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1. Op 19 maart 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad)
een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, strekkende tot goedkeuring van het aangepaste toerekeningssysteem
voor de kosten en opbrengsten van de N.V. Luchthaven Schiphol als bedoeld in artikel 8.25g, eerste lid, van
de Wet Luchtvaart.
2. Op diezelfde datum heeft de Raad middels een kennisgeving in de Staatscourant gebruikers van de
luchthaven en andere belanghebbenden gewezen op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de
mogelijkheid om zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit naar voren te brengen, in overeenstemming met
artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
3. De termijn waarbinnen gebruikers zienswijzen naar voren konden brengen is verstreken op 3 mei 2010. Er
zijn zienswijzen naar voren gebracht door KLM N.V. en easyJet Airline Company Plc.
4. De Raad heeft het onderdeel van de zienswijze van KLM N.V., dat betrekking heeft op de toerekening van
kosten van het VIP- en Perscentrum, gevolgd. De Raad heeft Schiphol daarop verzocht de voorgestelde
aanpassing van het toerekeningssysteem op dit punt te wijzigen. Hieraan heeft Schiphol op 10 juni 2010
gehoor gegeven. In dit besluit wordt het aangepaste toerekeningssysteem, met inbegrip van de wijziging naar
aanleiding van de zienswijze van KLM N.V., beoordeeld. De Raad heeft de zienswijze van easyJet op geen
enkel onderdeel gevolgd, omdat dit mogelijk strijd zou opleveren met de Wet luchtvaart.
5. De Raad heeft op 22 juni 2010 het aangepaste toerekeningssysteem definitief goedgekeurd. Het besluit
strekt tot goedkeuring van het toerekeningssysteem van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016.
6. De volledige tekst van het goedkeuringsbesluit ligt, tezamen met de relevante gegevens en bescheiden ter
inzage ten kantore van de NMa vanaf 24 juni 2010 voor een periode van zes weken.
7. Degenen die inzage wensen in het besluit en de stukken kunnen daartoe contact opnemen met de heer
A.A.M. Kools, bereikbaar onder telefoonnummer 070- 330 1356. Het besluit en relevante gegevens zijn tevens
gepubliceerd op de internetsite van de Vervoerkamer van de NMa (www.vervoerkamer.nl > Wet Luchtvaart >
Besluiten Luchtvaart).
8. Tegen het besluit staat binnen zes weken na bekendmaking beroep open bij de Rechtbank Rotterdam,
onder de beperkende voorwaarden die artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht stelt.
Den Haag, 25 juni 2010,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:
J. Th. A. de Keijzer
Lid van de Raad van Bestuur

