
tarief. Volgens easyJet c.s. is het feit dat de tarieven onvoldoende rekening houden 
met de loadfactor in strijd met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 

 
300. De ACM overweegt dat artikel 8.25dc, tweede lid van de Wlv, Schiphol er niet toe 

verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu.254 Het 
artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming 
wordt gekozen (zoals Schiphol toepast in de LTO-tarieven) de criteria voor deze 
tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en 
transparant dienen te zijn. Het feit dat Schiphol geen loadfactor toepast in haar 
andere tarieven, waarin zij geen differentiatie toepast ter bescherming van het milieu, 
kan er daarom niet toe leiden dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, tweede 
lid van de Wlv. 

 
301. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het onvoldoende rekening houden met de 

loadfactor in de tarieven in strijd zou zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is 
de ACM van oordeel dat easyJet c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er 
sprake zou zijn van discriminerende of onredelijke tarieven. 

 
302. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven strijdig zijn met artikel 

8.25dc, eerste lid en tweede lid, van de Wlv. 

3.5.6. Tarieven transferpassagiers zijn niet in lijn met milieudoelstellingen 

Samenvatting van de aanvraag (easyJet c.s.) 
303. easyJet c.s. stellen dat de korting van 60% voor transferpassagiers, die Schiphol in 

haar passagierstarieven hanteert, haaks staat op de duurzaamheidsambities van 
Schiphol, omdat het type vliegtuigen dat wordt ingezet op langeafstandsvluchten, ook 
volgens de cijfers van Schiphol, relatief vervuilender zijn dan vliegtuigen die worden 
ingezet op O/D-vluchten. Om deze reden stellen easyJet c.s. dat de tarieven in strijd 
zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.255 

Zienswijze Schiphol 
304. Schiphol stelt dat de differentiatie tussen O/D-passagiers en transferpassagiers 

samenhangt met het verschil in kosten dat op de luchthaven wordt gemaakt voor 
faciliteiten voor transferpassagiers enerzijds en voor O/D-passagiers anderzijds. 
Daarnaast heeft Schiphol een wettelijke en statutaire doelstelling om een 
hoogwaardig luchtverkeersknooppunt met een hoge netwerkkwaliteit te 
bevorderen.256 

 
254 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021. ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.2.2. 
255 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 6. 
256 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 13. 
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Beoordeling ACM 
305. easyJet c.s. voeren allereerst aan dat de differentiatie van de Passenger Service 

Charge (PSC) tussen Origin/Destination (O/D) passagiers en transferpassagiers, 
waarbij de PSC lager is voor relatief vervuilende transfervluchten, haaks staat op de 
duurzaamheidsambities van Schiphol, waardoor de tarieven in strijd zouden zijn met 
artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Daarnaast voeren easyJet c.s. aan dat de 
tarieven onredelijk en discriminatoir zijn en daarmee in strijd met artikel 8.25dc, 
eerste lid, van de Wlv. 

 
306. Op het punt van easyJet c.s. dat de lagere tarieven voor transferpassagiers haaks 

staan op de duurzaamheidsambities van Schiphol wijst de ACM op het volgende. 
Zoals Schiphol aandraagt heeft de NMa onderkend dat Schiphol een zekere vrijheid 
toekomt bij de bepaling van haar tarieven en voorwaarden, binnen de beperkingen 
van de wet.257 In haar besluit van 27 juni 2019 heeft de ACM dit bevestigd.258 Dit 
betekent dat het Schiphol vrij staat om verschillende tarieven voor verschillende 
diensten in rekening te brengen, mits deze redelijk en non-discriminatoir zijn en 
voldoen aan de eis van algehele kostenoriëntatie. Bovendien heeft de NMa in haar 
besluit van 16 oktober 2007 vastgesteld dat zij geen wettelijke bevoegdheden heeft 
om regulerend op te treden richting Schiphol met het oogmerk Schiphol bepaalde 
milieudoelstellingen te laten realiseren of daarin bepaalde prioriteiten te stellen.259 In 
lijn met het voorgaande oordeelt de ACM dat een beoordeling van de strijdigheid van 
de tarieven met Schiphols duurzaamheidsambities niet binnen haar wettelijke 
bevoegdheden valt. 
 

307. In zoverre easyJet c.s. aandragen dat de tarieven voor transferpassagiers onredelijk 
en discriminatoir zouden zijn wijst de ACM erop dat dit vraagstuk al eerder is 
behandeld in een besluit van de ACM dat aan bod is gekomen in een uitspraak van 
de Rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak is geconcludeerd dat de diensten voor 
O/D-passagiers en transferpassagiers waarvoor gedifferentieerde PSC-tarieven 
worden betaald geen gelijkwaardige diensten betreffen, zodat er geen sprake is van 
discriminatie. Verder wordt door de rechtbank bevestigd dat de redelijkheidsnorm 
alleen betrekking heeft op de hoogte van ieder afzonderlijk tarief en niet op het 
verschil tussen twee tarieven, in dit geval tussen het O/D-tarief en het 
transfertarief.260 In hun aanvraag wijzen easyJet c.s. op de verhouding tussen het 
transfertarief en het O/D-tarief – zij spreken immers van een korting van 60% voor 
transferpassagiers – en voeren aan dat deze verhouding onredelijk en discriminerend 
is. Gelet op het feit dat de redelijkheidsnorm geen betrekking heeft op het verschil 
tussen twee tarieven en dat de onderliggende diensten voor O/D-passagiers en 
transferpassagiers geen gelijkwaardige diensten betreffen, kan in het licht van de 
aanvraag niet worden gesteld dat de tarieven onredelijk zijn en discriminatoir en 
daarmee in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. 
 

 
257 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
258 Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al.) (ACM/UIT/515539), rn. 135. 
259 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
260 Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 november 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BO5063; zie ook besluit RvB NMa van 14 juli 2009, in zaak 200120 
(easyJet). 
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308. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven in strijd zijn met artikel 
8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. 

3.5.7. Conclusie grond 5 

309. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

3.6. Grond 6: Toepassing kostentoerekeningsysteem  

3.6.1. Floormanagement- en schoonmaakkosten 

Inleiding 
310. Bij de vaststelling van de verrekeningen van verkeer en vervoer over het jaar 2020 

wordt de lager dan geconsulteerde omzet verrekend in toekomstige tarieven, met 
een aftrek voor de bespaarde variabele kosten. In het TS 19-21 is door middel van 
rekenregels beschreven hoe de besparing van variabele kosten dient te worden 
bepaald.261 Onder de kosten die verrekend worden vallen onder andere 
floormanagement en schoonmaak. Floormanagement zorgt ervoor dat de 
passagiersprocessen in de Terminal in goede banen worden geleid. 

  
311. Deze grond heeft betrekking op de wijze waarop verschillen tussen raming en 

realisatie van de kosten van floormanagement en schoonmaak voor het jaar 2020 
worden verrekend in toekomstige tarieven. 

Samenvatting van de aanvraag (KLM Groep)  
312. KLM Groep voert aan dat uit de financiële verantwoording 2020 van Schiphol blijkt 

dat Schiphol is afgeweken van de systematiek vastgelegd in het TS 19-21 wat betreft 
de verrekeningen over 2020 van kosten voor floormanagement262 en schoonmaak. 
KLM Groep heeft Schiphol hier tijdens de consultatieprocedure vragen over gesteld 
en Schiphol verzocht om alsnog te verrekenen conform de bepalingen van het TS 
19-21. In haar reactie hierop heeft Schiphol aangegeven dat als gevolg van de 
uitzonderlijke volumedaling in 2020 de toepassing van de rekenregel zou leiden tot 
onrealistische uitkomsten. Daarom heeft Schiphol de ACM voorgesteld om te 
verrekenen op basis van het verschil met werkelijke kosten. De ACM heeft ingestemd 
met deze werkwijze.263 

 
313. KLM Groep begrijpt dat de methodiek gebaseerd op een vaste verrekenfactor 1,5 uit 

het TS 19-21 kan leiden tot een (significante) discrepantie tussen de verrekeningen 
en de werkelijke uitgaven. Die mogelijke discrepantie is echter inherent aan het 
gebruik van een verrekenfactor vergeleken bij verrekeningen op basis van werkelijke 
kosten. Toch is in het TS 19-21 gekozen voor de toepassing van een vaste 
verrekenfactor, ook om te garanderen dat eventuele hogere of lagere kosten slechts 

 
261 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 
2019-2021, p. 4 e.v. 
262 In het TS is deze benaming gewijzigd in flowmanagement. 
263 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13. 
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worden doorbelast waar dit in direct verband staat tot aanpassingen in 
passagiersaantallen. 264 

 
314. De verrekenmethodiek voor floormanagement is aangepast voor het nieuwe TS ten 

opzichte van het TS 19-21. Dat laat echter onverlet dat Schiphol voor de 
verrekeningen van kosten voor floormanagement over 2020 nog gebonden is aan de 
methodiek uit het TS 19-21. Volgens KLM Groep moeten gebruikers kunnen uitgaan 
van de onverkorte toepassing van de systematiek uit het - door Schiphol zelf 
opgestelde - TS 19-21. Dit geldt temeer ten aanzien van kosten waarvoor juist 
bewust is gekozen om niet te verrekenen op basis van werkelijke uitgaven maar op 
basis van de (altijd minder zuivere) proxy van een verrekenfactor. 265 

 
315. Daarnaast stelt KLM Groep dat Schiphol ook wat betreft schoonmaakkosten is 

afgeweken van de in het TS 19-21 voorgeschreven verrekenmethodiek. Schiphol 
heeft tijdens de consultatieprocedure toegelicht dat de passagiersaantallen in 2020 
dermate laag waren dat zij buiten de staffels vielen die met de schoonmaakpartijen 
waren overeengekomen. Op dit punt sloten de regels van het TS 19-21 dus niet meer 
aan bij de realiteit. Schiphol heeft daarom het totale verschil tussen geconsulteerde 
schoonmaakkosten en werkelijke schoonmaakkosten in de verrekeningen 
opgenomen als terug te betalen aan luchtvaartmaatschappijen. 266 

 
316. KLM Groep meent dat Schiphol hierbij uitgaat van een verkeerde lezing van het TS 

19-21. Het TS 19-21 verwijst naar een verrekenfactor van "1,0 van de aantoonbare 
meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal". Dit betekent 
echter niet dat simpelweg moet worden uitgegaan van de werkelijke 
meer/minderwerk kosten. Immers, in dat geval zou geen verrekenfactor nodig zijn. 
De verrekenfactor slaat nog steeds op het verschil tussen het contractueel 
overeengekomen (en geconsulteerd) aantal passagiers en het gerealiseerd aantal 
passagiers. Dat Schiphol gelet op de omstandigheden gewijzigde afspraken heeft 
gemaakt met de schoonmaakbedrijven laat onverlet dat de verrekenmethodiek uit het 
TS19-21 blijft uitgaan van de verrekeningen op basis van passagiersaantallen. KLM 
Groep meent aldus dat Schiphol voor de verrekeningen van schoonmaakkosten een 
verlagingspercentage dient toe te passen dat overeenkomt met de reductie in 
passagiersaantallen. 267 

Zienswijze Schiphol 
317. Schiphol heeft tijdens het consultatieproces aangegeven dat zij zich begin 2020 

geconfronteerd zag met een situatie waarin de onderdelen van het TS 19-21 over 
floormanagement en schoonmaak niet voorzagen, en die niet langer aansloten bij de 
nieuwe marktrealiteit. De COVID-19 pandemie kwam duidelijk niet overeen met de 
toenmalige situatie en de toen verwachte omstandigheden. De letterlijke toepassing 
van het TS 19-21 op de kosten voor floormanagement zou leiden tot ongerijmde (en 
evident onbedoelde) gevolgen, bijvoorbeeld tot een teruggaaf aan gebruikers van 
meer dan 100% van het budget.268 

 
264 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13-14. 
265 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13. 
266 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 14. 
267 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 15. 
268 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 11. 
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318. Schiphol licht toe zich om die reden gemeld te hebben bij de ACM om de situatie te 

bespreken. De ACM heeft hierop laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en 
onvoorziene omstandigheden, niet realistisch vond om meer dan 100% van het 
budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht 
moest houden op de naleving van de anderhalvemeter-regel op de luchthaven en 
omdat werkprocessen hierop moesten worden aangepast. De ACM heeft laten weten 
geen bezwaren te hebben tegen het hanteren van de werkelijke kosten voor 
floormanagement in de bepaling van de verrekeningen voor verkeer en vervoer 
2020.269 

 
319. Ook voor schoonmaak bleek het TS 19-21 niet meer passend voor de herziene 

afspraken die Schiphol met de schoonmaakpartijen in 2020 heeft moeten maken als 
gevolg van de COVID-19 pandemie. De passagiersaantallen waren in dat jaar 
dermate laag dat deze buiten de staffels vielen die eerder met schoonmaakpartijen 
waren overeengekomen. Schiphol licht toe dat de contractuele ondergrens van de 
staffels boven de volumes lag die werden gerealiseerd in de nieuwe marktsituatie. 
Schiphol moest daarom nieuwe afspraken maken met de schoonmaakpartijen, die in 
2020 telkens zijn aangepast op de actuele situatie, waardoor er uiteindelijk vier 
perioden te onderscheiden zijn.270 

 
320. Door de herziening van de contractuele afspraken was het contractueel 

overeengekomen aantal passagiers niet langer gelijk aan het geconsulteerd aantal 
passagiers, terwijl in de tekst van het TS 19-21 de afwijking tussen gerealiseerd en 
gecontracteerde (ofwel geconsulteerde) aantal passagiers wel als uitgangspunt wordt 
genomen voor de eindafrekening, ofwel verrekening, van meer/minderwerk. 
Bovendien stelt Schiphol dat er door de herziene afspraken niet langer het 
meer/minderwerk kon worden vastgesteld op basis van een gecontracteerde prijs per 
passagier, omdat er gezien de COVID situatie verschillende aanneemsommen voor 
verschillende periodes waren overeengekomen. Schiphol benadrukt dat zij veel 
moeite heeft gedaan om de kosten van schoonmaak zo snel mogelijk aan te passen 
aan de nieuwe situatie.271  

 
321. Schiphol voert aan dat zij door het aantoonbare verschil tussen geconsulteerde en 

gerealiseerde schoonmaakkosten te verrekenen, heeft gehandeld op basis van de 
meest logische uitleg van het TS 19-21 gelet op de situatie die was ontstaan. In het 
TS 19-21 staat dat voor de aantoonbare meer/minderwerk kosten een verrekenfactor 
wordt toegepast van 1,0. Door het afrekenen van het feitelijke verschil tussen budget 
en daadwerkelijke uitgaven is op de meest passende wijze invulling gegeven aan het 
afrekenen van het minderwerk zoals bedoeld in het TS 19-21 en is voorkomen dat de 
afrekening van minderwerk zou hebben geleid tot een teruggave van niet 
aantoonbare minderwerkkosten. Doordat Schiphol in overleg is getreden met 
schoonmaakpartijen zijn voor de gebruikers kosten bespaard die anders in rekening 
zouden zijn gebracht.272  

 

 
269 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 11-12. 
270 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 
271 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 
272 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 
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322. Bovendien stelt Schiphol dat zij op transparante wijze aan gebruikers heeft 
gerapporteerd over de manier waarop kosten voor floormanagement en schoonmaak 
worden doorbelast in de tarieven.273 

Beoordeling ACM 
323. De verrekeningen van de kosten van floormanagement en reiniging stelt Schiphol 

vast in de “Financiële verantwoording Schiphol”. KLM Groep stelt dat de 
verrekeningen van deze kosten over het jaar 2020 in strijd met de bepalingen van het 
TS 19-21 heeft plaatsgevonden. 

Floormanagement 
324. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede 

banen worden geleid. In het TS 19-21 is bepaald dat tot 3% passagiersgroei (dan wel 
3% passagiersdaling) ten opzichte van de geconsulteerde passagiersaantallen er 
geen extra (dan wel minder) inzet nodig is van het floormanagement. Verder is 
bepaald dat op het moment dat de passagiersgroei buiten de bandbreedte van 3% 
uitkomt, de inzet van floormanagement disproportioneel zal wijzigen doordat op dat 
moment (een) extra team(s) floormanagement moet(en) worden ingezet dan wel 
minder nodig zal zijn. Buiten de bandbreedte geldt een verrekenfactor van 1,5. 
Bijvoorbeeld: bij een 4% passagiersgroei stijgen de kosten van floormanagement met 
1,5% (4% -/- bandbreedte 3% = 1% x 1,5 verrekenfactor = 1,5%). Dit geldt ook voor 
een 4% passagiersdaling, de daling van de kosten betreft dan ook 1,5%. 

 
325. In de reactie op de aanvraag van KLM Groep heeft Schiphol gesteld dat zij zich 

gemeld had bij de ACM om de ontstane situatie te bespreken. De toepassing van de 
rekenregel zou voor het jaar 2020 leiden tot negatieve kosten voor 
Floormanagement. De ACM heeft hierop - zoals Schiphol stelt - laten weten dat zij 
het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden niet realistisch vond 
om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het 
floormanagement onder andere toezicht moest houden op de naleving van de 
anderhalvemeter regel op de luchthaven en omdat werkprocessen hierop door 
Schiphol moesten worden aangepast. De ACM heeft het, gelet op de onder deze 
omstandigheden onredelijke uitkomst van de rekenregel, aanvaardbaar geacht dat 
Schiphol uitgaat van de werkelijke kosten voor floormanagement in de bepaling van 
de verrekeningen voor verkeer en vervoer over 2020. 

 
326. De tarieven dienen te voldoen aan de eis van kostenoriëntatie. De ACM overweegt 

dat de toepassing van de rekenregel volgens het TS 19-21 zou leiden tot een evident 
onrealistische uitkomst (negatieve kosten) en waarbij niet meer aan de eis van 
kostenoriëntatie zou worden voldaan. De rekenregel weerspiegelt het werkelijk 
verband tussen passagiers en kosten bij een beperkt verschil tussen raming en 
realisatie van het aantal passagiers. Onder “normale” omstandigheden is het verschil 
in aantal passagiers tussen raming en realisatie beperkt. Echter, door het grote 
verschil tussen de raming en realisatie van het aantal passagiers in 2020 geldt de in 
het TS 19-21 opgenomen relatie tussen het aantal passagiers en de kosten niet 
meer. Door de uitzonderlijke omstandigheden in 2020 is deze relatie niet of niet 
eenvoudig in een formule te vatten. Dit is dan ook de reden dat de ACM het 
aanvaardbaar acht om de verrekeningen, in afwijking van de rekenregel in het TS, te 

 
273 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 
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baseren op het verschil tussen de geraamde en de werkelijk gerealiseerde kosten. 
Op deze wijze wordt alsnog voldaan aan de eis van kostenoriëntatie. 

 
327. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

Schoonmaak  
328. In het TS 19-21 is over de verrekeningen van schoonmaakkosten bepaald: 

 
“In de huidige situatie bestaat een directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde 
inzet van schoonmaakdienstverlening.” 

[…] 
“De verrekening wordt bepaald op basis van het verschil tussen de contractueel 
overeengekomen aantal passagiers (is gelijk aan het aantal geconsulteerde passagiers) en 
het gerealiseerd aantal passagiers in het desbetreffende kalenderjaar. (…) Op basis van de 
huidige contractafspraken voor het TS 19-21 is de verrekenfactor vastgesteld op 1,0 van de 
aantoonbare meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal.”274 
 

329. Dat de verrekenfactor is vastgesteld op “1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk 
kosten” betekent dat het feitelijk meer- of minderwerk voor schoonmaak wordt 
verrekend op basis van de werkelijke meer- of minderkosten. 

 
330. De realisatie van het aantal passagiers viel in 2020 ver onder de laagste staffels die 

Schiphol contractueel met de schoonmaakbedrijven was overeengekomen. Daardoor 
gold de directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van 
schoonmaakdienstverlening niet meer. 

 
331. Als gevolg van deze terugval van het aantal passagiers heeft Schiphol onderhandeld 

met de schoonmaakbedrijven om de bestaande contracten open te breken. Het 
resultaat hiervan is dat Schiphol nieuwe contracten afgesloten heeft op basis van 
lagere passagiersaantallen en daarnaast een verlaging van schoonmaakkosten. Op 
basis van de realisatie van de nieuwe contracten kunnen de aantoonbare 
minderwerk kosten worden bepaald.275 

 
332. Op basis van de regel in het TS 19-21 over de verrekeningen van 

schoonmaakkosten is de ACM van oordeel dat Schiphol de schoonmaakkosten op 
correcte wijze heeft verrekend. 

 
333. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

  

 
274 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 
2019-2021, p. 49. 
275 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088), p. 1-2. 
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3.6.2. Seamless Flow 

Inleiding 
334. Seamless Flow is een project van Schiphol, overheid en luchtvaartmaatschappijen. 

Doel is het creëren van een ‘naadloos’ passagiersproces. Hiervoor kunnen 
passagiers vrijwillig deelnemen aan het reizen met biometrie, zodat tijdens het 
gehele passagiersproces (security, grens en boarden) het aanbieden van 
reisdocumenten niet meer nodig is. 

Samenvatting van de aanvraag (KLM Groep) 
335. KLM Groep stelt dat Schiphol geen kosten mag doorberekenen aan 

luchtvaartactiviteiten die voortvloeien uit het project Seamless Flow, omdat zij en 
BARIN eerder hebben laten weten niet langer deel te nemen aan dit gezamenlijke 
project omdat volgens hen sprake is van mismanagement. Uitzondering hierop is de 
uitrol van het Europese Entry/Exit Systeem (EES). EES is een geautomatiseerd 
systeem dat de Europese Unie gaat inzetten voor de automatische monitoring van 
grensoverschrijdingen door reizigers van derde landen (niet EU / EER / Zwitserland). 
Daaraan blijft de luchtvaartsector wel deelnemen. 

 
336. Schiphol heeft naar aanleiding van de zienswijze van KLM Groep in de 

consultatieronde aangegeven een oplevering van activa uit het Seamless Flow 
project te verwachten, maar het is volgens KLM Groep niet duidelijk welke activa dit 
betreft en of het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode waarin de 
luchtvaartsector dit project nog wel ondersteunde of in de periode daarna. KLM 
Groep verzoekt de ACM hier onderzoek naar te doen. 

 
337. De kosten van het EES, dat te maken heeft met grenscontrole, dienen volledig te 

worden toegerekend aan Security en Schiphol mag volgens KLM Groep alleen de 
kosten van de luchthaven doorberekenen, en niet van de algemene implementatie 
van het EES. Uit de van Schiphol ontvangen informatie is het KLM Groep niet 
duidelijk of aan deze eis wordt voldaan. KLM Groep verzoekt de ACM te 
onderzoeken of de tarieven voldoen aan de wettelijke eisen van redelijkheid en 
kostenoriëntatie.276 

Zienswijze Schiphol 
338. Schiphol heeft in reactie op de zienswijze van KLM Groep het volgende 

medegedeeld inzake de consultatie van het project Seamless Flow: 
 

“In 2022 wordt het eerste product van Seamless Flow, het (Europese) Entry/Exit System 
(EES), uitgerold. EES brengt activa voort ten dienste van Aviation en is onderdeel van de 
luchthaventarieven. De daaropvolgende producten van Seamless Flow zijn gepland in 
2022-2024 en zullen een effect hebben op de tarieven. Wanneer deze kosten afwijken van 
het budget zullen ze worden verrekend. Dus mochten activa uiteindelijk niet in gebruik 
worden genomen, dan worden de kosten daarvan verrekend. Let wel, de kosten zoals deze 
gepresenteerd zijn (in consultatie) betreffen netto kosten, inclusief een overheidsbijdrage. 
Hierbij wordt vooralsnog een 50/50 verdeling van de kosten aangenomen.” 
 

 
276 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 16. 
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339. Schiphol consulteert haar projecten met gebruikers via het ADP en informeert haar 
gebruikers ten minste eenmaal per jaar over de voortgang en wijzigingen in het UIP 
proces. Schiphol heeft begrepen dat KLM Groep ervoor heeft gekozen om geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de overleggen over 
Seamless Flow, maar dit betekent niet dat dit project geen doorgang meer kan of 
mag vinden, of dat Schiphol de kosten hiervoor niet zou mogen doorbelasten in het 
tarief, Schiphol volgt hierbij uiteraard de regels van het TS. 277 

Beoordeling ACM 
340. De aanvraag van KLM Groep komt op dit punt inhoudelijk overeen met de zienswijze 

die KLM Groep op dit onderdeel heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit tot 
goedkeuring van het TS. De ACM heeft het TS goedgekeurd bij besluit van 8 juli 
2021.278 In het TS is beschreven dat en hoe Schiphol de kosten van Seamless Flow 
doorbelast. Dit ongeacht of de luchtvaartsector het project nog wel of niet (meer) 
ondersteunt. De ACM heeft dit onderschreven in het goedkeuringsbesluit TS, zie 
bijlage 2 daarvan, de Nota van Bevindingen, pagina 38 en 39:  

 
341. “Schiphol stelt terecht dat deze toerekening, overeenkomstig het vereiste van 

proportionaliteit, plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gebruik. Vast staat dat 
bepaalde kosten van dit project, waarvan Schiphol er enkele in haar reactie heeft 
genoemd, worden gemaakt ten behoeve van luchtvaartactiviteiten. Dat KLM Groep 
en andere luchtvaartmaatschappijen via de BARIN aan Schiphol hebben 
aangegeven in het vervolg uitsluitend nog de aan Security toe te rekenen kosten te 
willen dragen, kan niet afdoen aan de wettelijk voorgeschreven wijze van 
kostentoerekening”.  

 
342. KLM heeft beroep ingesteld tegen het bovengenoemde goedkeuringsbesluit. KLM 

heeft het goedkeuringsbesluit TS in beroep op dit punt niet aangevochten. Het 
beroep heeft overigens geen opschortende werking en daarmee gelden de regels 
van het TS op dit punt onverkort. Als Schiphol kosten maakt in het kader van 
Seamless Flow en die kosten zijn ook aan luchtvaartactiviteiten toe te rekenen, dan 
mag zij die dus doorberekenen in de tarieven. De tarieven zijn hiermee 
kostengeoriënteerd en derhalve niet in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 
Voorts is de ACM van oordeel dat KLM Groep c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd 
waarom er sprake zou zijn van onredelijke tarieven met de doorberekening van de 
kosten van Seamless Flow in de tarieven. Daarmee is ook niet gebleken dat de 
tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv.  

3.6.3. Conclusie grond 6 

343. Gelet op het bovenstaande concludeert de ACM dat deze grond niet slaagt. 
  

 
277 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 15 
278 Besluit van de ACM van 8 juli 2021 (Besluit goedkeuring Toerekeningssysteem Schiphol 
2022-2024), kenmerk: ACM/UIT/557914. 
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3.7. Grond 7: Tarievenbenchmark 

3.7.1. De tarievenbenchmark is niet goed uitgevoerd 

Inleiding  
344. 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. 

 
345. Uit artikel 1, eerste lid, van het Bels volgt dat de tarievenbenchmark een overzicht is 

van de ontwikkeling van de afzonderlijke tarieven van Schiphol 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. 

 
346. Schiphol geeft met de Airport Charges Benchmark 2021 invulling aan de verplichting 

van artikel 8.25e, eerste lid van de Wet luchtvaart om een toelichting te geven bij de 
mededeling van haar tarief voorstel, die onder meer een tarievenbenchmark inhoudt. 
Deze Airport Charges Benchmark 2021 maakt onderdeel uit van de 
consultatiedocumenten.279 De tarievenbenchmark is in opdracht van Schiphol 
uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Daarom wordt deze 
tarievenbenchmark door partijen ook “SEO-benchmark” genoemd. 

Samenvatting van de aanvragen (ACN en easyJet c.s.) 
347. Volgens ACN mist er een analyse van de concurrentieverhoudingen tussen Schiphol 

en haar vrachtgebruikers enerzijds versus andere hub-luchthavens en hun 
gebruikers anderzijds. ACN is daarom van mening dat de vastgestelde tarieven 
onrechtmatig zijn.280 

 
348. easyJet c.s. wijzen erop dat zij bezwaren hebben tegen de wijze waarop de 

benchmarking van de tarieven van Schiphol tegen de tarieven van luchthavens in de 
peer group heeft plaatsgevonden. easyJet c.s. vinden het onredelijk dat Schiphol 
voor vluchten binnen de EU aanzienlijk hogere tarieven per passagier hanteert. Dit 
komt vooral omdat Schiphol in haar tarieven geen onderscheid maakt tussen 
vluchten binnen en buiten Schengengebied. Ook blijkt uit de benchmark dat Schiphol 
competitieve tarieven hanteert voor grotere vliegtuigen, die doorgaans juist op 
vluchten naar buiten de EU worden ingezet. 281 

 
 

279 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Airport Charges Benchmark 
2021. 
280 Aanvraag ACN (ACM/IN/664667), p. 3. 
281 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3-4. 
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349. Verder vinden easyJet c.s. dat de SEO-benchmark ongeschikt is. Zo worden er ten 
onrechte passagiersbelastingen meegerekend die van overheidswege zijn ingesteld 
en daarmee buiten de invloedssfeer van de luchthaven vallen. Verder worden niet 
alle exploitatiekosten meegenomen in de totale turnaroundkosten. Dit geeft volgens 
easyJet c.s. een onjuist beeld van de werkelijke kosten die door de gebruiker moeten 
worden gemaakt. 282  

 
350. easyJet c.s. verwijzen hierbij naar een benchmark van RDC, waarin Schiphol als een 

duurdere luchthaven wordt aangemerkt dan in de door Schiphol uitgevoerde 
benchmark.283 

 
351. easyJet c.s. concluderen dat Schiphol de tarievenbenchmark anders had moeten 

vormgeven om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de redelijkheid van de voorgestelde 
tarieven en de impact hiervan op haar concurrentiepositie.284 Om deze redenen heeft 
Schiphol volgens easyJet c.s. niet voldaan aan haar verplichtingen uit artikel 8.25da, 
tweede lid, en artikel 8.25e, eerste lid, van de Wlv.285 

Zienswijze Schiphol 
352. Volgens Schiphol heeft zij met de Airport Charges Benchmark 2021 invulling 

gegeven aan de verplichting van artikel 8.25e, eerste lid van de Wlv om een 
toelichting te geven bij de mededeling van haar tarief voorstel, die onder meer een 
tarievenbenchmark inhoudt.286 

 
353. Ten aanzien van het punt van ACN stelt Schiphol dat het Bels ook vereist dat 

Schiphol een overzicht biedt van de ontwikkelingen van de tarieven voor het 
vrachtverkeer in vergelijking met de ontwikkeling van deze tarieven van een 
peergroup van buitenlandse luchthavens. Schiphol verwijst voor dit overzicht naar 
pagina 18 van de Airport Charges Benchmark 2021.287 

 
354. Schiphol stelt dat alle tarieven in onderlinge samenhang moeten worden bekeken om 

een eerlijke vergelijking te maken. Ook kan volgens de definitie van 
tarievenbenchmark in de Bels niet één tariefsoort eruit worden gelicht. Verder wijst 
Schiphol erop dat in de Airport Charges Benchmark 2021 vanaf pagina 16 
onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende passagiers en dat Schiphol 
rangschikt in de middenmoot met de OD-tarieven (de PSC en SSC gezamenlijk).  

Beoordeling ACM 
355. Ten aanzien van het punt van ACN, overweegt de ACM dat Schiphol op grond van 

de Wet luchtvaart niet gehouden is tot een analyse van concurrentieverhoudingen 
van de gebruikers van Schiphol. Schiphol is wel gehouden, op grond van artikel 
8.25e, eerste lid, van de Wet luchtvaart, tot het uitvoeren van een 
tarievenbenchmark, waarbij, zoals Schiphol stelt en ook blijkt uit het vorige 
randnummer, ook de tarieven van Schiphol voor vrachtverkeer worden vergeleken 

 
282 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 5. 
283 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 6. 
284 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 4. 
285 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
286 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 6 
287 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 6. 
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met de tarieven van de luchthavens in de peergroup. In dat kader verwijst de ACM 
ook naar de NvT bij het Bels waarin staat dat met de tarievenbenchmark inzicht 
wordt gegeven in de ontwikkeling van de tarieven op een aantal met Schiphol 
vergelijkbare luchthavens.288 Het onderdeel van de klacht van de ACN dat de 
tarieven onrechtmatig zijn omdat Schiphol geen analyse heeft gedaan van de 
concurrentieverhoudingen tussen Schiphol en haar vrachtgebruikers enerzijds en 
andere hub luchthavens en hun gebruikers anderzijds, slaagt hiermee niet, omdat dit 
geen verplicht onderdeel is van de tarievenbenchmark.  

 
356. easyJet c.s. klagen allereerst op enkele punten over de tariefstructuur. De ACM 

overweegt hierover dat het enkele feit dat easyJet c.s. het oneens zijn met de 
tariefstructuur niet tot gevolg kan hebben dat Schiphol de tarievenbenchmark in strijd 
met de regels bij of krachtens de Wlv heeft uitgevoerd. Zoals hierboven aangehaald, 
is het doel van de tarievenbenchmark om inzicht te geven in de ontwikkeling van de 
tarieven op een aantal andere met Schiphol vergelijkbare luchthavens. Hierbij wordt 
opgemerkt dat uitsluitend een vergelijking gemaakt kan worden met vergelijkbare 
tarieven voor soortgelijke luchtvaartactiviteiten binnen de peergroup.289 Dat Schiphol 
geen onderscheid maakt tussen Schengen en niet-Schengen vluchten of specifiek 
O/D-tarieven binnen de EU in de benchmark vergelijkt is daarmee niet relevant, nu 
de tarieven van Schiphol hier ook geen onderscheid in maken. 

 
357. Uit het feit dat easyJet c.s. ter onderbouwing van hun standpunt een benchmark 

overleggen waarin een andere methodiek wordt gebruikt en die tot een andere 
uitkomst leidt dan de tarievenbenchmark van Schiphol, volgt niet dat de door 
Schiphol overgelegde benchmark in strijd is met de eisen zoals beschreven in artikel 
28 jo. artikel 1, eerste lid, van het Bels. 

 
358. Daarnaast stellen easyJet c.s. dat de SEO benchmark onjuist is.290 De ACM heeft 

Schiphol tijdens de hoorzitting gevraagd om een toelichting op de 
benchmarkmethodiek, waarop Schiphol schriftelijk heeft geantwoord.291 De ACM 
heeft easyJet c.s. daarna gevraagd de gelegenheid gegeven om op deze schriftelijke 
beantwoording van Schiphol te reageren.292 Hierna heeft de ACM Schiphol nog de 
gelegenheid gegeven om hierop te reageren.293 De argumenten van easyJet c.s. 
worden hieronder weergegeven en beoordeeld. 

Schiphol is inconsistent over het belang van de benchmark 
359. Ten eerste stellen easyJet c.s. dat Schiphol inconsistent is in het belang dat zij hecht 

aan de tarievenbenchmark. Zo merken easyJet c.s. op dat Schiphol eerder in de 
procedure veelvuldig wijst op het feit dat de tarievenbenchmark aantoont dat 
Schiphol concurrerend is. Schiphol lijkt daarmee veel gewicht toe te kennen aan de 
benchmark voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de tarieven van 
Schiphol concurrerend zijn. Dit doel van de benchmark wordt ook onderschreven 
door het ministerie van I&W en in de SEO benchmark. In haar antwoord op vragen 

 
288 Stb 2017, 187, p. 43. 
289 Staatsblad 2017 187, p. 42. 
290 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3-4. 
291 Reactie Schiphol op vragen hoorzitting (ACM/IN/678918), p. 1-2.  
292 Reactie easyJet c.s. op beantwoording Schiphol vragen hoorzitting (ACM/IN/681951). 
293 Reactie Schiphol op derde vragenlijst ACM (ACM/IN/679498). 
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naar aanleiding van de hoorzitting van 11 februari 2022 stelt Schiphol echter dat de 
tarievenbenchmark “geen instrument is voor de materiële beoordeling van de 
tarieven”. easyJet c.s. stellen dat Schiphol het belang van de benchmark hiermee 
miskennen. De benchmark wordt al jaren gebruikt om de tarieven en 
concurrentiepositie ten opzichte van de peer group te onderbouwen.  

 
360. Daarbij stellen easyJet c.s. dat Schiphol ten onrechte stelt concurrerend te zijn, 

omdat zij geen rekening heeft gehouden met de tariefontwikkeling van andere 
luchthavens in de peer group als gevolg van de door Schiphol voorgestelde 
tariefverhogingen. easyJet c.s. stellen dat Schiphol misleidt door in de benchmark 
heffingen van verschillende periodes te vergelijken en de benchmark daardoor niet 
voldoet voor het beoogde doel om het concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van Schiphol te bepalen.294 

 
361. Schiphol stelt dat haar citaat over de functie van de benchmark door easyJet c.s. uit 

context is gehaald. De context was het willen duiden wat de aanleiding is geweest 
voor de verplichting om een tarievenbenchmark uit te voeren als onderdeel van de 
tariefconsultatie. Schiphol ziet deze benchmark als middel om inzicht te geven in de 
historische ontwikkeling van haar concurrentiepositie en stelt hier altijd duidelijk en 
consistent in te zijn geweest. 

 
362. Wat betreft de stelling van easyJet c.s. dat Schiphol inconsistent zou zijn over het 

belang van de benchmark, overweegt de ACM dat zij beoordeelt of de 
tarievenbenchmark in lijn is met de relevante bepalingen van het Bels. Wat volgens 
Schiphol het doel van de tarievenbenchmark is en eventuele verwijzingen van 
Schiphol naar deze tarievenbenchmark ter onderbouwing van haar standpunten, 
vormt geen relevant onderdeel van deze beoordeling. Dit argument slaagt niet. 

 
363. Wat betreft de stelling van easyJet c.s. dat Schiphol ten onrechte zegt concurrerend 

te zijn en dat Schiphol niet de tariefontwikkeling in de voorgestelde tariefperiode 
vergelijkt, overweegt de ACM dat Schiphol op grond van artikel 1 van het Bels een 
vergelijking moet maken van de ontwikkeling van de tarieven in de afgelopen vijf jaar, 
het lopende jaar en de resterende jaren van de lopende tariefperiode. Schiphol is dus 
niet verplicht om een benchmark uit te voeren van de komende tariefperiode. Ook dit 
argument slaagt niet.  

Luchthavens peer groep hebben verschillende vervoersmixen 
364. Ten tweede stellen easyJet c.s. dat verschillende luchthavens verschillende mixen 

van verkeer hebben en hun tarieven hierop aanpassen. Daarnaast zijn niet alle 
kostenstructuren gelijk of kostengeoriënteerd. Schiphol houdt hiermee onvoldoende 
rekening in de benchmark en zou bestemmingen als verschillende 
dienstensegmenten moeten beschouwen in de vergelijking. Verder stelt Schiphol 
relevante O/D-tarieven te hanteren voor luchthavengelden uit de peer group, maar is 
Schiphol niet transparant over de methode. Dit leidt tot een benchmark die volgens 
easyJet c.s. niet bruikbaar en transparant is.295 

 
294 Reactie easyJet c.s. op beantwoording Schiphol vragen hoorzitting (ACM/IN/681951), p. 
1-2. 
295 Reactie easyJet c.s. op beantwoording Schiphol vragen hoorzitting (ACM/IN/681951), p. 
2-3. 
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365. Uit de methode blijkt dat Schiphol een standaard vervoersmix gebruikt die zij toepast 

voor elk vliegveld. Deze methode wordt beschreven op pagina 3 van de 
tarievenbenchmark. De gebruikte mix bestaat uit alle vliegtuigtypes die minimaal 
1.000 vliegbewegingen hebben uitgevoerd op Schiphol in 2020. Dit zijn 27 modellen 
die verantwoordelijk waren voor 95,6% van het aantal vliegbewegingen en 96,6% 
van het aantal passagiersbewegingen in 2020. Deze mix is duidelijk uiteengezet in 
de appendix. SEO licht toe dat door het gebruik van een mix geabstraheerd wordt 
van de verschillen in verkeerssamenstelling tussen de verschillende vliegvelden en 
tussen de verschillende jaren. Hierdoor is een eerlijke vergelijking tussen de 
vliegvelden mogelijk.296 

 
366. Naar het oordeel van de ACM heeft SEO de methode waarmee de 

tarievenbenchmark tot stand is gekomen voldoende duidelijk uiteengezet en is 
Schiphol door hiernaar te verwijzen voldoende transparant. Dit argument slaagt niet. 

Benchmark neemt onterecht heffingen en belastingen mee  
367. Ten slotte stellen easyJet c.s. dat Schiphol ATC-heffingen en belastingen opneemt in 

de benchmark die geen verband houden met een door Schiphol verleende dienst en 
daarom niet in de benchmark opgenomen zouden mogen worden. Het gaat easyJet 
c.s. hierbij niet om de security charges, maar om belastingen op vliegreizen die geen 
verband houden met luchthavens of luchtvaartactiviteiten en die in sommige landen 
niet door luchthavens zelf worden geheven. Door deze kosten mee te nemen doet 
Schiphol aan cherry picking en komt zij beter uit de benchmark.297  

 
368. Schiphol neemt afstand van de kritiek die easyJet c.s. uiten op de benchmark van 

SEO. Schiphol stelt niet te twijfelen aan de expertise en onafhankelijkheid van het 
onderzoeksbureau.298 

 
369. Ten aanzien van de stelling van easyJet c.s. dat Schiphol onterecht bepaalde 

heffingen of belastingen zou opnemen in de benchmark, overweegt de ACM dat 
easyJet c.s. niet specificeren waar in de benchmark deze heffingen onterecht zouden 
zijn meegenomen. Nu de aanvraag van easyJet c.s. betrekking heeft op de 
vergelijking van O/D-tarieven heeft de ACM specifiek gekeken naar figuur 5.1, waarin 
de tarieven voor O/D-passagiers en transferpassagiers worden vergeleken met de 
tarieven in de peergroup. De gele balken in deze figuur geven de “Security charges / 
taxes” weer. Dat belastingen voor beveiligingskosten relevant zijn voor de benchmark 
wordt niet betwist door easyJet c.s.299 Dat security taxes die bijvoorbeeld de Franse 
overheid in rekening brengt worden meegenomen in de benchmark is te volgen, 
omdat in Nederland de regelgeving zo is vormgeven dat Schiphol beveiligingskosten 
zelf in rekening dient te brengen.300 De ACM heeft aan Schiphol gevraagd of in deze 

 
296 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), Airport Charges Benchmark 
2021, p. 3 en appendix E. 
297 Reactie easyJet c.s. op beantwoording Schiphol vragen hoorzitting (ACM/IN/681951), p. 
3. 
298 Reactie Schiphol op derde vragenlijst ACM (ACM/IN/679498), p. 8. 
299 Reactie Schiphol op vragen hoorzitting (ACM/IN/678918), p. 3. 
300 Hiervoor geldt voor Schiphol een afzonderlijke kostenoriëntatieverplichting op grond van 
artikel 8.25dc, vierde lid. 
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figuur naast de security charges alleen security taxes in beschouwing worden 
genomen en dus geen andere belastingen. Schiphol heeft na navraag bij SEO 
bevestigd dat er naast security taxes geen andere belastingen in beschouwing 
worden genomen. Ook dit onderdeel van de klacht van easyJet c.s. slaagt niet. 

 
370. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met 

haar verplichtingen op grond van artikel 8.25da, tweede lid, en artikel 8.25e, eerste 
lid, van de Wlv. 

3.7.2. Conclusie grond 7 

371. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 

3.8. Grond 8: Tarieven H/M-pier 

3.8.1. De tarieven van de H/M-pier zijn onredelijk 

Inleiding  
372. De luchthaven Schiphol beschikt over verschillende pieren waarvan de 

luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken. Pier A is in ontwikkeling en wordt 
naar verwachting in 2024 in gebruik genomen.301 Pier B, C en D worden voornamelijk 
gebruikt voor korteafstandsvluchten binnen Europa. Pier E, F en G worden 
voornamelijk gebruikt voor langeafstandsvluchten buiten Europa. Pier H en M zijn 
speciaal ingericht voor lowcost luchtvaartmaatschappijen, waarbij een splitsing is 
gemaakt tussen een Schengendeel (M) en een niet-Schengendeel (H).302  

 
373. De pieren beschikking naar gelang het doel over verschillende voorzieningen. Zo 

beschikt de H/M-pier over zogenaamde Quick Turnaround Concepts, waarmee de 
tijd tussen twee vluchten kan worden verminderd. De toewijzing van de beschikbare 
infrastructuur op de pieren aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen vindt 
plaats volgens de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (Hierna: RASAS).  

Samenvatting van de aanvraag (easyJet) 
374. easyJet303 stelt dat zij zich niet kan vinden in het feit dat zij als gebruiker van pier H/M 

per passagier dezelfde (PSC) tarieven betaalt als gebruikers van andere delen van 
de luchthaven, gelet op de aanzienlijke verschillen in de kwaliteit en infrastructuur 
tussen pier H/M en de overige delen. Ook stelt easyJet dat zij niet gehouden zou 
moeten zijn om bij te dragen aan uitbreiding, onderhoud en verbeteringen van andere 
delen van de luchthaven (zoals de A-Pier), terwijl Schiphol nalaat om te investeren in 

 
301 Zie grond 4. 
302 Gezien de H- en M-pieren bouwkundig gezien één pier vormen, is het gebruikelijk deze 
pier aan te duiden als de H/M-pier; Zie ook: Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet 
et al)(ACM/UIT/515015), randnummer 124-131. 
303 De bezwaren met betrekking tot de H/M pier zijn alleen namens easyJet naar voren 
gebracht en niet namens TUI en Corendon, omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen 
gebruik maken van de H/M pier. 
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de pier waarvan zij wel gebruik maakt. Volgens easyJet maakt dit de tarieven en 
voorwaarden onredelijk en in strijd met artikel 8.25dc. eerste lid, van de Wlv.304 

Zienswijze Schiphol 
375. Schiphol stelt ten aanzien van het eerste punt dat als uitgangspunt geldt dat het 

kwaliteitsniveau op de gehele luchthaven gelijk is en dat de toewijzing van de 
infrastructuur aan luchtvaartmaatschappijen gebeurt op basis van het RASAS, dat 
berust op objectieve en transparante criteria.305 Schiphol verwijst hierbij naar de 
uitspraak van het CBb van 14 september 2021.306 Daarnaast stelt Schiphol te werken 
aan een oplossing voor de uitbreiding van Lounge 4, hetgeen ook aan easyJet c.s. 
gecommuniceerd is in het ADP.307 

 
376. Wat betreft de bijdrage aan de A-Pier stelt Schiphol dat de tarieven zijn gebaseerd op 

basis van de beschikbaarheid van gezamenlijk te gebruiken infrastructuur en 
faciliteiten (common use). De A-Pier zal vanaf 2024 hiervan onderdeel uitmaken en 
andere delen van het terminalcomplex ontlasten. Ook hier wijst Schiphol op het 
RASAS en het feit dat het CBb in de eerdergenoemde uitspraak heeft bevestigd dat 
de wijze waarop Schiphol haar tariefstructuur heeft ingericht voldoet aan de Wlv.308 

Beoordeling ACM 
377. In 2018 heeft easyJet een aanvraag bij de ACM ingediend waarin zij betoogde dat 

het feit dat geen gedifferentieerd PSC-tarief in rekening wordt gebracht voor 
luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de H/M-pier in strijd is met het 
vereiste van redelijkheid als verwoord in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv. De 
ACM heeft naar aanleiding van deze aanvraag een vergelijking uitgevoerd van de 
beschikbare passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruikmaken van de H-
pier en de M-pier en de andere pieren op de luchthaven Schiphol. Uit 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 passagiers die 
vertrekken van de overige pieren.309 Dit besluit is bij uitspraak van 14 september 
2021 bekrachtigd door het CBb.310 In de onderhavige aanvraag heeft easyJet geen 
feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat het voorzieningenniveau van 
de pieren is veranderd. De ACM ziet daarom geen aanleiding om te oordelen dat het 
PSC-tarief onredelijk is. 

 
378. Over de stelling van easyJet dat Schiphol niet investeert in de H/M-pier en wel in de 

A-Pier overweegt de ACM als volgt. Zoals de ACM heeft overwogen in haar besluit 
van 27 juni 2019, hebben verschillen in investeringsbedragen als zodanig geen 

 
304 Aanvraag easyJet c.s., p. 7. 
305 Reactie Schiphol op aanvraag easyJet c.s., p. 14. 
306 ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.5.2. 
307 Reactie Schiphol op aanvraag easyJet c.s. p. 14; ADP 2022-2026 p. 128. 
308 Ibid., p. 10. 
309 Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al vs Schiphol). Kenmerk: 
ACM/UIT/515015, randnummers 115-189. 
310Uitspraak van het CBb van 14 september 2021. ECLI:NL:CBB:2021:878. 
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rechtstreekse relatie met kosten- of kwaliteitsverschillen.311 Voor zover er een relatie 
bestaat tussen investeringen en de beschikbaarheid van passagiersvoorzieningen, 
heeft de ACM dit meegewogen in de eerdergenoemde beoordeling of het redelijk is 
dat Schiphol een gelijk passagierstarief hanteert voor passagiers die vertrekken 
vanaf de H/M-pier als voor passagiers die vertrekken van de overige pieren. Ook in 
dit licht ziet de ACM – gelet op haar eerdere besluit – geen aanleiding om te oordelen 
dat het PSC-tarief onredelijk is. 

 
379. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden onredelijk 

en in strijd zijn met artikel 8.25dc eerste lid, van de Wlv.  

3.8.2. Conclusie grond 8 

380. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
  

 
311 Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al vs Schiphol), kenmerk: 
ACM/UIT/515015, rnrs. 184-186. 
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4. Conclusie beoordeling aanvragen 

381. De ACM komt tot de conclusie dat de gronden 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 ongegrond zijn. 
Grond 3 is gedeeltelijk gegrond, voor zover deze ziet op het feit dat Schiphol over de 
‘initiatieven’ Terminal South en Rail-Air connection niet de informatie heeft verstrekt 
die zij had moeten aanleveren op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, 
van het Bels. Voor het overige is grond 3 ongegrond. 

 
382. De ACM dient vervolgens te besluiten welke gevolgen zij verbindt aan de schending 

door Schiphol van artikel 16, aanhef en eerste lid en onder c van het Bels. 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. 

 
383. 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 Wlv 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 Wlv, 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 Wlv gestelde regels. Vervolgens treden de 
tarieven en voorwaarden op de oorspronkelijk door Schiphol voorgenomen 
ingangsdatum in werking. 

 
384. Vooropgesteld moet worden dat artikel 16 van het Bels een nadere uitwerking betreft 

van de consultatieregeling van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv. Deze bepaling uit 
het Bels is – zo blijkt uit de NvT312 – 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 Bels 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. 

 
385. De ‘initiatieven’ Terminal South en Rail-Air connection hebben geen effect op de 

tarieven voor de tariefperiode 2022-2024, omdat deze initiatieven in deze periode 
een effect hebben op de netto kosten van 0 euro.313 Hiermee zou een opdracht aan 
Schiphol om de tarieven en voorwaarden opnieuw vast te stellen geen effect hebben 
op de tarieven. 

 

 
312 Staatsblad 2017, 187, p. 38. 
313 Zie randnummer 207 van dit besluit. 
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386. Nu het alsnog opstellen en aanleveren van de informatie bedoeld in artikel 16, eerste 
lid, en onder c, van het Bels geen 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 Wlv 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. Schiphol heeft overigens al aangekondigd 
dat zij bereid is om deze informatie te verstrekken.314 Als Schiphol dit nalaat, 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. 

  

 
314 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 14. Hoorzittingsverslag 
(ACM/UIT/572368), p. 32. 
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5. Besluit 

387. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen aanvragers hebben 
aangevoerd tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol per 1 april 2022 geen 
grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of krachtens de 
Wet luchtvaart gestelde regels. 

 
 
 
Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze,  
 
 
w.g. 
 
drs. M.R. Leijten 
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: Juridisch kader 

1. Wet luchtvaart (Wlv) 

1. Art. 8.1b, eerste lid, van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
 

1. In deze titel wordt verstaan onder: 
[…] 
gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten 
uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij; 
[…] 
representatieve organisatie: een bij ministeriële regeling aangewezen rechtspersoon die de 
belangen vertegenwoordigt van gebruikers; 
 
 

2. Art. 8.25d van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
 

1. De exploitant van de luchthaven stelt eenmaal per drie jaar de tarieven en voorwaarden voor 
de eerstkomende periode van drie jaar vast voor de activiteiten van de exploitant van de 
luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers. 

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

3. De in het eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden treden op 1 april in werking. 

4. […] 

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. 
 

3. Art. 8.25da van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
 

1. De exploitant van de luchthaven doet voorafgaande aan de periode waarop de in artikel 
8.25d, eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden betrekking hebben, mededeling ter zake 
van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden aan gebruikers en representatieve 
organisaties. 

2. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van de in artikel 8.25d, eerste lid, 
bedoelde tarieven en voorwaarden, de zienswijzen van gebruikers en representatieve 
organisaties en geeft in de mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en 
voorwaarden gemotiveerd aan: 

a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele 
aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden; 

b. welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op de netwerkkwaliteit. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25db
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25dg
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
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4. Art. 8.25db van de Wlv luidt voor zover relevant: 
 

1. […] 

2. De exploitant van de luchthaven kan, in afwijking van artikel 8.25d, eerste en derde lid, nieuwe 
tarieven en voorwaarden vaststellen voor het resterende gedeelte van de in artikel 8.25d, 
eerste lid, bedoelde periode, indien sprake is van uitzonderlijke en onvoorziene 
omstandigheden. Deze tarieven en voorwaarden kunnen zowel op 1 april als op 1 november 
van enig jaar in werking treden. 

3. […] 

4. De exploitant van de luchthaven doet voorafgaande aan de periode waarop de in de 
voorgaande leden bedoelde tarieven en voorwaarden betrekking hebben, mededeling aan 
gebruikers en representatieve organisaties ter zake van de vaststelling van deze tarieven en 
voorwaarden. Artikel 8.25da, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
5. Art. 8.25dc van de Wlv luidt als volgt: 

 
1. De in artikelen 8.25d en 8.25db bedoelde tarieven en voorwaarden zijn redelijk en non-

discriminatoir. 

2. De in artikelen 8.25d en 8.25db bedoelde tarieven kunnen worden gedifferentieerd uit een 
oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria 
voor deze tariefsdifferentiatie dienen de differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn 
objectief en transparant. 

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

4. Onverminderd het derde lid zijn de tarieven voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten 
behoeve van de burgerluchtvaart kostengeoriënteerd. 

 
6. Art. 8.25dd van de Wlv luidt als volgt: 

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, 
en artikel 8.25db, 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. 

7. Art. 8.25de van de Wlv luidt voor zover relevant: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25da
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25db
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25db
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25db
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2021-07-10#Hoofdstuk8_Titeldeel8.2_Afdeling8.4_Artikel8.25db
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002267&artikel=37ac&g=2022-03-22&z=2022-03-22
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1. De exploitant van de luchthaven stelt 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. 

2. […] 

3. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van het vijfjarige 
investeringsprogramma de zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties en 
geeft in de in het tweede lid, bedoelde mededeling, gemotiveerd aan: 

a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing 
van het voorgestelde investeringsprogramma; 

b. de mate van draagvlak voor het investeringsprogramma bij gebruikers en 
representatieve organisaties. 

 
8. Art. 8.25df van de Wlv luidt, voor zover relevant: 

1. De exploitant van de luchthaven raadpleegt voor elk investeringsproject of elk afzonderlijk 
onderdeel daarvan, die gebruikers en representatieve organisaties, die hebben aangegeven 
deel te willen nemen in een specifiek voor dit investeringsproject opgerichte projectgroep. 

2. De exploitant van de luchthaven stelt voor elk investeringsproject, voorafgaande aan de start 
van de aanbesteding van dat investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, in 
ieder geval een raming en de daarbij behorende functionele specificaties vast en deelt deze 
mede aan de gebruikers en de representatieve organisaties die deelnemen in de in het eerste 
lid, bedoelde projectgroep. 

3. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van de raming en de daarbij 
behorende functionele specificaties van elk investeringsproject, of elk afzonderlijk onderdeel 
daarvan, de zienswijzen van de gebruikers en van de representatieve organisaties die 
deelnemen in de in het eerste lid, bedoelde projectgroep. 

 
9. Art. 8.25dg, eerste lid, van de Wlv luidt als volgt: 

1. De exploitant van de luchthaven verrekent met het oog op een in artikel 8.25d, vierde en vijfde 
lid, bedoelde aanpassing van de tarieven, en met inachtneming van deze leden, de verschillen 
tussen de geraamde en de werkelijke opbrengsten en kosten, in verband met de prognoses 
en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, zoals volgt uit de financiële 
verantwoordingen. 

 
10. Art. 8.25e van de Wlv luidt voor zover relevant: 

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. […] 
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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. 

 
11. Art. 8.25f van de Wlv luidt voor zover relevant: 

1. Binnen vier weken na de dag waarop de in artikel 8.25da, eerste, vierde en vijfde lid, dan wel 
in artikel 8.25db, vierde lid, bedoelde mededelingen, hebben plaats gehad kan een gebruiker 
of representatieve organisatie een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt indienen 
tot vaststelling of de in artikel 8.25d, eerste lid en 8.25db, eerste tot en met derde lid, 
bedoelde tarieven en voorwaarden, of de in artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, bedoelde 
aangepaste tarieven, of de in artikel 8.25d, zesde lid, bedoelde aangepaste voorwaarden, in 
strijd zijn met bij of krachtens deze wet gestelde regels. Als gevolg van die aanvraag treden 
bedoelde tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven en voorwaarden niet op de 
voorgenomen ingangsdatum in werking. 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, heeft nageleefd. De Autoriteit Consument en Markt deelt de 
exploitant van de luchthaven terstond mede dat een aanvraag van een gebruiker of van een 
representatieve organisatie is ontvangen. 

2. De Autoriteit Consument en Markt neemt binnen vier weken na ontvangst van de in het 
eerste lid, bedoelde aanvraag, een besluit omtrent de inwerkingtreding van de door de 
exploitant van de luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste 
tarieven of voorwaarden. De Autoriteit Consument en Markt wijst daarbij de tarieven en 
voorwaarden dan wel de aangepaste tarieven of voorwaarden aan waarvoor, gelet op de 
aanvraag, de in het eerste lid, bedoelde opschorting van de inwerkingtreding, noodzakelijk 
blijft. In plaats van deze aangewezen tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven 
of voorwaarden, hanteert de exploitant de tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste 
tarieven of voorwaarden, die golden in de periode voorafgaand aan de periode waarvoor de 
aangewezen tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven of voorwaarden, waren 
vastgesteld. De tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven of voorwaarden, die 
niet zijn aangewezen, treden op de door de exploitant van de luchthaven voorgenomen 
ingangsdatum in werking. Het nemen van een in de eerste volzin bedoelde besluit, blijft 
achterwege indien binnen de daarin genoemde termijn een besluit over de aanvraag kan 
worden genomen. 

3. […] 

4. […] 

5. Indien de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat de in artikel 8.25d, eerste 
lid en 8.25db, eerste tot en met derde lid, bedoelde tarieven en voorwaarden, dan wel de in 
artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, bedoelde aangepaste tarieven, of de in artikel 8.25d, zesde 
lid, bedoelde aangepaste voorwaarden, niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet 
gestelde regels, trekt de Autoriteit Consument en Markt het besluit omtrent de in het tweede 
lid bedoelde inwerkingtreding, in en gelden deze tarieven en voorwaarden, dan wel 
aangepaste tarieven of voorwaarden, vanaf de door de exploitant van de luchthaven 
oorspronkelijk voorgenomen ingangsdatum. De Autoriteit Consument en Markt stelt de 
exploitant van de luchthaven en de aanvrager van zijn besluit op de hoogte. 
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12. Art. 11.24 van de Wlv luidt als volgt: 

Ingeval van overtreding van de artikelen 8.25d tot en met 8.25dh, de krachtens artikel 8.25di, 
eerste lid, gestelde regels, 8.25dj, 8.25i, vierde en vijfde lid, 8.25e, eerste tot en met negende 
lid en de krachtens het twaalfde lid gestelde regels, 8.25ea, tweede, derde lid of vierde lid, 
laatste volzin, 8.25f, eerste, tweede, vierde of zevende lid en de krachtens het achtste lid 
gestelde regels, artikel 8.25fa, vierde en vijfde lid en de krachtens het zevende lid gestelde 
regels, 8.25g, 8.25ga, 8.25h, eerste of tweede lid, 8.40c, eerste tot en met vierde lid en de 
krachtens het vijfde lid gestelde regels, 8.40d, 8.40e, eerste tot en met vierde of zesde lid en 
de krachtens het vijfde lid gestelde regels, 8.40f, 8.40g of 8.40h, is hoofdstuk 7, met 
uitzondering van de artikelen 58a van de Mededingingswet van overeenkomstige toepassing. 

 
13. Art. 12.6a, vijfde lid, van de Wlv luidt als volgt: 

Artikel 8.25df is slechts van toepassing op investeringsprojecten of elk afzonderlijk onderdeel 
daarvan, waarvan de in artikel 8.25df, tweede lid, bedoelde vaststelling van de raming en 
functionele specificaties plaatsvindt ten minste drie maanden na inwerkingtreding van de in 
het eerste lid genoemde wet. 

2. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (Bels) 

  
14. Art. 1, eerste lid, van het Bels luidt, voor zover relevant: 

 
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;  

 
 

15. Art. 6 van het Bels luidt als volgt: 

De in artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet bedoelde bijdrage wordt bepaald met inachtneming 
van: 

a. het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de 
onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort in de tariefperiode; 

b. het voor de eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen 
vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort. 

 
16. Art. 11 van het Bels luidt als volgt: 

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; 
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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. 

 
17. Art. 16 van het Bels luidt 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; 
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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. 

3. De exploitant van de luchthaven informeert gebruikers en representatieve organisaties 
jaarlijks over de voortgang van het investeringsprogramma, uiterlijk op hetzelfde tijdstip als 
waarop hij de in artikel 8.25e, tweede lid, van de wet bedoelde mededeling doet. 

 
 

18. Art. 20, zesde en zevende lid, van het Bels luidt als volgt: 
 

6. Voor wat betreft verrekeningen als bedoeld in 8.25dg, eerste lid, van de wet kan van het 
eerste lid worden afgeweken, indien de verrekeningen het gevolg zijn van uitzonderlijke en 
onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 22. 

7. In de situatie zoals bedoeld in het zesde lid, kunnen de verrekeningen uit enig boekjaar, in 
ongelijke delen worden gespreid over drie boekjaren en plaatsvinden vanaf het tweede jaar 
na vaststelling van de financiële verantwoording. 

 
19. Art. 21 van het Bels luidt als volgt: 

 
Het verschil tussen de daadwerkelijke investeringsuitgaven van een investeringsproject of 
elk afzonderlijk onderdeel daarvan, en de investeringsbegroting, bedoeld in artikel 8.25dg, 
negende en tiende lid, van de wet, is 5%. 
 
 

20. Art. 22 van het Bels luidt als volgt: 

Uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 8.25db, tweede lid, van 
de wet, zijn omstandigheden die: 

a. de exploitant van de luchthaven niet kon voorzien op enig moment in de periode 
voorafgaand aan het tijdstip waarop hij de mededeling van de vaststelling van de 
tarieven en voorwaarden, bedoeld in artikel 8.25db, eerste lid, van de wet, heeft 
gedaan; 

b. die een buitenproportioneel groot effect en een ontwrichtende werking hebben op de 
omvang van de luchtvaartactiviteiten en het daarmee samenhangende gedeelte van de 
opbrengsten, kosten en resultaten van de exploitant van de luchthaven; 

c. die niet dan wel in beperkte mate kunnen worden beïnvloed door de exploitant van de 
luchthaven; 

d. waarvan de gevolgen niet, dan wel in beperkte mate kunnen worden verminderd door de 
exploitant van de luchthaven; en 

e. waarin de ongewijzigde instandhouding van de bedoelde tarieven naar de in artikel 
8.25dc, eerste, derde en vierde lid, van de wet bedoelde maatstaven niet mag worden 
verwacht. 
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21. Art. 27 van het Bels luidt als volgt: 

 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid van de wet, bevat in ieder geval: 

a. de gronden voor het oordeel van de gebruiker of representatieve organisatie dat de 
in artikel 8.25d, eerste lid, van de wet bedoelde tarieven en voorwaarden, de in artikel 
8.25d, vierde en vijfde lid, van de wet bedoelde aangepaste tarieven, de in artikel 8.25d, 
zesde lid van de wet bedoelde operationele voorwaarden, dan wel de in artikel 8.25db, 
eerste tot en met derde lid, van de wet bedoelde nieuwe tarieven en voorwaarden, in 
strijd zijn met bij of krachtens de wet gestelde regels; 

b. de aanduiding op welke concrete door de exploitant van de luchthaven vastgestelde in 
onderdeel d bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen de aanvraag 
betrekking heeft, en 

c. indien van toepassing, de vermelding van andere instanties waaraan is verzocht zich uit 
te spreken over bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, is van overeenkomstige 
toepassing op een in artikel 8.25fa, eerste lid, van de wet bedoelde aanvraag. 

3. De in het tweede lid bedoelde aanvraag bevat de gronden voor het oordeel van de 
deelnemer van de projectgroep dat de bij dit besluit gestelde regels ter zake van de 
in artikel 8.25e, zevende lid, van de wet bedoelde procedure dan wel de in artikel 8.25e, 
negende lid, van de wet bedoelde raadpleging niet tijdig, niet volledig of niet correct zijn 
nagekomen. 

 
22. Art. 28 van het Bels 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. 

 
23. Art. 32 van het Bels luidt als volgt: 

 
1. Bij de bepaling van de tarieven voor de luchtvaartactiviteiten wordt het geprognosticeerde 

rendement in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode over de in artikel 29, elfde 
lid, bedoelde Regulatory Asset Base als maatstaf gebruikt. 
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2. Het geprognosticeerde rendement, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend met 
inachtneming van de in onderdeel A van de bijlage bij dit besluit opgenomen formule en is 
ten hoogste gelijk aan de gewogen gemiddelde jaarlijkse vermogenskosten die voor de 
eerstvolgende tariefperiode worden berekend met inachtneming van de formule die is 
opgenomen in de onderdeel C van de bijlage bij dit besluit. 

3. Bij de berekening van het geprognosticeerde rendement, bedoeld in het eerste lid, over de 
beveiligingsactiviteiten, wordt tevens onderdeel B van de bijlage bij dit besluit in acht 
genomen. 

4. Bij de berekening van het in het eerste lid bedoelde geprognosticeerde rendement blijven 
de verrekeningen, bedoeld in artikel 8.25dg, van de wet, buiten beschouwing. 

3. Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden 

24. Art. 3 van de Richtlijn luidt als volgt: 
 

Discriminatieverbod 

De lidstaten zien erop toe dat bij het heffen van de luchthavengelden niet wordt 
gediscrimineerd tussen luchthavengebruikers, overeenkomstig de communautaire wetgeving. 
Dit neemt niet weg dat luchthavengelden uit een oogpunt van publiek en algemeen belang, 
met inbegrip van milieuaangelegenheden, kunnen worden gedifferentieerd. De criteria 
daarvoor moeten relevant, objectief en transparant zijn. 

 
 

25. Art. 7 van de Richtlijn luidt als volgt:  
 

1. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder alle luchthavengebruikers 
of vertegenwoordigers of verenigingen van luchthavengebruikers, telkens 
wanneer de in artikel 6, lid 1, bedoelde consultatie wordt gevoerd, informatie 
verschaft over de elementen die gebruikt worden als basis voor het vaststellen 
van het systeem of het niveau van alle luchthavengelden die op de luchthaven 
door de luchthavenbeheerder worden geïnd. Deze informatie behelst ten minste: 

 
a. een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in ruil voor de 

luchthavengelden ter beschikking worden gesteld; 
 

b. de methodiek voor het vaststellen van de luchthavengelden; 
 

c. de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten waarop de 
luchthavengelden betrekking hebben; 

 
d. de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de totale 

kosten van de diensten gedekt door de luchthavengelden; 
 

e. eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en diensten waarop de 
luchthavengelden betrekking hebben; 

 
f. prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de 

luchthavengelden, de ontwikkelingen van het verkeer- en vervoer 
alsmede de geplande investeringen; 
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g. het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur en -apparatuur 

tijdens een bepaalde periode, en tevens 
 

h. de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande 
investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de 
luchthaven. 

 
2. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavengebruikers vóór iedere consultatie, 

bedoeld in artikel 6, lid 1. de luchthavenbeheerder informatie verstrekken over 
met name: 

 
a. de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer; 

 
b. de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van 

hun vloot; 
 

c. hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven, en 
 

d. hun behoeften op de betrokken luchthaven. 
 

3. Onverminderd de nationale wetgeving wordt de op basis van dit artikel verstrekte 
informatie als vertrouwelijk of economisch gevoelig beschouwd en als dusdanig 
behandeld. Bij beursgenoteerde luchthavenbeheerders zullen met name de 
beursvoorschriften in acht genomen dienen te worden. 

 

4. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

26. Art. 4:5 van de Awb luidt, voor zover relevant: 
 

1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 

a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag, of 

b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of 

c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, 

d. mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het 
bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. 

2. […] 

3. […] 

4. […] 
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5. Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag) 

27. Art. 4, derde lid, van het EU-verdrag luidt als volgt: 
 

3.  Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar 
en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien. 

De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de 
nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie 
voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. 

De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van 
alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 
brengen. 
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	2. Ontvankelijkheid 
	19. De ACM kan 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.   
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	20. De ACM stelt vast dat KLM Groep, easyJet c.s., Qatar Airways en Ryanair een gebruiker zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten een luchtvaartmaatschappij. Daarnaast stelt de ACM vast dat BARIN, ACN en IATA een representatieve organisatie zijn in de zin van artikel 8.1b, eerste lid, van de Wlv, te weten dat het rechtspersonen zijn die de belangen vertegenwoordigen van gebruikers. Daarmee voldoen de aanvragen aan de eerste eis.   
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	21. Volgens artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv moet een aanvraag worden ingediend binnen vier weken na de vaststelling van de (wijzigingen in de) tarieven en voorwaarden. Schiphol heeft de tarieven en voorwaarden op 29 oktober 2021 vastgesteld, waardoor een aanvraag uiterlijk tot en met 26 november 2021 mocht worden ingediend. De ACM stelt vast dat alle aanvragen op of voor 26 november 2021 zijn ontvangen. De aanvragen zijn daarmee tijdig ingediend, waardoor ook aan de tweede eis is voldaan. Dit betekent
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	3. Beoordeling van de aanvragen 
	3.1. Grond 1: De tariefverhoging 
	3.1.1. Inleiding 
	22. Iedere drie jaar stelt Schiphol de tarieven en voorwaarden vast die zij in rekening brengt aan luchtvaartmaatschappijen voor het afnemen van luchthavendiensten. De Wlv bepaalt dat de tarieven als geheel kostengeoriënteerd moeten zijn.44 Dit komt er, sterk vereenvoudigd, op neer dat Schiphol berekent hoeveel kosten zij in een bepaalde tariefperiode verwacht te maken en vervolgens op basis van een prognose van het aantal passagiers en vluchten vaststelt wat het tariefniveau moet zijn om deze kosten te dek
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	23. De Wlv voorziet in een systeem waarbij verschillen tussen geraamde en daadwerkelijke opbrengsten en kosten, in verband met prognoses en realisaties van verkeer en vervoer worden verrekend. Valt het aantal passagiers en vluchten hoger uit, en zijn de opbrengsten daarmee hoger dan verwacht, dan is Schiphol verplicht het verschil te verrekenen met de luchtvaartmaatschappijen. Deze verrekening heeft een verlagend effect op de tarieven. Vallen de opbrengsten lager uit, dan kan Schiphol ervoor kiezen om dit v
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	24. In 2020 was de terugval in het aantal passagiers en vluchten vanwege de coronapandemie dermate hoog, dat de opbrengsten aanzienlijk lager uitvielen dan verwacht. Schiphol kiest er nu voor om verrekeningen van in totaal € 482,9 miljoen in de tarieven te verwerken. Schiphol brengt hierop vervolgens € 100 miljoen in mindering, onder de noemer “vrijwillige bijdrage”. Daarnaast zijn de verwachte passagiers- en vliegbeweging de komende jaren lager dan voor de coronapandemie. Deze factoren leveren een belangri
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	25. De aanvragers betogen dat Schiphol met deze voorgenomen tariefverhogingen in strijd heeft gehandeld met de Wlv. De gronden zijn als volgt uit te splitsen. Aanvragers betogen dat (1) de tariefstijging getuigt van misbruik van een economische machtspositie, (2) de tariefstijging onredelijk is, (3) de tarieven niet kostengeoriënteerd zijn, (4) Schiphol niet het (gehele) te verrekenen bedrag over 2020 in de tarieven mag doorberekenen en (5) de hoogte van de weighted average cost of capital (hierna: de WACC)
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	3.1.2. Misbruik van de economische machtspositie 
	Samenvatting van de aanvragen (ACN, easyJet c.s., KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair) 
	26. Aanvragers dragen aan dat een cumulatieve tariefstijging van 37% over drie jaar, zeker in het licht van de huidige crisis, typerend is voor monopolistisch gedrag. Schiphol ervaart onvoldoende concurrentiedruk en wordt niet gedisciplineerd door gebruikers. ACN, Ryanair en Qatar Airways stellen dat Schiphol met het doorvoeren van een dergelijke tariefstijging misbruik maakt van haar economische machtspositie. KLM Groep stelt dat de onderhavige tariefstijging tekenend is voor de monopoliepositie van Schiph
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	27. Qatar Airways en Ryanair benadrukken dat de doelstelling van de Wlv met name het voorkomen van misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie is. Beide partijen betogen dat de verrekeningen van de achtergebleven opbrengsten van 2020 en 2021 die Schiphol onverplicht toepast inhouden dat Schiphol misbruik maakt van haar economische machtspositie.47 
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	28. ACN stelt dat de luchtvaartsector in zwaar weer verkeert door de coronapandemie en dat Schiphol misbruik maakt van haar economische machtspositie door al haar verliezen af te wentelen op de luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor wordt het herstel van de sector beschadigd ten koste van de consument en de luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast is Schiphol gereguleerd en ondervindt het geen concurrentie. Een normaal bedrijf zou geen tariefstijging van bijna 40% door kunnen voeren zonder daar wat tegenover te stel
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	Zienswijze Schiphol 
	29. Schiphol stelt dat haar tarieven en voorwaarden gereguleerd worden door de Wlv en dat zij voldoet aan het wettelijk kader. Verder stelt Schiphol dat zij net als de luchtvaartmaatschappijen ook in zwaar weer verkeert als gevolg van de pandemie en dat zij heeft gezocht naar mogelijkheden om de tariefontwikkeling te matigen in het belang van gebruikers. Tegelijkertijd deed Schiphol dit zonder daarbij haar eigen financiële gezondheid en concurrentiepositie uit het oog te verliezen, de zogenaamde dubbeldoels
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	30. Daarnaast stelt Schiphol dat het hier gaat om een geschilbeslechtingsprocedure in het kader van de Wlv. Argumenten die zich richten tegen de economische regulering van de Wlv en het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (hierna: het Bels), en niet zo zeer op de vraag waarom de onderhavige tariefvaststelling in strijd zou zijn met de wet- en regelgeving, dienen buiten beschouwing gelaten te worden.50 
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	Beoordeling ACM 
	31. De grondslag van de onderhavige procedure is artikel 8.25f, eerste lid van de Wlv. Deze bepaling schrijft voor dat de ACM aan de hand van de ingediende aanvragen dient te toetsen of de door Schiphol voorgestelde tarieven en voorwaarden in strijd zijn met één van de bepalingen bij of krachtens de Wlv. Het doel van de Wlv is het reguleren van de economische machtspositie van Schiphol en moet worden gezien als een nadere invulling van het verbod op misbruik van economische machtspositie voor deze specifiek
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	32. Voor zover de aanvragen van ACN, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair strekken tot een beoordeling van een mogelijk misbruik van economische machtspositie in algemene zin, vraagt dit om een toetsing op grond van artikel 24 van de Mededingingswet. Een dergelijke beoordeling is binnen het kader van deze procedure niet mogelijk, omdat deze buiten de scope valt van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv, op basis waarvan de ACM slechts bevoegd is de tarieven en voorwaarden aan de Wlv en bijbehorende lagere re
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	33. De ACM oordeelt dat deze grond buiten de reikwijdte valt van deze procedure. 
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	3.1.3. Stijging van het algehele tariefniveau 
	Samenvatting van de aanvragen (ACN, BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair) 
	34. De tarieven zoals vastgesteld door Schiphol houden een tariefverhoging in van cumulatief 37% over de jaren 2022 tot en met 2024, te weten 9% in 2022, 12% in 2023 en 12% in 2024, aldus de aanvragers. Alle aanvragers stellen dat de tarieven hiermee onredelijk zijn en derhalve niet voldoen aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. In deze zin benadrukken alle aanvragers de ongekend zware omstandigheden waarin de luchtvaartsector zich bevindt als gevolg van de coronapandemie. Volgens de aanvr
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	34. De tarieven zoals vastgesteld door Schiphol houden een tariefverhoging in van cumulatief 37% over de jaren 2022 tot en met 2024, te weten 9% in 2022, 12% in 2023 en 12% in 2024, aldus de aanvragers. Alle aanvragers stellen dat de tarieven hiermee onredelijk zijn en derhalve niet voldoen aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. In deze zin benadrukken alle aanvragers de ongekend zware omstandigheden waarin de luchtvaartsector zich bevindt als gevolg van de coronapandemie. Volgens de aanvr


	51 Aanvraag ACN (ACM/IN/661718), p. 1; aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 1-2; aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.14; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2. 
	51 Aanvraag ACN (ACM/IN/661718), p. 1; aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 1-2; aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.14; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2. 

	 
	35. In de eerste plaats richten de aanvragen zich tegen de tariefstijging, ofwel de tariefontwikkeling, van Schiphol. In dit verband wijzen de aanvragers erop dat een vergelijking tussen de tarieven van Schiphol en die van vergelijkbare luchthavens relevant is bij het beoordelen van de redelijkheid van de tarieven. De aanvragers benadrukken dat de tariefontwikkeling van Schiphol volledig uit de pas loopt met die van andere relevante Europese luchthavens. Onder meer easyJet c.s., IATA, Ryanair en KLM Groep s
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	procent. Dit is een indicatie dat de tariefstijging van Schiphol leidt tot onredelijke tarieven.52 
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	52 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.6; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1. 
	52 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 2; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.6; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1. 
	53 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.3-2.7. 
	54 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6. 
	55 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6. 
	56 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 3-4. 

	 
	36. In dit verband merken aanvragers zoals IATA ook op dat de benchmark die Schiphol uitvoert niet de tarieven van de komende tariefperiode betreft. Schiphol concludeerde tijdens de consultatie dat zij op basis van de benchmark van mening is dat zij een concurrerende positie heeft in de markt en dat dit ondanks de tariefstijging het geval zal blijven. Nu echter blijkt dat andere luchthavens geen vergelijkbare tariefstijging doorvoeren, betoogt IATA dat dit niet het geval is en Schiphol tot een van de duurst
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	36. In dit verband merken aanvragers zoals IATA ook op dat de benchmark die Schiphol uitvoert niet de tarieven van de komende tariefperiode betreft. Schiphol concludeerde tijdens de consultatie dat zij op basis van de benchmark van mening is dat zij een concurrerende positie heeft in de markt en dat dit ondanks de tariefstijging het geval zal blijven. Nu echter blijkt dat andere luchthavens geen vergelijkbare tariefstijging doorvoeren, betoogt IATA dat dit niet het geval is en Schiphol tot een van de duurst


	 
	37. Op basis van het gestelde in de voorgaande randnummers voert KLM Groep aan dat Schiphol in de benchmark die zij uitvoert in het kader van de tariefstelling niet alleen moet kijken naar het absolute niveau van de tarieven maar ook rekening moet houden met de tariefontwikkelingen, zeker in het geval van zeer sterk veranderende marktomstandigheden.54 
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	38. Ten slotte stelt KLM Groep op dit punt dat het voor de beoordeling van de redelijkheid van de tarieven relevant is om te bepalen of de tariefontwikkeling aansluit bij de ontwikkelingen in de kostenniveaus. KLM Groep betoogt dat de tariefverhoging niet kan worden gerechtvaardigd op basis van significant hogere kostenniveaus. Het is niet aannemelijk dat leveranciers van Schiphol jaar op jaar tariefverhogingen van meer dan 10% zullen doorvoeren.55 
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	39. In de tweede plaats richten de aanvragen zich tegen alle individuele tarieven tezamen, ofwel het algehele tariefniveau voor de jaren 2022, 2023 en 2024. In dit verband stellen easyJet c.s. en KLM Groep dat tarieven als onredelijk kunnen worden beschouwd wanneer deze niet in verhouding staan tot de dienstverlening. Volgens deze aanvragers is niet in te zien hoe de voorgestelde verhoging van cumulatief 37% in verhouding staat tot de kwaliteit van de dienstverlening.56  
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	40. Verder stellen easyJet c.s. in dit verband dat de ACM bij haar beoordeling aansluiting dient te zoeken bij het mededingingsrecht. De mededingingsrechtelijke oriëntatie en de open en brede uitleg van het redelijkheidsvereiste, die volgen uit de wetsgeschiedenis, horen volgens easyJet c.s. centraal te staan bij een redelijkheidsbeoordeling van de tarieven. easyJet c.s. betogen dat een volledige toetsing van de tarieven aan dit vereiste moet worden uitgevoerd, waarbij de ACM alle ter zake relevante feiten 
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	maar niet de enige. De ACM zou zich dus niet tot een benchmark hoeven te beperken.57 
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	57 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 3-5; pleitnota easyJet c.s. (ACM/IN/679499), p. 3-5. 
	57 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 3-5; pleitnota easyJet c.s. (ACM/IN/679499), p. 3-5. 
	58 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
	59 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
	60 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 4. 

	Zienswijze Schiphol 
	41. Schiphol heeft op alle aanvragen afzonderlijk gereageerd. Samengevat betoogt Schiphol als volgt. 
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	41. Schiphol heeft op alle aanvragen afzonderlijk gereageerd. Samengevat betoogt Schiphol als volgt. 


	 
	42. Schiphol stelt dat de aanvragers een onjuiste uitleg geven aan de redelijkheidsnorm van artikel 8.25 dc, eerste lid, van de Wlv. Volgens Schiphol stellen de aanvragers dat de redelijkheidstoets niet alleen op de individuele tarieven zou moeten zien, maar ook op de algemene tariefontwikkeling en dat daarbij een vergelijking zou moeten worden gemaakt met de tariefontwikkeling van andere luchthavens. Hiermee miskennen de aanvragers het wettelijk systeem, omdat de redelijkheidseis enkel op het niveau van in
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	43. Schiphol wijst ter ondersteuning van haar argument naar de wetsgeschiedenis. De tarieven die Schiphol vaststelt moeten redelijk en non-discriminatoir zijn. Bovendien geldt voor het geheel van de tarieven de eis van kostenoriëntatie. Volgens Schiphol is het de bedoeling van de wetgever geweest om te voorkomen dat de kostenoriëntatie die geldt voor het gemiddelde tariefniveau, in de uitwerking van de individuele tarieven voor luchtvaaractiviteiten zou leiden tot een wanverhouding tussen de prijs en de daa
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	44. Schiphol haalt daarbij het volgende citaat aan uit de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij de Wlv: 
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	“Met uitsluitend de kostenoriëntatie is namelijk nog niet gewaarborgd dat de gebruikers van de luchthaven voor de onderscheidende diensten ook redelijke tarieven betalen.”60 
	 
	45. Daarnaast wijst Schiphol erop dat in de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de besluitvorming van de ACM consequent het absolute tariefniveau ter vergelijking is genomen, niet de tariefontwikkeling. In het 
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	bijzonder wijst Schiphol op de uitspraak van het CBb van 14 september 202161 inzake easyJet en de ACM besluiten van 27 juni 201962 en 17 mei 201863.64 
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	61 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.3.2. 
	61 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.3.2. 
	62 Besluiten van de ACM van 27 juni 2019, kenmerken: ACM/UIT/515015 (easyJet et al.) en ACM/UIT/515539 (Transavia). 
	63 Besluit van de ACM van 17 mei 2018 (Ryanair), kenmerk: ACM/UIT/497267. 
	64 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
	65 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 4-6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 4-5; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 3-5. 
	66 Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 6. 
	67 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (BARIN) (ACM/IN/666809), p. 2-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 4-6; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 3-6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), 

	 
	46. Voorts benadrukt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie erop gewezen heeft dat dat de algemene tariefontwikkeling, waar aanvragers zich tegen richten, in overeenstemming is met de wettelijke eisen rondom kostenoriëntatie van haar tarieven en die omtrent de verrekeningen. Schiphol licht toe dat de tarieven zijn opgebouwd uit elementen, de zogenoemde building blocks. Dit zijn de ontwikkeling van verkeer en vervoer, kostenontwikkeling, RAB-ontwikkeling, WACC-ontwikkeling, non-aviation bijdrage en ev
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	47. Voor zover de aanvragers aanvoeren dat de voorgestelde tariefverhoging niet in verhouding staat tot de kwaliteit van de dienstverlening aan passagiers, merkt Schiphol op dat zij niet duidelijk hebben gemaakt voor welke individuele tarieven een wanverhouding bestaat. Ook hebben de aanvragers voor deze stelling geen onderbouwing gegeven. Schiphol benadrukt dat de tariefstijging wordt veroorzaakt door lage verkeer- en vervoerscijfers in 2022 en de verrekeningen van 2020 pas in de jaren 2023 en 2024 onderde
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	48. Voor zover de aanvragers met vergelijkingen met andere luchthavens hebben geprobeerd een oordeel uit te spreken over individuele tarieven van Schiphol, kan Schiphol aantonen dat zij in overeenstemming met de eisen van de Wlv een tarievenbenchmark en kwaliteitsbenchmark heeft geconsulteerd. Anders dan de aanvragers suggereren ziet Schiphol geen wettelijke basis om de toekomstige tariefontwikkeling af te stemmen op die van andere luchthavens.67 
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	Figure
	Figuur 1. Airport charges benchmark van de tarieven voor de zomer van 2021. De vergelijking links is exclusief belastingen en luchtverkeersleiding, rechts inclusief belastingen en luchtverkeersleiding.76  
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	66. In de MvT bij de Wlv is aangegeven: “De kwaliteit van de dienstverlening kan van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of de door de exploitant van de luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden redelijk zijn in relatie tot de daarvoor geboden dienst.”78 Schiphol heeft in de consultatie ook een internationale benchmark van de kwaliteit overlegd.79 Uit deze benchmark blijkt dat de algemene klanttevredenheid over Schiphol in 2021 als “zeer goed” werd beoordeeld.80 
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	, betekent de redelijkheidsnorm voor tarieven dat geen wanverhouding mag bestaan tussen de dienst en de prijs die daarvoor moet worden betaald. De tariefstijging van Schiphol tot 2024 leidt ertoe dat Schiphol relatief duurder wordt ten opzichte van andere luchthavens, maar Schiphol is daarmee nog niet de duurste luchthaven. Daarbij merkt de ACM op dat veel van de andere luchthavens ook tariefstijgingen zullen doorvoeren, zij het wellicht minder omvangrijke. Hierdoor kan de uiteindelijke plaats van Schiphol 
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	 naar het oordeel van de ACM niet van toepassing is op het geheel van tarieven, beperkt de ACM zich in dit besluit tot de beoordeling van de verschillende elementen van de tariefopbouw, door Schiphol ook aangeduid als building blocks. Deze elementen betreffen: de ontwikkeling van verkeer en vervoer, kostenontwikkeling, de RAB-ontwikkeling, de WACC-ontwikkeling, de Non-Aviation bijdrage en de wettelijke verrekeningen, onder andere voor verschillen uit verkeer en vervoer.  



	 
	69. De vraag of deze tariefstijgingen, dan wel het algemene tariefniveau, in strijd met de Wlv zijn vastgesteld zal moeten worden beantwoord aan de hand van een beoordeling van deze verschillende building blocks, voor zover aanvragers deze hebben aangevochten. De beoordeling daarvan wordt hierna beschreven, te beginnen met de kostenoriëntatie (3.1.4), vervolgens de verrekeningen voor verschillen uit verkeer en vervoer (
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	3.1.5
	3.1.5

	) en ten slotte de WACC-ontwikkeling (
	3.1.6
	3.1.6

	).  



	3.1.4. Kostenoriëntatie van de tarieven 
	Samenvatting van de aanvraag (IATA) 
	70. Volgens IATA moet Schiphol volgens de wet- en regelgeving een deel van de winsten van niet-luchtvaartactiviteiten afdragen aan het gereguleerde deel.81 IATA stelt dat Schiphol € 150 miljoen per jaar overwinsten maakt. Zij stelt daarom dat de vrijwillige bijdrage van Schiphol hetzelfde is als de overwinsten van Schiphol voor retail. Dat Schiphol de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten niet meeneemt in de vaststelling van de tarieven, betekent dat de tarieven niet kostengeoriënteerd zijn. De tarieven 
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	70. Volgens IATA moet Schiphol volgens de wet- en regelgeving een deel van de winsten van niet-luchtvaartactiviteiten afdragen aan het gereguleerde deel.81 IATA stelt dat Schiphol € 150 miljoen per jaar overwinsten maakt. Zij stelt daarom dat de vrijwillige bijdrage van Schiphol hetzelfde is als de overwinsten van Schiphol voor retail. Dat Schiphol de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten niet meeneemt in de vaststelling van de tarieven, betekent dat de tarieven niet kostengeoriënteerd zijn. De tarieven 


	81 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.8. 
	81 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.8. 
	82 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 5-6. 
	83 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 15-16. 

	Zienswijze Schiphol 
	71. Schiphol reageert hierop dat zij deze redenering van IATA niet begrijpt. Volgens Schiphol ligt de bevoegdheid (en de verantwoordelijkheid) voor het vaststellen van de Non-Aviation bijdrage bij de aandeelhouders van Schiphol. Zij verwijst hierbij naar artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv jo. artikel 6 van het Bels. Schiphol wijst er vervolgens op dat de aandeelhouders de Non-Aviation bijdrage voor de komende tariefperiode, conform de wetgeving, vastgesteld hebben op € 0.82 
	71. Schiphol reageert hierop dat zij deze redenering van IATA niet begrijpt. Volgens Schiphol ligt de bevoegdheid (en de verantwoordelijkheid) voor het vaststellen van de Non-Aviation bijdrage bij de aandeelhouders van Schiphol. Zij verwijst hierbij naar artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv jo. artikel 6 van het Bels. Schiphol wijst er vervolgens op dat de aandeelhouders de Non-Aviation bijdrage voor de komende tariefperiode, conform de wetgeving, vastgesteld hebben op € 0.82 
	71. Schiphol reageert hierop dat zij deze redenering van IATA niet begrijpt. Volgens Schiphol ligt de bevoegdheid (en de verantwoordelijkheid) voor het vaststellen van de Non-Aviation bijdrage bij de aandeelhouders van Schiphol. Zij verwijst hierbij naar artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv jo. artikel 6 van het Bels. Schiphol wijst er vervolgens op dat de aandeelhouders de Non-Aviation bijdrage voor de komende tariefperiode, conform de wetgeving, vastgesteld hebben op € 0.82 


	Beoordeling ACM 
	72. Volgens artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv neemt de exploitant van de luchthaven bij de vaststelling van de tarieven een bijdrage in aanmerking uit de andere activiteiten dan de in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde 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. In de MvT staat nader uitgewerkt wat hierbij in acht wordt genomen.83  
	72. Volgens artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv neemt de exploitant van de luchthaven bij de vaststelling van de tarieven een bijdrage in aanmerking uit de andere activiteiten dan de in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde 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. In de MvT staat nader uitgewerkt wat hierbij in acht wordt genomen.83  
	72. Volgens artikel 8.25dd, eerste lid van de Wlv neemt de exploitant van de luchthaven bij de vaststelling van de tarieven een bijdrage in aanmerking uit de andere activiteiten dan de in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wlv bedoelde 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. In de MvT staat nader uitgewerkt wat hierbij in acht wordt genomen.83  


	 
	73. Artikel 6 van het Bels stelt dat deze bijdrage wordt bepaald met in achtneming van (a) het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort in de tariefperiode en (b) het voor de 
	73. Artikel 6 van het Bels stelt dat deze bijdrage wordt bepaald met in achtneming van (a) het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort in de tariefperiode en (b) het voor de 
	73. Artikel 6 van het Bels stelt dat deze bijdrage wordt bepaald met in achtneming van (a) het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort in de tariefperiode en (b) het voor de 


	eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort. 
	eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort. 
	eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant behoort. 


	 
	74. Op grond van artikel 8.25f, eerste lid, derde volzin, van de Wlv heeft een aanvraag geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven artikel 8.25dd, eerste lid, van de Wlv heeft nageleefd. Ook staat in de MvT bij de Wlv het volgende: “Het besluit inzake de bepaling van een bijdrage uit de niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten en het niveau daarvan lenen zich uit hun aard niet voor een beoordeling door de Autoriteit Consument en Markt.”84 
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	74. Op grond van artikel 8.25f, eerste lid, derde volzin, van de Wlv heeft een aanvraag geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven artikel 8.25dd, eerste lid, van de Wlv heeft nageleefd. Ook staat in de MvT bij de Wlv het volgende: “Het besluit inzake de bepaling van een bijdrage uit de niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten en het niveau daarvan lenen zich uit hun aard niet voor een beoordeling door de Autoriteit Consument en Markt.”84 


	84 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16 (onderstreping ACM). 
	84 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16 (onderstreping ACM). 
	85 Kamerstukken II, 2014-2015, 34197, nr. 3, p. 16. Zie ook het besluit van de ACM van 27 juni 2019 (Transavia) (ACM/UIT/515539), randnummers 110-112. 
	86 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2; aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 1.4 en 2.14; aanvraag KLM Groep 

	 
	75. De ACM is in het kader van een aanvraag bevoegd om te beoordelen of de tarieven ná doorvoering van de verplichte bijdrage voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde regels.85 
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	76. De ACM stelt daarom vast dat zij geen bevoegdheid heeft om het besluit dat de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten bepaalt en de hoogte van deze bijdrage te beoordelen. De ACM kan enkel beoordelen of de tarieven na doorvoering van de bijdrage voldoen aan de materiële eisen van de tarieven, zoals de eis van kostenoriëntatie. De ACM stelt vast dat de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten door de aandeelhouders van Schiphol is vastgesteld op € 0 en dat Schiphol deze op correcte wijze in de tarieven 
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	76. De ACM stelt daarom vast dat zij geen bevoegdheid heeft om het besluit dat de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten bepaalt en de hoogte van deze bijdrage te beoordelen. De ACM kan enkel beoordelen of de tarieven na doorvoering van de bijdrage voldoen aan de materiële eisen van de tarieven, zoals de eis van kostenoriëntatie. De ACM stelt vast dat de bijdrage van niet-luchtvaartactiviteiten door de aandeelhouders van Schiphol is vastgesteld op € 0 en dat Schiphol deze op correcte wijze in de tarieven 


	 
	77. Gelet op het voorgaande is de ACM in het licht van de aanvraag niet gebleken van strijd met de eis van kostenoriëntatie van artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 
	77. Gelet op het voorgaande is de ACM in het licht van de aanvraag niet gebleken van strijd met de eis van kostenoriëntatie van artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 
	77. Gelet op het voorgaande is de ACM in het licht van de aanvraag niet gebleken van strijd met de eis van kostenoriëntatie van artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. 


	3.1.5. Verrekeningen uit verkeer en vervoer 
	Inleiding 
	78. De verrekeningen over het jaar 2020 die Schiphol in de vastgestelde tarieven heeft verwerkt, is – in termen van financiële impact – het belangrijkste punt dat partijen verdeeld houdt. Het totale te verrekenen bedrag bedraagt €482,9 miljoen. Daarnaast heeft Schiphol onder de noemer “vrijwillige bijdrage” €100 miljoen minder aan kosten in de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan. 
	78. De verrekeningen over het jaar 2020 die Schiphol in de vastgestelde tarieven heeft verwerkt, is – in termen van financiële impact – het belangrijkste punt dat partijen verdeeld houdt. Het totale te verrekenen bedrag bedraagt €482,9 miljoen. Daarnaast heeft Schiphol onder de noemer “vrijwillige bijdrage” €100 miljoen minder aan kosten in de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan. 
	78. De verrekeningen over het jaar 2020 die Schiphol in de vastgestelde tarieven heeft verwerkt, is – in termen van financiële impact – het belangrijkste punt dat partijen verdeeld houdt. Het totale te verrekenen bedrag bedraagt €482,9 miljoen. Daarnaast heeft Schiphol onder de noemer “vrijwillige bijdrage” €100 miljoen minder aan kosten in de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan. 


	Samenvatting van de aanvragen (BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair) 
	79. BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair merken op dat de tariefverhoging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de verrekeningen die Schiphol, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv, doorvoert in de tarieven. De aanvragers betogen dat Schiphol middels deze verrekeningen de financiële gevolgen van de coronapandemie (vrijwel) geheel op haar gebruikers afwentelt. In feite dragen gebruikers niet alleen hun eigen lasten, maar ook die van Schiphol. Dit vinden zij, 
	79. BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair merken op dat de tariefverhoging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de verrekeningen die Schiphol, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv, doorvoert in de tarieven. De aanvragers betogen dat Schiphol middels deze verrekeningen de financiële gevolgen van de coronapandemie (vrijwel) geheel op haar gebruikers afwentelt. In feite dragen gebruikers niet alleen hun eigen lasten, maar ook die van Schiphol. Dit vinden zij, 
	79. BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep, Qatar Airways en Ryanair merken op dat de tariefverhoging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de verrekeningen die Schiphol, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv, doorvoert in de tarieven. De aanvragers betogen dat Schiphol middels deze verrekeningen de financiële gevolgen van de coronapandemie (vrijwel) geheel op haar gebruikers afwentelt. In feite dragen gebruikers niet alleen hun eigen lasten, maar ook die van Schiphol. Dit vinden zij, 


	(ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2; aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3 
	(ACM/IN/661215), p. 6-12; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 1-2; aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3 
	87 Aanvraag IATA (ACM/IN/661617), para. 2.9-2.13; Zienswijze IATA (ACM/IN/675077), rn. 25-26.  
	88 Aanvraag ACN (ACM/IN/661718), p. 2. 
	89 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-9; aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
	90 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p. 2. 
	91 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 9-12; zienswijze KLM Groep (ACM/IN/675074), p. 3; zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 10; hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 11 en 18-20. 
	92 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 9-12. 

	 
	80. Ten eerste voert IATA aan dat de verrekeningen over 2020 niet aan de eis van kostenoriëntatie voldoen omdat Schiphol ten onrechte niet meer kosten heeft vermeden. Dientengevolge zijn de tarieven in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. In dit verband wijst IATA op de toename van de operationele kosten en draagt IATA aan dat uit vergelijkingen van de gegevens van het jaarverslag van Schiphol met die van andere luchthavens blijkt dat sommige luchthavens meer hebben bereikt op het gebied van ko
	80. Ten eerste voert IATA aan dat de verrekeningen over 2020 niet aan de eis van kostenoriëntatie voldoen omdat Schiphol ten onrechte niet meer kosten heeft vermeden. Dientengevolge zijn de tarieven in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. In dit verband wijst IATA op de toename van de operationele kosten en draagt IATA aan dat uit vergelijkingen van de gegevens van het jaarverslag van Schiphol met die van andere luchthavens blijkt dat sommige luchthavens meer hebben bereikt op het gebied van ko
	80. Ten eerste voert IATA aan dat de verrekeningen over 2020 niet aan de eis van kostenoriëntatie voldoen omdat Schiphol ten onrechte niet meer kosten heeft vermeden. Dientengevolge zijn de tarieven in strijd met artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv. In dit verband wijst IATA op de toename van de operationele kosten en draagt IATA aan dat uit vergelijkingen van de gegevens van het jaarverslag van Schiphol met die van andere luchthavens blijkt dat sommige luchthavens meer hebben bereikt op het gebied van ko

	81. Ten tweede stellen BARIN, KLM Groep en Ryanair dat de verrekeningsmogelijkheid in de Wlv niet bedoeld is om te verrekenen ten tijde van een dergelijke crisis.89 BARIN is van mening dat de Wlv niet geschreven kan zijn voor een zo uitzonderlijke situatie als de coronacrisis. De Wlv moet dan ook in dat kader worden geïnterpreteerd.90  
	81. Ten tweede stellen BARIN, KLM Groep en Ryanair dat de verrekeningsmogelijkheid in de Wlv niet bedoeld is om te verrekenen ten tijde van een dergelijke crisis.89 BARIN is van mening dat de Wlv niet geschreven kan zijn voor een zo uitzonderlijke situatie als de coronacrisis. De Wlv moet dan ook in dat kader worden geïnterpreteerd.90  


	 
	82. Ten derde stellen easyJet c.s. en KLM Groep dat Schiphol de bevoegdheid om te verrekenen niet altijd (onverkort) kan toepassen. Zo betoogt KLM Groep dat voor verrekeningen een afzonderlijke redelijkheidseis van toepassing is, welke los moet worden gezien van het redelijkheidsvereiste dat is opgenomen in artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. KLM Groep leidt deze afzonderlijke redelijkheidseis voor verrekeningen af uit de tekst van artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv. Aangezien dit artikellid de mogel
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	82. Ten derde stellen easyJet c.s. en KLM Groep dat Schiphol de bevoegdheid om te verrekenen niet altijd (onverkort) kan toepassen. Zo betoogt KLM Groep dat voor verrekeningen een afzonderlijke redelijkheidseis van toepassing is, welke los moet worden gezien van het redelijkheidsvereiste dat is opgenomen in artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. KLM Groep leidt deze afzonderlijke redelijkheidseis voor verrekeningen af uit de tekst van artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv. Aangezien dit artikellid de mogel


	 
	83. Nu er voor Schiphol geen verplichting bestaat verrekeningen ten nadele van de aanvragers door te voeren, had Schiphol, aldus KLM Groep, tot de conclusie moeten komen dat zij – in dit geval – in redelijkheid geen gebruik kon maken van haar verrekeningsbevoegdheid. Hierbij verwijst KLM Groep ter analogie naar rechterlijke uitspraken over lastenverdeling in de huursector, waar een verdeling van 50/50 redelijk werd bevonden.92 
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	84. In dit verband stellen easyJet c.s. dat zij verwachten dat Schiphol een redelijke lijn volgt en tenminste 50% van de gederfde inkomsten over de jaren 2020-2021 voor eigen rekening neemt.93 
	84. In dit verband stellen easyJet c.s. dat zij verwachten dat Schiphol een redelijke lijn volgt en tenminste 50% van de gederfde inkomsten over de jaren 2020-2021 voor eigen rekening neemt.93 
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	93 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
	93 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
	94 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 6-12, met name rn. 4.17. 
	95 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para 2.3; Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 5-6. 
	96 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 11 en in zoverre verwezen wordt naar de uitspraak van 14 september 2017 van het Europese Hof van Justitie in zaak C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689. 
	97 Pleitnota Qatar Airways (ACM/IN/679502), rn. 7-13; pleitnota Ryanair (ACM/IN/679501), rn. 4-7 en 14; zienswijze Ryanair (ACM/IN/672384), p. 1-2; Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 11.  
	98 Pleitnota BARIN (ACM/IN/678915), p. 1. 

	 
	85. Ten vierde betogen easyJet c.s. en KLM Groep dat de verrekeningen zoals voorgesteld door Schiphol in strijd zijn met de redelijkheidseis van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. easyJet c.s. verwachten dat Schiphol een redelijke lijn volgt en tenminste 50% van de gederfde inkomsten voor eigen rekening neemt. Nu Schiphol dit nalaat handelt zij volgens easyJet c.s. in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. KLM Groep betoogt dat het redelijkheidsvereiste, gelet op de huidige situatie in de l
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	85. Ten vierde betogen easyJet c.s. en KLM Groep dat de verrekeningen zoals voorgesteld door Schiphol in strijd zijn met de redelijkheidseis van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. easyJet c.s. verwachten dat Schiphol een redelijke lijn volgt en tenminste 50% van de gederfde inkomsten voor eigen rekening neemt. Nu Schiphol dit nalaat handelt zij volgens easyJet c.s. in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. KLM Groep betoogt dat het redelijkheidsvereiste, gelet op de huidige situatie in de l


	 
	86. Ten vijfde betogen Qatar Airways en KLM Groep dat de verrekeningen die Schiphol toepast misbruik van haar economische machtspositie inhoudt. Hiermee gaan de verrekeningen in tegen de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen van misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie.95 Ook easyJet c.s. stellen dat aansluiting moet worden gezocht bij het mededingingsrecht. Om de redelijkheid te bepalen dient gekeken te worden naar omringende landen. easyJet c.s. wijzen hiervoor naar een uitspraa
	86. Ten vijfde betogen Qatar Airways en KLM Groep dat de verrekeningen die Schiphol toepast misbruik van haar economische machtspositie inhoudt. Hiermee gaan de verrekeningen in tegen de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen van misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie.95 Ook easyJet c.s. stellen dat aansluiting moet worden gezocht bij het mededingingsrecht. Om de redelijkheid te bepalen dient gekeken te worden naar omringende landen. easyJet c.s. wijzen hiervoor naar een uitspraa
	86. Ten vijfde betogen Qatar Airways en KLM Groep dat de verrekeningen die Schiphol toepast misbruik van haar economische machtspositie inhoudt. Hiermee gaan de verrekeningen in tegen de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen van misbruik door Schiphol van haar economische machtspositie.95 Ook easyJet c.s. stellen dat aansluiting moet worden gezocht bij het mededingingsrecht. Om de redelijkheid te bepalen dient gekeken te worden naar omringende landen. easyJet c.s. wijzen hiervoor naar een uitspraa


	 
	87. Ten zesde betogen Qatar Airways en Ryanair dat Schiphol wel de verplichting heeft tot het realiseren van een evenwichtige aanpak, omdat Schiphol de misgelopen tariefinkomsten kan verrekenen met haar nieuwe tarieven. Dit volgt uit de bijzondere verantwoordelijkheid die Schiphol heeft jegens de gebruikers van de luchthaven vanwege haar economische machtspositie. In andere woorden, er moet een balans zijn tussen de belangen van Schiphol en die van de gebruikers. Echter is het tariefvoorstel van Schiphol vo
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	87. Ten zesde betogen Qatar Airways en Ryanair dat Schiphol wel de verplichting heeft tot het realiseren van een evenwichtige aanpak, omdat Schiphol de misgelopen tariefinkomsten kan verrekenen met haar nieuwe tarieven. Dit volgt uit de bijzondere verantwoordelijkheid die Schiphol heeft jegens de gebruikers van de luchthaven vanwege haar economische machtspositie. In andere woorden, er moet een balans zijn tussen de belangen van Schiphol en die van de gebruikers. Echter is het tariefvoorstel van Schiphol vo


	 
	88. In relatie tot een evenwichtige verdeling van de lasten merken aanvragers op dat Schiphol stelt wel degelijk te delen in de pijn en dat zij daarbij wijst op de vrijwillige bijdrage die onderdeel uitmaakt van de tariefstructuur. Aanvragers, waaronder easyJet c.s., IATA en KLM Groep, tekenen hierbij aan dat deze bijdrage in het niet valt bij het te verrekenen bedrag. Volgens de aanvragers bedraagt de eigen bijdrage in wezen € [VERTROUWELIJK], wat slechts neerkomt op ongeveer [VERTROUWELIJK]% van het te ve
	88. In relatie tot een evenwichtige verdeling van de lasten merken aanvragers op dat Schiphol stelt wel degelijk te delen in de pijn en dat zij daarbij wijst op de vrijwillige bijdrage die onderdeel uitmaakt van de tariefstructuur. Aanvragers, waaronder easyJet c.s., IATA en KLM Groep, tekenen hierbij aan dat deze bijdrage in het niet valt bij het te verrekenen bedrag. Volgens de aanvragers bedraagt de eigen bijdrage in wezen € [VERTROUWELIJK], wat slechts neerkomt op ongeveer [VERTROUWELIJK]% van het te ve
	88. In relatie tot een evenwichtige verdeling van de lasten merken aanvragers op dat Schiphol stelt wel degelijk te delen in de pijn en dat zij daarbij wijst op de vrijwillige bijdrage die onderdeel uitmaakt van de tariefstructuur. Aanvragers, waaronder easyJet c.s., IATA en KLM Groep, tekenen hierbij aan dat deze bijdrage in het niet valt bij het te verrekenen bedrag. Volgens de aanvragers bedraagt de eigen bijdrage in wezen € [VERTROUWELIJK], wat slechts neerkomt op ongeveer [VERTROUWELIJK]% van het te ve


	99 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 9-10; zienswijze IATA (ACM/IN/675077), rn. 11; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 11; zienswijze KLM Groep (ACM/IN/675074), par. 3.8  
	99 Zienswijze easyJet c.s. (ACM/IN/675075), p. 9-10; zienswijze IATA (ACM/IN/675077), rn. 11; aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 11; zienswijze KLM Groep (ACM/IN/675074), par. 3.8  
	100 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), par. 2.3. 
	101 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5. 
	102 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 3-4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5-6. 

	 
	89. Tot slot stelt Qatar Airways subsidiair dat zij ondanks de coronacrisis al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd en daarmee heeft voldaan aan haar deel van de voorziene opbrengst voor Schiphol. Naar mening van Qatar Airways is het niet terecht dat zij alsnog te maken krijgt met verrekeningen. Dit zou moeten worden gecorrigeerd door middel van een non-discriminatoire tariefdifferentiatie, pro rata naar daadwerkelijk gerealiseerde achtergebleven opbrengsten.100 
	89. Tot slot stelt Qatar Airways subsidiair dat zij ondanks de coronacrisis al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd en daarmee heeft voldaan aan haar deel van de voorziene opbrengst voor Schiphol. Naar mening van Qatar Airways is het niet terecht dat zij alsnog te maken krijgt met verrekeningen. Dit zou moeten worden gecorrigeerd door middel van een non-discriminatoire tariefdifferentiatie, pro rata naar daadwerkelijk gerealiseerde achtergebleven opbrengsten.100 
	89. Tot slot stelt Qatar Airways subsidiair dat zij ondanks de coronacrisis al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd en daarmee heeft voldaan aan haar deel van de voorziene opbrengst voor Schiphol. Naar mening van Qatar Airways is het niet terecht dat zij alsnog te maken krijgt met verrekeningen. Dit zou moeten worden gecorrigeerd door middel van een non-discriminatoire tariefdifferentiatie, pro rata naar daadwerkelijk gerealiseerde achtergebleven opbrengsten.100 


	Zienswijze Schiphol 
	90. De reactie van Schiphol komt samengevat neer op het volgende. 
	90. De reactie van Schiphol komt samengevat neer op het volgende. 
	90. De reactie van Schiphol komt samengevat neer op het volgende. 


	 
	91. Schiphol wijst erop dat artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv bepaalt dat zij als exploitant van de luchthaven bij een aanpassing van tarieven de verschillen verrekent tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten en kosten in verband met de prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, zoals dat volgt uit de financiële verantwoordingen.101 
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	91. Schiphol wijst erop dat artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv bepaalt dat zij als exploitant van de luchthaven bij een aanpassing van tarieven de verschillen verrekent tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten en kosten in verband met de prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, zoals dat volgt uit de financiële verantwoordingen.101 


	 
	92. De toepassing van de verrekensystematiek leidt ertoe dat Schiphol verplicht is meeropbrengsten aan havengelden terug te geven in de vorm van lagere tarieven in het jaar dat volgt op het jaar van de vaststelling van de financiële verantwoording. In het geval er sprake is van minderopbrengsten, kan Schiphol deze op grond van de Wlv in rekening brengen als verrekenbare post. In de periode tussen 2015 en 2017 heeft onder andere deze toepassing ervoor gezorgd dat Schiphol haar tarieven een aantal keer (confo
	92. De toepassing van de verrekensystematiek leidt ertoe dat Schiphol verplicht is meeropbrengsten aan havengelden terug te geven in de vorm van lagere tarieven in het jaar dat volgt op het jaar van de vaststelling van de financiële verantwoording. In het geval er sprake is van minderopbrengsten, kan Schiphol deze op grond van de Wlv in rekening brengen als verrekenbare post. In de periode tussen 2015 en 2017 heeft onder andere deze toepassing ervoor gezorgd dat Schiphol haar tarieven een aantal keer (confo
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	93. Het teruggeven van meeropbrengsten en het verrekenen van gemiste inkomsten zijn volgens Schiphol twee kanten van dezelfde medaille binnen een regulerend kader dat het uitgangspunt van kostenoriëntatie hanteert. Dat kader bewerkstelligt dat Schiphol in relatief goede jaren de mogelijkheid ontbeert om financiële buffers te vormen met haar luchtvaartactiviteiten als de verkeer- en volumes hoger uitvallen dan geprognosticeerd bij de consultatie. De andere kant is dat de wettelijke verrekensystematiek in sle
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	103 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-7; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 6. 
	103 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-7; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 6; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 6; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 6. 
	104 Reactie Schiphol (ACN) (ACM/IN/666808), p. 4; reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 8; reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-7; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 8-9; reactie Schiphol (Qatar Airways) (ACM/IN/666807), p. 7; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 8. 
	105 Eerste reactie Schiphol op de aanvragen (ACM/IN/664869), p. 5. 
	106 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 8; reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 7; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 7. 
	107 Staatscourant 2021, 39596, p. 4. 

	 
	94. Verder stelt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie heeft laten zien dat zij bij het opstellen van haar tariefvoorstel een balans wil vinden tussen enerzijds het noodzakelijke geleidelijke herstel van haar financiële gezondheid en anderzijds het behoud van concurrerende tarieven, ook wel de dubbeldoelstelling.104 
	94. Verder stelt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie heeft laten zien dat zij bij het opstellen van haar tariefvoorstel een balans wil vinden tussen enerzijds het noodzakelijke geleidelijke herstel van haar financiële gezondheid en anderzijds het behoud van concurrerende tarieven, ook wel de dubbeldoelstelling.104 
	94. Verder stelt Schiphol dat zij tijdens de (pre-)consultatie heeft laten zien dat zij bij het opstellen van haar tariefvoorstel een balans wil vinden tussen enerzijds het noodzakelijke geleidelijke herstel van haar financiële gezondheid en anderzijds het behoud van concurrerende tarieven, ook wel de dubbeldoelstelling.104 


	 
	95. Bij het zoeken naar de meest gebalanceerde uitkomst, gegeven deze dubbeldoelstelling, heeft Schiphol in haar tariefvoorstel een zogeheten vrijwillige bijdrage betrokken van € [VERTROUWELIJK]. Schiphol benadrukt dat zij haar tariefvoorstel opnieuw integraal heeft beoordeeld, mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen van gebruikers in reactie op het tariefvoorstel. De eigen bijdrage heeft zij bij vaststelling van de tarieven verhoogd naar € 100 miljoen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstellin
	95. Bij het zoeken naar de meest gebalanceerde uitkomst, gegeven deze dubbeldoelstelling, heeft Schiphol in haar tariefvoorstel een zogeheten vrijwillige bijdrage betrokken van € [VERTROUWELIJK]. Schiphol benadrukt dat zij haar tariefvoorstel opnieuw integraal heeft beoordeeld, mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen van gebruikers in reactie op het tariefvoorstel. De eigen bijdrage heeft zij bij vaststelling van de tarieven verhoogd naar € 100 miljoen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstellin
	95. Bij het zoeken naar de meest gebalanceerde uitkomst, gegeven deze dubbeldoelstelling, heeft Schiphol in haar tariefvoorstel een zogeheten vrijwillige bijdrage betrokken van € [VERTROUWELIJK]. Schiphol benadrukt dat zij haar tariefvoorstel opnieuw integraal heeft beoordeeld, mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen van gebruikers in reactie op het tariefvoorstel. De eigen bijdrage heeft zij bij vaststelling van de tarieven verhoogd naar € 100 miljoen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstellin


	 
	96. De stelling van diverse aanvragers dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, is volgens Schiphol onjuist. De Wlv en het Bels gaan namelijk altijd uit van een vaststelling van verrekeningen voor verkeer en vervoer, waarbij in de wet (anders dan bijvoorbeeld KLM Groep stelt) geen uitzonderingen zijn opgenomen voor wat betreft ‘calamiteiten’. Of anders gezegd, artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv moet altijd worden toegepast en leidt er altijd toe dat verrekeningen vo
	96. De stelling van diverse aanvragers dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, is volgens Schiphol onjuist. De Wlv en het Bels gaan namelijk altijd uit van een vaststelling van verrekeningen voor verkeer en vervoer, waarbij in de wet (anders dan bijvoorbeeld KLM Groep stelt) geen uitzonderingen zijn opgenomen voor wat betreft ‘calamiteiten’. Of anders gezegd, artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv moet altijd worden toegepast en leidt er altijd toe dat verrekeningen vo
	96. De stelling van diverse aanvragers dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, is volgens Schiphol onjuist. De Wlv en het Bels gaan namelijk altijd uit van een vaststelling van verrekeningen voor verkeer en vervoer, waarbij in de wet (anders dan bijvoorbeeld KLM Groep stelt) geen uitzonderingen zijn opgenomen voor wat betreft ‘calamiteiten’. Of anders gezegd, artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv moet altijd worden toegepast en leidt er altijd toe dat verrekeningen vo


	 
	97. De COVID-19 pandemie wordt in de NvT bij het (gewijzigde) Bels expliciet aangemerkt als "uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid."107 Schiphol stelt dat de wijze van verrekening juist vanwege de COVID-19 pandemie (en omdat de 
	97. De COVID-19 pandemie wordt in de NvT bij het (gewijzigde) Bels expliciet aangemerkt als "uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid."107 Schiphol stelt dat de wijze van verrekening juist vanwege de COVID-19 pandemie (en omdat de 
	97. De COVID-19 pandemie wordt in de NvT bij het (gewijzigde) Bels expliciet aangemerkt als "uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid."107 Schiphol stelt dat de wijze van verrekening juist vanwege de COVID-19 pandemie (en omdat de 


	wetgever onderkende dat moest worden verrekend) is aangepast ten gunste van gebruikers.108 
	wetgever onderkende dat moest worden verrekend) is aangepast ten gunste van gebruikers.108 
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	99. Vergelijkingen door de aanvragers met casuïstiek op het gebied van het mededingingsrecht in vrije sectoren gaan volgen Schiphol mank. Eén van de kernaspecten van de Wlv-regulering behelst de wettelijke eis van algehele kostenoriëntatie zoals die is neergelegd in artikel 8.25 dc, derde lid, van de Wlv, met een gereguleerd redelijk rendement en verrekeningen voor onder meer verkeer en vervoer.110 
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	100. Het wettelijke instrument van de verrekenbare posten zorgt uiteindelijk voor dekking van de kosten. Een niet-gereguleerde onderneming zou bij een toegenomen vraag haar tarieven kunnen verhogen. Schiphol kan dat niet doen en moet in geval van meeropbrengsten dan geconsulteerd verrekenen met de gebruikers. Het wettelijke instrument van verrekenen van de Wlv en de verrekenregels van het Bels zijn daarmee een noodzakelijk en gerechtvaardigd correctiemechanisme om te bereiken dat het kostenniveau wordt gede
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	102. De ACM stelt vast dat Schiphol de gederfde inkomsten uit het jaar 2020 (met aftrek van de bespaarde variabele kosten) als gevolg van de coronapandemie in 2023 en 2024 verrekent. Het totale te verrekenen bedrag uit het jaar 2020 bedraagt in totaal €482,9 miljoen. Daarnaast heeft Schiphol vrijwillig €100 miljoen minder aan kosten in de tarieven verwerkt dan op grond van kostenoriëntatie is toegestaan.113 
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	 is de financiële verantwoording van het jaar 2021 is nog niet vastgesteld. De verrekeningen van het jaar 2021 zijn niet verwerkt in de vastgestelde tarieven en vormen daarom geen onderdeel van de huidige beoordeling.  



	 
	104. Artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv bepaalt dat Schiphol er jaarlijks voor kan kiezen haar tarieven aan te passen met het oog op de door de gebruikers aan Schiphol op grond van art. 8.25dg Wlv verschuldigde verrekeningen. Schiphol heeft – voor zover hier van belang – de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke opbrengsten en kosten, in verband met de prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, op grond van artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv verrekend. In dit geval
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	De verrekeningen zijn kostengeoriënteerd  
	105. Artikel 8.25dc, derde lid, van de Wlv stelt de eis dat de tarieven van Schiphol voor het geheel van de activiteiten kostengeoriënteerd zijn. Enerzijds beschermt het vereiste van kostenoriëntatie gebruikers van de luchthaven tegen excessieve tarieven, anderzijds verzekert dit vereiste dat de exploitant van de luchthaven zijn kosten kan terugverdienen.114 Verrekeningen dienen evenzeer aan dit vereiste van kostenoriëntatie te voldoen.115 Dit houdt in dat de ACM dient na te gaan of de verrekeningen – op gr
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	106. De ACM stelt vast dat in overeenstemming met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv het te verrekenen bedrag volgt uit de financiële verantwoording. Volgens de financiële verantwoording bedraagt het te verrekenen bedrag voor 2020 € 528,5 miljoen.116 De ACM heeft zich in haar voorlopige bevindingen over de financiële verantwoording op het standpunt gesteld dat Schiphol een bedrag van € 45,3 miljoen (de post “voorziening voor reorganisatie”) niet zou mogen meerekenen.117 Schiphol heeft er vervolgens voor
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	107. Voor zover IATA en ACN betogen dat het te verrekenen bedrag niet kostengeoriënteerd zou zijn, omdat Schiphol zich onvoldoende heeft ingespannen om kosten te beperken, slaagt dit niet. De door Schiphol behaalde efficiëntieresultaten over 2020 maken geen deel uit van de wettelijke verrekeningen, zoals opgesomd in artikel 8.25dg van de Wlv. De bepaling van de wettelijke verrekeningen is beschreven in het toerekeningssysteem 2019-2021.119 Hieruit blijkt ook dat verrekening van efficiëntieverschillen niet p
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	108. Het door Schiphol vastgestelde te verrekenen bedrag voldoet derhalve aan het vereiste van kostenoriëntatie. Gegeven artikel 8.25d, vijfde lid, van de Wlv heeft Schiphol de mogelijkheid om verrekeningen in de door haar vastgestelde tarieven door te voeren.  
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	De verrekeningsmogelijkheid kan ook worden toegepast bij een crisis 
	109. Voor zover BARIN, IATA, KLM Groep en Ryanair hebben aangevoerd dat de verrekeningsmogelijkheid in de Wlv niet bedoeld is om verrekeningen door te voeren die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis, volgt de ACM dit betoog niet. Ten eerste geeft de formulering van de bepalingen, die betrekking hebben op verrekeningen, geen aanknopingspunten voor het standpunt dat in het geval van een crisis, zoals hier aan de orde, geen verrekening zou kunnen plaatsvinden. Ten tweede zijn in de Wlv en het Bels bepa
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	beslissing van Schiphol om wel of niet (geheel) te verrekenen op redelijkheid kan toetsen. Indien de ACM een dergelijke toetsing zou uitvoeren en hieraan de gevolgen zou verbinden die aanvragers voorstaan, zou een dergelijke toetsing immers leiden tot een verplichting voor Schiphol om luchtvaartdiensten te leveren onder het kostenniveau dat de grondslag vormde voor de kostengeoriënteerde tarieven voor het jaar 2020. Hiermee zou het wettelijk systeem van kostenoriëntatie worden doorkruist. 
	beslissing van Schiphol om wel of niet (geheel) te verrekenen op redelijkheid kan toetsen. Indien de ACM een dergelijke toetsing zou uitvoeren en hieraan de gevolgen zou verbinden die aanvragers voorstaan, zou een dergelijke toetsing immers leiden tot een verplichting voor Schiphol om luchtvaartdiensten te leveren onder het kostenniveau dat de grondslag vormde voor de kostengeoriënteerde tarieven voor het jaar 2020. Hiermee zou het wettelijk systeem van kostenoriëntatie worden doorkruist. 
	beslissing van Schiphol om wel of niet (geheel) te verrekenen op redelijkheid kan toetsen. Indien de ACM een dergelijke toetsing zou uitvoeren en hieraan de gevolgen zou verbinden die aanvragers voorstaan, zou een dergelijke toetsing immers leiden tot een verplichting voor Schiphol om luchtvaartdiensten te leveren onder het kostenniveau dat de grondslag vormde voor de kostengeoriënteerde tarieven voor het jaar 2020. Hiermee zou het wettelijk systeem van kostenoriëntatie worden doorkruist. 


	Het redelijkheidsvereiste uit de Wlv is niet van toepassing op verrekeningen 
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	112. Voor zover aanvragers betogen dat de ACM op basis van de Wlv de verrekeningen afzonderlijk op redelijkheid in de zin van de Wlv dient te beoordelen, volgt de ACM dit betoog niet. Het redelijkheidsvereiste van artikel 8.25dc van de Wlv stelt dat de tarieven redelijk moeten zijn. Nu verrekeningen niet kunnen worden aangemerkt als tarieven vallen deze niet onder de reikwijdte van artikel 8.25dc van de Wlv. 


	De verrekeningen zijn niet in strijd met de doelstelling van de Wlv 
	113. Ten aanzien van het betoog van aanvragers dat de verrekeningen in strijd zijn met de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen dat Schiphol misbruik maakt van zijn economische machtspositie, merkt de ACM op dat één van de mechanismen die de wet voorschrijft ter voorkoming hiervan het systeem van kostenoriëntatie is. Nu uit dit besluit blijkt dat de verrekeningen voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie, kunnen de aanvragers niet worden gevolgd in de stelling dat Schiphol bij het doorvoeren h
	113. Ten aanzien van het betoog van aanvragers dat de verrekeningen in strijd zijn met de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen dat Schiphol misbruik maakt van zijn economische machtspositie, merkt de ACM op dat één van de mechanismen die de wet voorschrijft ter voorkoming hiervan het systeem van kostenoriëntatie is. Nu uit dit besluit blijkt dat de verrekeningen voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie, kunnen de aanvragers niet worden gevolgd in de stelling dat Schiphol bij het doorvoeren h
	113. Ten aanzien van het betoog van aanvragers dat de verrekeningen in strijd zijn met de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen dat Schiphol misbruik maakt van zijn economische machtspositie, merkt de ACM op dat één van de mechanismen die de wet voorschrijft ter voorkoming hiervan het systeem van kostenoriëntatie is. Nu uit dit besluit blijkt dat de verrekeningen voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie, kunnen de aanvragers niet worden gevolgd in de stelling dat Schiphol bij het doorvoeren h
	113. Ten aanzien van het betoog van aanvragers dat de verrekeningen in strijd zijn met de doelstelling van de Wlv, te weten het voorkomen dat Schiphol misbruik maakt van zijn economische machtspositie, merkt de ACM op dat één van de mechanismen die de wet voorschrijft ter voorkoming hiervan het systeem van kostenoriëntatie is. Nu uit dit besluit blijkt dat de verrekeningen voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie, kunnen de aanvragers niet worden gevolgd in de stelling dat Schiphol bij het doorvoeren h
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	De ACM kan de verdeling van de verrekeningen niet beoordelen.  
	114. Gelet op bovenstaande overwegingen, ziet de ACM geen ruimte om op basis van de Wlv de verdeling van de verrekeningen te beoordelen. Dit betekent dat de ACM niet inhoudelijk kan beoordelen of Schiphol een goede balans heeft gevonden tussen de betrokken belangen bij het bepalen van de verrekeningen en of de verdeling eerlijk of gebalanceerd is. 
	114. Gelet op bovenstaande overwegingen, ziet de ACM geen ruimte om op basis van de Wlv de verdeling van de verrekeningen te beoordelen. Dit betekent dat de ACM niet inhoudelijk kan beoordelen of Schiphol een goede balans heeft gevonden tussen de betrokken belangen bij het bepalen van de verrekeningen en of de verdeling eerlijk of gebalanceerd is. 
	114. Gelet op bovenstaande overwegingen, ziet de ACM geen ruimte om op basis van de Wlv de verdeling van de verrekeningen te beoordelen. Dit betekent dat de ACM niet inhoudelijk kan beoordelen of Schiphol een goede balans heeft gevonden tussen de betrokken belangen bij het bepalen van de verrekeningen en of de verdeling eerlijk of gebalanceerd is. 


	 
	115. De ACM merkt verder op dat met de Wlv is gekozen voor een model waarbij Schiphol haar kosten doorberekent aan de gebruikers van de luchthaven. Vanuit de geest en de systematiek van de Wlv bezien volgt niet dat Schiphol een andere verdeling van coronaverliezen had moeten hanteren. Ten eerste werkt de verrekenmogelijkheid beide kanten uit. Bij hogere verkeers- en vervoersaantallen dan geprognosticeerd moet Schiphol ook de winsten verrekenen met haar gebruikers. De keerzijde van dit systeem is dat Schipho
	115. De ACM merkt verder op dat met de Wlv is gekozen voor een model waarbij Schiphol haar kosten doorberekent aan de gebruikers van de luchthaven. Vanuit de geest en de systematiek van de Wlv bezien volgt niet dat Schiphol een andere verdeling van coronaverliezen had moeten hanteren. Ten eerste werkt de verrekenmogelijkheid beide kanten uit. Bij hogere verkeers- en vervoersaantallen dan geprognosticeerd moet Schiphol ook de winsten verrekenen met haar gebruikers. De keerzijde van dit systeem is dat Schipho
	115. De ACM merkt verder op dat met de Wlv is gekozen voor een model waarbij Schiphol haar kosten doorberekent aan de gebruikers van de luchthaven. Vanuit de geest en de systematiek van de Wlv bezien volgt niet dat Schiphol een andere verdeling van coronaverliezen had moeten hanteren. Ten eerste werkt de verrekenmogelijkheid beide kanten uit. Bij hogere verkeers- en vervoersaantallen dan geprognosticeerd moet Schiphol ook de winsten verrekenen met haar gebruikers. De keerzijde van dit systeem is dat Schipho


	Voor de door Qatar Airways voorgestelde differentiatie van de tarieven per gebruiker bestaat geen grondslag in de Wlv 
	116. De ACM kan het betoog van Qatar Airways, dat zij ten onrechte alsnog te maken krijgt met verrekeningen, omdat zij in 2020 al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd, niet volgen. Zoals eerder overwogen dienen individuele tarieven te voldoen aan de eisen van redelijkheid en non-discriminatie. Wanneer de tarieven, zoals Qatar Airways voorstelt, per gebruiker zouden worden gedifferentieerd, zou dit inhouden dat er voor dezelfde dienst verschillende tarieven zouden worden gehanteerd. Dit zou ertoe le
	116. De ACM kan het betoog van Qatar Airways, dat zij ten onrechte alsnog te maken krijgt met verrekeningen, omdat zij in 2020 al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd, niet volgen. Zoals eerder overwogen dienen individuele tarieven te voldoen aan de eisen van redelijkheid en non-discriminatie. Wanneer de tarieven, zoals Qatar Airways voorstelt, per gebruiker zouden worden gedifferentieerd, zou dit inhouden dat er voor dezelfde dienst verschillende tarieven zouden worden gehanteerd. Dit zou ertoe le
	116. De ACM kan het betoog van Qatar Airways, dat zij ten onrechte alsnog te maken krijgt met verrekeningen, omdat zij in 2020 al haar vluchten volgens schema heeft uitgevoerd, niet volgen. Zoals eerder overwogen dienen individuele tarieven te voldoen aan de eisen van redelijkheid en non-discriminatie. Wanneer de tarieven, zoals Qatar Airways voorstelt, per gebruiker zouden worden gedifferentieerd, zou dit inhouden dat er voor dezelfde dienst verschillende tarieven zouden worden gehanteerd. Dit zou ertoe le


	 
	117. Gelet op het voorgaande is de vaststelling van de tarieven en voorwaarden niet in strijd met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv. Ook biedt de Wlv de ACM geen ruimte voor een beoordeling van de verrekeningen op grond van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, waarmee geen sprake kan zijn van strijdigheid met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. 
	117. Gelet op het voorgaande is de vaststelling van de tarieven en voorwaarden niet in strijd met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv. Ook biedt de Wlv de ACM geen ruimte voor een beoordeling van de verrekeningen op grond van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, waarmee geen sprake kan zijn van strijdigheid met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. 
	117. Gelet op het voorgaande is de vaststelling van de tarieven en voorwaarden niet in strijd met artikel 8.25dg, eerste lid, van de Wlv. Ook biedt de Wlv de ACM geen ruimte voor een beoordeling van de verrekeningen op grond van artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, waarmee geen sprake kan zijn van strijdigheid met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. 


	3.1.6. Hoogte van de WACC 
	3.1.6.1. De hoogte van de WACC in samenhang met verrekeningen 
	Samenvatting van de aanvragen (KLM Groep)121 
	121 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), pagina 7 e.v. 
	121 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), pagina 7 e.v. 
	122 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7. Arnoud Boot en Jeroen Ligterink, Cost of capital Schiphol: Herijking parameters WACC, Eindrapport, 8 december 2010. 

	118. De aanleiding voor de wettelijke verankering van de verrekeningsmogelijkheid vormt volgens KLM Groep de situatie in 2003 waarin sprake was een van onderschatting van vervoersvolumes met als gevolg een te hoog gerealiseerd rendement aan het eind van het jaar. In 2010 hebben Arnoud Boot en Jeroen Ligterink122 over de methode van vaststelling van de WACC voor Schiphol een rapport geschreven, in de context van de evaluatie van de Wlv en in opdracht van het Ministerie. Dit rapport vermeldt over het door KLM
	118. De aanleiding voor de wettelijke verankering van de verrekeningsmogelijkheid vormt volgens KLM Groep de situatie in 2003 waarin sprake was een van onderschatting van vervoersvolumes met als gevolg een te hoog gerealiseerd rendement aan het eind van het jaar. In 2010 hebben Arnoud Boot en Jeroen Ligterink122 over de methode van vaststelling van de WACC voor Schiphol een rapport geschreven, in de context van de evaluatie van de Wlv en in opdracht van het Ministerie. Dit rapport vermeldt over het door KLM
	118. De aanleiding voor de wettelijke verankering van de verrekeningsmogelijkheid vormt volgens KLM Groep de situatie in 2003 waarin sprake was een van onderschatting van vervoersvolumes met als gevolg een te hoog gerealiseerd rendement aan het eind van het jaar. In 2010 hebben Arnoud Boot en Jeroen Ligterink122 over de methode van vaststelling van de WACC voor Schiphol een rapport geschreven, in de context van de evaluatie van de Wlv en in opdracht van het Ministerie. Dit rapport vermeldt over het door KLM


	 
	119. De wettelijke verrekeningsplicht voor Schiphol vormde aldus een bescherming voor gebruikers tegen (bewust of onbewust) te laag ingeschatte prognoses van vervoersvolumes. Tegelijkertijd heeft de wetgever Schiphol bescherming willen bieden voor overschattingen van vervoersvolumes, door Schiphol ook de mogelijkheid te bieden om te verrekenen in het geval van vooraf te hoog ingeschatte volumes. Op deze manier haalt de regeling druk af van de inschatting van de prognoses en wordt ondanks het hanteren van pr
	119. De wettelijke verrekeningsplicht voor Schiphol vormde aldus een bescherming voor gebruikers tegen (bewust of onbewust) te laag ingeschatte prognoses van vervoersvolumes. Tegelijkertijd heeft de wetgever Schiphol bescherming willen bieden voor overschattingen van vervoersvolumes, door Schiphol ook de mogelijkheid te bieden om te verrekenen in het geval van vooraf te hoog ingeschatte volumes. Op deze manier haalt de regeling druk af van de inschatting van de prognoses en wordt ondanks het hanteren van pr
	119. De wettelijke verrekeningsplicht voor Schiphol vormde aldus een bescherming voor gebruikers tegen (bewust of onbewust) te laag ingeschatte prognoses van vervoersvolumes. Tegelijkertijd heeft de wetgever Schiphol bescherming willen bieden voor overschattingen van vervoersvolumes, door Schiphol ook de mogelijkheid te bieden om te verrekenen in het geval van vooraf te hoog ingeschatte volumes. Op deze manier haalt de regeling druk af van de inschatting van de prognoses en wordt ondanks het hanteren van pr


	 
	120. De verrekeningsmogelijkheid is volgens KLM Groep echter niet bedoeld om het risico van vraaguitval als gevolg van calamiteiten volledig af te wentelen op gebruikers. Het WACC-rapport geeft hierover aan: 
	120. De verrekeningsmogelijkheid is volgens KLM Groep echter niet bedoeld om het risico van vraaguitval als gevolg van calamiteiten volledig af te wentelen op gebruikers. Het WACC-rapport geeft hierover aan: 
	120. De verrekeningsmogelijkheid is volgens KLM Groep echter niet bedoeld om het risico van vraaguitval als gevolg van calamiteiten volledig af te wentelen op gebruikers. Het WACC-rapport geeft hierover aan: 


	 
	“De kredietcrisis illustreert wel dat het verrekeningsysteem invloed heeft. (…). Maar hoe dan ook, een werkelijke calamiteit (zoals bijvoorbeeld een aswolk waardoor er zes maanden niet gevlogen kan worden) leent zich niet voor ex post verrekening. De bedrijfstak als geheel is door de calamiteit zwaar beschadigd. Hoe kan men dan een periode later Schiphol compenseren voor de geleden schade?” 
	 
	121. Ook wijst KLM Groep erop dat Schiphol in het verleden bij discussies over de vaststelling van de hoogte van de WACC juist heeft aangegeven in slechte tijden niet te kunnen verrekenen: 
	121. Ook wijst KLM Groep erop dat Schiphol in het verleden bij discussies over de vaststelling van de hoogte van de WACC juist heeft aangegeven in slechte tijden niet te kunnen verrekenen: 
	121. Ook wijst KLM Groep erop dat Schiphol in het verleden bij discussies over de vaststelling van de hoogte van de WACC juist heeft aangegeven in slechte tijden niet te kunnen verrekenen: 


	 
	“Schiphol ziet problemen als gevolg van de in haar ogen te lage WACC voor aviation en het feit dat ze in slechte tijden niet de verrekeningen naar airlines kan doorvoeren. Een hogere market based WACC voor de aviation till is volgens Schiphol nodíg om een redelijk rendement voor haar aandeelhouders te waarborgen, financiële stabiliteit te bewaren (A-rating) en ook om het vereiste niveau van investeringen te kunnen bereiken.” 
	 
	Het vierde bezwaar is dat volgens Schiphol het risicoprofiel van de aviation activiteit hoger blijkt te zijn dan aangenomen bij het opstellen van de wet. Daarnaast blijkt het toegestane rendement in de praktijk aanzienlijk lager dan werd beoogd bij het opstellen van de wet. Ten dele wordt dit veroorzaakt door de korte verrekeningsperiode, en de aarzeling van Schiphol om daadwerkelijk tegenvallers te verrekenen in hogere tarieven in de komende periode indien dit voor de gebruikers een extra tariefsverhoging 
	 
	Het blijkt dat Schiphol in de praktijk in periodes waarin de volumes relatief laag zijn (en het dus slecht gaat met de gebruikers) de tarieven vaststelt zodanig dat de RONA123<WACC. Bovendien kiest zij er in slechte periodes voor om (soms) niet te verrekenen. Dit laatste betekent dat Schiphol tracht mee te ademen met de luchtvaart industrie door zelf een deel van het risico op zich te nemen. Dit mee-ademen duidt dus op risico voor Schiphol, en bovendien een gemiddeld verlies op aviation omdat meevallers alt
	123 RONA staat voor ”Return On Net Assets” 
	123 RONA staat voor ”Return On Net Assets” 
	124 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7, p. 29. 

	 
	122. De onderzoekers hebben destijds specifiek ingezoomd op de relatie tussen de verrekeningsmogelijkheid, het risicoprofiel voor Schiphol en de hoogte van een redelijk rendement in de vorm van de WACC. Zij kwamen tot het oordeel dat de verrekeningsmogelijkheid voor Schiphol een (sterk) verlagend effect heeft op het bedrijfsrisico in vergelijking tot het risico van vergelijkbare luchthavens, en dat dit aanleiding vormt om de WACC naar beneden bij te stellen: 
	122. De onderzoekers hebben destijds specifiek ingezoomd op de relatie tussen de verrekeningsmogelijkheid, het risicoprofiel voor Schiphol en de hoogte van een redelijk rendement in de vorm van de WACC. Zij kwamen tot het oordeel dat de verrekeningsmogelijkheid voor Schiphol een (sterk) verlagend effect heeft op het bedrijfsrisico in vergelijking tot het risico van vergelijkbare luchthavens, en dat dit aanleiding vormt om de WACC naar beneden bij te stellen: 
	122. De onderzoekers hebben destijds specifiek ingezoomd op de relatie tussen de verrekeningsmogelijkheid, het risicoprofiel voor Schiphol en de hoogte van een redelijk rendement in de vorm van de WACC. Zij kwamen tot het oordeel dat de verrekeningsmogelijkheid voor Schiphol een (sterk) verlagend effect heeft op het bedrijfsrisico in vergelijking tot het risico van vergelijkbare luchthavens, en dat dit aanleiding vormt om de WACC naar beneden bij te stellen: 


	 
	123. “Het verrekeningsysteem dat wordt gehanteerd zorgt ervoor dat Schiphol in principe het risico van volume effecten kan afwentelen op de gebruikers. Hierdoor wordt het risicoprofiel van Schiphol kleiner ten opzichte van de situatie waarin Schiphol niet kan verrekenen. De wijze waarop op andere luchthavens (al dan niet) verrekeningen 
	123. “Het verrekeningsysteem dat wordt gehanteerd zorgt ervoor dat Schiphol in principe het risico van volume effecten kan afwentelen op de gebruikers. Hierdoor wordt het risicoprofiel van Schiphol kleiner ten opzichte van de situatie waarin Schiphol niet kan verrekenen. De wijze waarop op andere luchthavens (al dan niet) verrekeningen 
	123. “Het verrekeningsysteem dat wordt gehanteerd zorgt ervoor dat Schiphol in principe het risico van volume effecten kan afwentelen op de gebruikers. Hierdoor wordt het risicoprofiel van Schiphol kleiner ten opzichte van de situatie waarin Schiphol niet kan verrekenen. De wijze waarop op andere luchthavens (al dan niet) verrekeningen 


	plaatsvinden, beïnvloedt de relevantie voor Schiphol voor daar bepaalde bèta's. Voor zover elders gemiddeld minder kan worden verrekend is de daar bepaalde bèta een overschatting van het (theoretische) risicoprofiel van Schiphol met een dienovereenkomstige noodzaak tot een neerwaartse aanpassing in bèta en de aldus bepaalde WACC voor Schiphol. Op andere - buitenlandse - luchthavens lijken de mogelijkheden voor verrekeningen beperkter. Dit zou er op wijzen dat Schiphol een lager risico loopt vergeleken met l
	plaatsvinden, beïnvloedt de relevantie voor Schiphol voor daar bepaalde bèta's. Voor zover elders gemiddeld minder kan worden verrekend is de daar bepaalde bèta een overschatting van het (theoretische) risicoprofiel van Schiphol met een dienovereenkomstige noodzaak tot een neerwaartse aanpassing in bèta en de aldus bepaalde WACC voor Schiphol. Op andere - buitenlandse - luchthavens lijken de mogelijkheden voor verrekeningen beperkter. Dit zou er op wijzen dat Schiphol een lager risico loopt vergeleken met l
	plaatsvinden, beïnvloedt de relevantie voor Schiphol voor daar bepaalde bèta's. Voor zover elders gemiddeld minder kan worden verrekend is de daar bepaalde bèta een overschatting van het (theoretische) risicoprofiel van Schiphol met een dienovereenkomstige noodzaak tot een neerwaartse aanpassing in bèta en de aldus bepaalde WACC voor Schiphol. Op andere - buitenlandse - luchthavens lijken de mogelijkheden voor verrekeningen beperkter. Dit zou er op wijzen dat Schiphol een lager risico loopt vergeleken met l


	125 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7, p. 11. 
	125 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), bijlage 7, p. 11. 
	126 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
	127 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 

	 
	124. Overigens is de WACC in de toenmalige evaluatie van de Wlv niet verlaagd maar via een aanpassing in de systematiek juist substantieel verhoogd. Dat versterkt dus alleen maar de eerder geconstateerde discrepantie tussen de hoogte van de WACC en het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol. 
	124. Overigens is de WACC in de toenmalige evaluatie van de Wlv niet verlaagd maar via een aanpassing in de systematiek juist substantieel verhoogd. Dat versterkt dus alleen maar de eerder geconstateerde discrepantie tussen de hoogte van de WACC en het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol. 
	124. Overigens is de WACC in de toenmalige evaluatie van de Wlv niet verlaagd maar via een aanpassing in de systematiek juist substantieel verhoogd. Dat versterkt dus alleen maar de eerder geconstateerde discrepantie tussen de hoogte van de WACC en het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol. 


	 
	125. In reactie op de consultatie voor de tarieven en voorwaarden hebben enkele gebruikers aangegeven dat Schiphol niet enerzijds het volledige volumerisico in het geval van (ongekende) vraaguitval volledig op gebruikers kan afwentelen en anderzijds een WACC kan hanteren gebaseerd op het risicoprofiel van luchthavens die een dergelijke afwentelingsmogelijkheid niet kennen. In reactie stelt Schiphol dat zij al een lage WACC hanteert en dat zij bovendien wel degelijk zelf risico draagt, specifiek vanwege (i) 
	125. In reactie op de consultatie voor de tarieven en voorwaarden hebben enkele gebruikers aangegeven dat Schiphol niet enerzijds het volledige volumerisico in het geval van (ongekende) vraaguitval volledig op gebruikers kan afwentelen en anderzijds een WACC kan hanteren gebaseerd op het risicoprofiel van luchthavens die een dergelijke afwentelingsmogelijkheid niet kennen. In reactie stelt Schiphol dat zij al een lage WACC hanteert en dat zij bovendien wel degelijk zelf risico draagt, specifiek vanwege (i) 
	125. In reactie op de consultatie voor de tarieven en voorwaarden hebben enkele gebruikers aangegeven dat Schiphol niet enerzijds het volledige volumerisico in het geval van (ongekende) vraaguitval volledig op gebruikers kan afwentelen en anderzijds een WACC kan hanteren gebaseerd op het risicoprofiel van luchthavens die een dergelijke afwentelingsmogelijkheid niet kennen. In reactie stelt Schiphol dat zij al een lage WACC hanteert en dat zij bovendien wel degelijk zelf risico draagt, specifiek vanwege (i) 


	 
	126. KLM Groep betwijfelt of de WACC inderdaad laag is vergeleken bij relevante andere luchthavens wanneer op juiste wijze rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol, gelet op de huidige positie van Schiphol - die haaks staat op de eerdere positie die hierboven is aangehaald - dat zij zelfs het financiële risico van een ongekende vraaguitval op gebruikers kan en zal afwentelen. 
	126. KLM Groep betwijfelt of de WACC inderdaad laag is vergeleken bij relevante andere luchthavens wanneer op juiste wijze rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol, gelet op de huidige positie van Schiphol - die haaks staat op de eerdere positie die hierboven is aangehaald - dat zij zelfs het financiële risico van een ongekende vraaguitval op gebruikers kan en zal afwentelen. 
	126. KLM Groep betwijfelt of de WACC inderdaad laag is vergeleken bij relevante andere luchthavens wanneer op juiste wijze rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke risicoprofiel van Schiphol, gelet op de huidige positie van Schiphol - die haaks staat op de eerdere positie die hierboven is aangehaald - dat zij zelfs het financiële risico van een ongekende vraaguitval op gebruikers kan en zal afwentelen. 


	Zienswijze Schiphol 
	127. Schiphol stelt dat naast de systematiek van verrekeningen ook de wijze waarop de WACC voor luchtvaartactiviteiten wordt bepaald, wettelijk vastgelegd is in de Wlv en het Bels. Schiphol heeft bij de tariefvaststelling de WACC vastgesteld in overeenstemming met wettelijke bepalingen. De uitkomst van de WACC-berekening hangt in belangrijke mate samen met de hiervoor beschreven systematiek van verrekeningen. Het marktrisico op de gereguleerde luchtvaartactiviteiten wordt door deze verrekensystematiek namel
	127. Schiphol stelt dat naast de systematiek van verrekeningen ook de wijze waarop de WACC voor luchtvaartactiviteiten wordt bepaald, wettelijk vastgelegd is in de Wlv en het Bels. Schiphol heeft bij de tariefvaststelling de WACC vastgesteld in overeenstemming met wettelijke bepalingen. De uitkomst van de WACC-berekening hangt in belangrijke mate samen met de hiervoor beschreven systematiek van verrekeningen. Het marktrisico op de gereguleerde luchtvaartactiviteiten wordt door deze verrekensystematiek namel
	127. Schiphol stelt dat naast de systematiek van verrekeningen ook de wijze waarop de WACC voor luchtvaartactiviteiten wordt bepaald, wettelijk vastgelegd is in de Wlv en het Bels. Schiphol heeft bij de tariefvaststelling de WACC vastgesteld in overeenstemming met wettelijke bepalingen. De uitkomst van de WACC-berekening hangt in belangrijke mate samen met de hiervoor beschreven systematiek van verrekeningen. Het marktrisico op de gereguleerde luchtvaartactiviteiten wordt door deze verrekensystematiek namel


	 
	128. Wat daar ook van zij, de huidige WACC-berekening is volgens Schiphol onbetwist volledig conform de Wlv en het Bels. Om die reden zijn ook de vele verwijzingen naar citaten uit verouderde documenten, zelfs daterend van voor de inwerkingtreding van de Wlv, niet relevant. Ongeacht wat Schiphol daar tegenwoordig ook van vindt, is Schiphol verplicht om de WACC-berekening van de Wlv en het Bels te volgen.127 
	128. Wat daar ook van zij, de huidige WACC-berekening is volgens Schiphol onbetwist volledig conform de Wlv en het Bels. Om die reden zijn ook de vele verwijzingen naar citaten uit verouderde documenten, zelfs daterend van voor de inwerkingtreding van de Wlv, niet relevant. Ongeacht wat Schiphol daar tegenwoordig ook van vindt, is Schiphol verplicht om de WACC-berekening van de Wlv en het Bels te volgen.127 
	128. Wat daar ook van zij, de huidige WACC-berekening is volgens Schiphol onbetwist volledig conform de Wlv en het Bels. Om die reden zijn ook de vele verwijzingen naar citaten uit verouderde documenten, zelfs daterend van voor de inwerkingtreding van de Wlv, niet relevant. Ongeacht wat Schiphol daar tegenwoordig ook van vindt, is Schiphol verplicht om de WACC-berekening van de Wlv en het Bels te volgen.127 


	 
	129. Uit het voorgaande volgt volgens Schiphol dat de stelling van KLM Groep dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, onjuist is.128 
	129. Uit het voorgaande volgt volgens Schiphol dat de stelling van KLM Groep dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, onjuist is.128 
	129. Uit het voorgaande volgt volgens Schiphol dat de stelling van KLM Groep dat de verrekeningsmogelijkheid niet dient ter compensatie van een calamiteit, onjuist is.128 


	128 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
	128 Reactie Schiphol op de aanvraag van KLM Groep (ACM/IN/666799), p. 6-9. 
	129 Actualisatie parameters WACC Schiphol, kenmerk: ACM/IN/682468. 
	130 Staatsblad 2017, 187, p. 49-50. 
	131 Reactie Schiphol m.b.t. de WACC (ACM/IN/672299); reactie Schiphol aanvullende vraag m.b.t. de WACC (ACM/IN/672343). 

	Beoordeling ACM 
	130. Het door KLM Groep aangehaalde rapport heeft inderdaad een rol gespeeld in de evaluatie van de Wlv 2013. Na het rapport van prof. Boot is een actualisatie van dit onderzoek uitgevoerd door het bureau Boer & Croon.129 Dit bureau heeft geadviseerd om de methodiek van een aantal WACC-parameters bij te stellen, waaronder ook de asset bèta. De aanpassing van de methodiek is toegelicht in de NvT van het Bels: 
	130. Het door KLM Groep aangehaalde rapport heeft inderdaad een rol gespeeld in de evaluatie van de Wlv 2013. Na het rapport van prof. Boot is een actualisatie van dit onderzoek uitgevoerd door het bureau Boer & Croon.129 Dit bureau heeft geadviseerd om de methodiek van een aantal WACC-parameters bij te stellen, waaronder ook de asset bèta. De aanpassing van de methodiek is toegelicht in de NvT van het Bels: 
	130. Het door KLM Groep aangehaalde rapport heeft inderdaad een rol gespeeld in de evaluatie van de Wlv 2013. Na het rapport van prof. Boot is een actualisatie van dit onderzoek uitgevoerd door het bureau Boer & Croon.129 Dit bureau heeft geadviseerd om de methodiek van een aantal WACC-parameters bij te stellen, waaronder ook de asset bèta. De aanpassing van de methodiek is toegelicht in de NvT van het Bels: 


	 
	131. “Ten aanzien van de berekening van de Asset Beta geldt dat een groot aantal verrekeningen van kracht is, wat in elk geval in theorie zou moeten leiden tot een verlaging van de Asset Beta. De Asset Beta is de maatstaf voor het markt risico dat verbonden is aan de activiteiten waarvoor de Regulatory Asset base van de exploitant van de luchthaven ten dienste staat. Er is voor gekozen om uit te gaan van een lagere Asset Beta door deze in het systeem op een meer generieke manier aan de onderkant van een ran
	131. “Ten aanzien van de berekening van de Asset Beta geldt dat een groot aantal verrekeningen van kracht is, wat in elk geval in theorie zou moeten leiden tot een verlaging van de Asset Beta. De Asset Beta is de maatstaf voor het markt risico dat verbonden is aan de activiteiten waarvoor de Regulatory Asset base van de exploitant van de luchthaven ten dienste staat. Er is voor gekozen om uit te gaan van een lagere Asset Beta door deze in het systeem op een meer generieke manier aan de onderkant van een ran
	131. “Ten aanzien van de berekening van de Asset Beta geldt dat een groot aantal verrekeningen van kracht is, wat in elk geval in theorie zou moeten leiden tot een verlaging van de Asset Beta. De Asset Beta is de maatstaf voor het markt risico dat verbonden is aan de activiteiten waarvoor de Regulatory Asset base van de exploitant van de luchthaven ten dienste staat. Er is voor gekozen om uit te gaan van een lagere Asset Beta door deze in het systeem op een meer generieke manier aan de onderkant van een ran


	 
	132. Hieruit blijkt dat de wetgever rekening heeft gehouden met de relatie tussen het wettelijk mogen verrekenen en het risicoprofiel. In Bijlage C bij artikel 32 van het Bels is beschreven op welke wijze de asset bèta berekend dient te worden. Deze berekening van de WACC voor de tarieven van Schiphol is door Schiphol toegelicht in een document dat tijdens de consultatie ter beschikking is gesteld131. De ACM heeft vastgesteld dat Schiphol eerst de bandbreedte van de twee- en vijfjaars mediaan asset bèta van
	132. Hieruit blijkt dat de wetgever rekening heeft gehouden met de relatie tussen het wettelijk mogen verrekenen en het risicoprofiel. In Bijlage C bij artikel 32 van het Bels is beschreven op welke wijze de asset bèta berekend dient te worden. Deze berekening van de WACC voor de tarieven van Schiphol is door Schiphol toegelicht in een document dat tijdens de consultatie ter beschikking is gesteld131. De ACM heeft vastgesteld dat Schiphol eerst de bandbreedte van de twee- en vijfjaars mediaan asset bèta van
	132. Hieruit blijkt dat de wetgever rekening heeft gehouden met de relatie tussen het wettelijk mogen verrekenen en het risicoprofiel. In Bijlage C bij artikel 32 van het Bels is beschreven op welke wijze de asset bèta berekend dient te worden. Deze berekening van de WACC voor de tarieven van Schiphol is door Schiphol toegelicht in een document dat tijdens de consultatie ter beschikking is gesteld131. De ACM heeft vastgesteld dat Schiphol eerst de bandbreedte van de twee- en vijfjaars mediaan asset bèta van


	 
	133. Voor zover het betoog van KLM Groep ziet op de stelling dat de verrekenmogelijkheid niet ziet op verrekeningen als gevolg van een calamiteit die de gehele bedrijfstak raakt, verwijst de ACM naar haar overweging in randnummer 
	133. Voor zover het betoog van KLM Groep ziet op de stelling dat de verrekenmogelijkheid niet ziet op verrekeningen als gevolg van een calamiteit die de gehele bedrijfstak raakt, verwijst de ACM naar haar overweging in randnummer 
	133. Voor zover het betoog van KLM Groep ziet op de stelling dat de verrekenmogelijkheid niet ziet op verrekeningen als gevolg van een calamiteit die de gehele bedrijfstak raakt, verwijst de ACM naar haar overweging in randnummer 
	133. Voor zover het betoog van KLM Groep ziet op de stelling dat de verrekenmogelijkheid niet ziet op verrekeningen als gevolg van een calamiteit die de gehele bedrijfstak raakt, verwijst de ACM naar haar overweging in randnummer 
	109
	109

	. Dat Schiphol in een rapport van vóór de totstandkoming van de Wlv heeft aangegeven dat zij er “in slechte periodes voor [kiest] om (soms) niet te verrekenen”, doet hier niet aan af.  



	 
	134. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	134. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	134. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	 
	3.1.6.2. De referentiegroep voor de bèta is onjuist vastgesteld 
	Samenvatting van de aanvragen (IATA, Ryanair) 
	135. IATA stelt dat de artikelen 20 en 21 van het Bels onjuist zijn toegepast. De lezing die Schiphol aan het verrekeningsmechanisme geeft impliceert dat Schiphol volledig 
	135. IATA stelt dat de artikelen 20 en 21 van het Bels onjuist zijn toegepast. De lezing die Schiphol aan het verrekeningsmechanisme geeft impliceert dat Schiphol volledig 
	135. IATA stelt dat de artikelen 20 en 21 van het Bels onjuist zijn toegepast. De lezing die Schiphol aan het verrekeningsmechanisme geeft impliceert dat Schiphol volledig 


	gevrijwaard is van risico’s die voortvloeien uit verkeersfluctuaties, zelfs in onvoorziene omstandigheden, en dit risico volledig af kan wentelen op de luchtvaartmaatschappijen. Dit is volgens IATA een onjuiste lezing van deze bepaling. IATA wijst hierbij op de WACC die wel degelijk een dergelijk risico incalculeert, omdat bij de vaststelling van de bèta van Schiphol een vergelijking is gemaakt met luchthavens die dit risico wel dragen. Schiphol wordt zo gecompenseerd voor een risico dat zij feitelijk niet 
	gevrijwaard is van risico’s die voortvloeien uit verkeersfluctuaties, zelfs in onvoorziene omstandigheden, en dit risico volledig af kan wentelen op de luchtvaartmaatschappijen. Dit is volgens IATA een onjuiste lezing van deze bepaling. IATA wijst hierbij op de WACC die wel degelijk een dergelijk risico incalculeert, omdat bij de vaststelling van de bèta van Schiphol een vergelijking is gemaakt met luchthavens die dit risico wel dragen. Schiphol wordt zo gecompenseerd voor een risico dat zij feitelijk niet 
	gevrijwaard is van risico’s die voortvloeien uit verkeersfluctuaties, zelfs in onvoorziene omstandigheden, en dit risico volledig af kan wentelen op de luchtvaartmaatschappijen. Dit is volgens IATA een onjuiste lezing van deze bepaling. IATA wijst hierbij op de WACC die wel degelijk een dergelijk risico incalculeert, omdat bij de vaststelling van de bèta van Schiphol een vergelijking is gemaakt met luchthavens die dit risico wel dragen. Schiphol wordt zo gecompenseerd voor een risico dat zij feitelijk niet 


	132 Aanvraag IATA (ACM/IN/662096), p. 9 e.v. 
	132 Aanvraag IATA (ACM/IN/662096), p. 9 e.v. 
	133 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag Ryanair (ACM/IN/663931) (ACM/IN/663931), p. 2. 
	134 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5-8. 
	135 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5-8. 
	136 Reactie Schiphol (IATA) (ACM/IN/666800), p. 6-9 en reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 5-8. 

	  
	136. Ryanair stelt dat de voorgestelde WACC (3,21%) excessief is doordat de bèta onjuist is vastgesteld. De luchthavens die deel uitmaken van de referentiegroep hebben een hoger risicoprofiel dan Schiphol omdat zij in tegenstelling tot Schiphol minder of geen mogelijkheden hebben om te verrekenen. Daarom zullen hun bèta’s hoger zijn dan die van Schiphol.133 
	136. Ryanair stelt dat de voorgestelde WACC (3,21%) excessief is doordat de bèta onjuist is vastgesteld. De luchthavens die deel uitmaken van de referentiegroep hebben een hoger risicoprofiel dan Schiphol omdat zij in tegenstelling tot Schiphol minder of geen mogelijkheden hebben om te verrekenen. Daarom zullen hun bèta’s hoger zijn dan die van Schiphol.133 
	136. Ryanair stelt dat de voorgestelde WACC (3,21%) excessief is doordat de bèta onjuist is vastgesteld. De luchthavens die deel uitmaken van de referentiegroep hebben een hoger risicoprofiel dan Schiphol omdat zij in tegenstelling tot Schiphol minder of geen mogelijkheden hebben om te verrekenen. Daarom zullen hun bèta’s hoger zijn dan die van Schiphol.133 


	Zienswijze Schiphol 
	137. Schiphol stelt dat zij het verrekeningsmechanisme uit het Bels wel juist heeft toegepast. Het mechanisme houdt in dat Schiphol meeropbrengsten teruggeeft aan de sector in de vorm van lagere tarieven in de opvolgende jaren. De keerzijde is dat Schiphol gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten in slechte tijden.134  
	137. Schiphol stelt dat zij het verrekeningsmechanisme uit het Bels wel juist heeft toegepast. Het mechanisme houdt in dat Schiphol meeropbrengsten teruggeeft aan de sector in de vorm van lagere tarieven in de opvolgende jaren. De keerzijde is dat Schiphol gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten in slechte tijden.134  
	137. Schiphol stelt dat zij het verrekeningsmechanisme uit het Bels wel juist heeft toegepast. Het mechanisme houdt in dat Schiphol meeropbrengsten teruggeeft aan de sector in de vorm van lagere tarieven in de opvolgende jaren. De keerzijde is dat Schiphol gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten in slechte tijden.134  


	 
	138. Verder stelt Schiphol dat de methode voor het vaststellen van de WACC in de wet is vastgelegd en deze methode ook is gevolgd. De punten die IATA en Ryanair met betrekking tot de WACC naar voren brengen zijn volgens Schiphol overigens niet relevant voor de juridische beoordeling van de tarieven. De aangevoerde punten zien op de totstandkoming van de WACC en niet op de toepassing van de Wlv in het kader van de vaststelling van de tarieven.135 
	138. Verder stelt Schiphol dat de methode voor het vaststellen van de WACC in de wet is vastgelegd en deze methode ook is gevolgd. De punten die IATA en Ryanair met betrekking tot de WACC naar voren brengen zijn volgens Schiphol overigens niet relevant voor de juridische beoordeling van de tarieven. De aangevoerde punten zien op de totstandkoming van de WACC en niet op de toepassing van de Wlv in het kader van de vaststelling van de tarieven.135 
	138. Verder stelt Schiphol dat de methode voor het vaststellen van de WACC in de wet is vastgelegd en deze methode ook is gevolgd. De punten die IATA en Ryanair met betrekking tot de WACC naar voren brengen zijn volgens Schiphol overigens niet relevant voor de juridische beoordeling van de tarieven. De aangevoerde punten zien op de totstandkoming van de WACC en niet op de toepassing van de Wlv in het kader van de vaststelling van de tarieven.135 


	 
	139. Schiphol merkt op dat zij ten opzichte van haar concurrenten een van de laagste WACC-niveaus heeft, hoewel deze voor de tariefperiode 2022-2024 naar boven toe is bijgesteld vanwege de verhoogde marktrisico's als gevolg van de COVID-19 crisis.136 
	139. Schiphol merkt op dat zij ten opzichte van haar concurrenten een van de laagste WACC-niveaus heeft, hoewel deze voor de tariefperiode 2022-2024 naar boven toe is bijgesteld vanwege de verhoogde marktrisico's als gevolg van de COVID-19 crisis.136 
	139. Schiphol merkt op dat zij ten opzichte van haar concurrenten een van de laagste WACC-niveaus heeft, hoewel deze voor de tariefperiode 2022-2024 naar boven toe is bijgesteld vanwege de verhoogde marktrisico's als gevolg van de COVID-19 crisis.136 


	Beoordeling ACM 
	140. In het Bels is beschreven hoe de referentiegroep voor de bèta van de WACC van Schiphol dient te worden vastgesteld. Hierin is bepaald dat Schiphol een voorstel doet voor de selectie van een zo groot mogelijk aantal (en te allen tijde ten minste 
	140. In het Bels is beschreven hoe de referentiegroep voor de bèta van de WACC van Schiphol dient te worden vastgesteld. Hierin is bepaald dat Schiphol een voorstel doet voor de selectie van een zo groot mogelijk aantal (en te allen tijde ten minste 
	140. In het Bels is beschreven hoe de referentiegroep voor de bèta van de WACC van Schiphol dient te worden vastgesteld. Hierin is bepaald dat Schiphol een voorstel doet voor de selectie van een zo groot mogelijk aantal (en te allen tijde ten minste 


	vier) zo representatieve mogelijke beursgenoteerde luchthavens.137 Schiphol heeft dit voorstel gepresenteerd in het Concept toerekeningsysteem, dat bijlage was bij het Ontwerpbesluit van de ACM.138 Over dit onderdeel van het toerekeningsysteem (TS) zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend. Daarmee is dit onderdeel in het definitieve TS bepalend voor de referentiegroep van luchthavens. Schiphol is bij de bepaling van de WACC uitgegaan van deze referentiegroep, en heeft hiermee in overeenstemming 
	vier) zo representatieve mogelijke beursgenoteerde luchthavens.137 Schiphol heeft dit voorstel gepresenteerd in het Concept toerekeningsysteem, dat bijlage was bij het Ontwerpbesluit van de ACM.138 Over dit onderdeel van het toerekeningsysteem (TS) zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend. Daarmee is dit onderdeel in het definitieve TS bepalend voor de referentiegroep van luchthavens. Schiphol is bij de bepaling van de WACC uitgegaan van deze referentiegroep, en heeft hiermee in overeenstemming 
	vier) zo representatieve mogelijke beursgenoteerde luchthavens.137 Schiphol heeft dit voorstel gepresenteerd in het Concept toerekeningsysteem, dat bijlage was bij het Ontwerpbesluit van de ACM.138 Over dit onderdeel van het toerekeningsysteem (TS) zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend. Daarmee is dit onderdeel in het definitieve TS bepalend voor de referentiegroep van luchthavens. Schiphol is bij de bepaling van de WACC uitgegaan van deze referentiegroep, en heeft hiermee in overeenstemming 


	137 Bijlage bij artikel 32 van het Bels. 
	137 Bijlage bij artikel 32 van het Bels. 
	138 Consultatie ontwerpbesluit goedkeuring Toerekeningssysteem Schiphol 2022-2024. Zie: 
	138 Consultatie ontwerpbesluit goedkeuring Toerekeningssysteem Schiphol 2022-2024. Zie: 
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024

	. 

	139 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 21. 
	140 Ontwerpbesluit van de ACM van 2 april 2021 (Ontwerpbesluit goedkeuring Toerekeningssysteem  
	Schiphol 2022-2024). Zie: 
	Schiphol 2022-2024). Zie: 
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-ontwerpbesluit-goedkeuring-toerekeningssysteem-schiphol-2022-2024

	  

	141 Toerekeningssysteem 22-24 luchtvaartactiviteiten Royal Schiphol Group op luchthaven Schiphol, p. 93. Zie: 
	141 Toerekeningssysteem 22-24 luchtvaartactiviteiten Royal Schiphol Group op luchthaven Schiphol, p. 93. Zie: 
	https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/toerekeningssysteem-luchtvaartactiviteiten-royal-schiphol-group-op-luchthaven-schiphol.pdf
	https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/toerekeningssysteem-luchtvaartactiviteiten-royal-schiphol-group-op-luchthaven-schiphol.pdf

	. 


	 
	141. Tijdens de hoorzitting heeft de ACM aan partijen gevraagd waarom zij geen zienswijze hebben ingebracht op het Ontwerpbesluit. Bij de preconsultatie met Schiphol heeft IATA gesproken over de wel of niet juiste samenstelling van de peergroep voor de beoordeling van de vraag hoe de WACC moet worden vastgesteld. IATA heeft aangegeven het niet eens te zijn met de samenstelling van de referentiegroep. De argumenten daarvoor staan in de aanvraag en pleitnota van IATA. In de consultatiefase is niet duidelijk g
	141. Tijdens de hoorzitting heeft de ACM aan partijen gevraagd waarom zij geen zienswijze hebben ingebracht op het Ontwerpbesluit. Bij de preconsultatie met Schiphol heeft IATA gesproken over de wel of niet juiste samenstelling van de peergroep voor de beoordeling van de vraag hoe de WACC moet worden vastgesteld. IATA heeft aangegeven het niet eens te zijn met de samenstelling van de referentiegroep. De argumenten daarvoor staan in de aanvraag en pleitnota van IATA. In de consultatiefase is niet duidelijk g
	141. Tijdens de hoorzitting heeft de ACM aan partijen gevraagd waarom zij geen zienswijze hebben ingebracht op het Ontwerpbesluit. Bij de preconsultatie met Schiphol heeft IATA gesproken over de wel of niet juiste samenstelling van de peergroep voor de beoordeling van de vraag hoe de WACC moet worden vastgesteld. IATA heeft aangegeven het niet eens te zijn met de samenstelling van de referentiegroep. De argumenten daarvoor staan in de aanvraag en pleitnota van IATA. In de consultatiefase is niet duidelijk g


	 
	142. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden zijn vastgesteld in strijd met de artikelen 20 en 21 van het Bels. De ACM concludeert dat de aanvragen van IATA en Ryanair op dit onderdeel niet slagen. 
	142. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden zijn vastgesteld in strijd met de artikelen 20 en 21 van het Bels. De ACM concludeert dat de aanvragen van IATA en Ryanair op dit onderdeel niet slagen. 
	142. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden zijn vastgesteld in strijd met de artikelen 20 en 21 van het Bels. De ACM concludeert dat de aanvragen van IATA en Ryanair op dit onderdeel niet slagen. 


	3.1.7. Conclusie grond 1 
	143. Gelet op het voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 
	143. Gelet op het voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 
	143. Gelet op het voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 


	  
	3.2. Grond 2: Consultatie tarieven en voorwaarden  
	3.2.1. Inleiding 
	144. Op basis van de Wlv is Schiphol verplicht om voorafgaand aan de vaststelling van de tarieven en voorwaarden, mededeling te doen van haar voorstel daarvoor.142 Op deze mededeling volgt een consultatieprocedure waarbij luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties een zienswijze kunnen indienen. Schiphol dient gemotiveerd op deze zienswijzen te reageren.  
	144. Op basis van de Wlv is Schiphol verplicht om voorafgaand aan de vaststelling van de tarieven en voorwaarden, mededeling te doen van haar voorstel daarvoor.142 Op deze mededeling volgt een consultatieprocedure waarbij luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties een zienswijze kunnen indienen. Schiphol dient gemotiveerd op deze zienswijzen te reageren.  
	144. Op basis van de Wlv is Schiphol verplicht om voorafgaand aan de vaststelling van de tarieven en voorwaarden, mededeling te doen van haar voorstel daarvoor.142 Op deze mededeling volgt een consultatieprocedure waarbij luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties een zienswijze kunnen indienen. Schiphol dient gemotiveerd op deze zienswijzen te reageren.  


	142 Art. 8.25da, eerste en tweede lid, en artikel 8.25e, eerste en vijfde lid, van de Wlv. 
	142 Art. 8.25da, eerste en tweede lid, en artikel 8.25e, eerste en vijfde lid, van de Wlv. 
	143 Aanvraag BARIN (ACM/IN/664662), p.2. 
	144 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 4. 
	145 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3-4. 
	146 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 3. 
	147 Aanvraag Qatar Airways (ACM/IN/662057), para. 2.3. 

	 
	145. In de periode voorafgaand aan de mededeling heeft Schiphol een preconsultatieprocedure georganiseerd. De preconsultatie bestond uit verschillende geplande overleggen waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden, zoals de verkeer- en vervoersvolumes, de milieudifferentiaties in de tarieven en de investeringsplannen.  
	145. In de periode voorafgaand aan de mededeling heeft Schiphol een preconsultatieprocedure georganiseerd. De preconsultatie bestond uit verschillende geplande overleggen waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden, zoals de verkeer- en vervoersvolumes, de milieudifferentiaties in de tarieven en de investeringsplannen.  
	145. In de periode voorafgaand aan de mededeling heeft Schiphol een preconsultatieprocedure georganiseerd. De preconsultatie bestond uit verschillende geplande overleggen waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden, zoals de verkeer- en vervoersvolumes, de milieudifferentiaties in de tarieven en de investeringsplannen.  
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	147. easyJet c.s. betogen dat zij een zienswijze hebben ingediend in de internetconsultatieprocedure die Schiphol gebruikers heeft geboden. Schiphol heeft deze zienswijze echter voor zover easyJet c.s. kunnen nagaan nooit geraadpleegd. In ieder geval hebben easyJet c.s. nooit een reactie op hun zienswijze ontvangen.144 
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	148. Voorts stellen easyJet c.s. dat Schiphol hun zienswijze onvoldoende heeft meegenomen in de vaststelling van de tarieven voor zover Schiphol in haar tarievenbenchmark niet specifiek heeft gekeken naar de tarieven voor O/D-passagiers binnen de EU en tussen vluchten binnen en buiten het Schengengebied. Schiphol handelt hiermee volgens easyJet c.s. in strijd met art. 8.25da, tweede lid en art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv.145 
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	149. Ten slotte stellen easyJet c.s. dat Schiphol de tariefstijging onvoldoende heeft onderbouwd en onvoldoende transparant is geweest, wat in strijd is met art. 8.25da, tweede lid, van de Wlv.146 
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	150. Qatar Airways stelt dat Schiphol de zienswijze van de gebruikers onvoldoende heeft betrokken.147 Qatar Airways heeft aangegeven dat zij heeft deelgenomen aan de 
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	consultatie als lid van BARIN en dat daarom de door BARIN ingediende zienswijze moet worden gezien als ook namens hen ingediend.148 
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	Zienswijze van Schiphol 
	151. Schiphol stelt dat zij een individuele reactie op de zienswijze van BARIN heeft gegeven.149  
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	152. Schiphol stelt ten aanzien van de stelling van easyJet c.s. dat de internetconsultatie over de wijziging van het Bels is opengesteld door het Ministerie van I&W en niet door Schiphol. Schiphol is wel transparant geweest over de mogelijkheid van een voorgenomen en toen nog onzekere aanpassing van het Bels door het Ministerie van I&W en hoe Schiphol met de gewijzigde mogelijkheden om zou gaan.150  
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	Beoordeling ACM 
	154. 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 te consulteren. Deze consultatieplicht brengt geen verplichting voor Schiphol met zich mee om die onderdelen van het voorstel waarop zienswijzen zijn ingediend, daadwerkelijk aan te passen. Wel is Schiphol verplicht gemotiveerd aan te geven of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven 
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	155. De ACM is van oordeel dat de stelling van BARIN dat Schiphol de zienswijze van BARIN niet gehoord heeft, niet gevolgd kan worden. Schiphol heeft BARIN een individuele reactie op haar zienswijze gestuurd waarin de ingebrachte punten van BARIN worden geadresseerd.153 De ACM begrijpt uit de zienswijze dat BARIN graag had gezien dat Schiphol meer van haar aanbevelingen had overgenomen, maar niet evident is dat Schiphol de zienswijze van BARIN niet voldoende heeft gehoord. BARIN noemt voorts geen specifieke
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	onderdeel van het consultatieproces van de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Voor zover easyJet c.s. graag een reactie hadden gehad op hun zienswijze in het kader van deze internetconsultatie is de onderhavige procedure niet het juiste middel. Dit onderdeel kan daarmee niet tot het oordeel leiden dat het voorliggende tariefvoorstel in strijd met de Wlv is vastgesteld. 
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	157. In hun consultatiereactie op het tariefvoorstel van Schiphol hebben easyJet c.s. het volgende opgemerkt ten aanzien van de tarievenbenchmark: 
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	“AAS receives different type of traffics and has a mix between local and transfer passengers. Airports in Europe build their model based on their traffic mix and some of them modulate their airport charges based on different traffic type structure. We reject AAS’s benchmarks that only compare airport charges level for international destination and do not consider the differentiation of charges. AAS should also compare between intra-European charges. For example, the PSC in Paris is differentiated between ge
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	“According to easyJet et al. in its charges benchmark, Schiphol only compares airport charges levels for international destinations and does not consider the differentiation of charges. As explained during the above-mentioned meeting on April 22, 2021, for a correct and fair comparison between airports and over time, the same traffic mix is assumed for each airport in the peer group and for each year. Because destinations are part of this traffic mix, the differentiation of charges is considered. According 
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	easyJet c.s. in overweging is genomen en dat Schiphol heeft toegelicht waarom zij dit standpunt niet deelt. Hiermee heeft Schiphol voldaan aan haar wettelijke verplichtingen. Een verschil van opvatting over de methodiek van de tarievenbenchmark levert geen strijdigheid op met art. 8.25da, tweede lid, Wlv. 
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	160. Het betoog van easyJet c.s. dat Schiphol in strijd met art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft gehandeld door het niet overleggen van een deugdelijke tarievenbenchmark zal de ACM behandelen als afzonderlijke grond inparagraaf 
	160. Het betoog van easyJet c.s. dat Schiphol in strijd met art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft gehandeld door het niet overleggen van een deugdelijke tarievenbenchmark zal de ACM behandelen als afzonderlijke grond inparagraaf 
	160. Het betoog van easyJet c.s. dat Schiphol in strijd met art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft gehandeld door het niet overleggen van een deugdelijke tarievenbenchmark zal de ACM behandelen als afzonderlijke grond inparagraaf 
	160. Het betoog van easyJet c.s. dat Schiphol in strijd met art. 8.25e, eerste lid, van de Wlv heeft gehandeld door het niet overleggen van een deugdelijke tarievenbenchmark zal de ACM behandelen als afzonderlijke grond inparagraaf 
	3.7.1
	3.7.1

	 van dit besluit. 



	 
	161. Voorts is de ACM van oordeel dat de klacht van easyJet c.s. dat Schiphol de tariefstijging onvoldoende onderbouwd heeft en onvoldoende transparant is geweest niet slaagt. Schiphol heeft met gebruik van de building blocks uiteengezet hoe de tarieven zijn opgebouwd en de tariefstijging onderbouwd. Zoals de ACM in paragraaf 3.1.4 tot en met 
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	 heeft beoordeeld zijn de building blocks die worden betwist niet in strijd met de Wlv of lagere regelgeving. Voor zover easyJet c.s. betogen dat deze onderbouwing onvoldoende en niet transparant is, hebben easyJet c.s. niet aangegeven op welke punten Schiphol niet zou hebben gereageerd op de zienswijze van easyJet c.s. Naar het oordeel van ACM is dit argument derhalve onvoldoende gemotiveerd. 



	 
	162. Ten aanzien van de klacht van Qatar Airways stelt de ACM vast dat Qatar Airways geen eigen zienswijze heeft ingediend. De ACM kan daarom niet beoordelen in hoeverre Schiphol de standpunten van Qatar Airways voldoende in overweging heeft genomen. Voor zover Qatar Airways betoogt dat de zienswijze van BARIN als haar eigen zienswijze moet worden beschouwd, merkt de ACM op dat Qatar Airways niet aan heeft gegeven welke specifieke punten van deze zienswijze van BARIN niet zijn geadresseerd door Schiphol. Vo
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	163.  De ACM concludeert dat niet is gebleken dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met art. 8.25da, tweede lid, van de Wlv. 
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	3.2.3. Conclusie grond 2 
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	164. Gelet op voorgaande slaagt dit onderdeel van de aanvragen niet. 


	  
	3.3. Grond 3: Consultatie vijfjarig investeringsprogramma  
	3.3.1. Inleiding 
	165. Op grond van artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv moet Schiphol eenmaal per drie jaar een vijfjarig investeringsprogramma vaststellen. Hierin dient Schiphol onder andere een overzicht te geven van de door haar geplande investeringen, hoeveel investeringsuitgaven hiermee zijn gemoeid en wat het effect is van de investeringen op de tarieven in de tariefperiode. Blijkens de MvT worden de eerste drie jaar van het investeringsprogramma vastgesteld ten behoeve van de onderbouwing van de kosten en tarieven 
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	3.3.2. De consultatie was onvoldoende transparant 
	Samenvatting van de aanvragen (BARIN, easyJet c.s., IATA, KLM Groep en Qatar Airways) 
	170. BARIN betoogt dat Schiphol onvoldoende transparant was bij de consultatie van het ADP. Volgens BARIN heeft Schiphol voor ongeveer 40% van de projecten geen volledig inzicht gegeven. BARIN noemt als voorbeelden de projecten “Seamless Flow” en “A-Pier”.161  
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	163 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 16. 

	 
	171. KLM Groep stelt dat gebruikers niet beschikten over informatie die voldoende concreet en nauwkeurig was om een effectieve consultatie te kunnen bewerkstelligen. De kern van het betoog van KLM Groep is dat het Schiphol niet vrij staat naar eigen inzicht een splitsing te maken tussen concrete ‘projecten’ en minder concrete ‘initiatieven’ en van de laatstgenoemde categorie enkel financiële indicaties met een hoge mate van onzekerheid over te leggen ter consultatie. Op grond van artikel 8.25de lid, eerste 
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	172. Als concrete voorbeelden noemt KLM Groep ten eerste het indicatieve budget voor het onderhoud aan de Zwanenburgbaan in 2023. Gebruikers moeten volgens KLM Groep mogelijkheden tot effectieve inspraak hebben, evenals de mogelijkheid om Schiphol aan te spreken op de aanvankelijke kosteninschatting. 
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	173. Ten tweede noemt KLM Groep de Terminal South en Rail-Air connection initiatieven, waarvan geen enkele financiële inschatting is overgelegd door Schiphol en waarvoor extra consultatiemomenten in de komende tariefperiode zijn toegezegd door Schiphol. KLM Groep wijst erop dat er inderdaad tijdens het Update Investment Plan meer informatie zal worden gegeven over de kosten, maar dat deze momenten bedoeld zijn als informatiebijeenkomsten en niet als consultatiebijeenkomsten. In projectspecifieke consultatie
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	174. KLM Groep vraagt de ACM te bevestigen dat Schiphol, indien zij bij de consultatie van het ADP geen financiële inschatting kan geven, slechts mag besluiten tot het aangaan van een dergelijk project na een extra consultatiemogelijkheid voor gebruikers. 163 
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	175. IATA betoogt dat de ‘initiatieven’ waarvan kosten, scope en opbrengsten onzeker en niet transparant zijn 34,2% van de totale investeringen vormen en dat het onacceptabel is dat deze initiatieven als voldoende geconsulteerd worden beschouwd. Voor deze projecten zijn wel uitgaven tijdens de tariefperiode begroot en uit de wet vloeit voort dat deze kosten veel beter geconsulteerd hadden moeten worden. Ook IATA noemt Terminal South als initiatief waarover Schiphol geen informatie heeft verstrekt. Daarnaast
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	blanco lijst met ‘extra’ investeringen in het ADP heeft opgenomen, zonder zekerheid over de kosten, reikwijdte of baten van deze investeringen.164 
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	176. Het investeringsprogramma moet volgens de MvT weliswaar dynamisch kunnen zijn en IATA beaamt dit ook, maar dit betekent niet dat Schiphol de consultatie moet beschouwen als box ticking. IATA stelt dat Schiphol tijdens de tariefperiode geen uitgaven zou mogen doen aan ‘initiatieven’ zonder dat deze de vereiste consultatie hebben doorlopen.  
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	177. Volgens IATA is de consultatie in strijd met artikel 11 en 16 van het Bels en artikel 7 van Richtlijn 2009/12. Derhalve dient het consultatieproces als onrechtmatig te worden beoordeeld en opnieuw plaats te vinden.  
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	178. Ten slotte stelt IATA dat Schiphol de consultatie van investeringen gelijk moet laten lopen met de tariefperiodes, maar de bedragen jaarlijks, soms radicaal, bijstelt. IATA vraagt de ACM om haar interpretatie te geven van de Wlv ten aanzien van de vrijheid die Schiphol heeft om tarieven met betrekking tot investeringen tussentijds aan te passen op basis van reeds eerder bekende feiten.165 
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	179.  easyJet c.s. stellen dat zij bezorgd zijn over de algemene kosten die met het ADP zijn gemoeid en het gebrek aan transparantie daarover van Schiphol, waarbij zij verwijzen naar pagina 9 en 10 van hun zienswijze in de consultatie.166 easyJet c.s. hebben desgevraagd toegelicht dat zij om meer transparantie over verschillende investeringen in het ADP hebben gevraagd, bijvoorbeeld het project Terminal South. Volgens easyJet c.s. handelt Schiphol hiermee in strijd met artikel 16, eerste lid, van het Bels e
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	180. Qatar Airways stelt dat er onvoldoende inzicht is gegeven in het ADP en dat er daardoor geen controle is op de kosten van de investeringen. Zij verwijst hierbij naar de stellingen van BARIN en IATA.167 
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	Zienswijze van Schiphol 
	181. Schiphol stelt dat de stelling van BARIN dat voor ongeveer 40% van de projecten geen volledig inzicht is gegeven, onjuist is. In het geconsulteerde ADP heeft Schiphol voor nagenoeg alle initiatieven en projecten financiële informatie met gebruikers gedeeld.168 
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	182. Ten aanzien van de Zwanenburgbaan stelt Schiphol volledig inzicht te hebben gegeven, inclusief een financiële indicatie in het ADP. Het is als initiatief gekwalificeerd omdat het destijds nog niet voorbij Decision Gate 2 in het Captial Lifecycle proces was gepasseerd, wat een grotere financiële onzekerheid met zich meebracht. Echter, groot onderhoud van start- en landingsbanen kennen vanwege 
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	het repeterende karakter van de werkzaamheden een lager risicoprofiel ten opzichte van andere initiatieven en projecten.169 
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	183. Ten aanzien van de stellingen van IATA betoogt Schiphol dat er juist meer informatie is verstrekt aan de gebruikers dan gebruikelijk, ook over onderwerpen waar Schiphol dit niet verplicht is, zoals de niet-luchtvaartactiviteiten. Schiphol heeft ook tijdens de consultatieronde in haar individuele reactie op de zienswijze van IATA een uitgebreide toelichting gegeven over onder andere operationele kosten, Project Reset en A-Pier. Schiphol stelt daarmee veel transparanter te zijn geweest dan wettelijk verp
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	184. Verder stelt Schiphol dat zij wel degelijk transparant is geweest in de vaststelling van het ADP. Zij zet uiteen dat nadat gebruikers hun bezwaren hadden geuit over het voorstel van Schiphol om een onderscheid te maken tussen initiatieven en projecten en van de eerste categorie geen financiële stukken over te leggen vanwege onduidelijkheid, Schiphol alsnog van de meeste projecten financiële informatie heeft overgelegd. Van twee initiatieven was dit niet mogelijk, Terminal South en Rail-Air connection, 
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	188. Aangaande het verzoek van IATA waarin zij de ACM vraagt om haar interpretatie te geven van de vrijheid die de Wlv Schiphol biedt om tarieven met betrekking tot investeringen tussentijds aan te passen op basis van reeds eerder bekende feiten, overweegt de ACM dat dit verzoek niet strekt tot de vaststelling of de tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met bij of krachtens deze wet gestelde regels. Hiermee valt het verzoek buiten de reikwijdte van de procedure van artikel 8.25f, eerste lid, v
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	Onderscheid initiatieven en projecten 
	189. De ACM behandelt eerst de eerste vraag over het onderscheid tussen initiatieven en projecten. Het ADP bevat zowel initiatieven als projecten. Voor de uitleg van het verschil tussen projecten enerzijds en initiatieven anderzijds, verwijst Schiphol naar het Capital Lifecycle proces dat in het TS staat beschreven.174 Dit proces zorgt voor een gecontroleerde realisatie van activa. Hieronder in figuur 2 staat het Capital Lifecycle proces grafisch weergegeven. Volgens Schiphol is er tot en met Decision Gate 
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	190. Initiatieven zijn volgens Schiphol functionele vraagstukken waarvoor ofwel mogelijk een asset oplossing zal worden gerealiseerd in de vorm van een project ofwel mogelijk een operationele non-assetoplossing zal worden gevonden. Indien Schiphol verwacht dat een assetoplossing de meest waarschijnlijke oplossingsrichting is van een initiatief, wordt dit initiatief opgenomen in het ADP. Voor al deze initiatieven zijn investeringsuitgaven in het ADP opgenomen, met uitzondering van twee initiatieven.176 Voor 
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	191. Schiphol geeft aan dat zij in het vorige ADP alles ‘projecten’ noemde. Volgens Schiphol is de werkelijkheid niet veranderd doordat zij nu onderscheid maakt tussen initiatieven en projecten, maar geeft zij hierdoor meer duidelijkheid aan gebruikers. 
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	Initiatieven hebben meer onzekerheid dan projecten die verder in het Capital Lifecycle proces zijn. Verder heeft Schiphol aangegeven dat er meer initiatieven met meer onzekerheid onderdeel zijn van het ADP, omdat er sprake was van een heroriëntatie vanwege de coronapandemie.177 
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	192. De ACM heeft aan Schiphol de vraag voorgelegd of initiatieven volgens Schiphol geplande investeringen zijn in de zin van artikel 16, eerste lid, onder a, van het Bels. Schiphol stelt dat initiatieven geplande investeringen kunnen worden maar soms ook niet. Schiphol wijst erop dat het Capital Lifecycle proces van Schiphol enerzijds en de Wlv en het Bels anderzijds, eigen begrippen en definities bevatten.178 Schiphol heeft tijdens de hoorzitting bevestigd dat de kans klein is dat Schiphol uiteindelijk vo
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	193. De ACM overweegt dat initiatieven omgeven zijn met meer onzekerheid, maar dat ook voor initiatieven investeringsuitgaven zijn voorzien. Daarnaast stelt de ACM vast dat bepaalde initiatieven ook effect hebben op de netto kosten en daarmee onderdeel zijn van de kostenbasis voor de tariefperiode 2022-2024. Ook noemde Schiphol in het vorige ADP deze initiatieven ook ‘projecten’. De ACM is daarom van oordeel dat niet alleen projecten, maar ook initiatieven investeringen zijn in de zin van de Wlv en het Bels
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	Aanmerking investeringsuitgaven initiatieven als indicative and hightly uncertain  
	194. Nu de ACM tot het oordeel is gekomen dat initiatieven ook investeringen zijn in de zin van de Wlv en het Bels, rest de vraag of Schiphol, zoals aanvragers betogen, in strijd handelt met de Wlv door de investeringsuitgaven van initiatieven aan te merken als “indicative and highly uncertain”, terwijl volgens artikel 8.25de lid, eerste lid, van de Wlv de in het vierde en vijfde jaar geplande investeringen indicatief van aard mogen zijn. 
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	195. Allereerst merkt de ACM op dat het percentage van de investeringen dat BARIN en IATA noemen als onzeker (34%)180 van toepassing is voor de totale vijfjaarperiode van het investeringsprogramma. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn respectievelijk 14%, 30% en 33% van de investeringsuitgaven “indicative and highly uncertain”. Voor 2025 en 2026, het vierde en vijfde jaar van het investeringsprogramma, zijn respectievelijk 48% en 48% van de investeringsuitgaven als indicatief en onzeker aangemerkt. 
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	196. De ACM overweegt ook dat Schiphol heeft aangegeven dat sommige van deze initiatieven een lager risicoprofiel hebben vanwege het repeterend karakter, zoals groot onderhoud van start- en landingsbanen als de Zwanenburgbaan.181 De ACM leidt hieruit af dat niet alle initiatieven met dezelfde onzekerheid omgeven zijn, ook al 
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	197. Voorts overweegt de ACM dat het zwaartepunt van de transparantieverplichting die van toepassing is op het vijfjarig investeringsprogramma ligt op het transparant maken van het effect op de netto kosten. Dit blijkt ook uit de volgende passage van de MvT: “Het investeringsprogramma is vooral van belang om de effecten van de daarin opgenomen investeringen, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op luchtvaartactiviteiten, op de kosten en tarieven in de eerstvolgende meerjarige tariefperiode inzichtel
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	198. In de onderstaande tabel 1 staan de effecten op de kosten van de in het vijfjarig investeringsprogramma opgenomen plannen. De projecten zijn aan de linkerkant opgenomen, de initiatieven aan de rechterkant. Wanneer de subtotalen van de projecten en initiatieven worden vergeleken blijkt dat het aandeel van de netto kosten effecten van de initiatieven relatief laag is (tussen de 10-16% van de totale netto kosten effecten) in vergelijking met de projecten voor de tariefperiode 2022-2024. 
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	Tabel 1. Effecten op de totale nette kosten in miljoenen euro’s van projecten en initiatieven, uitgesplitst naar aviation en security in de jaren 2022-2026.183 
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	, zijn initiatieven investeringen in de zin van de Wlv en het Bels. Dit betekent dat Schiphol de investeringsuitgaven voor deze initiatieven had moeten opnemen in het ADP op grond van artikel 8.25de, eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c van het Bels. 



	 
	205. De argumenten van Schiphol om geen investeringsuitgaven per jaar op te nemen voor deze projecten doen hier niet aan af.186 Het feit dat een initiatief onderdeel is geweest van eerdere consultaties en is “gepauzeerd”, betekent niet dat Schiphol hierover geen informatie meer hoeft te verstrekken in het ADP. Ook het feit dat een project complex is ontslaat Schiphol niet van deze verplichting. De ACM begrijpt het argument dat vanwege onzekerheid rondom het herstel van verkeer en vervoer de voorkeursoplossi
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	208. Voor de initiatieven Terminal South en Rail-Air connection zijn wel investeringsuitgaven voorzien, maar Schiphol heeft deze investeringsuitgaven niet in het ADP opgenomen. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat Schiphol door geen investeringsuitgaven per jaar op te nemen in het ADP voor de initiatieven Terminal South en Rail-Air connection in strijd heeft gehandeld met haar verplichting op grond van artikel 8.25de, eerste lid van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a van het B
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	Reserve-initiatieven 
	209. De derde vraag die de ACM moet beoordelen is of Schiphol in strijd handelt met de bij of krachtens de Wlv gestelde regels door geen financiële informatie te verstrekken over reserve-initiatieven. Volgens Schiphol zijn reserve-initiatieven geen onderdeel van het ADP.188 Schiphol heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat zij toch deze reservelijst heeft opgenomen, zodat het onderdeel zou kunnen worden van de discussie met gebruikers in het kader van het Update Investment Plan proces. Ook heeft Schiphol
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	210. De ACM erkent het feit dat het investeringsprogramma een dynamisch karakter heeft, zoals uiteengezet in de MvT. Echter, de MvT voegt daaraan toe dat het bij veranderingen in het investeringsprogramma van belang is om het verkregen draagvlak bij de gebruikers of representatieve organisaties voor het investeringsprogramma als kader te hanteren.192 Bij het behandelen van de aanvragen is duidelijk geworden dat het enkel opnemen van een lijst met reserve-
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	211. Hoewel volgens de MvT aan de ACM kan worden verzocht om te beoordelen of voldoende invulling is gegeven aan het proces om draagvlak te verwerven voor het investeringsprogramma,194 richt de aanvraag van IATA zich op de vaststelling of het opnemen van de lijst van reserve-initiatieven in strijd is met de regels bij of krachtens de Wlv, in het bijzonder artikel 16 van het Bels.195  
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	212. De ACM stelt vast dat voor deze reserve-initiatieven op het moment van de consultatie van het investeringsprogramma geen investeringsuitgaven voorzien zijn. Ook hebben deze reserve-initiatieven geen effect op de netto kosten in de tariefperiode 2022-2024. De ACM is daarom van oordeel dat reserve-initiatieven geen investeringen zijn als bedoeld in artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid van het Bels. Hiermee volgt de ACM de stelling van Schiphol dat reserve-initiatieven geen on
	212. De ACM stelt vast dat voor deze reserve-initiatieven op het moment van de consultatie van het investeringsprogramma geen investeringsuitgaven voorzien zijn. Ook hebben deze reserve-initiatieven geen effect op de netto kosten in de tariefperiode 2022-2024. De ACM is daarom van oordeel dat reserve-initiatieven geen investeringen zijn als bedoeld in artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid van het Bels. Hiermee volgt de ACM de stelling van Schiphol dat reserve-initiatieven geen on
	212. De ACM stelt vast dat voor deze reserve-initiatieven op het moment van de consultatie van het investeringsprogramma geen investeringsuitgaven voorzien zijn. Ook hebben deze reserve-initiatieven geen effect op de netto kosten in de tariefperiode 2022-2024. De ACM is daarom van oordeel dat reserve-initiatieven geen investeringen zijn als bedoeld in artikel 8.25de, eerste lid, van de Wlv jo. artikel 16, eerste lid van het Bels. Hiermee volgt de ACM de stelling van Schiphol dat reserve-initiatieven geen on


	 
	213. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat Schiphol niet in strijd heeft gehandeld met de regels bij of krachtens de Wlv door geen informatie te verstrekken over de reserve-initiatieven. 
	213. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat Schiphol niet in strijd heeft gehandeld met de regels bij of krachtens de Wlv door geen informatie te verstrekken over de reserve-initiatieven. 
	213. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat Schiphol niet in strijd heeft gehandeld met de regels bij of krachtens de Wlv door geen informatie te verstrekken over de reserve-initiatieven. 


	3.3.3. De zienswijzen zijn onvoldoende meegenomen 
	Samenvatting van de aanvraag (easyJet) 
	214. easyJet196 stelt dat Schiphol geen gehoor heeft gegeven aan haar herhaaldelijke verzoeken om meer te investeren in de H/M pier. Naar aanleiding van de (pre)consultatie zijn nauwelijks relevante wijzigingen doorgevoerd in het ADP, in ieder geval met betrekking tot de H/M-pier. Volgens easyJet heeft Schiphol niet voldaan aan haar verplichtingen op grond van artikel 8.25de, derde lid, Wlv om bij het vaststellen van haar investeringsplan de zienswijzen van gebruikers in acht te nemen.197 
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	Zienswijze van Schiphol 
	215. Schiphol stelt dat tijdens het (pre)consultatieproces uitvoerig is ingegaan op de reden om niet te investeren in QTC-stands. Daarnaast heeft Schiphol in de beantwoording van de zienswijze van easyJet aangegeven te werken aan een oplossing voor de 
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	Beoordeling ACM 
	216. Art. 8.25de, derde lid, sub a van de Wlv schrijft voor dat Schiphol bij de vaststelling van het ADP gemotiveerd moet aangeven of en in hoeverre de zienswijzen van haar gebruikers hebben geleid tot aanpassingen van het voorgestelde investeringsprogramma. easyJet stelt dat Schiphol dit onvoldoende heeft gedaan met betrekking tot haar zienswijze over het gebrek aan investeringen op de H/M-pier, waaronder de keuze van Schiphol om niet te investeren in QTC-stands. 
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	216. Art. 8.25de, derde lid, sub a van de Wlv schrijft voor dat Schiphol bij de vaststelling van het ADP gemotiveerd moet aangeven of en in hoeverre de zienswijzen van haar gebruikers hebben geleid tot aanpassingen van het voorgestelde investeringsprogramma. easyJet stelt dat Schiphol dit onvoldoende heeft gedaan met betrekking tot haar zienswijze over het gebrek aan investeringen op de H/M-pier, waaronder de keuze van Schiphol om niet te investeren in QTC-stands. 


	 
	217. easyJet heeft in haar zienswijze tijdens het consultatieproces het volgende opgemerkt:  
	217. easyJet heeft in haar zienswijze tijdens het consultatieproces het volgende opgemerkt:  
	217. easyJet heeft in haar zienswijze tijdens het consultatieproces het volgende opgemerkt:  


	 
	“[…]. AAS has the duty to build the APD in relation with “the use of the airport by the users”, according to article 8.25de of the Operation Decree.  
	 
	Despite several inputs and comments during the consultation process, AAS has failed to consider airlines request for H/M pier. Airlines warned AAS of the difficult challenges to expand or operate from the H/M pier where no material investments have been made in the past 5 years by the airport. Despite constant calls for extension of the H/M pier with additional Quick Turnaround Concept (QTC) stands, AAS has only integrated in the APD an extension of Lounge 4 but has not confirmed when and if the project wil
	 
	AAS failed to respond to airport users requests, which is contrary to Section 8.25da(2) of the Aviation Act requiring AAS to take users’ views into account when setting the charges and conditions.”199 
	 
	218. Schiphol heeft hierop als volgt gereageerd: 
	218. Schiphol heeft hierop als volgt gereageerd: 
	218. Schiphol heeft hierop als volgt gereageerd: 


	 
	“Schiphol fully acknowledges its duty to create a new APD taking input from its users into account. After publication of the draft version of the Aviation Development Plan (ADP) 2022-2026 on 1 July 2021, easyJet has clearly expressed its demand for additional QTC-stands at Schiphol. Verbally during the ADP 2022-2026 Deep Dive meeting on 8 July 2021 and the pre-consultation meeting on 31 August 2021, as well as in a written response to the draft version of the ADP 2022-2026 (letter by email, dd. 13 August 20
	 
	In response to the plea for additional QTC-stands Schiphol explained (by letter BO.2021.017, dd. 31 August 2021) why no investment in additional QTC-stands is included in the ADP 2022-2026. In general, Schiphol reduced capacity investments to focus on investments in safety, compliance, and asset reliability also to alleviate airport charges for the upcoming period. On the longer term, Area A will also deliver additional Narrow body (NABO) capacity, increasing the total NABO capacity at the airport, also to 
	 
	Schiphol would like to confirm it is actively developing a solution for ‘Lounge 4 expansion’ (as consulted in the Aviation Development Plan 2022-2026, page 128). In July 2021, the ‘Lounge 4 expansion’ initiative was approved for the ‘Define scope’ stage. In this stage all user requirements, including easyJet's, are taken into consideration to develop an optimal solution for Lounge 4. Given the complex, brownfield environment of Lounge 4, Schiphol is developing an integral investment proposal that will deliv
	 
	Schiphol does not agree with easyJet's view that it did not respond to the requests from its users. Schiphol considered all requests, but with regard to additional QTC-stands Schiphol has made other investment decisions, based on an overall assessment. Schiphol has explained this in full transparency. Regarding Lounge 4, Schiphol is committed to develop a solution, addressing as much user requirements as realistically possible.”200 
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	201 Besluit van de ACM van 26 april 2018 (easyJet), kenmerk: ACM/UIT/494017 rn. 62. 

	 
	 
	219. De ACM constateert dat de door easyJet naar voren gebrachte zienswijze kortgezegd inhoudt dat zij meermaals bij Schiphol heeft aangedrongen op meer investeringen in de H/M-pier, onder meer in de vorm van meer QTC-stands. Schiphol heeft al vijf jaar niet geïnvesteerd in de H/M-pier en is enkel van plan Lounge 4 uit te breiden, hetgeen easyJet onvoldoende tegemoet vindt komen aan haar wensen.  
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	220. Schiphol reageert met de stelling dat het de wens van easyJet erkent te hebben ontvangen. Verder stelt Schiphol dat niet zal worden geïnvesteerd in QTC-stands, waarbij gemotiveerd wordt onderbouwd waarom Schiphol andere keuzes heeft gemaakt. Daarnaast gaat Schiphol nogmaals in op haar plannen met betrekking tot de uitbreiding van Lounge 4.  
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	221. Naar het oordeel van de ACM heeft Schiphol alle door easyJet in haar zienswijze op het tariefvoorstel aangehaalde punten voldoende beargumenteerd besproken. Schiphol heeft gemotiveerd aangegeven waarom ervoor is gekozen om niet in de H/M-pier te investeren, maar de investeringen elders te doen. 
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	222. Voor zover de klachten van easyJet zien op het niet meenemen van zienswijzen die in het preconsultatie-proces naar voren zijn gebracht, wijst de ACM op het feit dat deze geen deel uitmaken van het formele consultatieproces en daarmee buiten het beoordelingskader van de ACM vallen.201 
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	223. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat Schiphol in strijd heeft gehandeld met artikel 8.25de, derde lid, van de Wlv.  
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	3.3.4. Conclusie grond 3 
	224. De aanvragen zijn gegrond voor zover zij zien op het feit dat Schiphol over de initiatieven Terminal South en Rail-Air connection niet de informatie heeft verstrekt die zij had moeten aanleveren op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c 
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	van het Bels. In hoofdstuk 4 gaat de ACM in op de gevolgen die hieraan dienen te worden verbonden. Voor het overige zijn de aanvragen op dit onderdeel ongegrond. 
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	3.4. Grond 4: Kosten van de A-Pier 
	3.4.1. Verwerking van de kosten van de A-pier in de tarieven 
	Inleiding 
	225. Schiphol realiseert een nieuwe pier, te weten de A-Pier. Schiphol verhoogt hiermee haar capaciteit omdat er meer vliegtuigen kunnen parkeren en kunnen worden afgehandeld. In totaal komen er acht nieuwe gates bij. De A-Pier zal in 2024 in gebruik worden genomen. Dit is een aantal jaar later dan gepland. Ook is sprake van fors hogere uitgaven dan oorspronkelijk gepland. 
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	225. Schiphol realiseert een nieuwe pier, te weten de A-Pier. Schiphol verhoogt hiermee haar capaciteit omdat er meer vliegtuigen kunnen parkeren en kunnen worden afgehandeld. In totaal komen er acht nieuwe gates bij. De A-Pier zal in 2024 in gebruik worden genomen. Dit is een aantal jaar later dan gepland. Ook is sprake van fors hogere uitgaven dan oorspronkelijk gepland. 


	Samenvatting van de aanvragen (KLM Groep, IATA) 
	226. Volgens KLM Groep wordt door slecht projectmanagement de A-pier kosteninefficiënt gerealiseerd en veel te laat opgeleverd. Daartoe merkt KLM op dat wat kosten betreft was het (toen al aangepaste) budget vastgesteld op € [VERTROUWELIJK]. De huidige inschatting is € [VERTROUWELIJK], bijna een verdubbeling van de kosten. Wat oplevering betreft was de oorspronkelijke ingebruikname gepland voor december 2018. Nu is dat gepland voor 2024. KLM Groep en andere gebruikers lijden schade door een onnodige verhogi
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	227. KLM Groep en IATA menen dat het onredelijk is om de gebruikers te laten betalen voor het inefficiënte beheer van dit project. Een project als de A-pier zou vooraf nooit door de gebruikers zijn geaccepteerd wanneer een prijskaartje van € [VERTROUWELIJK] en een oplevering in 2024 gepresenteerd zouden zijn. Schiphol stelt een eenmalige bijdrage voor van € [VERTROUWELIJK] als tegemoetkoming voor de gestegen projectkosten van de A-Pier. Dit bedrag is bepaald op basis van het verschil in jaarlijkse afschrijv
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	228. Volgens KLM Groep hebben de luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisaties veelvuldig om informatie over de A-pier gevraagd. Schiphol heeft consequent geweigerd informatie te verstrekken en de informatieverzoeken herhaalde malen doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. Het gebrek aan transparantie sterkt KLM Groep in de opvatting dat enkel Schiphol aansprakelijk dient te zijn voor de significante kostenoverschrijdingen.204 
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	229. KLM Groep verzoekt de ACM om te onderzoeken of het redelijk is dat Schiphol de kostenoverschrijding die het gevolg is van inefficiëntie, doorbelast aan de gebruikers. Mocht de ACM tot het oordeel komen dat Schiphol redelijkerwijs slechts een deel van de overschrijding kan afwentelen op de gebruikers, dan kan mogelijk aansluiting worden gezocht bij de thans voorgestelde tegemoetkoming van € [VERTROUWELIJK], door deze bijdrage door te trekken in de drie jaren van de volgende tariefperiode (dus een totale
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	Zienswijze Schiphol 
	230. Schiphol heeft bij de uitvoering van het project A-Pier te maken gehad met tegenvallers die tot kostenstijgingen hebben geleid. Tijdens de pre-consultatie bijeenkomst van 8 juli 2021 is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van het A-Pier project (zie ook p. 66 t/m 70 van het ADP). Inmiddels heeft Schiphol afscheid genomen van de leveranciers die betrokken waren bij de uitvoering van het project pier-A en zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De oorzaak van de beëindiging van de relatie met 
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	231. Uiteraard begrijpt Schiphol de wens van gebruikers, waaronder KLM Groep, om op de hoogte gehouden te worden van alle relevante ontwikkelingen rondom dit project. Schiphol heeft gebruikers voortdurend op de hoogte gehouden van de operationele voortgang van dit project (onder andere tijdens UIP meetings in augustus en december 2020, en opnieuw in mei 2021), maar gedurende enige tijd was het voor haar gegeven de grote onzekerheden rondom dit project helaas niet mogelijk om betrouwbare financiële projectie
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	232. Schiphol heeft gemeend dat het gegeven de omstandigheden gepast was om de gebruikers een handreiking te doen in de vorm van een verhoging van haar vrijwillige bijdrage met € [VERTROUWELIJK] voor het verwachte kosteneffect als gevolg van 
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	de verwachte budgetoverschrijding in het eerste jaar van verwachte oplevering te compenseren voor gebruikers.208 
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	Beoordeling ACM 
	236. Volgens de projectplanning worden delen van de A-Pier vanaf 2024 in gebruik genomen. De € [VERTROUWELIJK] vrijwillige bijdrage die Schiphol heeft betrokken bij de vaststelling van de tarieven is bepaald door het totaal van de verwachte afschrijvingskosten van € [VERTROUWELIJK] en vermogenskosten van € [VERTROUWELIJK] in 2024, op basis van de verwachting uit het nieuwe ADP, te vergelijken met de afschrijvings- en vermogenskosten (in totaal € [VERTROUWELIJK]) die waren begroot op basis van de verwachting
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	per jaar die ten grondslag lag aan de tarieven voor 2019-2021.212 Door het opnemen van deze vrijwillige bijdrage is het effect van de hogere maar nog wel onzekere verwachting van afschrijvings- en vermogenskosten voor de A-Pier niet betrokken in de tariefstelling in 2024, ten gunste van de gebruikers.  
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	213 Reactie Schiphol op derde vragenlijst ACM (ACM/IN/679498), p. 3-4. 

	 
	237. Dit betekent dat Schiphol voor het jaar 2024 geen extra afschrijvings- en vermogenskosten voor de A-Pier in de tarieven verwerkt ten opzichte van de eerdere verwachting (toen de overschrijding in uitgaven nog niet voorzien werd). Voor de jaren 2022 tot en met 2024 komt Schiphol tegemoet aan de aanvragen van KLM Groep en IATA, waarin gesteld wordt dat de kostenoverschrijding van de A-pier niet in de tarieven opgenomen zou mogen worden. 
	237. Dit betekent dat Schiphol voor het jaar 2024 geen extra afschrijvings- en vermogenskosten voor de A-Pier in de tarieven verwerkt ten opzichte van de eerdere verwachting (toen de overschrijding in uitgaven nog niet voorzien werd). Voor de jaren 2022 tot en met 2024 komt Schiphol tegemoet aan de aanvragen van KLM Groep en IATA, waarin gesteld wordt dat de kostenoverschrijding van de A-pier niet in de tarieven opgenomen zou mogen worden. 
	237. Dit betekent dat Schiphol voor het jaar 2024 geen extra afschrijvings- en vermogenskosten voor de A-Pier in de tarieven verwerkt ten opzichte van de eerdere verwachting (toen de overschrijding in uitgaven nog niet voorzien werd). Voor de jaren 2022 tot en met 2024 komt Schiphol tegemoet aan de aanvragen van KLM Groep en IATA, waarin gesteld wordt dat de kostenoverschrijding van de A-pier niet in de tarieven opgenomen zou mogen worden. 


	 
	238. De eis van kostenoriëntatie impliceert dat Schiphol de werkelijke investeringsuitgaven van de A-Pier als basis mag nemen voor de activering van de A-Pier, rekening houdend met de bepalingen die daarover in het TS zijn opgenomen. Dat in een eerdere consultatie van tarieven en voorwaarden een lager volume aan investeringsuitgaven was geraamd doet hier niet aan af. Schiphol is dus wettelijk niet gehouden om de meerkosten van de A-Pier ten opzichte van eerdere ramingen voor eigen rekening te nemen. 
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	239. KLM Groep verzoekt de door Schiphol voorgestelde tegemoetkoming van € [VERTROUWELIJK] door te trekken naar de drie jaren van de volgende tariefperiode. De ACM oordeelt dat de aanvraag van KLM Groep slechts betrekking kan hebben op de tarieven en voorwaarden van 2022 tot en met 2024. Op grond hiervan komt de ACM tot het oordeel dat het verzoek van KLM Groep niet gevolgd kan worden. 
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	240. Voor wat betreft de mogelijke kosten van claims en schikkingen geeft KLM Groep niet aan op welk onderdeel Schiphol niet aan het TS zou voldoen. De ACM heeft Schiphol gevraagd of in de periode 2022-2024 sprake is van kosten van claims en de doorbelasting daarvan in de tarieven. Schiphol heeft geantwoord dat in deze periode geen sprake is van kosten van claims of schikkingen en dus ook niet van doorbelasting van dit soort kosten in de tarieven.213 
	240. Voor wat betreft de mogelijke kosten van claims en schikkingen geeft KLM Groep niet aan op welk onderdeel Schiphol niet aan het TS zou voldoen. De ACM heeft Schiphol gevraagd of in de periode 2022-2024 sprake is van kosten van claims en de doorbelasting daarvan in de tarieven. Schiphol heeft geantwoord dat in deze periode geen sprake is van kosten van claims of schikkingen en dus ook niet van doorbelasting van dit soort kosten in de tarieven.213 
	240. Voor wat betreft de mogelijke kosten van claims en schikkingen geeft KLM Groep niet aan op welk onderdeel Schiphol niet aan het TS zou voldoen. De ACM heeft Schiphol gevraagd of in de periode 2022-2024 sprake is van kosten van claims en de doorbelasting daarvan in de tarieven. Schiphol heeft geantwoord dat in deze periode geen sprake is van kosten van claims of schikkingen en dus ook niet van doorbelasting van dit soort kosten in de tarieven.213 


	 
	241. IATA stelt dat dit project niet onder de efficiëntieprikkel voor grote investeringen valt, maar er zou wel in de geest hiervan moeten worden gehandeld. Het is juist dat dit project niet onder de efficiëntieprikkel valt, omdat de raming en de functionele specificaties voor 1 oktober 2017 zijn vastgesteld. Op grond van artikel 12.6a, vijfde lid, van de Wlv valt het project A-Pier onder het overgangsrecht en daarmee niet onder de efficiëntieprikkel. Schiphol hoeft daarom ook niet in de geest van de effici
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	3.4.2. Conclusie grond 4 
	242. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	242. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	242. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	3.5. Grond 5: Tariefdifferentiatie  
	3.5.1. Inleiding 
	243. Schiphol hanteert een aantal verschillende tarieven voor verschillende luchtvaartactiviteiten op de luchthaven.214 Het geheel van tarieven moet kostengeoriënteerd zijn en de tarieven moeten redelijk en non-discriminatoir zijn.215 Daarbij is het Schiphol toegestaan binnen deze tarieven een differentiatie toe te passen uit oogpunt van het algemeen belang, waaronder uit milieuoverwegingen, zo lang de differentiatie berust op criteria die objectief en transparant zijn en die criteria de differentiatie kunn
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	214 De verschillende luchtvaartactiviteiten vloeien voort uit artikel 2 van het Bels. 
	214 De verschillende luchtvaartactiviteiten vloeien voort uit artikel 2 van het Bels. 
	215 Art. 8.25dc, eerste en derde lid, van de Wlv. 
	216 Art. 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 
	217 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), met name rn. 44-48.  
	218 Besluit RvB NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), met name rn. 52. 

	 
	244. In het besluit in de zaak rondom AirBridge Cargo heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de rechtsvoorganger van de ACM, (hierna: NMa) in 2007 uitspraak gedaan over tariefdifferentiatie door Schiphol uit milieuoverwegingen. Destijds ging het om de differentiatie op grond van geluidsuitstoot, die ook in het onderhavige besluit aan de orde zal komen.  
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	245. De NMa heeft in het voorgenoemde besluit vastgesteld dat Schiphol een zekere mate van vrijheid heeft wanneer het gaat om tariefdifferentiatie. Binnen het systeem van de Wlv is het de taak van de toezichthouder om te toetsen of de differentiatie voldoet aan de wettelijke vereisten, maar bestaat geen wettelijke grondslag om te toetsen of er sprake is van betere alternatieven voor de differentiatie of dat Schiphol andere prioriteiten had moeten stellen.217 
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	246. Daarnaast heeft de NMa ook geoordeeld dat het differentiëren van tarieven uit milieuoverwegingen op grond van het argument “de vervuiler betaalt” te rechtvaardigen is en in principe niet discriminerend is.218  
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	247. In deze paragraaf toetst de ACM verschillende tariefdifferentiaties uit milieuoverwegingen die Schiphol hanteert, te weten de eerdergenoemde geluidsdifferentiatie en de voorgenomen differentiatie naar stikstofuitstoot in de vorm van het NOx-tarief, aan de hand van de voornoemde criteria. Daarnaast zal de ACM verschillende bezwaren behandelen die zien op de tariefdifferentiatie in zijn geheel, namelijk het niet in beschouwing nemen van de bezettingsgraad en het tariefverschil tussen passagiers- en vrach
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	3.5.2. Beoordelingskader discriminatie Wet luchtvaart 
	248. 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 8.25 dc, eerste lid van de Wlv stelt hier echter een grens aan. Hieruit vloeit voort dat niet elke differentiatie van tarieven en voo
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	249. De MvT bij dit artikel geeft een aantal indicaties van wat onder het begrip non-discriminatie moet worden verstaan.219 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 gebruike
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	219 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
	219 Kamerstukken II 2014/15, 34197, 3, p. 4. 
	220 Zie ook besluit van de NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo). 
	 

	 
	250. 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 Wlv aansluiting kan worden gezocht bij het begrippenkader uit het mededingingsrecht. Wegens dit mededingingsrechtelijke karakter van het begrip discriminatie in de Wlv 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 betreff
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	“[…] het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;” 
	 
	251. Er is derhalve 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.221  
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	3.5.3. Tariefdifferentiatie naar geluid in LTO-tarieven 
	Inleiding 
	252. Schiphol differentieert haar LTO-tarieven op verschillende manieren. Zo wordt er onder andere onderscheid gemaakt tussen dag- en nachtvluchten en passagiers- en vrachtvluchten. Schiphol differentieert haar tarieven ook naar geluidsuitstoot. Deze tariefdifferentiatie naar geluid houdt in dat lawaaiige vliegtuigen een hoger LTO-tarief betalen dan stillere vliegtuigen.   
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	253. Het geluid dat een vliegtuig produceert, wordt gemeten in het verschil in effective percieved noise in decibels ten opzichte van de normwaarde en wordt uitgedrukt in ∆EPNdB. Op basis daarvan heeft Schiphol zeven geluidscategorieën, ook bekend als geluidsbrackets, geïdentificeerd waar zij verschillende tarieven voor in rekening brengt. De lawaaiigste vliegtuigen vallen in categorie S1 en hebben een ∆EPNdB van >7 tot -9. Categorie S7 is de stilste categorie, hierin vallen vliegtuigen met een ∆EPNdB van -
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	254. Met ingang van de tariefperiode 2022-2024 wijzigt Schiphol de geluidsdifferentiatie op twee manieren. Allereerst verscherpt Schiphol de geluidsbrackets met 1 ∆EPNdB. Dit betekent bijvoorbeeld dat vliegtuigen met -10 ∆EPNdB voortaan in categorie S1 vallen, in plaats van categorie S2. De aanscherping geldt voor alle geluidscategorieën, zie ter illustratie eveneens figuur 3. 
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	Figure
	Figuur 3. Update van geluidscategorieën.222 
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	255. Daarnaast verscherpt Schiphol de tariefdifferentiatie die gebonden is aan de geluidscategorieën. Dit houdt in dat vliegtuigen met een hogere geluidsuitstoot relatief meer gaan betalen en vliegtuigen met een lagere geluidsuitstoot relatief minder. Categorie S3 vormt de basiscategorie. Daarmee is het tarief voor vliegtuigen in S3 het 100%-tarief. Vliegtuigen in S1 betaalden in de vorige tariefperiode 180% van het S3-tarief, wat nu 200% zal zijn. Vliegtuigen in S7 betaalden 45% van het S3-tarief, wat nu v
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	Figure
	Figuur 4. Update tariefhoogte per geluidscategorie.223 
	223 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 66. 
	223 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 66. 
	224 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 5. 
	225 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 5-6. 

	Samenvatting van de aanvraag (easyJet c.s.) 
	256. easyJet c.s. beklagen zich over de differentiatie van de tarieven die Schiphol in rekening brengt voor de uitstoot van geluid in haar LTO-tarieven. De klachten van easyJet c.s. zijn samen te vatten in twee punten.  
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	257. In de eerste plaats wijzen easyJet c.s. erop dat de begrenzingen van de verschillende geluidsbrackets door Schiphol zijn herzien. easyJet c.s. stellen dat Schiphol hiervoor geen objectieve verklaring heeft gegeven. De tarieven zouden daarom in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.224  
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	258. In de tweede plaats stellen easyJet c.s. dat de voorgestelde LTO-tarieven een korting voor vrachtverkeer inhouden. Een vrachtvliegtuig in categorie S3 betaalt bijvoorbeeld hetzelfde tarief als een passagiersvliegtuig in de stillere S6 categorie, hetgeen haaks zou staan op de duurzaamheidsdoelstellingen van Schiphol. Bovendien stellen easyJet c.s. dat door deze tariefstructuur passagiersvervoerders in feite de rekening betalen voor Schiphols duurzaamheidsambities. Volgens easyJet c.s. voldoen de LTO-tar
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	Zienswijze Schiphol  
	259. In haar zienswijze op de aanvraag van easyJet c.s. merkt Schiphol op dat zij al sinds eind jaren negentig een tariefdifferentiatie toepast op basis van geluidsemissies van vliegtuigen. Dit is in 2007 voorgelegd aan de NMa, de rechtsvoorganger van de ACM, die tot de conclusie kwam dat deze differentiatie van Schiphol voldoet aan de 
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	wettelijke eisen. Ook in latere besluiten heeft de ACM tariefdifferentiatie op basis van milieuoverwegingen aanvaard (zoals in haar besluit van 27 juni 2019). Bovendien heeft de NMa in 2007 onderkend dat aan Schiphol een vrijheid toekomt om prioriteiten te stellen en keuzes te maken bij de invulling van de differentiatie vanuit algemeen belang.226 
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	226 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 11; Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo) met name rn. 44-48.  
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	227 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 11-12. 
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	229 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 27. 
	230 Besluit RvB NMa in zaak 200085, 16 oktober 2007 (AirBridge Cargo), rn. 50-52; Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (Transavia) (ACM/UIT/515539), rn. 153. 

	  
	260. Schiphol heeft de herziene grenzen tussen de geluidscategorieën en de NOx-heffing vastgesteld met het oog op de op handen zijnde wijzigingen in de wetgeving, overheidsbeleid en maatschappelijke druk. In combinatie met de NOx-heffing heeft de herziening van de geluidsbrackets als gevolg dat stillere en schonere toestellen worden beloond en lawaaiige toestellen die veel stikstof uitstoten worden belast. Dit zou luchtvaartmaatschappijen moeten stimuleren om met schonere, stillere toestellen te vliegen.227
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	261. Wat betreft de korting voor vrachtvliegtuigen merkt Schiphol op dat er van een korting geen sprake is. Het feit dat vrachtvliegtuigen een lager LTO-tarief betalen heeft enkel te maken met het feit dat er voor vrachtvliegtuigen minder faciliteiten beschikbaar zijn. Vrachtvliegtuigen worden op dezelfde manier belast voor hun geluids- en NOx-uitstoot als passagiersvliegtuigen, waardoor stiller en schoner vliegen ook voor deze categorie wordt gestimuleerd.228 
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	Beoordeling ACM  
	262. Ten aanzien van de stelling van easyJet c.s. dat de aanpassing van de geluidsbrackets niet op een objectieve verklaring berust, merkt de ACM op dat deze stelling door easyJet c.s. op de hoorzitting voorafgaand aan dit besluit lijkt te zijn genuanceerd. Op vragen van de ACM om nadere onderbouwing van dit standpunt antwoordden easyJet c.s. dat het punt met name was dat de tariefdifferentiatie naar geluid een korting voor vracht bevat. Wel stelden easyJet c.s. dat geluidscategorieën niet ver genoeg gingen
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	263. De ACM heeft eerder vastgesteld dat een systeem van tariefdifferentiatie op grond van geluidsuitstoot, gemeten in ∆EPNdB, gebaseerd is op objectieve criteria en daarmee objectief en transparant is in de zin van art. 8.25dc, tweede lid, van de Wlv.230 Gezien Schiphol hetzelfde criterium hanteert als destijds (∆EPNdB), is de ACM van oordeel dat de criteria van geluidsdifferentiatie niet in strijd zijn met art. 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 
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	264. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het feit dat een vrachtvliegtuig in S3 48% minder betaalt dan een connected passagiersvliegtuig in dezelfde categorie discriminatoir is in de zin van art. 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is de ACM van mening dat easyJet c.s. miskennen dat er sprake is van twee verschillende diensten voor twee verschillende markten die los van elkaar opereren.  
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	265. Vrachtvliegtuigen maken van minder diensten gebruik dan passagiersvliegtuigen. Zo licht Schiphol toe dat vrachtvliegtuigen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van vaste (wal)stroomvoorzieningen op de vliegtuigopstelplaats, de aansluiting voor pre-conditioned air en busdiensten voor het vervoer van passagiers en crew.231 Er is dus sprake van twee verschillende diensten waarvoor verschillende tarieven mogen worden gerekend. 
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	265. Vrachtvliegtuigen maken van minder diensten gebruik dan passagiersvliegtuigen. Zo licht Schiphol toe dat vrachtvliegtuigen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van vaste (wal)stroomvoorzieningen op de vliegtuigopstelplaats, de aansluiting voor pre-conditioned air en busdiensten voor het vervoer van passagiers en crew.231 Er is dus sprake van twee verschillende diensten waarvoor verschillende tarieven mogen worden gerekend. 


	231 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024 (ACM/IN/679048), p. 7-8; reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 11. 
	231 Vaststelling tarieven en voorwaarden 2022-2024 (ACM/IN/679048), p. 7-8; reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 11. 
	232 Besluit RvB NMa van 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 60. 

	 
	266. Verder heeft de NMa in 2007 geoordeeld dat passagiersvervoerders en vrachtvervoerders niet met elkaar concurreren, omdat het twee verschillende markten betreft. Het staat Schiphol vrij om op basis hiervan tariefdifferentiatie tussen de twee groepen gebruikers toe te passen, mits het totaal van tarieven kostengeoriënteerd is.232  
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	267. De ACM oordeelt dat het feit dat Schiphol verschillende tarieven hanteert voor passagiersvliegtuigen en voor vrachtvliegtuigen toegestaan is, gezien er sprake is van twee verschillende diensten voor twee verschillende markten die niet met elkaar concurreren. Het handelen van Schiphol is daarmee niet in strijd met de eis dat tarieven non-discriminatoir moeten zijn in de zin van art. 8.25dc eerste lid, van de Wlv.  
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	268. Om te beoordelen of de tarieven discriminatoir zijn omdat het systeem van tariefdifferentiatie anders wordt gehanteerd voor vrachtvliegtuigen, onderzoekt de ACM het tariefsysteem. Schiphol stelt dat de tariefdifferentiatie naar geluid op dezelfde manier wordt gehanteerd voor vrachtvliegtuigen als voor passagiersvliegtuigen. Het systeem van LTO-tarieven zoals Schiphol dit hanteert staat hieronder weergegeven in tabel 2.  
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	Tabel 2. Tariefdifferentiatie in percentages. De hoogte van de verschuldigde vergoeding ten opzichte van de basisvergoeding per 1 april 2022.233 
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	269. Schiphol hanteert binnen haar LTO-tarieven verschillende differentiaties. Zo onderscheidt Schiphol onder andere drie verschillende soorten vluchten op basis van afhandeling op het vliegveld, namelijk connected (handling), disconnected (handling) en cargo. Dit onderscheid is terug te zien in tabel 2. Het voornaamste verschil tussen connected en disconnected handling is dat bij connected handling het vliegtuig op een plaats staat waar de mogelijkheid bestaat passagiers gebruik te laten maken van een avio
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	270. Bij het toepassen van de tariefdifferentiatie naar geluid maakt Schiphol gebruik van een basistarief (100%). Het basistarief is het dagtarief voor landen en opstijgen van passagiersvliegtuigen die connected worden afgehandeld en in geluidscategorie S3 vallen. Dit tarief fungeert als maatstaf waartegen de overige tarieven worden afgezet in de vorm van een percentage van dit tarief.  
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	271. Binnen geluidscategorie S3 is ook een tarief voor disconnected handling en vracht vastgesteld, op respectievelijk 80% en 52% van het connected tarief. Vervolgens wordt over deze basistarieven in S3 de tariefdifferentiatie naar geluid toegepast. Hierbij worden vliegtuigen in een bepaalde geluidscategorie geplaatst, afhankelijk van hun geluidsniveau. Als het geluidsniveau van een vliegtuig hoger is dan de S3-maatstaf, dan betaalt dit toestel een hoger LTO-tarief. Voor stillere vliegtuigen geldt het omgek
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	272. Gegeven hetgeen hierboven is overwogen, oordeelt de ACM dat er in tegenstelling tot wat easyJet c.s. stellen geen sprake is van een korting voor vrachtverkeer binnen de geluidsheffing, maar dat de geluidsdifferentiatie zoals Schiphol stelt op dezelfde wijze wordt toegepast op de tarieven die zijn gedifferentieerd naar connected handling, disconnected handling en cargo. Binnen de geluidsdifferentiatie wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen passagiersvliegtuigen en vrachtvliegtuigen. Daarom kunnen eas
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	273. De ACM concludeert daarom dat niet is gebleken dat de LTO-tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv. Daarnaast zijn de tarieven, gelet op hetgeen overwogen in randnummer 
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	, ook niet in strijd met art. 8.25dc, tweede lid, van de Wlv.  



	3.5.4. Introductie NOx-tarief in LTO-tarieven 
	Inleiding 
	274. Schiphol heeft uit milieu- en duurzaamheidsoverwegingen een tarief voor de uitstof van stikstofoxiden (hierna: NOx) geïntroduceerd in de voorgestelde tarieven en voorwaarden voor 2022-2024. Het NOx-tarief bedraagt vier euro per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig. Om de hoeveelheid NOx te bepalen wordt uitgegaan van het vliegtuig emissie-certificaat, ook te vinden in de ICAO emissie databank.234      
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	234 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 65; reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121) p. 10. 
	234 Consultation Document Airport Charges (ACM/IN/679043), p. 65; reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121) p. 10. 
	235 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag Ryanair (ACM/IN/663931), p. 2; zienswijze Ryanair op reactie Schiphol (ACM/IN/), p. 2. 
	236 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2; aanvulling aanvraag Ryanair (ACM/IN/663931), p. 2; brief van Ryanair van 1 februari 2022 (ACM/IN/676813), p. 1. 

	Samenvatting van de aanvraag (Ryanair) 
	275. Ryanair betoogt dat het NOx-tarief in strijd is met Schiphols doelstellingen om CO2-uitstoot en geluidshinder te verminderen. Bovendien staat de heffing haaks op de Europese milieudoelstellingen. Daarmee voldoet de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is niet aan de eisen van artikel 8.25dc, lid 2, van de Wlv.235  
	275. Ryanair betoogt dat het NOx-tarief in strijd is met Schiphols doelstellingen om CO2-uitstoot en geluidshinder te verminderen. Bovendien staat de heffing haaks op de Europese milieudoelstellingen. Daarmee voldoet de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is niet aan de eisen van artikel 8.25dc, lid 2, van de Wlv.235  
	275. Ryanair betoogt dat het NOx-tarief in strijd is met Schiphols doelstellingen om CO2-uitstoot en geluidshinder te verminderen. Bovendien staat de heffing haaks op de Europese milieudoelstellingen. Daarmee voldoet de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is niet aan de eisen van artikel 8.25dc, lid 2, van de Wlv.235  


	 
	276. Ryanair wijst hierbij ten eerste op de technische trade-off tussen NOx- en CO2-emissiereductie in vliegtuigmotoren. Om de CO2-uitstoot van vliegtuigmotoren te verminderen, wordt getracht de brandstofefficiëntie van de motoren te verbeteren. Dit gebeurt veelal door de temperatuur en druk bij het verbrandingsproces in een motor te verhogen. Dit heeft mede tot effect dat bij het verbrandingsproces meer NOx vrijkomt. Veel nieuwe vliegtuigen stoten significant minder CO2 uit en zijn significant stiller, maa
	276. Ryanair wijst hierbij ten eerste op de technische trade-off tussen NOx- en CO2-emissiereductie in vliegtuigmotoren. Om de CO2-uitstoot van vliegtuigmotoren te verminderen, wordt getracht de brandstofefficiëntie van de motoren te verbeteren. Dit gebeurt veelal door de temperatuur en druk bij het verbrandingsproces in een motor te verhogen. Dit heeft mede tot effect dat bij het verbrandingsproces meer NOx vrijkomt. Veel nieuwe vliegtuigen stoten significant minder CO2 uit en zijn significant stiller, maa
	276. Ryanair wijst hierbij ten eerste op de technische trade-off tussen NOx- en CO2-emissiereductie in vliegtuigmotoren. Om de CO2-uitstoot van vliegtuigmotoren te verminderen, wordt getracht de brandstofefficiëntie van de motoren te verbeteren. Dit gebeurt veelal door de temperatuur en druk bij het verbrandingsproces in een motor te verhogen. Dit heeft mede tot effect dat bij het verbrandingsproces meer NOx vrijkomt. Veel nieuwe vliegtuigen stoten significant minder CO2 uit en zijn significant stiller, maa


	 
	277. Tot slot wijst Ryanair erop dat Schiphol en de ACM gehouden zijn aan het Europees recht, specifiek artikel 3 van Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden en het 
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	beginsel van loyale samenwerking zoals neergelegd in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Ryanair verzoekt de ACM invulling te geven aan dit laatste artikel door te beoordelen dat het NOx-tarief niet in overeenstemming is met de Europese Green Deal, de Duurzame en Slimme Mobiliteitsstrategie en bijbehorende werkdocumenten van de Europese Commissie.237  
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	237 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
	237 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
	238 Reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11; reactie Schiphol op tweede vragenlijst ACM (ACM/IN/675121), p. 9. 
	239 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11; reactie Schiphol op vragen hoorzitting (ACM/IN/678918), p.1. 
	240 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11. 
	241 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 24-26. 
	242 Zienswijze Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 10. 

	Zienswijze Schiphol  
	278. Schiphol geeft allereerst aan dat zij met de tariefstructuur beoogt luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met de schoonste en meest stille vliegtuigen op Schiphol te vliegen. Met de introductie van het NOx-tarief heeft Schiphol op basis van het principe “de vervuiler betaalt” een financiële prikkel willen afgeven voor vliegtuig-motor combinaties die goed presteren op zowel geluid als op NOx uitstoot. Schiphol betoogt dat het gezien de bovengenoemde doelstellingen passend is om het NOx-tarief vorm t
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	278. Schiphol geeft allereerst aan dat zij met de tariefstructuur beoogt luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met de schoonste en meest stille vliegtuigen op Schiphol te vliegen. Met de introductie van het NOx-tarief heeft Schiphol op basis van het principe “de vervuiler betaalt” een financiële prikkel willen afgeven voor vliegtuig-motor combinaties die goed presteren op zowel geluid als op NOx uitstoot. Schiphol betoogt dat het gezien de bovengenoemde doelstellingen passend is om het NOx-tarief vorm t


	 
	279. Schiphol licht verder toe dat de noodzaak voor een NOx-tarief nadrukkelijk is gelegen in het overheidsbeleid en de wettelijke eisen die gelden op het gebied van stikstof.239  
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	279. Schiphol licht verder toe dat de noodzaak voor een NOx-tarief nadrukkelijk is gelegen in het overheidsbeleid en de wettelijke eisen die gelden op het gebied van stikstof.239  


	 
	280. In tegenstelling tot Ryanair, ziet Schiphol geen strijdigheid tussen de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en hoe die binnen de tariefstructuur zijn vormgegeven. Schiphol herkent de technologische trade-off tussen CO2 en NOx emissies niet.240 Schiphol verduidelijkt tijdens de hoorzitting dit standpunt in zoverre dat zij niet betwist dat CO2-efficiëntie in sommige nieuwe vliegtuigen heeft geleid tot een hogere NOx-uitstoot. Echter stelt Schiphol dat er ook vliegtuigen op de markt zijn waarbij zow
	280. In tegenstelling tot Ryanair, ziet Schiphol geen strijdigheid tussen de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en hoe die binnen de tariefstructuur zijn vormgegeven. Schiphol herkent de technologische trade-off tussen CO2 en NOx emissies niet.240 Schiphol verduidelijkt tijdens de hoorzitting dit standpunt in zoverre dat zij niet betwist dat CO2-efficiëntie in sommige nieuwe vliegtuigen heeft geleid tot een hogere NOx-uitstoot. Echter stelt Schiphol dat er ook vliegtuigen op de markt zijn waarbij zow
	280. In tegenstelling tot Ryanair, ziet Schiphol geen strijdigheid tussen de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en hoe die binnen de tariefstructuur zijn vormgegeven. Schiphol herkent de technologische trade-off tussen CO2 en NOx emissies niet.240 Schiphol verduidelijkt tijdens de hoorzitting dit standpunt in zoverre dat zij niet betwist dat CO2-efficiëntie in sommige nieuwe vliegtuigen heeft geleid tot een hogere NOx-uitstoot. Echter stelt Schiphol dat er ook vliegtuigen op de markt zijn waarbij zow


	 
	281. Verder betoogt Schiphol dat de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is, inhoudelijk voldoet aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. Hierbij tekent Schiphol aan dat de keuze voor een prijs per eenheid stikstof een passende en objectieve manier is om een NOx-tarief vorm te geven binnen de tariefstructuur.242  
	281. Verder betoogt Schiphol dat de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is, inhoudelijk voldoet aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. Hierbij tekent Schiphol aan dat de keuze voor een prijs per eenheid stikstof een passende en objectieve manier is om een NOx-tarief vorm te geven binnen de tariefstructuur.242  
	281. Verder betoogt Schiphol dat de wijze waarop het NOx-tarief geïmplementeerd is, inhoudelijk voldoet aan de eisen van artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. Hierbij tekent Schiphol aan dat de keuze voor een prijs per eenheid stikstof een passende en objectieve manier is om een NOx-tarief vorm te geven binnen de tariefstructuur.242  


	Beoordeling ACM  
	282. Op grond van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv kan Schiphol de tarieven differentiëren uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefdifferentiatie dienen de differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant. Deze bepaling is een implementatie van art. 3 van Richtlijn 2009/12/EG. Voor de 
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	282. Op grond van artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv kan Schiphol de tarieven differentiëren uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefdifferentiatie dienen de differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant. Deze bepaling is een implementatie van art. 3 van Richtlijn 2009/12/EG. Voor de 


	beoordeling van de criteria dient daarom aansluiting te worden gezocht bij de Richtlijn. Blijkens de MvT dienen de criteria die de differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen “relevant” te zijn in de termen van de Richtlijn.243  
	beoordeling van de criteria dient daarom aansluiting te worden gezocht bij de Richtlijn. Blijkens de MvT dienen de criteria die de differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen “relevant” te zijn in de termen van de Richtlijn.243  
	beoordeling van de criteria dient daarom aansluiting te worden gezocht bij de Richtlijn. Blijkens de MvT dienen de criteria die de differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen “relevant” te zijn in de termen van de Richtlijn.243  


	243 Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70); Kamerstukken II, 2010-2011, 32519, nr. 3  
	243 Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70); Kamerstukken II, 2010-2011, 32519, nr. 3  
	244 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
	245 Zie ook het besluit van de ACM van 27 juni 2019 (Transavia) (ACM/UIT/515539), p. 32-33. 
	246 Hoorzittingsverslag (ACM/UIT/572368), p. 25-27. 
	247 Reactie Ryanair op vraag ACM (ACM/IN/676813), zie bijlagen. 

	 
	283. De ACM overweegt met betrekking tot de reikwijdte van haar beoordeling het volgende. De NMa heeft in haar besluit van 16 oktober 2007 vastgesteld dat zij geen wettelijke bevoegdheden heeft om regulerend op te treden richting Schiphol met het oogmerk Schiphol bepaalde milieudoelstellingen te laten realiseren of daarin bepaalde prioriteiten te stellen.244 De ACM is van oordeel dat de introductie van artikel 8.25dc, tweede lid, Wlv, gelet op de bewoordingen ervan, hierin geen verandering heeft gebracht.24
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	284. Uit de aanvraag van Ryanair blijkt dat de bevoegdheid van Schiphol tot het invoeren van een tariefdifferentiatie niet betwist wordt. Tevens staat niet ter discussie dat het NOx-tarief is ingevoerd uit het oogpunt van algemeen belang, te weten milieubescherming in verband met de nationale stikstofproblematiek. Tijdens de hoorzitting bleek uit de argumenten van Ryanair dat haar aanvraag met name ziet op de rechtvaardiging van het NOx-tarief.246 Daarom zal de ACM zich in haar beoordeling tot dit punt bepe
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	285. In de eerste plaats voert Ryanair aan dat het NOx-tarief niet te rechtvaardigen is, omdat dit meer CO2-uitstoot kan veroorzaken. In andere woorden, het NOx-tarief levert potentieel meer milieuschade op dan dat het bijdraagt aan milieubescherming. Op verzoek van de ACM heeft Ryanair wetenschappelijk onderzoek aangeleverd dat aantoont dat er een technische trade-off kan bestaan tussen NOx en CO2.247  
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	286. De ACM stelt vast dat Schiphol in haar tarieven twee milieudoelstellingen nastreeft waarvoor zij differentiaties toepast, namelijk minder geluidsuitstoot en minder NOx-uitstoot. Schiphol stelt verder dat zij geluidsuitstoot als proxy voor CO2 beschouwt. De ACM stelt vast dat Schiphol dus niet beoogt de CO2-uitstoot van vliegtuigen te beperken middels tariefdifferentiatie, maar dit inkleed als bijkomend effect van de tariefdifferentiatie naar geluid. Zoals hiervoor overwogen valt het niet binnen de bevo
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	 volgt dat de ACM gehouden is te beoordelen of de criteria van het NOx-tarief relevant zijn in het licht van het doel van de tariefdifferentiatie. 



	 
	287. In haar besluit van 18 oktober 2007 inzake AirBridge Cargo heeft de NMa geoordeeld dat tariefdifferentiatie naar geluidbelasting aansluit bij het beginsel dat de 
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	287. In haar besluit van 18 oktober 2007 inzake AirBridge Cargo heeft de NMa geoordeeld dat tariefdifferentiatie naar geluidbelasting aansluit bij het beginsel dat de 


	veroorzaker dient te betalen voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu. De NMa kwam tot de conclusie dat het maken van onderscheid tussen meer en minder geluidbelastende vliegtuigen onder meer met dit argument te rechtvaardigen valt.248 
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	veroorzaker dient te betalen voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu. De NMa kwam tot de conclusie dat het maken van onderscheid tussen meer en minder geluidbelastende vliegtuigen onder meer met dit argument te rechtvaardigen valt.248 


	248 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 52. 
	248 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 52. 
	249 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 6. 

	 
	288. Gegeven de doelstelling van Schiphol om de veroorzaker van NOx-uitstoot voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu te laten betalen (het vervuiler-betaalt-principe), stelt de ACM vast dat het criterium van een prijs per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig relevant is. Het feit dat er mogelijk een technische trade-off bestaat tussen CO2- en NOx-uitstoot is gegeven de doelstelling van Schiphol niet relevant, omdat het tarief niet tot doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen.  
	288. Gegeven de doelstelling van Schiphol om de veroorzaker van NOx-uitstoot voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu te laten betalen (het vervuiler-betaalt-principe), stelt de ACM vast dat het criterium van een prijs per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig relevant is. Het feit dat er mogelijk een technische trade-off bestaat tussen CO2- en NOx-uitstoot is gegeven de doelstelling van Schiphol niet relevant, omdat het tarief niet tot doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen.  
	288. Gegeven de doelstelling van Schiphol om de veroorzaker van NOx-uitstoot voor de door hemzelf veroorzaakte belasting van het milieu te laten betalen (het vervuiler-betaalt-principe), stelt de ACM vast dat het criterium van een prijs per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig relevant is. Het feit dat er mogelijk een technische trade-off bestaat tussen CO2- en NOx-uitstoot is gegeven de doelstelling van Schiphol niet relevant, omdat het tarief niet tot doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen.  


	 
	289. Vervolgens moet de ACM beoordelen of de differentiatie is gebaseerd op objectieve en transparante criteria. De ACM stelt vast dat het tarief per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig is gebaseerd op het emissie-certificaat. De ACM is van oordeel dat de kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig op basis van dit certificaat een objectief en transparant criterium is. Dit certificaat volgt de internationaal vastgestelde eisen van de ICAO (objectief) en de emissiedata zijn vrij toegankelijk in de ICAO database (tra
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	290. Tot slot merkt de ACM op in relatie tot het verzoek van Ryanair om toepassing te geven aan het beginsel van loyale samenwerking uit artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat dit verzoek buiten de reikwijdte van de procedure valt van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv, op basis waarvan de ACM de tarieven en voorwaarden alleen aan de Wlv en bijbehorende lagere regelgeving toetst. 
	290. Tot slot merkt de ACM op in relatie tot het verzoek van Ryanair om toepassing te geven aan het beginsel van loyale samenwerking uit artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat dit verzoek buiten de reikwijdte van de procedure valt van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv, op basis waarvan de ACM de tarieven en voorwaarden alleen aan de Wlv en bijbehorende lagere regelgeving toetst. 
	290. Tot slot merkt de ACM op in relatie tot het verzoek van Ryanair om toepassing te geven aan het beginsel van loyale samenwerking uit artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat dit verzoek buiten de reikwijdte van de procedure valt van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wlv, op basis waarvan de ACM de tarieven en voorwaarden alleen aan de Wlv en bijbehorende lagere regelgeving toetst. 


	 
	291. Gelet op het voorgaande is de ACM niet gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. De grond van Ryanair treft daarmee geen doel. 
	291. Gelet op het voorgaande is de ACM niet gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. De grond van Ryanair treft daarmee geen doel. 
	291. Gelet op het voorgaande is de ACM niet gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. De grond van Ryanair treft daarmee geen doel. 


	3.5.5. Differentiatie van tarieven naar bezettingsgraad 
	Samenvatting van de aanvragen (easyJet c.s. en Ryanair) 
	292. Volgens easyJet c.s. houden de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening met de loadfactor, ofwel de bezettingsgraad, van gebruikers. Dit zou haaks staan op de ambities van Schiphol om emissies te beperken. Een vliegtuig met enkele passagiers betaalt onder de huidige tariefstructuur hetzelfde tarief als een vol vliegtuig. Volgens easyJet c.s. sluit het beperken van de uitstoot per passagier beter aan bij Schiphols duurzaamheidsambities. Daarom zou de tariefstructuur het efficiënt gebruik van vliegtu
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	292. Volgens easyJet c.s. houden de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening met de loadfactor, ofwel de bezettingsgraad, van gebruikers. Dit zou haaks staan op de ambities van Schiphol om emissies te beperken. Een vliegtuig met enkele passagiers betaalt onder de huidige tariefstructuur hetzelfde tarief als een vol vliegtuig. Volgens easyJet c.s. sluit het beperken van de uitstoot per passagier beter aan bij Schiphols duurzaamheidsambities. Daarom zou de tariefstructuur het efficiënt gebruik van vliegtu


	 
	293. Ryanair stelt dat het NOx-tarief in strijd is met de eisen voor tariefdifferentiatie uit artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Hiertoe voert Ryanair aan dat de heffing van een NOx-tarief per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig niet bijdraagt 
	293. Ryanair stelt dat het NOx-tarief in strijd is met de eisen voor tariefdifferentiatie uit artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Hiertoe voert Ryanair aan dat de heffing van een NOx-tarief per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig niet bijdraagt 
	293. Ryanair stelt dat het NOx-tarief in strijd is met de eisen voor tariefdifferentiatie uit artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Hiertoe voert Ryanair aan dat de heffing van een NOx-tarief per kilogram NOx-uitstoot per vliegtuig niet bijdraagt 


	aan het efficiënt gebruik van vliegtuigen. Deze tariefberekening is in strijd met hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, namelijk het beperken van de stikstofuitstoot per passagier. Het NOx-tarief moet volgens Ryanair worden berekend op basis van de loadfactor van vliegtuigen, te weten het aantal passagiers of het vrachtgewicht.250  
	aan het efficiënt gebruik van vliegtuigen. Deze tariefberekening is in strijd met hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, namelijk het beperken van de stikstofuitstoot per passagier. Het NOx-tarief moet volgens Ryanair worden berekend op basis van de loadfactor van vliegtuigen, te weten het aantal passagiers of het vrachtgewicht.250  
	aan het efficiënt gebruik van vliegtuigen. Deze tariefberekening is in strijd met hetgeen Schiphol zou moeten proberen te bereiken, namelijk het beperken van de stikstofuitstoot per passagier. Het NOx-tarief moet volgens Ryanair worden berekend op basis van de loadfactor van vliegtuigen, te weten het aantal passagiers of het vrachtgewicht.250  


	250 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
	250 Aanvraag Ryanair (ACM/IN/661534), p. 2. 
	251 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 12-13; reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11. 
	252 Reactie Schiphol (Ryanair) (ACM/IN/666803), p. 11. 
	 

	Zienswijze Schiphol 
	294. Over het gebruik van de loadfactor in de tariefstructuur stelt Schiphol dat een dergelijk uitgangspunt niet tot het gewenste resultaat zou leiden, namelijk het stimuleren van het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen. Het is volgens Schiphol niet passend om het sturen op de eigenschappen van vliegtuigen te koppelen aan het aantal passagiers, terwijl er geen verband tussen deze twee zaken bestaat.251 Bovendien is die aanpak volgens Schiphol minder objectief omdat het niet exclusief relateert aan 
	294. Over het gebruik van de loadfactor in de tariefstructuur stelt Schiphol dat een dergelijk uitgangspunt niet tot het gewenste resultaat zou leiden, namelijk het stimuleren van het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen. Het is volgens Schiphol niet passend om het sturen op de eigenschappen van vliegtuigen te koppelen aan het aantal passagiers, terwijl er geen verband tussen deze twee zaken bestaat.251 Bovendien is die aanpak volgens Schiphol minder objectief omdat het niet exclusief relateert aan 
	294. Over het gebruik van de loadfactor in de tariefstructuur stelt Schiphol dat een dergelijk uitgangspunt niet tot het gewenste resultaat zou leiden, namelijk het stimuleren van het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen. Het is volgens Schiphol niet passend om het sturen op de eigenschappen van vliegtuigen te koppelen aan het aantal passagiers, terwijl er geen verband tussen deze twee zaken bestaat.251 Bovendien is die aanpak volgens Schiphol minder objectief omdat het niet exclusief relateert aan 


	Beoordeling ACM 
	295. De ACM overweegt allereerst ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling dat de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv oordeelt 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 m
	295. De ACM overweegt allereerst ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling dat de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv oordeelt 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 m
	295. De ACM overweegt allereerst ten aanzien van de reikwijdte van haar beoordeling dat de ACM op grond van artikel 8.25f van de Wlv oordeelt 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 m


	 
	296. De ACM begrijpt dat Ryanair van mening is dat milieudifferentiatie in tarieven gebaseerd zou moeten zijn op de bezettingsgraad van vliegtuigen om zo efficiënt gebruik van vliegtoestellen te bevorderen en de uitstoot per passagier te beperken. Schiphol benadrukt dat zij met haar tariefstructuur nastreeft de schoonste en stilste vliegtuigen op de luchthaven aan te trekken.  
	296. De ACM begrijpt dat Ryanair van mening is dat milieudifferentiatie in tarieven gebaseerd zou moeten zijn op de bezettingsgraad van vliegtuigen om zo efficiënt gebruik van vliegtoestellen te bevorderen en de uitstoot per passagier te beperken. Schiphol benadrukt dat zij met haar tariefstructuur nastreeft de schoonste en stilste vliegtuigen op de luchthaven aan te trekken.  
	296. De ACM begrijpt dat Ryanair van mening is dat milieudifferentiatie in tarieven gebaseerd zou moeten zijn op de bezettingsgraad van vliegtuigen om zo efficiënt gebruik van vliegtoestellen te bevorderen en de uitstoot per passagier te beperken. Schiphol benadrukt dat zij met haar tariefstructuur nastreeft de schoonste en stilste vliegtuigen op de luchthaven aan te trekken.  


	 
	297. De ACM stelt vast dat hier sprake is van twee verschillende milieudoelstellingen, te weten emissiebeperking per passagier en emissiebeperking per vliegtuig. Blijkens de aanvraag van Ryanair is zij van mening dat Schiphol de eerste doelstelling zou moeten nastreven. Blijkens de reactie van Schiphol en de behandeling in de hoorzitting streeft zij echter de tweede doelstelling na. Uit de overwegingen in randnummer 
	297. De ACM stelt vast dat hier sprake is van twee verschillende milieudoelstellingen, te weten emissiebeperking per passagier en emissiebeperking per vliegtuig. Blijkens de aanvraag van Ryanair is zij van mening dat Schiphol de eerste doelstelling zou moeten nastreven. Blijkens de reactie van Schiphol en de behandeling in de hoorzitting streeft zij echter de tweede doelstelling na. Uit de overwegingen in randnummer 
	297. De ACM stelt vast dat hier sprake is van twee verschillende milieudoelstellingen, te weten emissiebeperking per passagier en emissiebeperking per vliegtuig. Blijkens de aanvraag van Ryanair is zij van mening dat Schiphol de eerste doelstelling zou moeten nastreven. Blijkens de reactie van Schiphol en de behandeling in de hoorzitting streeft zij echter de tweede doelstelling na. Uit de overwegingen in randnummer 
	297. De ACM stelt vast dat hier sprake is van twee verschillende milieudoelstellingen, te weten emissiebeperking per passagier en emissiebeperking per vliegtuig. Blijkens de aanvraag van Ryanair is zij van mening dat Schiphol de eerste doelstelling zou moeten nastreven. Blijkens de reactie van Schiphol en de behandeling in de hoorzitting streeft zij echter de tweede doelstelling na. Uit de overwegingen in randnummer 
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	 volgt dat de ACM geen bevoegdheid heeft om regulerend op te treden richting Schiphol met als doel Schiphol bepaalde milieudoelstellingen te laten nastreven of daarin prioriteiten te stellen. 



	 
	298. Voorts wijst de ACM op hetgeen overwogen is in de randnummers 
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	, in zoverre hier wordt bevonden dat de criteria voor het NOx-tarief en de tariefdifferentiatie naar geluid in de LTO-tarieven, relevant, objectief en transparant 



	zijn. Hiermee heeft de ACM reeds vastgesteld dat niet is gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Dat Schiphol geen loadfactor hanteert voor deze tarieven doet hier niet aan af. 
	zijn. Hiermee heeft de ACM reeds vastgesteld dat niet is gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Dat Schiphol geen loadfactor hanteert voor deze tarieven doet hier niet aan af. 
	zijn. Hiermee heeft de ACM reeds vastgesteld dat niet is gebleken dat het NOx-tarief in strijd is met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Dat Schiphol geen loadfactor hanteert voor deze tarieven doet hier niet aan af. 


	 
	299. easyJet c.s. voeren aan dat de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening houden met de loadfactor van gebruikers van de luchthaven. De ACM begrijpt hieruit dat easyJet c.s. alle tarieven bedoelen en niet alleen de LTO-tarieven en het NOx-tarief. Volgens easyJet c.s. is het feit dat de tarieven onvoldoende rekening houden met de loadfactor in strijd met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 
	299. easyJet c.s. voeren aan dat de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening houden met de loadfactor van gebruikers van de luchthaven. De ACM begrijpt hieruit dat easyJet c.s. alle tarieven bedoelen en niet alleen de LTO-tarieven en het NOx-tarief. Volgens easyJet c.s. is het feit dat de tarieven onvoldoende rekening houden met de loadfactor in strijd met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 
	299. easyJet c.s. voeren aan dat de tarieven en voorwaarden onvoldoende rekening houden met de loadfactor van gebruikers van de luchthaven. De ACM begrijpt hieruit dat easyJet c.s. alle tarieven bedoelen en niet alleen de LTO-tarieven en het NOx-tarief. Volgens easyJet c.s. is het feit dat de tarieven onvoldoende rekening houden met de loadfactor in strijd met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. 


	 
	300. De ACM overweegt dat artikel 8.25dc, tweede lid van de Wlv, Schiphol er niet toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu.254 Het artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen (zoals Schiphol toepast in de LTO-tarieven) de criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en transparant dienen te zijn. Het feit dat Schiphol geen loadfactor toepast in haar andere t
	300. De ACM overweegt dat artikel 8.25dc, tweede lid van de Wlv, Schiphol er niet toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu.254 Het artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen (zoals Schiphol toepast in de LTO-tarieven) de criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en transparant dienen te zijn. Het feit dat Schiphol geen loadfactor toepast in haar andere t
	300. De ACM overweegt dat artikel 8.25dc, tweede lid van de Wlv, Schiphol er niet toe verplicht om haar tarieven te differentiëren ter bescherming van het milieu.254 Het artikel regelt alleen dat indien voor een differentiatie omwille van milieubescherming wordt gekozen (zoals Schiphol toepast in de LTO-tarieven) de criteria voor deze tariefdifferentiatie die differentiatie moeten kunnen rechtvaardigen en objectief en transparant dienen te zijn. Het feit dat Schiphol geen loadfactor toepast in haar andere t


	254 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021. ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.2.2. 
	254 Uitspraak van het CBb van 14 september 2021. ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.2.2. 
	255 Aanvraag easyJet c.s. (ACM/IN/661743), p. 6. 
	256 Reactie Schiphol (easyJet c.s.) (ACM/IN/666804), p. 13. 

	 
	301. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het onvoldoende rekening houden met de loadfactor in de tarieven in strijd zou zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is de ACM van oordeel dat easyJet c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er sprake zou zijn van discriminerende of onredelijke tarieven. 
	301. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het onvoldoende rekening houden met de loadfactor in de tarieven in strijd zou zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is de ACM van oordeel dat easyJet c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er sprake zou zijn van discriminerende of onredelijke tarieven. 
	301. Voor zover easyJet c.s. aanvoeren dat het onvoldoende rekening houden met de loadfactor in de tarieven in strijd zou zijn met artikel 8.25dc, eerste lid, van de Wlv, is de ACM van oordeel dat easyJet c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er sprake zou zijn van discriminerende of onredelijke tarieven. 


	 
	302. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven strijdig zijn met artikel 8.25dc, eerste lid en tweede lid, van de Wlv. 
	302. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven strijdig zijn met artikel 8.25dc, eerste lid en tweede lid, van de Wlv. 
	302. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven strijdig zijn met artikel 8.25dc, eerste lid en tweede lid, van de Wlv. 


	3.5.6. Tarieven transferpassagiers zijn niet in lijn met milieudoelstellingen 
	Samenvatting van de aanvraag (easyJet c.s.) 
	303. easyJet c.s. stellen dat de korting van 60% voor transferpassagiers, die Schiphol in haar passagierstarieven hanteert, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, omdat het type vliegtuigen dat wordt ingezet op langeafstandsvluchten, ook volgens de cijfers van Schiphol, relatief vervuilender zijn dan vliegtuigen die worden ingezet op O/D-vluchten. Om deze reden stellen easyJet c.s. dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.255 
	303. easyJet c.s. stellen dat de korting van 60% voor transferpassagiers, die Schiphol in haar passagierstarieven hanteert, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, omdat het type vliegtuigen dat wordt ingezet op langeafstandsvluchten, ook volgens de cijfers van Schiphol, relatief vervuilender zijn dan vliegtuigen die worden ingezet op O/D-vluchten. Om deze reden stellen easyJet c.s. dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.255 
	303. easyJet c.s. stellen dat de korting van 60% voor transferpassagiers, die Schiphol in haar passagierstarieven hanteert, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, omdat het type vliegtuigen dat wordt ingezet op langeafstandsvluchten, ook volgens de cijfers van Schiphol, relatief vervuilender zijn dan vliegtuigen die worden ingezet op O/D-vluchten. Om deze reden stellen easyJet c.s. dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv.255 


	Zienswijze Schiphol 
	304. Schiphol stelt dat de differentiatie tussen O/D-passagiers en transferpassagiers samenhangt met het verschil in kosten dat op de luchthaven wordt gemaakt voor faciliteiten voor transferpassagiers enerzijds en voor O/D-passagiers anderzijds. Daarnaast heeft Schiphol een wettelijke en statutaire doelstelling om een hoogwaardig luchtverkeersknooppunt met een hoge netwerkkwaliteit te bevorderen.256 
	304. Schiphol stelt dat de differentiatie tussen O/D-passagiers en transferpassagiers samenhangt met het verschil in kosten dat op de luchthaven wordt gemaakt voor faciliteiten voor transferpassagiers enerzijds en voor O/D-passagiers anderzijds. Daarnaast heeft Schiphol een wettelijke en statutaire doelstelling om een hoogwaardig luchtverkeersknooppunt met een hoge netwerkkwaliteit te bevorderen.256 
	304. Schiphol stelt dat de differentiatie tussen O/D-passagiers en transferpassagiers samenhangt met het verschil in kosten dat op de luchthaven wordt gemaakt voor faciliteiten voor transferpassagiers enerzijds en voor O/D-passagiers anderzijds. Daarnaast heeft Schiphol een wettelijke en statutaire doelstelling om een hoogwaardig luchtverkeersknooppunt met een hoge netwerkkwaliteit te bevorderen.256 


	Beoordeling ACM 
	305. easyJet c.s. voeren allereerst aan dat de differentiatie van de Passenger Service Charge (PSC) tussen Origin/Destination (O/D) passagiers en transferpassagiers, waarbij de PSC lager is voor relatief vervuilende transfervluchten, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, waardoor de tarieven in strijd zouden zijn met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Daarnaast voeren easyJet c.s. aan dat de tarieven onredelijk en discriminatoir zijn en daarmee in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, 
	305. easyJet c.s. voeren allereerst aan dat de differentiatie van de Passenger Service Charge (PSC) tussen Origin/Destination (O/D) passagiers en transferpassagiers, waarbij de PSC lager is voor relatief vervuilende transfervluchten, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, waardoor de tarieven in strijd zouden zijn met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Daarnaast voeren easyJet c.s. aan dat de tarieven onredelijk en discriminatoir zijn en daarmee in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, 
	305. easyJet c.s. voeren allereerst aan dat de differentiatie van de Passenger Service Charge (PSC) tussen Origin/Destination (O/D) passagiers en transferpassagiers, waarbij de PSC lager is voor relatief vervuilende transfervluchten, haaks staat op de duurzaamheidsambities van Schiphol, waardoor de tarieven in strijd zouden zijn met artikel 8.25dc, tweede lid, van de Wlv. Daarnaast voeren easyJet c.s. aan dat de tarieven onredelijk en discriminatoir zijn en daarmee in strijd met artikel 8.25dc, eerste lid, 


	 
	306. Op het punt van easyJet c.s. dat de lagere tarieven voor transferpassagiers haaks staan op de duurzaamheidsambities van Schiphol wijst de ACM op het volgende. Zoals Schiphol aandraagt heeft de NMa onderkend dat Schiphol een zekere vrijheid toekomt bij de bepaling van haar tarieven en voorwaarden, binnen de beperkingen van de wet.257 In haar besluit van 27 juni 2019 heeft de ACM dit bevestigd.258 Dit betekent dat het Schiphol vrij staat om verschillende tarieven voor verschillende diensten in rekening t
	306. Op het punt van easyJet c.s. dat de lagere tarieven voor transferpassagiers haaks staan op de duurzaamheidsambities van Schiphol wijst de ACM op het volgende. Zoals Schiphol aandraagt heeft de NMa onderkend dat Schiphol een zekere vrijheid toekomt bij de bepaling van haar tarieven en voorwaarden, binnen de beperkingen van de wet.257 In haar besluit van 27 juni 2019 heeft de ACM dit bevestigd.258 Dit betekent dat het Schiphol vrij staat om verschillende tarieven voor verschillende diensten in rekening t
	306. Op het punt van easyJet c.s. dat de lagere tarieven voor transferpassagiers haaks staan op de duurzaamheidsambities van Schiphol wijst de ACM op het volgende. Zoals Schiphol aandraagt heeft de NMa onderkend dat Schiphol een zekere vrijheid toekomt bij de bepaling van haar tarieven en voorwaarden, binnen de beperkingen van de wet.257 In haar besluit van 27 juni 2019 heeft de ACM dit bevestigd.258 Dit betekent dat het Schiphol vrij staat om verschillende tarieven voor verschillende diensten in rekening t


	257 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
	257 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
	258 Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al.) (ACM/UIT/515539), rn. 135. 
	259 Besluit RvB NMa d.d. 16 oktober 2007, in zaak 200085 (AirBridge Cargo), rn. 44. 
	260 Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 november 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO5063; zie ook besluit RvB NMa van 14 juli 2009, in zaak 200120 (easyJet). 

	 
	307. In zoverre easyJet c.s. aandragen dat de tarieven voor transferpassagiers onredelijk en discriminatoir zouden zijn wijst de ACM erop dat dit vraagstuk al eerder is behandeld in een besluit van de ACM dat aan bod is gekomen in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak is geconcludeerd dat de diensten voor O/D-passagiers en transferpassagiers waarvoor gedifferentieerde PSC-tarieven worden betaald geen gelijkwaardige diensten betreffen, zodat er geen sprake is van discriminatie. Verder w
	307. In zoverre easyJet c.s. aandragen dat de tarieven voor transferpassagiers onredelijk en discriminatoir zouden zijn wijst de ACM erop dat dit vraagstuk al eerder is behandeld in een besluit van de ACM dat aan bod is gekomen in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak is geconcludeerd dat de diensten voor O/D-passagiers en transferpassagiers waarvoor gedifferentieerde PSC-tarieven worden betaald geen gelijkwaardige diensten betreffen, zodat er geen sprake is van discriminatie. Verder w
	307. In zoverre easyJet c.s. aandragen dat de tarieven voor transferpassagiers onredelijk en discriminatoir zouden zijn wijst de ACM erop dat dit vraagstuk al eerder is behandeld in een besluit van de ACM dat aan bod is gekomen in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak is geconcludeerd dat de diensten voor O/D-passagiers en transferpassagiers waarvoor gedifferentieerde PSC-tarieven worden betaald geen gelijkwaardige diensten betreffen, zodat er geen sprake is van discriminatie. Verder w


	 
	308. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. 
	308. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. 
	308. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven in strijd zijn met artikel 8.25dc, eerste en tweede lid, van de Wlv. 


	3.5.7. Conclusie grond 5 
	309. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	309. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	309. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	3.6. Grond 6: Toepassing kostentoerekeningsysteem  
	3.6.1. Floormanagement- en schoonmaakkosten 
	Inleiding 
	310. Bij de vaststelling van de verrekeningen van verkeer en vervoer over het jaar 2020 wordt de lager dan geconsulteerde omzet verrekend in toekomstige tarieven, met een aftrek voor de bespaarde variabele kosten. In het TS 19-21 is door middel van rekenregels beschreven hoe de besparing van variabele kosten dient te worden bepaald.261 Onder de kosten die verrekend worden vallen onder andere floormanagement en schoonmaak. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen 
	310. Bij de vaststelling van de verrekeningen van verkeer en vervoer over het jaar 2020 wordt de lager dan geconsulteerde omzet verrekend in toekomstige tarieven, met een aftrek voor de bespaarde variabele kosten. In het TS 19-21 is door middel van rekenregels beschreven hoe de besparing van variabele kosten dient te worden bepaald.261 Onder de kosten die verrekend worden vallen onder andere floormanagement en schoonmaak. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen 
	310. Bij de vaststelling van de verrekeningen van verkeer en vervoer over het jaar 2020 wordt de lager dan geconsulteerde omzet verrekend in toekomstige tarieven, met een aftrek voor de bespaarde variabele kosten. In het TS 19-21 is door middel van rekenregels beschreven hoe de besparing van variabele kosten dient te worden bepaald.261 Onder de kosten die verrekend worden vallen onder andere floormanagement en schoonmaak. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen 


	261 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, p. 4 e.v. 
	261 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, p. 4 e.v. 
	262 In het TS is deze benaming gewijzigd in flowmanagement. 
	263 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13. 

	  
	311. Deze grond heeft betrekking op de wijze waarop verschillen tussen raming en realisatie van de kosten van floormanagement en schoonmaak voor het jaar 2020 worden verrekend in toekomstige tarieven. 
	311. Deze grond heeft betrekking op de wijze waarop verschillen tussen raming en realisatie van de kosten van floormanagement en schoonmaak voor het jaar 2020 worden verrekend in toekomstige tarieven. 
	311. Deze grond heeft betrekking op de wijze waarop verschillen tussen raming en realisatie van de kosten van floormanagement en schoonmaak voor het jaar 2020 worden verrekend in toekomstige tarieven. 


	Samenvatting van de aanvraag (KLM Groep)  
	312. KLM Groep voert aan dat uit de financiële verantwoording 2020 van Schiphol blijkt dat Schiphol is afgeweken van de systematiek vastgelegd in het TS 19-21 wat betreft de verrekeningen over 2020 van kosten voor floormanagement262 en schoonmaak. KLM Groep heeft Schiphol hier tijdens de consultatieprocedure vragen over gesteld en Schiphol verzocht om alsnog te verrekenen conform de bepalingen van het TS 19-21. In haar reactie hierop heeft Schiphol aangegeven dat als gevolg van de uitzonderlijke volumedalin
	312. KLM Groep voert aan dat uit de financiële verantwoording 2020 van Schiphol blijkt dat Schiphol is afgeweken van de systematiek vastgelegd in het TS 19-21 wat betreft de verrekeningen over 2020 van kosten voor floormanagement262 en schoonmaak. KLM Groep heeft Schiphol hier tijdens de consultatieprocedure vragen over gesteld en Schiphol verzocht om alsnog te verrekenen conform de bepalingen van het TS 19-21. In haar reactie hierop heeft Schiphol aangegeven dat als gevolg van de uitzonderlijke volumedalin
	312. KLM Groep voert aan dat uit de financiële verantwoording 2020 van Schiphol blijkt dat Schiphol is afgeweken van de systematiek vastgelegd in het TS 19-21 wat betreft de verrekeningen over 2020 van kosten voor floormanagement262 en schoonmaak. KLM Groep heeft Schiphol hier tijdens de consultatieprocedure vragen over gesteld en Schiphol verzocht om alsnog te verrekenen conform de bepalingen van het TS 19-21. In haar reactie hierop heeft Schiphol aangegeven dat als gevolg van de uitzonderlijke volumedalin


	 
	313. KLM Groep begrijpt dat de methodiek gebaseerd op een vaste verrekenfactor 1,5 uit het TS 19-21 kan leiden tot een (significante) discrepantie tussen de verrekeningen en de werkelijke uitgaven. Die mogelijke discrepantie is echter inherent aan het gebruik van een verrekenfactor vergeleken bij verrekeningen op basis van werkelijke kosten. Toch is in het TS 19-21 gekozen voor de toepassing van een vaste verrekenfactor, ook om te garanderen dat eventuele hogere of lagere kosten slechts 
	313. KLM Groep begrijpt dat de methodiek gebaseerd op een vaste verrekenfactor 1,5 uit het TS 19-21 kan leiden tot een (significante) discrepantie tussen de verrekeningen en de werkelijke uitgaven. Die mogelijke discrepantie is echter inherent aan het gebruik van een verrekenfactor vergeleken bij verrekeningen op basis van werkelijke kosten. Toch is in het TS 19-21 gekozen voor de toepassing van een vaste verrekenfactor, ook om te garanderen dat eventuele hogere of lagere kosten slechts 
	313. KLM Groep begrijpt dat de methodiek gebaseerd op een vaste verrekenfactor 1,5 uit het TS 19-21 kan leiden tot een (significante) discrepantie tussen de verrekeningen en de werkelijke uitgaven. Die mogelijke discrepantie is echter inherent aan het gebruik van een verrekenfactor vergeleken bij verrekeningen op basis van werkelijke kosten. Toch is in het TS 19-21 gekozen voor de toepassing van een vaste verrekenfactor, ook om te garanderen dat eventuele hogere of lagere kosten slechts 


	worden doorbelast waar dit in direct verband staat tot aanpassingen in passagiersaantallen. 264 
	worden doorbelast waar dit in direct verband staat tot aanpassingen in passagiersaantallen. 264 
	worden doorbelast waar dit in direct verband staat tot aanpassingen in passagiersaantallen. 264 


	264 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13-14. 
	264 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13-14. 
	265 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 13. 
	266 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 14. 
	267 Aanvraag KLM Groep (ACM/IN/661215), p. 15. 
	268 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 11. 

	 
	314. De verrekenmethodiek voor floormanagement is aangepast voor het nieuwe TS ten opzichte van het TS 19-21. Dat laat echter onverlet dat Schiphol voor de verrekeningen van kosten voor floormanagement over 2020 nog gebonden is aan de methodiek uit het TS 19-21. Volgens KLM Groep moeten gebruikers kunnen uitgaan van de onverkorte toepassing van de systematiek uit het - door Schiphol zelf opgestelde - TS 19-21. Dit geldt temeer ten aanzien van kosten waarvoor juist bewust is gekozen om niet te verrekenen op 
	314. De verrekenmethodiek voor floormanagement is aangepast voor het nieuwe TS ten opzichte van het TS 19-21. Dat laat echter onverlet dat Schiphol voor de verrekeningen van kosten voor floormanagement over 2020 nog gebonden is aan de methodiek uit het TS 19-21. Volgens KLM Groep moeten gebruikers kunnen uitgaan van de onverkorte toepassing van de systematiek uit het - door Schiphol zelf opgestelde - TS 19-21. Dit geldt temeer ten aanzien van kosten waarvoor juist bewust is gekozen om niet te verrekenen op 
	314. De verrekenmethodiek voor floormanagement is aangepast voor het nieuwe TS ten opzichte van het TS 19-21. Dat laat echter onverlet dat Schiphol voor de verrekeningen van kosten voor floormanagement over 2020 nog gebonden is aan de methodiek uit het TS 19-21. Volgens KLM Groep moeten gebruikers kunnen uitgaan van de onverkorte toepassing van de systematiek uit het - door Schiphol zelf opgestelde - TS 19-21. Dit geldt temeer ten aanzien van kosten waarvoor juist bewust is gekozen om niet te verrekenen op 


	 
	315. Daarnaast stelt KLM Groep dat Schiphol ook wat betreft schoonmaakkosten is afgeweken van de in het TS 19-21 voorgeschreven verrekenmethodiek. Schiphol heeft tijdens de consultatieprocedure toegelicht dat de passagiersaantallen in 2020 dermate laag waren dat zij buiten de staffels vielen die met de schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Op dit punt sloten de regels van het TS 19-21 dus niet meer aan bij de realiteit. Schiphol heeft daarom het totale verschil tussen geconsulteerde schoonmaakkosten en w
	315. Daarnaast stelt KLM Groep dat Schiphol ook wat betreft schoonmaakkosten is afgeweken van de in het TS 19-21 voorgeschreven verrekenmethodiek. Schiphol heeft tijdens de consultatieprocedure toegelicht dat de passagiersaantallen in 2020 dermate laag waren dat zij buiten de staffels vielen die met de schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Op dit punt sloten de regels van het TS 19-21 dus niet meer aan bij de realiteit. Schiphol heeft daarom het totale verschil tussen geconsulteerde schoonmaakkosten en w
	315. Daarnaast stelt KLM Groep dat Schiphol ook wat betreft schoonmaakkosten is afgeweken van de in het TS 19-21 voorgeschreven verrekenmethodiek. Schiphol heeft tijdens de consultatieprocedure toegelicht dat de passagiersaantallen in 2020 dermate laag waren dat zij buiten de staffels vielen die met de schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Op dit punt sloten de regels van het TS 19-21 dus niet meer aan bij de realiteit. Schiphol heeft daarom het totale verschil tussen geconsulteerde schoonmaakkosten en w


	 
	316. KLM Groep meent dat Schiphol hierbij uitgaat van een verkeerde lezing van het TS 19-21. Het TS 19-21 verwijst naar een verrekenfactor van "1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal". Dit betekent echter niet dat simpelweg moet worden uitgegaan van de werkelijke meer/minderwerk kosten. Immers, in dat geval zou geen verrekenfactor nodig zijn. De verrekenfactor slaat nog steeds op het verschil tussen het contractueel overeengekomen (en geconsulteerd) aantal pass
	316. KLM Groep meent dat Schiphol hierbij uitgaat van een verkeerde lezing van het TS 19-21. Het TS 19-21 verwijst naar een verrekenfactor van "1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal". Dit betekent echter niet dat simpelweg moet worden uitgegaan van de werkelijke meer/minderwerk kosten. Immers, in dat geval zou geen verrekenfactor nodig zijn. De verrekenfactor slaat nog steeds op het verschil tussen het contractueel overeengekomen (en geconsulteerd) aantal pass
	316. KLM Groep meent dat Schiphol hierbij uitgaat van een verkeerde lezing van het TS 19-21. Het TS 19-21 verwijst naar een verrekenfactor van "1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal". Dit betekent echter niet dat simpelweg moet worden uitgegaan van de werkelijke meer/minderwerk kosten. Immers, in dat geval zou geen verrekenfactor nodig zijn. De verrekenfactor slaat nog steeds op het verschil tussen het contractueel overeengekomen (en geconsulteerd) aantal pass


	Zienswijze Schiphol 
	317. Schiphol heeft tijdens het consultatieproces aangegeven dat zij zich begin 2020 geconfronteerd zag met een situatie waarin de onderdelen van het TS 19-21 over floormanagement en schoonmaak niet voorzagen, en die niet langer aansloten bij de nieuwe marktrealiteit. De COVID-19 pandemie kwam duidelijk niet overeen met de toenmalige situatie en de toen verwachte omstandigheden. De letterlijke toepassing van het TS 19-21 op de kosten voor floormanagement zou leiden tot ongerijmde (en evident onbedoelde) gev
	317. Schiphol heeft tijdens het consultatieproces aangegeven dat zij zich begin 2020 geconfronteerd zag met een situatie waarin de onderdelen van het TS 19-21 over floormanagement en schoonmaak niet voorzagen, en die niet langer aansloten bij de nieuwe marktrealiteit. De COVID-19 pandemie kwam duidelijk niet overeen met de toenmalige situatie en de toen verwachte omstandigheden. De letterlijke toepassing van het TS 19-21 op de kosten voor floormanagement zou leiden tot ongerijmde (en evident onbedoelde) gev
	317. Schiphol heeft tijdens het consultatieproces aangegeven dat zij zich begin 2020 geconfronteerd zag met een situatie waarin de onderdelen van het TS 19-21 over floormanagement en schoonmaak niet voorzagen, en die niet langer aansloten bij de nieuwe marktrealiteit. De COVID-19 pandemie kwam duidelijk niet overeen met de toenmalige situatie en de toen verwachte omstandigheden. De letterlijke toepassing van het TS 19-21 op de kosten voor floormanagement zou leiden tot ongerijmde (en evident onbedoelde) gev


	 
	318. Schiphol licht toe zich om die reden gemeld te hebben bij de ACM om de situatie te bespreken. De ACM heeft hierop laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest houden op de naleving van de anderhalvemeter-regel op de luchthaven en omdat werkprocessen hierop moesten worden aangepast. De ACM heeft laten weten geen bezwaren te hebben tege
	318. Schiphol licht toe zich om die reden gemeld te hebben bij de ACM om de situatie te bespreken. De ACM heeft hierop laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest houden op de naleving van de anderhalvemeter-regel op de luchthaven en omdat werkprocessen hierop moesten worden aangepast. De ACM heeft laten weten geen bezwaren te hebben tege
	318. Schiphol licht toe zich om die reden gemeld te hebben bij de ACM om de situatie te bespreken. De ACM heeft hierop laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest houden op de naleving van de anderhalvemeter-regel op de luchthaven en omdat werkprocessen hierop moesten worden aangepast. De ACM heeft laten weten geen bezwaren te hebben tege


	269 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 11-12. 
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	272 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 

	 
	319. Ook voor schoonmaak bleek het TS 19-21 niet meer passend voor de herziene afspraken die Schiphol met de schoonmaakpartijen in 2020 heeft moeten maken als gevolg van de COVID-19 pandemie. De passagiersaantallen waren in dat jaar dermate laag dat deze buiten de staffels vielen die eerder met schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Schiphol licht toe dat de contractuele ondergrens van de staffels boven de volumes lag die werden gerealiseerd in de nieuwe marktsituatie. Schiphol moest daarom nieuwe afsprak
	319. Ook voor schoonmaak bleek het TS 19-21 niet meer passend voor de herziene afspraken die Schiphol met de schoonmaakpartijen in 2020 heeft moeten maken als gevolg van de COVID-19 pandemie. De passagiersaantallen waren in dat jaar dermate laag dat deze buiten de staffels vielen die eerder met schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Schiphol licht toe dat de contractuele ondergrens van de staffels boven de volumes lag die werden gerealiseerd in de nieuwe marktsituatie. Schiphol moest daarom nieuwe afsprak
	319. Ook voor schoonmaak bleek het TS 19-21 niet meer passend voor de herziene afspraken die Schiphol met de schoonmaakpartijen in 2020 heeft moeten maken als gevolg van de COVID-19 pandemie. De passagiersaantallen waren in dat jaar dermate laag dat deze buiten de staffels vielen die eerder met schoonmaakpartijen waren overeengekomen. Schiphol licht toe dat de contractuele ondergrens van de staffels boven de volumes lag die werden gerealiseerd in de nieuwe marktsituatie. Schiphol moest daarom nieuwe afsprak


	 
	320. Door de herziening van de contractuele afspraken was het contractueel overeengekomen aantal passagiers niet langer gelijk aan het geconsulteerd aantal passagiers, terwijl in de tekst van het TS 19-21 de afwijking tussen gerealiseerd en gecontracteerde (ofwel geconsulteerde) aantal passagiers wel als uitgangspunt wordt genomen voor de eindafrekening, ofwel verrekening, van meer/minderwerk. Bovendien stelt Schiphol dat er door de herziene afspraken niet langer het meer/minderwerk kon worden vastgesteld o
	320. Door de herziening van de contractuele afspraken was het contractueel overeengekomen aantal passagiers niet langer gelijk aan het geconsulteerd aantal passagiers, terwijl in de tekst van het TS 19-21 de afwijking tussen gerealiseerd en gecontracteerde (ofwel geconsulteerde) aantal passagiers wel als uitgangspunt wordt genomen voor de eindafrekening, ofwel verrekening, van meer/minderwerk. Bovendien stelt Schiphol dat er door de herziene afspraken niet langer het meer/minderwerk kon worden vastgesteld o
	320. Door de herziening van de contractuele afspraken was het contractueel overeengekomen aantal passagiers niet langer gelijk aan het geconsulteerd aantal passagiers, terwijl in de tekst van het TS 19-21 de afwijking tussen gerealiseerd en gecontracteerde (ofwel geconsulteerde) aantal passagiers wel als uitgangspunt wordt genomen voor de eindafrekening, ofwel verrekening, van meer/minderwerk. Bovendien stelt Schiphol dat er door de herziene afspraken niet langer het meer/minderwerk kon worden vastgesteld o


	 
	321. Schiphol voert aan dat zij door het aantoonbare verschil tussen geconsulteerde en gerealiseerde schoonmaakkosten te verrekenen, heeft gehandeld op basis van de meest logische uitleg van het TS 19-21 gelet op de situatie die was ontstaan. In het TS 19-21 staat dat voor de aantoonbare meer/minderwerk kosten een verrekenfactor wordt toegepast van 1,0. Door het afrekenen van het feitelijke verschil tussen budget en daadwerkelijke uitgaven is op de meest passende wijze invulling gegeven aan het afrekenen va
	321. Schiphol voert aan dat zij door het aantoonbare verschil tussen geconsulteerde en gerealiseerde schoonmaakkosten te verrekenen, heeft gehandeld op basis van de meest logische uitleg van het TS 19-21 gelet op de situatie die was ontstaan. In het TS 19-21 staat dat voor de aantoonbare meer/minderwerk kosten een verrekenfactor wordt toegepast van 1,0. Door het afrekenen van het feitelijke verschil tussen budget en daadwerkelijke uitgaven is op de meest passende wijze invulling gegeven aan het afrekenen va
	321. Schiphol voert aan dat zij door het aantoonbare verschil tussen geconsulteerde en gerealiseerde schoonmaakkosten te verrekenen, heeft gehandeld op basis van de meest logische uitleg van het TS 19-21 gelet op de situatie die was ontstaan. In het TS 19-21 staat dat voor de aantoonbare meer/minderwerk kosten een verrekenfactor wordt toegepast van 1,0. Door het afrekenen van het feitelijke verschil tussen budget en daadwerkelijke uitgaven is op de meest passende wijze invulling gegeven aan het afrekenen va


	 
	322. Bovendien stelt Schiphol dat zij op transparante wijze aan gebruikers heeft gerapporteerd over de manier waarop kosten voor floormanagement en schoonmaak worden doorbelast in de tarieven.273 
	322. Bovendien stelt Schiphol dat zij op transparante wijze aan gebruikers heeft gerapporteerd over de manier waarop kosten voor floormanagement en schoonmaak worden doorbelast in de tarieven.273 
	322. Bovendien stelt Schiphol dat zij op transparante wijze aan gebruikers heeft gerapporteerd over de manier waarop kosten voor floormanagement en schoonmaak worden doorbelast in de tarieven.273 


	273 Reactie Schiphol (KLM Groep) (ACM/IN/666799), p. 12. 
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	Beoordeling ACM 
	323. De verrekeningen van de kosten van floormanagement en reiniging stelt Schiphol vast in de “Financiële verantwoording Schiphol”. KLM Groep stelt dat de verrekeningen van deze kosten over het jaar 2020 in strijd met de bepalingen van het TS 19-21 heeft plaatsgevonden. 
	323. De verrekeningen van de kosten van floormanagement en reiniging stelt Schiphol vast in de “Financiële verantwoording Schiphol”. KLM Groep stelt dat de verrekeningen van deze kosten over het jaar 2020 in strijd met de bepalingen van het TS 19-21 heeft plaatsgevonden. 
	323. De verrekeningen van de kosten van floormanagement en reiniging stelt Schiphol vast in de “Financiële verantwoording Schiphol”. KLM Groep stelt dat de verrekeningen van deze kosten over het jaar 2020 in strijd met de bepalingen van het TS 19-21 heeft plaatsgevonden. 


	Floormanagement 
	324. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen worden geleid. In het TS 19-21 is bepaald dat tot 3% passagiersgroei (dan wel 3% passagiersdaling) ten opzichte van de geconsulteerde passagiersaantallen er geen extra (dan wel minder) inzet nodig is van het floormanagement. Verder is bepaald dat op het moment dat de passagiersgroei buiten de bandbreedte van 3% uitkomt, de inzet van floormanagement disproportioneel zal wijzigen doordat op dat moment (een) extra team(s
	324. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen worden geleid. In het TS 19-21 is bepaald dat tot 3% passagiersgroei (dan wel 3% passagiersdaling) ten opzichte van de geconsulteerde passagiersaantallen er geen extra (dan wel minder) inzet nodig is van het floormanagement. Verder is bepaald dat op het moment dat de passagiersgroei buiten de bandbreedte van 3% uitkomt, de inzet van floormanagement disproportioneel zal wijzigen doordat op dat moment (een) extra team(s
	324. Floormanagement zorgt ervoor dat de passagiersprocessen in de Terminal in goede banen worden geleid. In het TS 19-21 is bepaald dat tot 3% passagiersgroei (dan wel 3% passagiersdaling) ten opzichte van de geconsulteerde passagiersaantallen er geen extra (dan wel minder) inzet nodig is van het floormanagement. Verder is bepaald dat op het moment dat de passagiersgroei buiten de bandbreedte van 3% uitkomt, de inzet van floormanagement disproportioneel zal wijzigen doordat op dat moment (een) extra team(s


	 
	325. In de reactie op de aanvraag van KLM Groep heeft Schiphol gesteld dat zij zich gemeld had bij de ACM om de ontstane situatie te bespreken. De toepassing van de rekenregel zou voor het jaar 2020 leiden tot negatieve kosten voor Floormanagement. De ACM heeft hierop - zoals Schiphol stelt - laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest hou
	325. In de reactie op de aanvraag van KLM Groep heeft Schiphol gesteld dat zij zich gemeld had bij de ACM om de ontstane situatie te bespreken. De toepassing van de rekenregel zou voor het jaar 2020 leiden tot negatieve kosten voor Floormanagement. De ACM heeft hierop - zoals Schiphol stelt - laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest hou
	325. In de reactie op de aanvraag van KLM Groep heeft Schiphol gesteld dat zij zich gemeld had bij de ACM om de ontstane situatie te bespreken. De toepassing van de rekenregel zou voor het jaar 2020 leiden tot negatieve kosten voor Floormanagement. De ACM heeft hierop - zoals Schiphol stelt - laten weten dat zij het vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden niet realistisch vond om meer dan 100% van het budget af te rekenen, temeer niet omdat het floormanagement onder andere toezicht moest hou


	 
	326. De tarieven dienen te voldoen aan de eis van kostenoriëntatie. De ACM overweegt dat de toepassing van de rekenregel volgens het TS 19-21 zou leiden tot een evident onrealistische uitkomst (negatieve kosten) en waarbij niet meer aan de eis van kostenoriëntatie zou worden voldaan. De rekenregel weerspiegelt het werkelijk verband tussen passagiers en kosten bij een beperkt verschil tussen raming en realisatie van het aantal passagiers. Onder “normale” omstandigheden is het verschil in aantal passagiers tu
	326. De tarieven dienen te voldoen aan de eis van kostenoriëntatie. De ACM overweegt dat de toepassing van de rekenregel volgens het TS 19-21 zou leiden tot een evident onrealistische uitkomst (negatieve kosten) en waarbij niet meer aan de eis van kostenoriëntatie zou worden voldaan. De rekenregel weerspiegelt het werkelijk verband tussen passagiers en kosten bij een beperkt verschil tussen raming en realisatie van het aantal passagiers. Onder “normale” omstandigheden is het verschil in aantal passagiers tu
	326. De tarieven dienen te voldoen aan de eis van kostenoriëntatie. De ACM overweegt dat de toepassing van de rekenregel volgens het TS 19-21 zou leiden tot een evident onrealistische uitkomst (negatieve kosten) en waarbij niet meer aan de eis van kostenoriëntatie zou worden voldaan. De rekenregel weerspiegelt het werkelijk verband tussen passagiers en kosten bij een beperkt verschil tussen raming en realisatie van het aantal passagiers. Onder “normale” omstandigheden is het verschil in aantal passagiers tu


	baseren op het verschil tussen de geraamde en de werkelijk gerealiseerde kosten. Op deze wijze wordt alsnog voldaan aan de eis van kostenoriëntatie. 
	baseren op het verschil tussen de geraamde en de werkelijk gerealiseerde kosten. Op deze wijze wordt alsnog voldaan aan de eis van kostenoriëntatie. 
	baseren op het verschil tussen de geraamde en de werkelijk gerealiseerde kosten. Op deze wijze wordt alsnog voldaan aan de eis van kostenoriëntatie. 


	 
	327. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	327. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	327. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	Schoonmaak  
	328. In het TS 19-21 is over de verrekeningen van schoonmaakkosten bepaald: 
	328. In het TS 19-21 is over de verrekeningen van schoonmaakkosten bepaald: 
	328. In het TS 19-21 is over de verrekeningen van schoonmaakkosten bepaald: 


	 
	“In de huidige situatie bestaat een directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van schoonmaakdienstverlening.” 
	[…] 
	“De verrekening wordt bepaald op basis van het verschil tussen de contractueel overeengekomen aantal passagiers (is gelijk aan het aantal geconsulteerde passagiers) en het gerealiseerd aantal passagiers in het desbetreffende kalenderjaar. (…) Op basis van de huidige contractafspraken voor het TS 19-21 is de verrekenfactor vastgesteld op 1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten voor de schoonmaakkosten in de Terminal.”274 
	274 Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol 2019-2021, p. 49. 
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	275 Reactie Schiphol op eerste vragenlijst ACM (ACM/IN/675088), p. 1-2. 

	 
	329. Dat de verrekenfactor is vastgesteld op “1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten” betekent dat het feitelijk meer- of minderwerk voor schoonmaak wordt verrekend op basis van de werkelijke meer- of minderkosten. 
	329. Dat de verrekenfactor is vastgesteld op “1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten” betekent dat het feitelijk meer- of minderwerk voor schoonmaak wordt verrekend op basis van de werkelijke meer- of minderkosten. 
	329. Dat de verrekenfactor is vastgesteld op “1,0 van de aantoonbare meer/minderwerk kosten” betekent dat het feitelijk meer- of minderwerk voor schoonmaak wordt verrekend op basis van de werkelijke meer- of minderkosten. 


	 
	330. De realisatie van het aantal passagiers viel in 2020 ver onder de laagste staffels die Schiphol contractueel met de schoonmaakbedrijven was overeengekomen. Daardoor gold de directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van schoonmaakdienstverlening niet meer. 
	330. De realisatie van het aantal passagiers viel in 2020 ver onder de laagste staffels die Schiphol contractueel met de schoonmaakbedrijven was overeengekomen. Daardoor gold de directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van schoonmaakdienstverlening niet meer. 
	330. De realisatie van het aantal passagiers viel in 2020 ver onder de laagste staffels die Schiphol contractueel met de schoonmaakbedrijven was overeengekomen. Daardoor gold de directe relatie tussen passagiersaanbod en benodigde inzet van schoonmaakdienstverlening niet meer. 


	 
	331. Als gevolg van deze terugval van het aantal passagiers heeft Schiphol onderhandeld met de schoonmaakbedrijven om de bestaande contracten open te breken. Het resultaat hiervan is dat Schiphol nieuwe contracten afgesloten heeft op basis van lagere passagiersaantallen en daarnaast een verlaging van schoonmaakkosten. Op basis van de realisatie van de nieuwe contracten kunnen de aantoonbare minderwerk kosten worden bepaald.275 
	331. Als gevolg van deze terugval van het aantal passagiers heeft Schiphol onderhandeld met de schoonmaakbedrijven om de bestaande contracten open te breken. Het resultaat hiervan is dat Schiphol nieuwe contracten afgesloten heeft op basis van lagere passagiersaantallen en daarnaast een verlaging van schoonmaakkosten. Op basis van de realisatie van de nieuwe contracten kunnen de aantoonbare minderwerk kosten worden bepaald.275 
	331. Als gevolg van deze terugval van het aantal passagiers heeft Schiphol onderhandeld met de schoonmaakbedrijven om de bestaande contracten open te breken. Het resultaat hiervan is dat Schiphol nieuwe contracten afgesloten heeft op basis van lagere passagiersaantallen en daarnaast een verlaging van schoonmaakkosten. Op basis van de realisatie van de nieuwe contracten kunnen de aantoonbare minderwerk kosten worden bepaald.275 


	 
	332. Op basis van de regel in het TS 19-21 over de verrekeningen van schoonmaakkosten is de ACM van oordeel dat Schiphol de schoonmaakkosten op correcte wijze heeft verrekend. 
	332. Op basis van de regel in het TS 19-21 over de verrekeningen van schoonmaakkosten is de ACM van oordeel dat Schiphol de schoonmaakkosten op correcte wijze heeft verrekend. 
	332. Op basis van de regel in het TS 19-21 over de verrekeningen van schoonmaakkosten is de ACM van oordeel dat Schiphol de schoonmaakkosten op correcte wijze heeft verrekend. 


	 
	333. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	333. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	333. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	  
	3.6.2. Seamless Flow 
	Inleiding 
	334. Seamless Flow is een project van Schiphol, overheid en luchtvaartmaatschappijen. Doel is het creëren van een ‘naadloos’ passagiersproces. Hiervoor kunnen passagiers vrijwillig deelnemen aan het reizen met biometrie, zodat tijdens het gehele passagiersproces (security, grens en boarden) het aanbieden van reisdocumenten niet meer nodig is. 
	334. Seamless Flow is een project van Schiphol, overheid en luchtvaartmaatschappijen. Doel is het creëren van een ‘naadloos’ passagiersproces. Hiervoor kunnen passagiers vrijwillig deelnemen aan het reizen met biometrie, zodat tijdens het gehele passagiersproces (security, grens en boarden) het aanbieden van reisdocumenten niet meer nodig is. 
	334. Seamless Flow is een project van Schiphol, overheid en luchtvaartmaatschappijen. Doel is het creëren van een ‘naadloos’ passagiersproces. Hiervoor kunnen passagiers vrijwillig deelnemen aan het reizen met biometrie, zodat tijdens het gehele passagiersproces (security, grens en boarden) het aanbieden van reisdocumenten niet meer nodig is. 


	Samenvatting van de aanvraag (KLM Groep) 
	335. KLM Groep stelt dat Schiphol geen kosten mag doorberekenen aan luchtvaartactiviteiten die voortvloeien uit het project Seamless Flow, omdat zij en BARIN eerder hebben laten weten niet langer deel te nemen aan dit gezamenlijke project omdat volgens hen sprake is van mismanagement. Uitzondering hierop is de uitrol van het Europese Entry/Exit Systeem (EES). EES is een geautomatiseerd systeem dat de Europese Unie gaat inzetten voor de automatische monitoring van grensoverschrijdingen door reizigers van der
	335. KLM Groep stelt dat Schiphol geen kosten mag doorberekenen aan luchtvaartactiviteiten die voortvloeien uit het project Seamless Flow, omdat zij en BARIN eerder hebben laten weten niet langer deel te nemen aan dit gezamenlijke project omdat volgens hen sprake is van mismanagement. Uitzondering hierop is de uitrol van het Europese Entry/Exit Systeem (EES). EES is een geautomatiseerd systeem dat de Europese Unie gaat inzetten voor de automatische monitoring van grensoverschrijdingen door reizigers van der
	335. KLM Groep stelt dat Schiphol geen kosten mag doorberekenen aan luchtvaartactiviteiten die voortvloeien uit het project Seamless Flow, omdat zij en BARIN eerder hebben laten weten niet langer deel te nemen aan dit gezamenlijke project omdat volgens hen sprake is van mismanagement. Uitzondering hierop is de uitrol van het Europese Entry/Exit Systeem (EES). EES is een geautomatiseerd systeem dat de Europese Unie gaat inzetten voor de automatische monitoring van grensoverschrijdingen door reizigers van der


	 
	336. Schiphol heeft naar aanleiding van de zienswijze van KLM Groep in de consultatieronde aangegeven een oplevering van activa uit het Seamless Flow project te verwachten, maar het is volgens KLM Groep niet duidelijk welke activa dit betreft en of het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode waarin de luchtvaartsector dit project nog wel ondersteunde of in de periode daarna. KLM Groep verzoekt de ACM hier onderzoek naar te doen. 
	336. Schiphol heeft naar aanleiding van de zienswijze van KLM Groep in de consultatieronde aangegeven een oplevering van activa uit het Seamless Flow project te verwachten, maar het is volgens KLM Groep niet duidelijk welke activa dit betreft en of het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode waarin de luchtvaartsector dit project nog wel ondersteunde of in de periode daarna. KLM Groep verzoekt de ACM hier onderzoek naar te doen. 
	336. Schiphol heeft naar aanleiding van de zienswijze van KLM Groep in de consultatieronde aangegeven een oplevering van activa uit het Seamless Flow project te verwachten, maar het is volgens KLM Groep niet duidelijk welke activa dit betreft en of het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode waarin de luchtvaartsector dit project nog wel ondersteunde of in de periode daarna. KLM Groep verzoekt de ACM hier onderzoek naar te doen. 


	 
	337. De kosten van het EES, dat te maken heeft met grenscontrole, dienen volledig te worden toegerekend aan Security en Schiphol mag volgens KLM Groep alleen de kosten van de luchthaven doorberekenen, en niet van de algemene implementatie van het EES. Uit de van Schiphol ontvangen informatie is het KLM Groep niet duidelijk of aan deze eis wordt voldaan. KLM Groep verzoekt de ACM te onderzoeken of de tarieven voldoen aan de wettelijke eisen van redelijkheid en kostenoriëntatie.276 
	337. De kosten van het EES, dat te maken heeft met grenscontrole, dienen volledig te worden toegerekend aan Security en Schiphol mag volgens KLM Groep alleen de kosten van de luchthaven doorberekenen, en niet van de algemene implementatie van het EES. Uit de van Schiphol ontvangen informatie is het KLM Groep niet duidelijk of aan deze eis wordt voldaan. KLM Groep verzoekt de ACM te onderzoeken of de tarieven voldoen aan de wettelijke eisen van redelijkheid en kostenoriëntatie.276 
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	3.7. Grond 7: Tarievenbenchmark 
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	3.7.2. Conclusie grond 7 
	371. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
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	3.8. Grond 8: Tarieven H/M-pier 
	3.8.1. De tarieven van de H/M-pier zijn onredelijk 
	Inleiding  
	372. De luchthaven Schiphol beschikt over verschillende pieren waarvan de luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken. Pier A is in ontwikkeling en wordt naar verwachting in 2024 in gebruik genomen.301 Pier B, C en D worden voornamelijk gebruikt voor korteafstandsvluchten binnen Europa. Pier E, F en G worden voornamelijk gebruikt voor langeafstandsvluchten buiten Europa. Pier H en M zijn speciaal ingericht voor lowcost luchtvaartmaatschappijen, waarbij een splitsing is gemaakt tussen een Schengendeel (M) 
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	303 De bezwaren met betrekking tot de H/M pier zijn alleen namens easyJet naar voren gebracht en niet namens TUI en Corendon, omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen gebruik maken van de H/M pier. 

	 
	373. De pieren beschikking naar gelang het doel over verschillende voorzieningen. Zo beschikt de H/M-pier over zogenaamde Quick Turnaround Concepts, waarmee de tijd tussen twee vluchten kan worden verminderd. De toewijzing van de beschikbare infrastructuur op de pieren aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen vindt plaats volgens de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (Hierna: RASAS).  
	373. De pieren beschikking naar gelang het doel over verschillende voorzieningen. Zo beschikt de H/M-pier over zogenaamde Quick Turnaround Concepts, waarmee de tijd tussen twee vluchten kan worden verminderd. De toewijzing van de beschikbare infrastructuur op de pieren aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen vindt plaats volgens de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (Hierna: RASAS).  
	373. De pieren beschikking naar gelang het doel over verschillende voorzieningen. Zo beschikt de H/M-pier over zogenaamde Quick Turnaround Concepts, waarmee de tijd tussen twee vluchten kan worden verminderd. De toewijzing van de beschikbare infrastructuur op de pieren aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen vindt plaats volgens de Regulation Aircraft Stand Allocation Schiphol (Hierna: RASAS).  


	Samenvatting van de aanvraag (easyJet) 
	374. easyJet303 stelt dat zij zich niet kan vinden in het feit dat zij als gebruiker van pier H/M per passagier dezelfde (PSC) tarieven betaalt als gebruikers van andere delen van de luchthaven, gelet op de aanzienlijke verschillen in de kwaliteit en infrastructuur tussen pier H/M en de overige delen. Ook stelt easyJet dat zij niet gehouden zou moeten zijn om bij te dragen aan uitbreiding, onderhoud en verbeteringen van andere delen van de luchthaven (zoals de A-Pier), terwijl Schiphol nalaat om te invester
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	de pier waarvan zij wel gebruik maakt. Volgens easyJet maakt dit de tarieven en voorwaarden onredelijk en in strijd met artikel 8.25dc. eerste lid, van de Wlv.304 
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	304 Aanvraag easyJet c.s., p. 7. 
	304 Aanvraag easyJet c.s., p. 7. 
	305 Reactie Schiphol op aanvraag easyJet c.s., p. 14. 
	306 ECLI:NL:CBB:2021:878, r.o. 6.5.2. 
	307 Reactie Schiphol op aanvraag easyJet c.s. p. 14; ADP 2022-2026 p. 128. 
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	309 Besluit van de ACM van 27 juni 2019 (easyJet et al vs Schiphol). Kenmerk: ACM/UIT/515015, randnummers 115-189. 
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	Zienswijze Schiphol 
	375. Schiphol stelt ten aanzien van het eerste punt dat als uitgangspunt geldt dat het kwaliteitsniveau op de gehele luchthaven gelijk is en dat de toewijzing van de infrastructuur aan luchtvaartmaatschappijen gebeurt op basis van het RASAS, dat berust op objectieve en transparante criteria.305 Schiphol verwijst hierbij naar de uitspraak van het CBb van 14 september 2021.306 Daarnaast stelt Schiphol te werken aan een oplossing voor de uitbreiding van Lounge 4, hetgeen ook aan easyJet c.s. gecommuniceerd is 
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	376. Wat betreft de bijdrage aan de A-Pier stelt Schiphol dat de tarieven zijn gebaseerd op basis van de beschikbaarheid van gezamenlijk te gebruiken infrastructuur en faciliteiten (common use). De A-Pier zal vanaf 2024 hiervan onderdeel uitmaken en andere delen van het terminalcomplex ontlasten. Ook hier wijst Schiphol op het RASAS en het feit dat het CBb in de eerdergenoemde uitspraak heeft bevestigd dat de wijze waarop Schiphol haar tariefstructuur heeft ingericht voldoet aan de Wlv.308 
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	Beoordeling ACM 
	377. In 2018 heeft easyJet een aanvraag bij de ACM ingediend waarin zij betoogde dat het feit dat geen gedifferentieerd PSC-tarief in rekening wordt gebracht voor luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de H/M-pier in strijd is met het vereiste van redelijkheid als verwoord in artikel 8.25dc, eerste lid van de Wlv. De ACM heeft naar aanleiding van deze aanvraag een vergelijking uitgevoerd van de beschikbare passagiersvoorzieningen voor passagiers die gebruikmaken van de H-pier en de M-pier en de ander
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	378. Over de stelling van easyJet dat Schiphol niet investeert in de H/M-pier en wel in de A-Pier overweegt de ACM als volgt. Zoals de ACM heeft overwogen in haar besluit van 27 juni 2019, hebben verschillen in investeringsbedragen als zodanig geen 
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	rechtstreekse relatie met kosten- of kwaliteitsverschillen.311 Voor zover er een relatie bestaat tussen investeringen en de beschikbaarheid van passagiersvoorzieningen, heeft de ACM dit meegewogen in de eerdergenoemde beoordeling of het redelijk is dat Schiphol een gelijk passagierstarief hanteert voor passagiers die vertrekken vanaf de H/M-pier als voor passagiers die vertrekken van de overige pieren. Ook in dit licht ziet de ACM – gelet op haar eerdere besluit – geen aanleiding om te oordelen dat het PSC-
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	379. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat de tarieven en voorwaarden onredelijk en in strijd zijn met artikel 8.25dc eerste lid, van de Wlv.  
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	3.8.2. Conclusie grond 8 
	380. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	380. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 
	380. De ACM concludeert dat deze grond niet slaagt. 


	  
	4. Conclusie beoordeling aanvragen 
	381. De ACM komt tot de conclusie dat de gronden 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 ongegrond zijn. Grond 3 is gedeeltelijk gegrond, voor zover deze ziet op het feit dat Schiphol over de ‘initiatieven’ Terminal South en Rail-Air connection niet de informatie heeft verstrekt die zij had moeten aanleveren op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bels. Voor het overige is grond 3 ongegrond. 
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	382. De ACM dient vervolgens te besluiten welke gevolgen zij verbindt aan de schending door Schiphol van artikel 16, aanhef en eerste lid en onder c van het Bels. 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. 
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	383. 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 Wlv 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 Wlv, neergelegd i
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	384. Vooropgesteld moet worden dat artikel 16 van het Bels een nadere uitwerking betreft van de consultatieregeling van artikel 8.25e, zesde lid, van de Wlv. Deze bepaling uit het Bels is – zo blijkt uit de NvT312 – 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 Bels heeft aangeleverd, kan echt
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	 van dit besluit. 


	 
	385. De ‘initiatieven’ Terminal South en Rail-Air connection hebben geen effect op de tarieven voor de tariefperiode 2022-2024, omdat deze initiatieven in deze periode een effect hebben op de netto kosten van 0 euro.313 Hiermee zou een opdracht aan Schiphol om de tarieven en voorwaarden opnieuw vast te stellen geen effect hebben op de tarieven. 
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	386. Nu het alsnog opstellen en aanleveren van de informatie bedoeld in artikel 16, eerste lid, en onder c, van het Bels geen 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 Wlv 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 
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	5. Besluit 
	387. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat hetgeen aanvragers hebben aangevoerd tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol per 1 april 2022 geen grond biedt voor de conclusie dat deze in strijd zouden zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. 
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	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. 
	  
	Bijlage 1: Juridisch kader 
	1. Wet luchtvaart (Wlv) 
	1. Art. 8.1b, eerste lid, van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
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	1. In deze titel wordt verstaan onder: 
	1. In deze titel wordt verstaan onder: 
	1. In deze titel wordt verstaan onder: 


	[…] 
	gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij; 
	[…] 
	representatieve organisatie: een bij ministeriële regeling aangewezen rechtspersoon die de belangen vertegenwoordigt van gebruikers;  
	 
	2. Art. 8.25d van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
	2. Art. 8.25d van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
	2. Art. 8.25d van de Wlv luidt, voor zover relevant: 


	 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt eenmaal per drie jaar de tarieven en voorwaarden voor de eerstkomende periode van drie jaar vast voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers. 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt eenmaal per drie jaar de tarieven en voorwaarden voor de eerstkomende periode van drie jaar vast voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers. 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt eenmaal per drie jaar de tarieven en voorwaarden voor de eerstkomende periode van drie jaar vast voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers. 

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

	3. De in het eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden treden op 1 april in werking. 
	3. De in het eerste lid, bedoelde tarieven en voorwaarden treden op 1 april in werking. 

	4. […] 
	4. […] 

	LI
	LBody
	Span
	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
	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
	artikel 8.25dg

	, bedoelde verschuldigde afzonderlijke verrekeningen.  


	3. Art. 8.25da van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
	3. Art. 8.25da van de Wlv luidt, voor zover relevant: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. De exploitant van de luchthaven doet voorafgaande aan de periode waarop de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	artikel 8.25d, eerste lid

	, bedoelde tarieven en voorwaarden betrekking hebben, mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden aan gebruikers en representatieve organisaties. 


	LI
	LBody
	Span
	2. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	artikel 8.25d, eerste lid

	, bedoelde tarieven en voorwaarden, de zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties en geeft in de mededeling ter zake van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden gemotiveerd aan: 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden; 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden; 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot eventuele aanpassing van de voorgestelde tarieven en voorwaarden; 

	b. welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op de netwerkkwaliteit. 
	b. welke mogelijke effecten de tarieven en voorwaarden hebben op de netwerkkwaliteit. 





	 
	4. Art. 8.25db van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	4. Art. 8.25db van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	4. Art. 8.25db van de Wlv luidt voor zover relevant: 


	 
	1. […] 
	1. […] 
	1. […] 

	LI
	LBody
	Span
	2. De exploitant van de luchthaven kan, in afwijking van 
	artikel 8.25d, eerste en derde lid
	artikel 8.25d, eerste en derde lid

	, nieuwe tarieven en voorwaarden vaststellen voor het resterende gedeelte van de in artikel 8.25d, eerste lid, bedoelde periode, indien sprake is van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. Deze tarieven en voorwaarden kunnen zowel op 1 april als op 1 november van enig jaar in werking treden. 


	3. […] 
	3. […] 

	LI
	LBody
	Span
	4. De exploitant van de luchthaven doet voorafgaande aan de periode waarop de in de voorgaande leden bedoelde tarieven en voorwaarden betrekking hebben, mededeling aan gebruikers en representatieve organisaties ter zake van de vaststelling van deze tarieven en voorwaarden. 
	Artikel 8.25da, tweede en derde lid
	Artikel 8.25da, tweede en derde lid

	, zijn van overeenkomstige toepassing. 



	 
	5. Art. 8.25dc van de Wlv luidt als volgt: 
	5. Art. 8.25dc van de Wlv luidt als volgt: 
	5. Art. 8.25dc van de Wlv luidt als volgt: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. De in 
	artikelen 8.25d
	artikelen 8.25d

	 en 
	8.25db
	8.25db

	 bedoelde tarieven en voorwaarden zijn redelijk en non-discriminatoir. 


	LI
	LBody
	Span
	2. De in 
	artikelen 8.25d
	artikelen 8.25d

	 en 
	8.25db
	8.25db

	 bedoelde tarieven kunnen worden gedifferentieerd uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefsdifferentiatie dienen de differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant. 


	LI
	LBody
	Span
	3. De in 
	artikelen 8.25d
	artikelen 8.25d

	 en 
	8.25db
	8.25db

	 bedoelde tarieven zijn voor het geheel van de activiteiten kostengeoriënteerd. 


	4. Onverminderd het derde lid zijn de tarieven voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten behoeve van de burgerluchtvaart kostengeoriënteerd. 
	4. Onverminderd het derde lid zijn de tarieven voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten ten behoeve van de burgerluchtvaart kostengeoriënteerd. 


	 
	6. Art. 8.25dd van de Wlv luidt als volgt: 
	6. Art. 8.25dd van de Wlv luidt als volgt: 
	6. Art. 8.25dd van de Wlv luidt als volgt: 

	LI
	LBody
	Span
	1. De exploitant van de luchthaven neemt bij de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	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. 


	LI
	LBody
	Span
	2. De exploitant van de luchthaven neemt bij de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	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. 


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

	, en 
	artikel 8.25db, eerste lid
	artikel 8.25db, eerste lid

	, bedoelde tarieven de kosten in aanmerking van structurele maatregelen voor de uitvoering van een in 
	artikel 37ac, tweede lid, van de Luchtvaartwet
	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. 


	7. Art. 8.25de van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	7. Art. 8.25de van de Wlv luidt voor zover relevant: 


	1. De exploitant van de luchthaven stelt 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. 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt 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. 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt 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. 

	2. […] 
	2. […] 

	LI
	LBody
	Span
	3. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van het vijfjarige investeringsprogramma de zienswijzen van gebruikers en representatieve organisaties en geeft in de in het tweede lid, bedoelde mededeling, gemotiveerd aan: 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde investeringsprogramma; 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde investeringsprogramma; 
	a. of, in hoeverre en op welke wijze deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het voorgestelde investeringsprogramma; 

	b. de mate van draagvlak voor het investeringsprogramma bij gebruikers en representatieve organisaties. 
	b. de mate van draagvlak voor het investeringsprogramma bij gebruikers en representatieve organisaties. 





	 
	8. Art. 8.25df van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
	8. Art. 8.25df van de Wlv luidt, voor zover relevant: 
	8. Art. 8.25df van de Wlv luidt, voor zover relevant: 

	1. De exploitant van de luchthaven raadpleegt voor elk investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, die gebruikers en representatieve organisaties, die hebben aangegeven deel te willen nemen in een specifiek voor dit investeringsproject opgerichte projectgroep. 
	1. De exploitant van de luchthaven raadpleegt voor elk investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, die gebruikers en representatieve organisaties, die hebben aangegeven deel te willen nemen in een specifiek voor dit investeringsproject opgerichte projectgroep. 

	2. De exploitant van de luchthaven stelt voor elk investeringsproject, voorafgaande aan de start van de aanbesteding van dat investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, in ieder geval een raming en de daarbij behorende functionele specificaties vast en deelt deze mede aan de gebruikers en de representatieve organisaties die deelnemen in de in het eerste lid, bedoelde projectgroep. 
	2. De exploitant van de luchthaven stelt voor elk investeringsproject, voorafgaande aan de start van de aanbesteding van dat investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, in ieder geval een raming en de daarbij behorende functionele specificaties vast en deelt deze mede aan de gebruikers en de representatieve organisaties die deelnemen in de in het eerste lid, bedoelde projectgroep. 

	3. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van de raming en de daarbij behorende functionele specificaties van elk investeringsproject, of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, de zienswijzen van de gebruikers en van de representatieve organisaties die deelnemen in de in het eerste lid, bedoelde projectgroep. 
	3. De exploitant van de luchthaven betrekt bij de vaststelling van de raming en de daarbij behorende functionele specificaties van elk investeringsproject, of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, de zienswijzen van de gebruikers en van de representatieve organisaties die deelnemen in de in het eerste lid, bedoelde projectgroep. 


	 
	9. Art. 8.25dg, eerste lid, van de Wlv luidt als volgt: 
	9. Art. 8.25dg, eerste lid, van de Wlv luidt als volgt: 
	9. Art. 8.25dg, eerste lid, van de Wlv luidt als volgt: 

	LI
	LBody
	Span
	1. De exploitant van de luchthaven verrekent met het oog op een in 
	artikel 8.25d, vierde en vijfde lid
	artikel 8.25d, vierde en vijfde lid

	, bedoelde aanpassing van de tarieven, en met inachtneming van deze leden, de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke opbrengsten en kosten, in verband met de prognoses en de realisatie van het volume van het verkeer en vervoer, zoals volgt uit de financiële verantwoordingen. 



	 
	10. Art. 8.25e van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	10. Art. 8.25e van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	10. Art. 8.25e van de Wlv luidt voor zover relevant: 

	LI
	LBody
	Span
	1. De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	artikel 8.25d, eerste lid

	 en 
	8.25db, eerste tot en met derde lid
	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. […] 
	2. […] 


	3. […] 
	3. […] 
	3. […] 

	4. […] 
	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. 
	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. 

	LI
	LBody
	Span
	6. De exploitant van de luchthaven doet met het oog op de vaststelling van het in 
	artikel 8.25de, eerste lid
	artikel 8.25de, eerste lid

	, bedoelde investeringsprogramma, aan gebruikers en representatieve organisaties voorafgaand mededeling van een voorstel van het vijfjarige investeringsprogramma. 



	 
	11. Art. 8.25f van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	11. Art. 8.25f van de Wlv luidt voor zover relevant: 
	11. Art. 8.25f van de Wlv luidt voor zover relevant: 

	LI
	LBody
	Span
	1. Binnen vier weken na de dag waarop de in 
	artikel 8.25da, eerste, vierde en vijfde lid
	artikel 8.25da, eerste, vierde en vijfde lid

	, dan wel in 
	artikel 8.25db, vierde lid
	artikel 8.25db, vierde lid

	, bedoelde mededelingen, hebben plaats gehad kan een gebruiker of representatieve organisatie een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt indienen tot vaststelling of de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	artikel 8.25d, eerste lid

	 en 
	8.25db, eerste tot en met derde lid
	8.25db, eerste tot en met derde lid

	, bedoelde tarieven en voorwaarden, of de in artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, bedoelde aangepaste tarieven, of de in artikel 8.25d, zesde lid, bedoelde aangepaste voorwaarden, in strijd zijn met bij of krachtens deze wet gestelde regels. Als gevolg van die aanvraag treden bedoelde tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven en voorwaarden niet op de voorgenomen ingangsdatum in werking. De aanvraag heeft geen betrekking op de wijze waarop en de mate waarin de exploitant van de luchthaven de 
	artikelen 8.25dd, eerste lid
	artikelen 8.25dd, eerste lid

	 en 
	8.25de, vierde lid
	8.25de, vierde lid

	, heeft nageleefd. De Autoriteit Consument en Markt deelt de exploitant van de luchthaven terstond mede dat een aanvraag van een gebruiker of van een representatieve organisatie is ontvangen. 


	2. De Autoriteit Consument en Markt neemt binnen vier weken na ontvangst van de in het eerste lid, bedoelde aanvraag, een besluit omtrent de inwerkingtreding van de door de exploitant van de luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven of voorwaarden. De Autoriteit Consument en Markt wijst daarbij de tarieven en voorwaarden dan wel de aangepaste tarieven of voorwaarden aan waarvoor, gelet op de aanvraag, de in het eerste lid, bedoelde opschorting van de inwerkingtreding, nood
	2. De Autoriteit Consument en Markt neemt binnen vier weken na ontvangst van de in het eerste lid, bedoelde aanvraag, een besluit omtrent de inwerkingtreding van de door de exploitant van de luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven of voorwaarden. De Autoriteit Consument en Markt wijst daarbij de tarieven en voorwaarden dan wel de aangepaste tarieven of voorwaarden aan waarvoor, gelet op de aanvraag, de in het eerste lid, bedoelde opschorting van de inwerkingtreding, nood

	3. […] 
	3. […] 

	4. […] 
	4. […] 

	LI
	LBody
	Span
	5. Indien de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat de in 
	artikel 8.25d, eerste lid
	artikel 8.25d, eerste lid

	 en 
	8.25db, eerste tot en met derde lid
	8.25db, eerste tot en met derde lid

	, bedoelde tarieven en voorwaarden, dan wel de in artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, bedoelde aangepaste tarieven, of de in artikel 8.25d, zesde lid, bedoelde aangepaste voorwaarden, niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet gestelde regels, trekt de Autoriteit Consument en Markt het besluit omtrent de in het tweede lid bedoelde inwerkingtreding, in en gelden deze tarieven en voorwaarden, dan wel aangepaste tarieven of voorwaarden, vanaf de door de exploitant van de luchthaven oorspronkelijk vo



	 
	12. Art. 11.24 van de Wlv luidt als volgt: 
	12. Art. 11.24 van de Wlv luidt als volgt: 
	12. Art. 11.24 van de Wlv luidt als volgt: 


	P
	Span
	Ingeval van overtreding van de 
	artikelen 8.25d tot en met 8.25dh
	artikelen 8.25d tot en met 8.25dh

	, de krachtens 
	artikel 8.25di, eerste lid
	artikel 8.25di, eerste lid

	, gestelde regels, 
	8.25dj
	8.25dj

	, 
	8.25i, vierde en vijfde lid
	8.25i, vierde en vijfde lid

	, 
	8.25e, eerste tot en met negende lid
	8.25e, eerste tot en met negende lid

	 en de krachtens het twaalfde lid gestelde regels, 
	8.25ea, tweede, derde lid of vierde lid, laatste volzin
	8.25ea, tweede, derde lid of vierde lid, laatste volzin

	, 
	8.25f, eerste, tweede, vierde of zevende lid
	8.25f, eerste, tweede, vierde of zevende lid

	 en de krachtens het achtste lid gestelde regels, 
	artikel 8.25fa, vierde en vijfde lid
	artikel 8.25fa, vierde en vijfde lid

	 en de krachtens het zevende lid gestelde regels, 
	8.25g
	8.25g

	, 
	8.25ga
	8.25ga

	, 
	8.25h, eerste of tweede lid
	8.25h, eerste of tweede lid

	, 
	8.40c, eerste tot en met vierde lid
	8.40c, eerste tot en met vierde lid

	 en de krachtens het vijfde lid gestelde regels, 
	8.40d
	8.40d

	, 
	8.40e, eerste tot en met vierde of zesde lid
	8.40e, eerste tot en met vierde of zesde lid

	 en de krachtens het vijfde lid gestelde regels, 
	8.40f
	8.40f

	, 
	8.40g
	8.40g

	 of 
	8.40h
	8.40h

	, is 
	hoofdstuk 7
	hoofdstuk 7

	, met uitzondering van de 
	artikelen 58a van de Mededingingswet
	artikelen 58a van de Mededingingswet

	 van overeenkomstige toepassing. 

	 
	13. Art. 12.6a, vijfde lid, van de Wlv luidt als volgt: 
	13. Art. 12.6a, vijfde lid, van de Wlv luidt als volgt: 
	13. Art. 12.6a, vijfde lid, van de Wlv luidt als volgt: 


	P
	Span
	Artikel 8.25df
	Artikel 8.25df

	 is slechts van toepassing op investeringsprojecten of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, waarvan de in artikel 8.25df, tweede lid, bedoelde vaststelling van de raming en functionele specificaties plaatsvindt ten minste drie maanden na inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet. 

	2. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (Bels) 
	  
	14. Art. 1, eerste lid, van het Bels luidt, voor zover relevant: 
	14. Art. 1, eerste lid, van het Bels luidt, voor zover relevant: 
	14. Art. 1, eerste lid, van het Bels luidt, voor zover relevant: 


	 
	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;  
	 
	 
	15. Art. 6 van het Bels luidt als volgt: 
	15. Art. 6 van het Bels luidt als volgt: 
	15. Art. 6 van het Bels luidt als volgt: 


	P
	Span
	De in 
	artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet
	artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet

	 bedoelde bijdrage wordt bepaald met inachtneming van: 

	a. het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort in de tariefperiode; 
	a. het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort in de tariefperiode; 
	a. het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort in de tariefperiode; 

	b. het voor de eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort. 
	b. het voor de eerstvolgende tariefperiode vastgestelde normrendement over het eigen vermogen van de onderneming waartoe de exploitant van de luchthaven behoort. 


	 
	16. Art. 11 van het Bels luidt als volgt: 
	16. Art. 11 van het Bels luidt als volgt: 
	16. Art. 11 van het Bels luidt als volgt: 
	16. Art. 11 van het Bels luidt als volgt: 
	a. een onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode; 
	a. een onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode; 
	a. een onderbouwing van de tarieven en voorwaarden in elk jaar van de tariefperiode; 

	LI
	LBody
	Span
	b. een specificatie van de geraamde opbrengsten uit de overige activiteiten, bedoeld in 
	artikel 2, tweede lid
	artikel 2, tweede lid

	, voor elk jaar van de tariefperiode; 


	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; 
	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; 

	LI
	LBody
	Span
	2. een prognose van de wijziging van de aanwending van de materiële activa, bedoeld in 
	artikel 29, zevende lid
	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; 
	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; 
	4. een prognose van de efficiëntiewinst die in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar zal worden behaald; 

	LI
	LBody
	Span
	5. een prognose van het in 
	artikel 32
	artikel 32

	 bedoelde rendement in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode ten opzichte van het lopende boekjaar; en 






	P
	Span
	Het voorstel voor tarieven en voorwaarden, bedoeld in 
	artikel 8.25e, eerste lid, van de wet
	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
	artikel 8.25d, eerste lid, van de wet

	 bedoelde tarieven en voorwaarden, bevat in ieder geval: 

	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; 
	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; 
	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; 

	LI
	LBody
	Span
	d. voor zover het de materiële vaste activa, bedoeld in 
	artikel 29, negende lid
	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
	bijlage

	; 


	e. voor de luchtvaartactiviteiten: 
	e. voor de luchtvaartactiviteiten: 

	LI
	LBody
	Span
	f. de omvang van de bijdrage, bedoeld in 
	artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet
	artikel 8.25dd, eerste lid, van de wet

	 en de verdeling daarvan over elk van de jaren in de eerstvolgende tariefperiode. 



	 
	17. Art. 16 van het Bels luidt als volgt: 
	17. Art. 16 van het Bels luidt als volgt: 
	17. Art. 16 van het Bels luidt als volgt: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. De exploitant van de luchthaven geeft de volgende informatie over het voorstel van het investeringsprogramma: 
	L
	LI
	LBody
	Span
	a. een overzicht van de geplande investeringen ten behoeve van de luchtvaartactiviteiten, uitgesplitst naar luchtvaartactiviteiten en de in 
	artikel 2, eerste lid, onderdeel d
	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 
	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 

	LI
	LBody
	Span
	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; 
	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; 
	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. 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. 
	2. In aanvulling op de in het eerste lid, bedoelde informatie, verstrekt de exploitant van de luchthaven het capaciteitsontwikkelingsplan. 
	2. In aanvulling op de in het eerste lid, bedoelde informatie, verstrekt de exploitant van de luchthaven het capaciteitsontwikkelingsplan. 

	LI
	LBody
	Span
	3. De exploitant van de luchthaven informeert gebruikers en representatieve organisaties jaarlijks over de voortgang van het investeringsprogramma, uiterlijk op hetzelfde tijdstip als waarop hij de in 
	artikel 8.25e, tweede lid, van de wet
	artikel 8.25e, tweede lid, van de wet

	 bedoelde mededeling doet. 



	 
	 
	18. Art. 20, zesde en zevende lid, van het Bels luidt als volgt: 
	18. Art. 20, zesde en zevende lid, van het Bels luidt als volgt: 
	18. Art. 20, zesde en zevende lid, van het Bels luidt als volgt: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	6. Voor wat betreft verrekeningen als bedoeld in 
	8.25dg, eerste lid, van de wet
	8.25dg, eerste lid, van de wet

	 kan van het eerste lid worden afgeweken, indien de verrekeningen het gevolg zijn van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden als bedoeld in 
	artikel 22
	artikel 22

	. 


	7. In de situatie zoals bedoeld in het zesde lid, kunnen de verrekeningen uit enig boekjaar, in ongelijke delen worden gespreid over drie boekjaren en plaatsvinden vanaf het tweede jaar na vaststelling van de financiële verantwoording. 
	7. In de situatie zoals bedoeld in het zesde lid, kunnen de verrekeningen uit enig boekjaar, in ongelijke delen worden gespreid over drie boekjaren en plaatsvinden vanaf het tweede jaar na vaststelling van de financiële verantwoording. 


	 
	19. Art. 21 van het Bels luidt als volgt: 
	19. Art. 21 van het Bels luidt als volgt: 
	19. Art. 21 van het Bels luidt als volgt: 


	 
	P
	Span
	Het verschil tussen de daadwerkelijke investeringsuitgaven van een investeringsproject of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, en de investeringsbegroting, bedoeld in 
	artikel 8.25dg, negende en tiende lid, van de wet
	artikel 8.25dg, negende en tiende lid, van de wet

	, is 5%. 

	 
	 
	20. Art. 22 van het Bels luidt als volgt: 
	20. Art. 22 van het Bels luidt als volgt: 
	20. Art. 22 van het Bels luidt als volgt: 


	P
	Span
	Uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden als bedoeld in 
	artikel 8.25db, tweede lid, van de wet
	artikel 8.25db, tweede lid, van de wet

	, zijn omstandigheden die: 

	L
	LI
	LBody
	Span
	a. de exploitant van de luchthaven niet kon voorzien op enig moment in de periode voorafgaand aan het tijdstip waarop hij de mededeling van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden, bedoeld in 
	artikel 8.25db, eerste lid, van de wet
	artikel 8.25db, eerste lid, van de wet

	, heeft gedaan; 


	b. die een buitenproportioneel groot effect en een ontwrichtende werking hebben op de omvang van de luchtvaartactiviteiten en het daarmee samenhangende gedeelte van de opbrengsten, kosten en resultaten van de exploitant van de luchthaven; 
	b. die een buitenproportioneel groot effect en een ontwrichtende werking hebben op de omvang van de luchtvaartactiviteiten en het daarmee samenhangende gedeelte van de opbrengsten, kosten en resultaten van de exploitant van de luchthaven; 

	c. die niet dan wel in beperkte mate kunnen worden beïnvloed door de exploitant van de luchthaven; 
	c. die niet dan wel in beperkte mate kunnen worden beïnvloed door de exploitant van de luchthaven; 

	d. waarvan de gevolgen niet, dan wel in beperkte mate kunnen worden verminderd door de exploitant van de luchthaven; en 
	d. waarvan de gevolgen niet, dan wel in beperkte mate kunnen worden verminderd door de exploitant van de luchthaven; en 

	LI
	LBody
	Span
	e. waarin de ongewijzigde instandhouding van de bedoelde tarieven naar de in 
	artikel 8.25dc, eerste, derde en vierde lid, van de wet
	artikel 8.25dc, eerste, derde en vierde lid, van de wet

	 bedoelde maatstaven niet mag worden verwacht. 



	 
	21. Art. 27 van het Bels luidt als volgt: 
	21. Art. 27 van het Bels luidt als volgt: 
	21. Art. 27 van het Bels luidt als volgt: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. Een aanvraag als bedoeld in 
	artikel 8.25f, eerste lid van de wet
	artikel 8.25f, eerste lid van de wet

	, bevat in ieder geval: 
	L
	LI
	LBody
	Span
	a. de gronden voor het oordeel van de gebruiker of representatieve organisatie dat de in 
	artikel 8.25d, eerste lid, van de wet
	artikel 8.25d, eerste lid, van de wet

	 bedoelde tarieven en voorwaarden, de in artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, van de wet bedoelde aangepaste tarieven, de in artikel 8.25d, zesde lid van de wet bedoelde operationele voorwaarden, dan wel de in 
	artikel 8.25db, eerste tot en met derde lid, van de wet
	artikel 8.25db, eerste tot en met derde lid, van de wet

	 bedoelde nieuwe tarieven en voorwaarden, in strijd zijn met bij of krachtens de wet gestelde regels; 


	b. de aanduiding op welke concrete door de exploitant van de luchthaven vastgestelde in onderdeel d bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen de aanvraag betrekking heeft, en 
	b. de aanduiding op welke concrete door de exploitant van de luchthaven vastgestelde in onderdeel d bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen de aanvraag betrekking heeft, en 

	c. indien van toepassing, de vermelding van andere instanties waaraan is verzocht zich uit te spreken over bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen. 
	c. indien van toepassing, de vermelding van andere instanties waaraan is verzocht zich uit te spreken over bedoelde tarieven en voorwaarden dan wel aanpassingen. 




	LI
	LBody
	Span
	2. Het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, is van overeenkomstige toepassing op een in 
	artikel 8.25fa, eerste lid, van de wet
	artikel 8.25fa, eerste lid, van de wet

	 bedoelde aanvraag. 


	LI
	LBody
	Span
	3. De in het tweede lid bedoelde aanvraag bevat de gronden voor het oordeel van de deelnemer van de projectgroep dat de bij dit besluit gestelde regels ter zake van de in 
	artikel 8.25e, zevende lid, van de wet
	artikel 8.25e, zevende lid, van de wet

	 bedoelde procedure dan wel de in artikel 8.25e, negende lid, van de wet bedoelde raadpleging niet tijdig, niet volledig of niet correct zijn nagekomen. 



	 
	22. Art. 28 van het Bels luidt als volgt: 
	22. Art. 28 van het Bels luidt als volgt: 
	22. Art. 28 van het Bels luidt als volgt: 


	 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties op: 
	1. De exploitant van de luchthaven stelt na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties op: 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 


	 
	23. Art. 32 van het Bels luidt als volgt: 
	23. Art. 32 van het Bels luidt als volgt: 
	23. Art. 32 van het Bels luidt als volgt: 


	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. Bij de bepaling van de tarieven voor de luchtvaartactiviteiten wordt het geprognosticeerde rendement in elk boekjaar van de eerstkomende tariefperiode over de in 
	artikel 29, elfde lid
	artikel 29, elfde lid

	, bedoelde Regulatory Asset Base als maatstaf gebruikt. 



	L
	LI
	LBody
	Span
	2. Het geprognosticeerde rendement, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend met inachtneming van de in onderdeel A van de 
	bijlage
	bijlage

	 bij dit besluit opgenomen formule en is ten hoogste gelijk aan de gewogen gemiddelde jaarlijkse vermogenskosten die voor de eerstvolgende tariefperiode worden berekend met inachtneming van de formule die is opgenomen in de onderdeel C van de bijlage bij dit besluit. 


	LI
	LBody
	Span
	3. Bij de berekening van het geprognosticeerde rendement, bedoeld in het eerste lid, over de beveiligingsactiviteiten, wordt tevens onderdeel B van de 
	bijlage
	bijlage

	 bij dit besluit in acht genomen. 


	LI
	LBody
	Span
	4. Bij de berekening van het in het eerste lid bedoelde geprognosticeerde rendement blijven de verrekeningen, bedoeld in 
	artikel 8.25dg, van de wet
	artikel 8.25dg, van de wet

	, buiten beschouwing. 



	3. Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden 
	24. Art. 3 van de Richtlijn luidt als volgt: 
	24. Art. 3 van de Richtlijn luidt als volgt: 
	24. Art. 3 van de Richtlijn luidt als volgt: 


	 
	Discriminatieverbod 
	De lidstaten zien erop toe dat bij het heffen van de luchthavengelden niet wordt gediscrimineerd tussen luchthavengebruikers, overeenkomstig de communautaire wetgeving. Dit neemt niet weg dat luchthavengelden uit een oogpunt van publiek en algemeen belang, met inbegrip van milieuaangelegenheden, kunnen worden gedifferentieerd. De criteria daarvoor moeten relevant, objectief en transparant zijn. 
	 
	 
	25. Art. 7 van de Richtlijn luidt als volgt:  
	25. Art. 7 van de Richtlijn luidt als volgt:  
	25. Art. 7 van de Richtlijn luidt als volgt:  
	25. Art. 7 van de Richtlijn luidt als volgt:  
	1. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder alle luchthavengebruikers of vertegenwoordigers of verenigingen van luchthavengebruikers, telkens wanneer de in artikel 6, lid 1, bedoelde consultatie wordt gevoerd, informatie verschaft over de elementen die gebruikt worden als basis voor het vaststellen van het systeem of het niveau van alle luchthavengelden die op de luchthaven door de luchthavenbeheerder worden geïnd. Deze informatie behelst ten minste: 
	1. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder alle luchthavengebruikers of vertegenwoordigers of verenigingen van luchthavengebruikers, telkens wanneer de in artikel 6, lid 1, bedoelde consultatie wordt gevoerd, informatie verschaft over de elementen die gebruikt worden als basis voor het vaststellen van het systeem of het niveau van alle luchthavengelden die op de luchthaven door de luchthavenbeheerder worden geïnd. Deze informatie behelst ten minste: 
	1. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder alle luchthavengebruikers of vertegenwoordigers of verenigingen van luchthavengebruikers, telkens wanneer de in artikel 6, lid 1, bedoelde consultatie wordt gevoerd, informatie verschaft over de elementen die gebruikt worden als basis voor het vaststellen van het systeem of het niveau van alle luchthavengelden die op de luchthaven door de luchthavenbeheerder worden geïnd. Deze informatie behelst ten minste: 

	a. een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in ruil voor de luchthavengelden ter beschikking worden gesteld; 
	a. een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in ruil voor de luchthavengelden ter beschikking worden gesteld; 

	b. de methodiek voor het vaststellen van de luchthavengelden; 
	b. de methodiek voor het vaststellen van de luchthavengelden; 

	c. de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben; 
	c. de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben; 

	d. de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de totale kosten van de diensten gedekt door de luchthavengelden; 
	d. de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de totale kosten van de diensten gedekt door de luchthavengelden; 

	e. eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben; 
	e. eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben; 

	f. prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de luchthavengelden, de ontwikkelingen van het verkeer- en vervoer alsmede de geplande investeringen; 
	f. prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de luchthavengelden, de ontwikkelingen van het verkeer- en vervoer alsmede de geplande investeringen; 

	g. het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur en -apparatuur tijdens een bepaalde periode, en tevens 
	g. het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur en -apparatuur tijdens een bepaalde periode, en tevens 

	h. de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven. 
	h. de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven. 
	h. de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven. 
	2. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavengebruikers vóór iedere consultatie, bedoeld in artikel 6, lid 1. de luchthavenbeheerder informatie verstrekken over met name: 
	2. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavengebruikers vóór iedere consultatie, bedoeld in artikel 6, lid 1. de luchthavenbeheerder informatie verstrekken over met name: 
	2. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavengebruikers vóór iedere consultatie, bedoeld in artikel 6, lid 1. de luchthavenbeheerder informatie verstrekken over met name: 




	a. de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer; 
	a. de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer; 

	b. de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot; 
	b. de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot; 

	c. hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven, en 
	c. hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven, en 

	d. hun behoeften op de betrokken luchthaven. 
	d. hun behoeften op de betrokken luchthaven. 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3. Onverminderd de nationale wetgeving wordt de op basis van dit artikel verstrekte informatie als vertrouwelijk of economisch gevoelig beschouwd en als dusdanig behandeld. Bij beursgenoteerde luchthavenbeheerders zullen met name de beursvoorschriften in acht genomen dienen te worden. 
	 
	 

	4. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
	26. Art. 4:5 van de Awb luidt, voor zover relevant: 
	26. Art. 4:5 van de Awb luidt, voor zover relevant: 
	26. Art. 4:5 van de Awb luidt, voor zover relevant: 


	 
	1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 
	1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 
	1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 

	a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of 
	a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of 

	LI
	LBody
	Span
	b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van 
	artikel 2:15
	artikel 2:15

	, of 


	c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, 
	c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, 

	d. mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. 
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