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Bekendmaking van terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot
goedkeuring van het systeem voor toerekening van kosten en opbrengsten
van de N.V. Luchthaven Schiphol
Zaaknummer: 200141
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft op 10 maart
2010 een aanvraag ontvangen van de N.V. Luchthaven Schiphol tot goedkeuring van haar systeem
voor toerekening van kosten en opbrengsten, als bedoeld in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet
Luchtvaart.
In het ontwerpbesluit verleent de Raad zijn goedkeuring aan het toerekeningssysteem voor kosten en
opbrengsten voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016.
Het ontwerp van het te nemen goedkeuringsbesluit, het toerekeningssysteem en andere daarop
betrekking hebbende documenten, liggen vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving voor
een periode van zes weken ter inzage ten kantore van de NMa, Wijnhaven 24, te Den Haag. Degenen
die inzage wensen kunnen daartoe contact opnemen met de heer A.A.M. Kools, griffier van de NMa,
bereikbaar onder telefoonnummer 070-330 1356.
De integrale tekst van het ontwerpbesluit is, samen met het toerekeningssysteem en andere relevante
documenten, ook gepubliceerd op de internetsite van de Vervoerkamer van de NMa (startpagina:
www.nmanet.nl).
Belanghebbenden, waaronder gebruikers van de luchthaven Schiphol in de zin van artikel 8.1b, van de
Wet Luchtvaart, kunnen hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
U kunt tot zes weken na het moment van terinzagelegging – 19 maart 2010 – uw zienswijze over het
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw reactie moet u voor 3 mei 2010 indienen.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Vervoerkamer, ter
attentie van de heer drs. P.J. Plug, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, onder vermelding van zaaknummer 200141. Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling kenbaar willen maken, wordt verzocht
daarvoor een afspraak te maken via het secretariaat van de Vervoerkamer (telefoon: 070-330 1942,
e-mail: EK_secretariaat@nmanet.nl).
De Raad wijst erop dat de terinzagelegging plaatsvindt in het kader van een uniforme openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Tegen het definitieve besluit op de aanvraag van de N.V. Luchthaven Schiphol staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Rotterdam.
Den Haag, 16 maart 2010
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