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Datum:   6 mei 2015 

 

 

 

Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 8.25g, eerste 

lid, van de Wet luchtvaart met betrekking tot het toerekeningssysteem van de N.V. 

luchthaven Schiphol voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

 

Samenvatting 

Op 1 december 2014 heeft de N.V. luchthaven Schiphol (hierna: Schiphol) de eerste versie van 

het toerekeningssysteem voor de kosten en opbrengsten van luchtvaartactiviteiten ter 

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

van deze eerste versie hebben ACM en Schiphol gedurende de maanden januari tot en met 

april 2015 verschillende bijeenkomsten belegd, waarbij het toerekeningssysteem door ACM 

uitvoerig van commentaar is voorzien. Vervolgens heeft Schiphol op 30 april 2015 de eindversie 

van het toerekeningssysteem 2016-2018 (hierna: het toerekeningssysteem) bij ACM ingediend. 

 

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

beveiligingsactiviteiten stelt Schiphol een toerekeningssysteem op dat goedgekeurd moet 

worden door ACM. Het toerekeningssysteem geeft de principes aan op grond waarvan wordt 

vastgesteld in welke mate productiemiddelen worden aangewend voor luchtvaart- en 

beveiligingsactiviteiten. Het toerekeningssysteem moet voldoen aan eisen van 

marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit. De in het toerekeningssysteem beschreven 

principes moeten leiden tot kostengeoriënteerde tarieven voor luchtvaart- en 

beveiligingsactiviteiten. 

 

In dit ontwerpbesluit beoordeelt ACM of de structuur en de grondslagen van het 

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

het toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels aan de eisen voldoen, kunnen met 

toepassing van het toerekeningssysteem kostengeoriënteerde tarieven worden bepaald. 

 

Structuur en grondslagen 

ACM constateert in het ontwerpbesluit dat de structuur en de grondslagen van het 

toerekeningssysteem en de mate van verfijning in het toerekeningssysteem zodanig zijn dat 

aan de vereisten van integraliteit en proportionaliteit is voldaan. 

Voor de bepaling van de kosten van luchtvaartactiviteiten hanteert Schiphol in het 

toerekeningssysteem principes die zijn gebaseerd op de International Financial Reporting 
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Standards (IFRS). In het geval deze principes strijdig zijn met de Wet luchtvaart, prevaleert de 

Wet luchtvaart. ACM acht deze uitgangspunten juist. Ook constateert ACM dat de bepaling van 

de integrale kostprijs, de bepaling van de Regulatory Asset Base, de afschrijvingsmethode en 

de bepaling van de vermogenskostenvoet (WACC) bedrijfseconomisch aanvaardbaar zijn. 

Daarmee voldoet het toerekeningsysteem aan de vereisten van marktconformiteit. 

 

Verdeelsleutels 

Het grootste deel van kosten en opbrengsten voor luchtvaartactiviteiten wordt rechtstreeks en 

volledig toegerekend aan luchtvaartactiviteiten. Daarvoor is geen verdeelsleutel – een principe 

voor de toerekening van kosten – nodig. De kosten van productiemiddelen, die deels voor 

luchtvaartactiviteiten en deels voor niet-luchtvaartactiviteiten worden aangewend, moeten 

echter volgens de proportionaliteitseis worden toegerekend, dus naar de mate waarin zij 

daadwerkelijk voor luchtvaartactiviteiten worden gebruikt. Voor deze gedeelde kosten zijn wel 

verdeelsleutels nodig.  

ACM is van oordeel dat alle in het toerekeningssysteem beschreven verdeelsleutels die 

gehanteerd worden bij de toerekeningen in de vorm van doorbelastingen en allocaties, in 

overeenstemming zijn met hetgeen daarvoor wettelijk is vereist. 

ACM concludeert dat het toerekeningssysteem voldoet aan de gestelde eisen en is daarom 

voornemens goedkeuring te verlenen aan het door Schiphol voorgelegde toerekeningssysteem. 
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1 Inleiding en procedures 

 

1. De N.V. luchthaven Schiphol (hierna: Schiphol)
1
 is op grond van artikel 8.25g, eerste lid, van 

de Wet luchtvaart verplicht om een toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten van de 

activiteiten, bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart vast te stellen.
2
 Dit 

toerekeningssysteem moet ter goedkeuring aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

ACM) worden voorgelegd. 

 

2. Het huidige toerekeningssysteem 2011-2015, dat geldt tot en met 31 december 2015 is 

goedgekeurd bij besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: NMa) van 22 juni 2010.
3
 In verband met het verstrijken van de geldigheidstermijn van 

het huidige toerekeningssysteem 2011-2015 heeft Schiphol op 1 december 2014 een 

geactualiseerde versie van het toerekeningssysteem  met een aanvankelijke looptijd van 5 

jaar ter goedkeuring aan ACM voorgelegd. Na kennisneming van het aan haar voorgelegde 

concept-ontwerpbesluit heeft Schiphol haar aanvraag tot goedkeuring van het 

toerekeningssysteem bijgesteld in die zin, dat de looptijd ervan is beperkt tot 3 jaar, zijnde de 

periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

 

3. ACM heeft het toerekeningssysteem, dat is gedocumenteerd in een hoofddocument en 7 

bijlagen, integraal getoetst aan de daaraan bij en krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen. 

Daarbij heeft ACM in het bijzonder aandacht geschonken aan de transparantie van het 

toerekeningssysteem, met name wat betreft de doorbelastingen en allocaties. Daarnaast is 

aan Schiphol verzocht aan te geven hoe de kosten van de luchtvaartactiviteiten zich in de 

komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen met inachtneming van de kosten van de 

thans geplande investeringen. 

 

4. Het aan ACM voorgelegde toerekeningssysteem is, deels als gevolg van veranderingen in de 

organisatie van Schiphol, op diverse plaatsen gewijzigd ten opzichte van het thans geldende 

toerekeningssysteem 2011-2015. In een afzonderlijke bijlage is uitsluitend ten behoeve van de 

consultatie een overzicht opgenomen van de wijzigingen in het hoofddocument en in de 

Bijlagen 3 (doorbelastingen) en 4 (allocaties), die waar nodig zijn voorzien van een 

toelichtende opmerking.
4
 Tevens heeft Schiphol een exemplaar van het toerekeningssysteem 

overgelegd, waarin de wijzigingen in het hoofddocument en de Bijlagen 3 en 4 ten opzichte 

van het toerekeningssysteem 2011-2015 zichtbaar zijn. 

                                                      
1
 De N.V. luchthaven Schiphol is de exploitant van de luchthaven Schiphol in de zin van artikel 8.1b van de Wet 

luchtvaart. 

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

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

Schiphol, Stb. 2006, 333. 

3
 Nummer 200141/86. 

4
 Deze bijlage maakt geen deel uit van het ontwerpbesluit en heeft geen formele betekenis. 
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5. Op grond van artikel 8.25g, zesde lid, van de Wet luchtvaart is op de voorbereiding van 

besluiten tot goedkeuring van het toerekeningssysteem door ACM afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.
5
 Door middel van een publicatie in 

de Staatscourant van 6 mei 2015 alsmede een publicatie op de website van ACM zal ACM 

kennisgeven van het ontwerpbesluit. Gelijktijdig heeft ACM het ontwerpbesluit met de stukken 

die daarop betrekking hebben ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. 

 

6. In dit ontwerpbesluit geeft ACM te kennen voornemens te zijn haar goedkeuring te verlenen 

aan het toerekeningssysteem, zoals Schiphol dat op 30 april 2015 aan haar heeft voorgelegd. 

 

7. Over dit ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze 

naar voren brengen gedurende een termijn van zes weken, die aanvangt met ingang van de 

dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, zijnde 6 mei 2015. 

 

2 Wettelijk kader en achtergrond  

 

2.1 Inleiding 

 

8. Voor de toerekening van de opbrengsten en de kosten aan luchtvaartactiviteiten
6
 stelt 

Schiphol een toerekeningssysteem vast dat de goedkeuring behoeft van ACM. Het 

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

mate productiemiddelen worden aangewend voor de luchtvaartactiviteiten. Om periodiek tot 

vaststelling van de tarieven van de luchtvaartactiviteiten te komen dient Schiphol het 

toerekeningssysteem toe te passen.  

 

9. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen geschetst welke voorwaarden bij of krachtens de Wet 

luchtvaart
7
 aan het toerekeningssysteem gesteld worden. 

 

10. Naar aanleiding van de recente evaluatie van de Wet luchtvaart is inmiddels een traject 

gestart tot aanpassing van de ook voor het toerekeningssysteem relevante wet- en 

regelgeving. In dit stadium is nog onzeker of en wanneer deze voorgenomen aanpassingen 

zullen leiden tot relevante wijzigingen van de Wet luchtvaart en/of het Besluit. Indien het 

wettelijk kader gedurende de looptijd van het toerekeningssysteem wijzigt, zal op basis van 

                                                      
5
 Ingevolge artikel 3:18 van de Awb dient ACM uiterlijk zes maanden na ontvangst van het toerekeningssysteem van 

Schiphol een besluit te nemen. Deze termijn heeft ACM bij brief van 3 februari 2015 (ACM/DTVP/2015/400655) 

verlengd tot en met 1 augustus 2015. 

6
 Daarbij is beveiliging inbegrepen. 

7
 Wet van 18 juni 1992, Stb. 1992, 368, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 28 maart 2013, Stb. 2013, 144. 
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het overgangsrecht moeten worden bezien of het toerekeningssysteem opnieuw door ACM 

dient te worden getoetst. 

 

2.2 Wet luchtvaart 

 

11. Ingevolge artikel 8.25d, vierde lid, van de Wet luchtvaart dienen de tarieven voor de 

activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve van het gebruik van de 

luchthaven door gebruikers
8
 voor het geheel van die activiteiten kostengeoriënteerd te zijn. In 

artikel 8.25d, vijfde lid, van die wet is voorts bepaald dat tarieven voor beveiliging van 

passagiers en hun bagage voor het geheel van de beveiligingsactiviteiten kostengeoriënteerd 

moeten zijn. 

 

12. In artikel 8.25d, zesde lid, van de Wet luchtvaart is bepaald dat de exploitant van de 

luchthaven bij de vaststelling van de tarieven de toegerekende opbrengsten uit haar overige 

activiteiten die rechtstreeks verband houden met de luchtvaartactiviteiten (hierna ook: 

luchtvaartgerelateerde activiteiten) in aanmerking neemt. 

 

13. Op grond van artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart stelt de exploitant van de 

luchthaven voor de toerekening van de opbrengsten en kosten aan luchtvaartactiviteiten, een 

toerekeningssysteem vast dat de goedkeuring behoeft van ACM.  

 

14. Ingevolge artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart dient het toerekeningssysteem te 

voldoen aan de eisen van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit.  

 

2.3 Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 

 

15. In het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
9
 (hierna: het Besluit) zijn nadere regels gesteld 

omtrent de inrichting van het toerekeningssysteem en zijn nadere voorschriften opgenomen 

ten aanzien van de eisen van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit. 

 

16. In artikel 2, eerste lid, van het Besluit zijn de categorieën van luchtvaartactiviteiten 

opgenomen. Het betreft de volgende categorieën:  

a. het opstijgen en landen van luchtvaartuigen; 

b. het parkeren van luchtvaartuigen; 

c. de afhandeling van passagiers van luchtvaartuigen en hun bagage alsmede van 

vracht in verband met het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;  

                                                      
8
 Zie artikel 8.1b van de Wet luchtvaart. Gebruikers zijn gedefinieerd als luchtvaartmaatschappijen, alsmede personen 

of rechtspersonen die vluchten uitvoeren, niet zijnde luchtvaartmaatschappijen. 

9
 Besluit van 7 juli 2006, houdende regels betreffende de exploitatie van de luchthaven Schiphol, Stb. 2006, 333, 

laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 13 maart 2013, Stb. 2013, 104. 
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d. de uitvoering van de beveiliging van passagiers en hun bagage, alsmede van 

vracht, waaronder mede begrepen de faciliteiten voor grenscontrole (hierna: 

beveiligingsactiviteiten of security). 

 

17. In het tweede lid van artikel 2 zijn de in artikel 8.25d, zesde lid, van de Wet luchtvaart 

bedoelde activiteiten, die rechtstreeks verband houden met de luchtvaartactiviteiten, 

opgenomen. Deze luchtvaartgerelateerde activiteiten betreffen:  

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

b. de verlening van een concessie voor catering van luchtvaartuigen; 

c. utiliteitsdiensten; 

d. werkzaamheden door of vanwege de exploitant van de luchthaven die ten laste zijn 

gebracht van luchtvaartactiviteiten en die in rekening zijn gebracht aan derden. 

 

18. De kosten van de in artikel 2, tweede lid, genoemde luchtvaartgerelateerde activiteiten zullen 

in totaliteit toegerekend worden aan de luchtvaartactiviteiten.
10

  

 

19. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van het Besluit geeft het toerekeningssysteem de principes 

aan op grond waarvan wordt vastgesteld in welke mate productiemiddelen worden 

aangewend voor de luchtvaartactiviteiten. Het toerekeningssysteem dient, wat betreft de 

kosten en de opbrengsten, te leiden tot een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de kosten 

en opbrengsten die moeten worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten.
11

 

 

20. Artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit geeft invulling aan het vereiste van 

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

uitzondering van de kosten van immateriële activa, waaronder goodwill, aan die 

luchtvaartactiviteiten toegerekend. 

 

21. Verder is in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b en c bepaald dat: 

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

luchtvaartactiviteiten, geheel aan die activiteiten worden toegerekend, 

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

luchtvaartactiviteiten, niet aan die activiteiten worden toegerekend. 

 

22. Het vereiste van proportionaliteit ten aanzien van de principes in het toerekeningssysteem 

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

gebruikte productiefactoren voor luchtvaartactiviteiten en niet-luchtvaartactiviteiten.
12

 Dit 

vereiste sluit aan bij de in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van het Besluit genoemde 

eis dat de kosten van productiemiddelen die gedeeltelijk voor luchtvaartactiviteiten en 

                                                      
10

 Zie Stb.2006, 333, artikelsgewijze toelichting bij artikel 2, p. 27. 

11
 Zie Stb. 2006, 333, artikelsgewijze toelichting bij artikel 8, p. 32. 

12
 Kamerstukken II, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 12. 
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gedeeltelijk voor andere activiteiten worden aangewend, worden toegerekend in 

overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van die productiemiddelen voor de 

luchtvaartactiviteiten. Wat betreft de materiële vaste activa die deels voor de 

luchtvaartactiviteiten in gebruik zijn, is in artikel 8, vijfde lid, van het Besluit bepaald dat zij 

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

toerekeningssysteem opgenomen verdeelsleutels. 

 

23. In artikel 8, tiende lid, van het Besluit is bepaald dat voor de toerekening van de kosten aan de 

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

verdeelsleutels van andere productiemiddelen gehanteerd worden, waarbij geldt:  

“a.  dat de kosten rechtstreeks of indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk rechtstreeks 

worden toegerekend met verdeelsleutels die zijn gebaseerd op de desbetreffende activiteiten, 

met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en marktconformiteit, en  

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

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

kosten van de luchtvaartactiviteiten in de totale kosten.” 

 

24. Het vereiste van marktconformiteit houdt blijkens de parlementaire geschiedenis van de Wet 

luchtvaart in dat toerekening geschiedt volgens aanvaardbare bedrijfseconomische principes 

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

gebruik van productiemiddelen voor luchtvaartactiviteiten en andere activiteiten) in 

overeenstemming is met wat daarvoor in de markt gebruikelijk is. Dit geldt ook voor de 

vergoeding van vermogenskosten. Het systeem dient aldus een marktconforme toerekening 

van de kosten van zowel eigen als vreemd vermogen te garanderen.
13

 

 

25. Het vereiste van marktconformiteit komt tot uitdrukking in de volgende bepalingen van het 

besluit. 

 

26. Artikel 8, derde lid, van het Besluit bepaalt dat de materiële vaste activa die in gebruik zijn 

voor de luchtvaartactiviteiten worden onderverdeeld in activa die uitsluitend voor die 

activiteiten worden aangewend en activa die deels voor die activiteiten worden aangewend en 

in overeenstemming daarmee toegedeeld. Materiële vaste activa worden pas aangewend 

voor luchtvaartactiviteiten na het moment van ingebruikneming voor dat doel. Van de op grond 

van het derde lid aan de luchtvaartactiviteiten toebedeelde materiële vaste activa wordt de 

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

exploitant aangegeven afschrijvingsmethode volgens aanvaardbare bedrijfseconomische 

principes (artikel 8, zesde lid). De waarde van de materiële vaste activa van de 

luchtvaartactiviteiten als bedoeld in het derde lid wordt aangeduid als Regulatory Asset Base 

(artikel 8, negende lid).  

 

                                                      
13

 Kamerstukken II, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 12. 
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27. Ingevolge artikel 9 van het Besluit is op de kosten van de uitvoering van beveiliging van 

passagiers en hun bagage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, artikel 8 van 

overeenkomstige toepassing. De hierboven beschreven normen gelden dus ook ten aanzien 

van de kosten van de uitvoering van de beveiliging van passagiers en hun bagage, waaronder 

mede begrepen de faciliteiten voor grenscontrole. Deze normen gelden zowel voor de 

toerekening van materiële vaste activa als voor de toerekening van exploitatiekosten. 

 

28. In artikel 12 van het Besluit is bepaald dat ACM voor ten hoogste vijf jaar goedkeuring kan 

verlenen aan het toerekeningssysteem. 

 

3 Beschrijving toerekeningssysteem 

 

29. Het toerekeningssysteem van Schiphol omvat de principes op grond waarvan kosten en 

opbrengsten aan luchtvaartactiviteiten worden toegerekend. Deze principes en de financieel 

administratieve organisatie van Schiphol zijn weergegeven in de beschrijving van het 

toerekeningssysteem. 

 

30. De in het toerekeningssysteem beschreven toerekeningsstructuur kan als volgt schematisch 

worden weergegeven: 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van de structuur van het toerekeningssysteem van Schiphol 
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31. In het hiernavolgende wordt kort beschreven langs welke stappen de toerekening financieel 

administratief verloopt.  

 

32. De kostenplaatsstructuur van de financiële administratie volgt de organisatiestructuur van de 

activiteiten van Schiphol. De kostenplaatsen van Schiphol zijn administratief geclusterd op het 

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

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

gedeeltelijk bezighouden met luchtvaart- en beveiligingsactiviteiten. 

 

33. Via doorbelastingen en allocaties resulteert een toerekening van de geregistreerde kosten en 

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

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

activiteiten op basis van externe levering van een specifiek product aan een specifieke 

klantengroep, omvang (omzet, rendement, activa), risicoprofiel en regelgeving.
14

 De resultaten 

van de luchtvaartactiviteiten worden in deze systematiek geclusterd naar de BA Aviation, die 

is opgesplitst in de PMC Aviation en de PMC Security. 

 

34. Aan de PMC Aviation worden de kosten en opbrengsten toegerekend van de eerste drie 

onder randnummer 16 van dit besluit beschreven categorieën van luchtvaartactiviteiten 

alsmede de activiteiten die rechtstreeks verband houden met luchtvaartactiviteiten, zoals 

beschreven in randnummer 17 van dit besluit. De kosten en opbrengsten van de 

beveiligingsactiviteiten worden toegerekend aan de PMC Security. 

 

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

stappen plaats:  

 

1. Primaire registratie  

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

opbrengstensoorten en vervolgens toegewezen aan kostenplaatsen. Een kostenplaats valt 

samen met een afdeling of met specifieke activiteiten binnen een afdeling waarvoor de 

betreffende kosten worden gemaakt. 

 

2. Doorbelastingen  

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

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

kostenplaatsen via zogenaamde doorbelastingen. Doorbelastingen worden in vier situaties 

toegepast: 

• Vanwege wettelijke of verslaggevingstechnische eisen: bijvoorbeeld als voor een 

dochteronderneming een aparte jaarrekening moet worden gedeponeerd. 

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

                                                      
14

 Zie beschrijving toerekeningssysteem Schiphol, hoofdstuk 4. 
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tot onvolledige vastlegging van de opbrengsten): bijvoorbeeld verhuringen van 

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

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

uren van projectmedewerkers die gemaakt worden voor een andere PMC. 

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

kostenplaats door te belasten kunnen de resterende kosten volledig rechtstreeks 

gealloceerd worden, dat wil zeggen zonder toepassing van een nadere 

verdeelsleutel. 

 

3. Allocaties  

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

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

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

aangewend. 

 

36. De toerekening van de activa resulteert in de zogenaamde Regulatory Asset Base (RAB), 

waarover, gelet op artikel 13 van het Besluit, een vermogenskostenvergoeding in rekening 

gebracht mag worden in de luchthaventarieven. De RAB is gelijk aan de gemiddelde 

boekwaarde van de aan luchtvaartactiviteiten toe te rekenen materiële activa aan het begin en 

aan het eind van het jaar.
15

 De vermogenskostenvergoeding die over de RAB berekend mag 

worden is gelijk aan de genormeerde gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet (WACC). 

 

37. In hoofdstuk 9 van het toerekeningssysteem heeft Schiphol een beschrijving opgenomen van 

de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het toerekeningssysteem gedurende de 

periode waarvoor ACM aan dat systeem goedkeuring heeft verleend. Voor deze zogenaamde 

tussentijdse wijzigingen is in het toerekeningssysteem een aantal algemene voorwaarden 

opgenomen en per categorie wijziging zijn aanvullende specifieke voorwaarden opgenomen. 

 

38. In hoofdstuk 4 van dit besluit beoordeelt ACM of het door Schiphol voorgelegde 

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

toerekeningssysteem gesteld worden. De door Schiphol in het toerekeningssysteem 

beschreven tussentijdse wijzigingen beoordeelt ACM in hoofdstuk 5. 

 

4 Beoordeling  

 

4.1 Inleiding 

 

39. In deze beoordeling staat de vraag centraal of het door Schiphol voorgelegde 

                                                      
15

 Zie bijlage A (de berekening van het rendement over het totaal van luchtvaartactiviteiten) van het Besluit. 
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toerekeningssysteem voldoet aan de eisen die in de Wet luchtvaart en het Besluit aan het 

toerekeningssysteem gesteld worden. Als gezegd dient het toerekeningssysteem de principes 

aan te geven op grond waarvan wordt vastgesteld in welke mate productiemiddelen worden 

aangewend voor luchtvaartactiviteiten. 

 

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

opbrengsten aan luchtvaartactiviteiten als zodanig worden toegerekend en niet op de 

daadwerkelijke toepassing van die principes. De daadwerkelijke toerekening van kosten en 

opbrengsten is pas aan de orde bij de periodieke vaststelling van tarieven en de financiële 

verantwoording achteraf.  

 

41. ACM beoordeelt of het toerekeningssysteem voldoet aan de gestelde eisen. Hiertoe 

beoordeelt ACM in paragraaf 4.2 van dit besluit de structuur van het toerekeningssysteem en 

in paragraaf 4.3 van dit besluit de grondslagen van het toerekeningssysteem. Als de structuur, 

de grondslagen en de in het toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels aan de eisen 

voldoen, kunnen met toepassing van het toerekeningssysteem kostengeoriënteerde tarieven 

bepaald worden. ACM beoordeelt in paragraaf 4.4 of de in het toerekeningssysteem 

toegepaste verdeelsleutels aan de gestelde eisen voldoen. 

 

4.1.1 Beoordelingsproces 

 

42. ACM heeft binnen de hiervoor beschreven beoordeling van het toerekeningssysteem beoogd 

om Schiphol een zo transparant mogelijk systeem van toerekening van kosten en 

opbrengsten tot stand te laten brengen. Transparantie van het toerekeningssysteem is immers 

een essentiële voorwaarde bij het vereiste van proportionaliteit, zoals dat eerder in 

randnummer 22 van dit besluit is beschreven. 

 

43. In het kader van de beoordeling hebben ACM en Schiphol gedurende de maanden januari tot 

en met april 2015 het toerekeningssysteem, met inbegrip van de wijzigingen ten opzichte van 

het huidige toerekeningssysteem 2011-2015, in verschillende bijeenkomsten uitvoerig 

gezamenlijk besproken. Waar ACM daartoe aanleiding heeft gezien heeft zij Schiphol 

verzocht het toerekeningssysteem aan te passen, zodat voldaan wordt aan de daaraan 

gestelde wettelijke vereisten van integraliteit, proportionaliteit en marktconformiteit. Dit 

iteratieve proces heeft geresulteerd in het toerekeningssysteem, dat nu ter goedkeuring 

voorligt.  

 

44. Uitsluitend ten behoeve van de consultatie is een overzicht van de wijzigingen in het 

hoofddocument en in de Bijlage 3 (doorbelastingen) en de Bijlage 4 (allocaties) ten opzichte 

van het toerekeningssysteem 2011-2015 opgenomen in een afzonderlijke bijlage. Daarnaast 

is een versie van het toerekeningssysteem beschikbaar, waarin de wijzigingen ten opzichte 

van het toerekeningssysteem 2011-2015 zichtbaar zijn. 



 

Ontwerpbesluit ACM Toerekeningssysteem Schiphol 2016-2018 

   

 
1
3
/4

3
 

4.2 Beoordeling van de structuur van het toerekeningssysteem 

 

45. In deze paragraaf beoordeelt ACM of de structuur
16

 die Schiphol hanteert in het 

toerekeningssysteem voldoet aan de eisen van integraliteit, proportionaliteit en 

marktconformiteit, zoals neergelegd in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart en 

artikel 8 en 9 van het Besluit. Hieronder worden de beoordelingen naar integraliteit, 

proportionaliteit en marktconformiteit van de structuur afzonderlijk behandeld. 

 

Beoordeling integraliteit 

46. Blijkens paragraaf 5.1 van het toerekeningssysteem kan het grootste deel van de 

opbrengsten, kosten en activa rechtstreeks worden geboekt op de betreffende PMC. Alleen 

daar waar sprake is van gedeelde opbrengsten, kosten en activa worden deze door middel 

van doorbelastingen en allocaties bij de betreffende PMC “in rekening gebracht”.  

 

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

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

gebruik gemaakt van een verdeelsleutel die zoveel als mogelijk gebaseerd is op de verdeling 

van het daadwerkelijk gebruik van die activiteit dan wel dat productiemiddel voor die PMC.  

 

48. Blijkens de financieel administratieve organisatie van Schiphol vindt toerekening plaats van 

kosten per kostensoort naar kostenplaats en vervolgens naar kostendrager. De beschreven 

structuur leidt tot volledige toerekening van alle kosten van productiemiddelen die voor 

luchtvaartactiviteiten dan wel beveiligingsactiviteiten worden gemaakt. De toerekening omvat 

ook de kosten en de opbrengsten van de in artikel 2, tweede lid, van het Besluit genoemde 

luchtvaartgerelateerde activiteiten die in totaliteit toegerekend worden aan de 

luchtvaartactiviteiten. Hiermee voldoet de structuur van het toerekeningssysteem naar het 

oordeel van ACM aan het vereiste van integraliteit.  

 

Beoordeling proportionaliteit 

49. Volgens de toelichting bij artikel 8 van het Besluit
17

 is het uitgangspunt dat het 

toerekeningssysteem tot een zo nauwkeurig mogelijke weergave leidt van de kosten en 

opbrengsten die moeten worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. 

 

50. Schiphol heeft in het toerekeningssysteem per verdeelsleutel nader geëxpliciteerd welke 

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

de kosten worden berekend. De transparantie van de berekening van de activakosten is 

verder vergroot door een overzicht
18

 waarin per activacategorie gedetailleerd is weergegeven 

                                                      
16

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

besluit. 

17
 Zie Stb. 2006, 333, artikelsgewijze toelichting bij artikel 8, p. 32. 

18
 Zie bijlage 1.2 van het toerekeningssysteem van Schiphol. 



 

Ontwerpbesluit ACM Toerekeningssysteem Schiphol 2016-2018 

   

 
1
4
/4

3
 

bij welke (sub)afdelingen de activa zijn geregistreerd, aan welke PMC’s de kosten worden 

toegerekend en door middel van welke verdeelsleutel de kosten – na doorbelasting – aan 

PMC’s worden toegerekend. 

 

51. Schiphol heeft bij de verdeelsleutels waarmee de grootste afschrijvings- en vermogenskosten 

over verschillende activiteiten (luchtvaart-, beveiligings- en niet-luchtvaartactiviteiten) worden 

verbijzonderd, een splitsing aangebracht naar activa met een duidelijk verschil in levensduur, 

aanschafwaarde en/of gebruikskarakteristieken. Na deze splitsing worden de afschrijvings- en 

vermogenskosten verdeeld door middel van een verdeelsleutel.
19

 

 

52. ACM is van oordeel dat de in de twee voorgaande randnummers geschetste structuur 

resulteert in een kostentoerekening die beter aansluit bij het gebruik van de betreffende 

productiemiddelen door de verschillende afnemers, dan in het geval de kosten op een hoger 

aggregatieniveau zouden zijn berekend. ACM is van oordeel dat de structuur in 

overeenstemming is met het in randnummer 49 genoemde uitgangspunt dat het 

toerekeningssysteem tot een zo nauwkeurig mogelijke weergave leidt van de kosten en 

opbrengsten die moeten worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. 

 

53. Ook bij de operationele kosten constateert ACM dat een voldoende mate van verfijning 

plaatsvindt, alvorens de kosten nader worden verdeeld over de verschillende afnemers. Dit 

geldt bijvoorbeeld bij de toerekening van de exploitatiekosten van het Terminalcomplex.
20

 Met 

deze verdeelsleutel worden relatief veel operationele kosten toegerekend. Een groot deel van 

de kostensoorten (bijvoorbeeld schoonmaakkosten en energiekosten) wordt eerst naar een 

gebouwdeel toegerekend alvorens ze nader worden toegerekend naar afzonderlijke afnemers 

die van het betreffende gebouwdeel gebruik maken. ACM is van oordeel dat de methode in 

overeenstemming is met het in randnummer 49 genoemde uitgangspunt. Hiermee voldoet de 

structuur van het toerekeningssysteem naar het oordeel van ACM aan het vereiste van 

proportionaliteit.  

 

Beoordeling marktconformiteit 

54. De door Schiphol gehanteerde structuur voor de toerekening van kosten, opbrengsten en 

activa aan luchtvaartactiviteiten is in overeenstemming met de financiële verantwoording van 

de Schiphol Group. Deze verantwoording wordt periodiek getoetst door de accountant van de 

Schiphol Group. Een toerekeningsstructuur met tussenstappen (namelijk doorbelastingen en 

allocaties) is naar het oordeel van ACM volgens bedrijfseconomische principes aanvaardbaar. 

De structuur van het toerekeningssysteem voldoet dan ook naar het oordeel van ACM aan het 

                                                      
19

 Zo is blijkens het toerekeningssysteem het terminalgebouw (zie allocatiesleutel OU Aviation A10 ) opgesplitst in 

afzonderlijke gebouwdelen, waarna de afschrijvings- en vermogenskosten worden toegerekend. Hetzelfde geldt voor de 

landzijdige infrastructuur (zie allocatiesleutel OU Aviation A5) die – alvorens de afschrijvings- en vermogenskosten 

worden toegerekend – is opgesplitst in arealen. 

20
 Zie doorbelastingsleutel OU Aviation D18 . 
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vereiste van marktconformiteit.  

 

Conclusie beoordeling structuur van het toerekeningssysteem 

55. De door Schiphol gehanteerde structuur voor de toerekening van kosten, opbrengsten en 

activa aan luchtvaartactiviteiten voldoet naar het oordeel van ACM aan de eisen van 

integraliteit, proportionaliteit en marktconformiteit. 

 

4.3 Beoordeling van de grondslagen van het toerekeningssysteem 

56. In deze paragraaf beoordeelt ACM of de grondslagen van het toerekeningssysteem
21

 die 

Schiphol hanteert voldoen aan de eisen van integraliteit, proportionaliteit en marktconformiteit, 

zoals neergelegd in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart en artikel 8 van het Besluit. 

Deze grondslagen betreffen de onderliggende bedrijfseconomische principes voor de bepaling 

van de toe te rekenen kosten en opbrengsten. Deze grondslagen geven invulling aan de 

structuur van het toerekeningssyteem en worden toegepast bij de verdeelsleutels 

(doorbelastingen en allocaties). 

 

57. ACM beoordeelt in het hiernavolgende in de eerste plaats of de algemene principes voor de 

bepaling van vermogen en resultaat van luchtvaartactiviteiten voldoen aan de gestelde eisen.  

 

58. Vervolgens beziet ACM de grondslagen die voor de bepalende onderdelen van het 

toerekeningssysteem gehanteerd worden:  

a. de integrale kostprijs (voor de toerekening van kosten en opbrengsten); 

b. de onderdelen en waardering van de Regulatory Asset Base; 

c. de afschrijvingsmethode van materiële vaste activa; 

d. de berekening van de vermogenskostenvoet (WACC). 

 

59. Deze vier onderdelen zijn bepalend voor het toerekeningsysteem omdat de toerekening van 

operationele kosten en opbrengsten gebaseerd is op de integrale kostprijs (a) en de 

toerekening van kosten van materiële vast activa gebaseerd is op de andere drie onderdelen. 

Daarbij wordt eerst de waarde van de RAB bepaald (b) en vervolgens de afschrijvingskosten 

(c) en de vermogenskosten (d) van deze activa. 

 

 

4.3.1 Algemene principes voor bepaling vermogen en resultaat 

 

60. Ten aanzien van de algemene principes voor de bepaling van de kosten van 

luchtvaartactiviteiten beschrijft Schiphol in het toerekeningssysteem dat zij voor de 

                                                      
21

 Voor de beschrijving van de grondslagen van het toerekeningssysteem verwijst ACM naar hoofdstuk 5 van het 

toerekeningssysteem. 
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luchtvaartactiviteiten de principes hanteert die zij ook voor haar externe jaarrekening hanteert. 

Deze principes zijn gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS), 

zoals het continuïteitsbeginsel, het hanteren van een bestendige gedragslijn en het 

toerekenings- en causaliteitsbeginsel.
22

 Schiphol stelt in het toerekeningssysteem dat in het 

geval deze principes in strijd zijn met de in de Wet luchtvaart opgenomen voorwaarden, de 

Wet luchtvaart bij de vaststelling van tarieven en de verantwoording daarvan prevaleert. 

 

Beoordeling 

61. ACM is van oordeel dat deze algemene principes bedrijfseconomisch aanvaardbaar zijn, 

omdat zij gebaseerd zijn op IFRS. Deze standaard wordt wereldwijd toegepast en is verplicht 

voor de meeste beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie. Het uitgangspunt dat 

de Wet luchtvaart prevaleert in het geval deze principes strijdig zijn met het bepaalde bij of 

krachtens de Wet luchtvaart, acht ACM juist. ACM concludeert dat met het voorgaande wordt 

voldaan aan het vereiste van marktconformiteit. Tevens staat dit het voldoen aan de eisen van 

integraliteit en proportionaliteit niet in de weg. De gehanteerde verdeelsleutels zullen echter 

ook aan de vereisten van proportionaliteit, integraliteit en marktconformiteit moeten voldoen. 

ACM beoordeelt de verdeelsleutels separaat in paragraaf 4.4. 

 

4.3.2 De integrale kostprijs 

 

62. De prijs waartegen interne leveringen binnen de Schiphol Group worden afgenomen is gelijk 

aan de integrale kostprijs. Dit houdt in dat alle kosten van de productiemiddelen die worden 

ingezet ten behoeve van de totstandkoming van de dienst in een (sub)afdeling, worden 

meegenomen bij de berekening van de toe te rekenen kosten. De integrale kostprijs wordt 

bepaald door optelling van de directe exploitatiekosten van de betreffende activiteit, de 

afschrijvingen en vermogenskosten van de betrokken productiemiddelen en de opslag voor 

overhead. Dit geldt voor zowel voor de onderlinge leveringen tussen de luchtvaart-PMC’s als 

voor de leveringen tussen luchtvaart-PMC’s en niet-luchtvaart-PMC’s.
23

 Voor leveringen aan 

derden geldt als prijs minimaal de integrale kostprijs. 

 

63. Deze hoofdregel voor de berekening van de integrale kostprijs wordt voor een aantal 

toerekeningen anders ingevuld. Dit betreft de doorbelastingen OU Aviation D4 

(Branddoormeldsystemen), OU Consumers D10 (VIP/Perscentrum), en de allocaties OU 

Aviation A1b (correctie landschapsontwerp), A1c (KLM schoonmaakkosten), A1d (convenant 

VRK), A1i (PRM correctie) A3 (Privium), A7d (FLUX) en OU Consumers A4 (Privium). 

 

Beoordeling 

                                                      
22

 Als nader toegelicht in paragraaf 5.2.3 van het toerekeningssysteem. 

23
 Dit betreft onder andere niet-luchtvaartactiviteiten die ook aan derden worden geleverd (bijvoorbeeld parkeren, 

verhuur van kantoorruimte, transport van energie) of van derden zouden kunnen worden afgenomen. 
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64. De door Schiphol gehanteerde wijze waarop de integrale kosten van interne leveringen 

worden berekend zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes en 

voldoen aan de voorschiften van de Wet en het Besluit. De uitzonderingen op deze regels zijn 

van beperkte betekenis en zijn door Schiphol onderbouwd. ACM ziet geen aanleiding om af te 

zien van goedkeuring van de door Schiphol gehanteerde grondslag van de integrale kostprijs. 

ACM concludeert dat met het voorgaande voldaan wordt aan het vereiste marktconformiteit. 

Tevens staat dit het voldoen aan de eisen van integraliteit en proportionaliteit niet in de weg. 

De gehanteerde verdeelsleutels zullen echter ook aan de vereisten van proportionaliteit, 

integraliteit en marktconformiteit moeten voldoen. ACM verwijst hiervoor naar paragraaf 4.4. 

 

4.3.3 Regulatory Asset Base (RAB) 

 

65. Bij de beoordeling van Regulatory Asset Base (hierna: RAB) maakt ACM een onderscheid 

tussen de beoordeling van de onderdelen van de RAB en de waardering van de RAB. 

 

Onderdelen RAB 

66. Blijkens paragraaf 5.2.4.1 van het toerekeningssysteem bestaat de RAB uitsluitend uit 

materiële vaste activa in gebruik voor luchtvaartactiviteiten. Tot de materiële vaste activa 

behoren onder andere start- en landingsbanen, rijbanen, platforms, terreinen, wegen, 

gebouwen, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen. Financiële vaste activa, immateriële 

vaste activa, activa in aanbouw, werkkapitaal en passiva worden in principe niet meegenomen 

in de RAB, tenzij dit expliciet in het toerekeningssysteem is beschreven en door ACM wordt 

goedgekeurd.  

 

67. In het toerekeningssysteem wordt één uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat 

immateriële vaste activa niet meegenomen wordt in de RAB, namelijk software. Software 

wordt, zodra het feitelijk in gebruik is ten behoeve van luchtvaartactiviteiten, gerekend tot de 

RAB omdat software bij de bedrijfsprocessen essentieel is.  

 

Beoordeling onderdelen RAB 

68. ACM stelt in de eerste plaats vast dat uit het Besluit volgt dat slechts materiële vaste activa in 

de RAB meegenomen mogen worden. Zoals hiervoor gesteld blijkt uit het 

toerekeningssysteem dat Schiphol software ten behoeve van luchtvaartactiviteiten in de RAB 

opneemt. Volgens IFRS behoort software echter tot immateriële vaste activa.  

 

69. ACM acht het opnemen in de RAB van operationele software – te activeren op basis van IFRS 

– gelet op het volgende niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving. In de nota van 

toelichting bij het Besluit is het volgende opgenomen:  

“Binnen de statutaire jaarverslaggeving van de luchthavenexploitant presenteert de exploitant 

voor de zogenoemde business areas (waaronder de «business area Aviation») een 

exploitatierekening en de vaste activa. Daar deze informatie specifiek gericht is op de 
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verslaggeving, kunnen deze cijfers op bepaalde punten afwijken van aanvaardbare 

bedrijfseconomische principes die de basis vormen voor de vaststelling van de tarieven.” 

 

70. ACM acht deze software essentieel voor de bedrijfsvoering en opname in de RAB volgens 

bedrijfseconomische principes aanvaardbaar.  

 

Waardering RAB 

71. Blijkens paragraaf 5.2.4.1 van het toerekeningssysteem geschiedt toerekening van de RAB 

volgens gangbare bedrijfseconomische principes en op grond van de historische kostprijs. De 

RAB wordt berekend als de gemiddelde boekwaarde van een activum per 1 januari en 31 

december van een boekjaar. 

 

Beoordeling waardering RAB 

72. ACM stelt ten aanzien van de waardering van de RAB vast dat het uitgangspunt in het 

toerekeningssysteem, dat waardering van materiële vaste activa plaatsvindt tegen historische 

kostprijs, in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 8, zesde lid, van het Besluit. Het 

toerekeningssysteem voldoet op dit punt dan ook aan het vereiste van marktconformiteit.  

 

73. Op het uitgangspunt van waardering van materiële vaste activa tegen historische kostprijs is 

echter een aantal uitzonderingen in het toerekeningssysteem opgenomen, die in het 

hiernavolgende worden beschreven en beoordeeld.  

 

Uitzonderingen op de hoofdregel bij waardering RAB  

74. De eerste uitzondering betreft de waarde van de zogenaamde strategische gronden. De 

strategische gronden betreffen gronden, thans grotendeels akkerbouwgronden, die Schiphol 

in de afgelopen jaren heeft aangekocht. Deze gronden zijn volgens Schiphol bestemd om 

toekomstige ontwikkeling van de luchtvaartactiviteiten mogelijk te maken. De gronden 

bestemd voor luchtvaartactiviteiten betreffen bijvoorbeeld gronden voor toekomstige 

ontwikkeling van een nieuwe (zesde) baan voor het landen en opstijgen van vliegtuigen en 

een nieuwe personenvervoer-terminal. Blijkens het toerekeningssysteem rekent Schiphol 

deze gronden niet toe aan de RAB voor de luchtvaartactiviteiten, zolang de gronden niet in 

gebruik zijn voor luchtvaartactiviteiten.
24

  

 

75. Op het moment van ingebruikname van de gronden verhoogt Schiphol de waarde van de 

gronden met de toegerekende bouwrente over de laatste vijf jaar voorafgaand aan het 

moment van ingebruikname (kapitalisering), voor zover deze gronden in deze periode 

economisch eigendom zijn van Schiphol.  

 

76. Kapitalisering vindt plaats op basis van de risicovrije rentevoet. De eventueel in de 

desbetreffende periode gegenereerde opbrengst van deze gronden wordt eveneens over 

                                                      
24

 Zie beschrijving toerekeningssysteem Schiphol, allocatiesleutel Schiphol Real Estate, bijlage 4, onder 4.3. 
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dezelfde periode gekapitaliseerd en op de gekapitaliseerde waarde van de grond in mindering 

gebracht. Over de aldus gevormde netto extra gekapitaliseerde waarde wordt na het moment 

van ingebruikname niet afgeschreven. Over de netto extra waarde worden na het moment van 

ingebruikname conform artikel 13 van het Besluit vermogenskosten berekend. Door slechts de 

risicovrije rente over een periode van maximaal vijf jaar te hanteren zal de geactiveerde 

waarde niet aanzienlijk boven de historische aanschafprijs uitstijgen die Schiphol voor de 

gronden heeft betaald. 

 

77. De toerekening, waarbij strategische gronden pas deel uitmaken van de RAB vanaf het 

moment dat zij daadwerkelijk in gebruik worden genomen, is naar het oordeel van ACM in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, zesde lid, van het Besluit. In de toelichting bij 

dit artikel is immers gesteld dat materiële vaste activa pas worden aangewend voor 

luchtvaartactiviteiten vanaf het moment van ingebruikneming voor dat doel. Kapitalisering op 

basis van de risicovrije rentevoet is in overeenstemming met hetgeen weergegeven is in de 

bijlage behorende bij artikel 13, sub c, van het Besluit. 

 

78. Door voor strategische gronden uit te gaan van een periode van maximaal vijf jaar kan de 

kapitalisering worden beschouwd als een compensatie voor de bouwrente gedurende de 

laatste jaren voor oplevering van het project. ACM acht deze waardebepaling (die gelijk is aan 

die in het toerekeningssysteem 2011-2015) bedrijfseconomisch aanvaardbaar. Het 

toerekeningssysteem voldoet op dit punt dan ook aan het vereiste van marktconformiteit. 

 

79. De tweede uitzondering op de waardering van materiële vaste activa
25

 tegen historische 

kostprijs is de bepaling van de waarde van activa en de afschrijvingskosten die samenhangen 

met grote investeringen van meer dan EUR 100 miljoen waarvan de vervaardigingsperiode 

meer dan een jaar duurt en waarbij zich zoals verwacht ten tijde van het investeringsbesluit 

een initiële overcapaciteit zal voordoen. Ingevolge artikel 8, zevende lid, van het Besluit past 

Schiphol ten aanzien van deze investeringen de unuïteitenmethode toe. Doel van deze 

methode is om (reëel) gelijke kosten per gebruikseenheid te hanteren. Indien bij een reeds 

opgeleverd project, dat volgens deze methode wordt behandeld, herinvesteringen aan de orde 

zijn, dan worden deze herinvesteringen niet volgens de unuïteitenmethode, maar volgens de 

gebruikelijke activerings- en afschrijvingsmethodiek verwerkt.
26

 Bij de berekeningen voor de 

unuïteitenmethode wordt weliswaar uitgegaan van de gegevens tegen historische kostprijs, 

maar omdat toepassing van de unuïteitenmethode leidt tot een andere manier van afschrijven 

dan lineair afschrijven, kan dit resulteren in een hogere waardering van materiële vaste activa 

dan de boekwaarde op basis van de historische kostprijs zou zijn. ACM ziet geen aanleiding 

om goedkeuring te onthouden aan deze werkwijze. 

                                                      
25

 Deze uitzondering op de waardering van de materiële vaste activa is een gevolg van het afschrijven volgens de 

unuïteitenmethode in plaats van lineair afschrijven. 

26
 Ervan uitgaande dat de herinvesteringen op zichzelf niet voldoen aan de criteria voor het hanteren van de 

unuïteitenmethode. 
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80. De derde uitzondering betreft financial lease, waarbij een derde of een aan Schiphol gelieerde 

leasemaatschappij de lessor is. Financial lease is een financieringsinstrument waarvoor 

Schiphol kan kiezen als alternatief voor eigendom in combinatie met eigen financiering met 

eigen en/of vreemd vermogen. Het toerekeningssysteem geeft aan dat de basis voor de 

waardering van materiële vaste activa de historische kostprijs is. Dit betekent dat Schiphol 

een financial lease herrekent naar een activawaarde. Overigens is deze manier van 

waarderen in overeenstemming met IFRS. 

 

81. In het toerekeningssysteem vindt de herberekening van de activawaarde als volgt plaats. De 

leasetermijnen worden op basis van de vermogenskostenvoet, die ten grondslag ligt aan de 

financial lease
27

, verdisconteerd naar het moment van ingebruikname. Voornoemde 

berekeningswijze bewerkstelligt dat activawaarden en afschrijvingskosten in aanmerking 

worden genomen zoals ook het geval zou zijn indien het juridisch eigendom bij Schiphol zelf 

(anders dan bij een leasemaatschappij) zou hebben gelegen. Aangezien deze berekening 

ertoe leidt dat de waardering van de activa plaats vindt als zou er sprake zijn van eigen 

financiering, ziet ACM geen aanleiding om goedkeuring te onthouden aan deze werkwijze. 

 

Conclusie 

82. ACM stelt op grond van het voorgaande vast dat de door Schiphol aangegeven wijze waarop 

de onderdelen en waardering van de RAB bepaald worden, bedrijfseconomisch aanvaardbaar 

is en derhalve voldoet aan het vereiste van marktconformiteit. Tevens staat dit het voldoen 

aan de eisen van integraliteit en proportionaliteit niet in de weg. De bij de toerekening 

gehanteerde verdeelsleutels zullen echter ook aan de vereisten van integraliteit, 

proportionaliteit en marktconformiteit moeten voldoen. ACM beoordeelt de verdeelsleutels 

separaat in paragraaf 4.4 van dit besluit.  

 

4.3.4 Afschrijvingsmethode 

 

83. In het hiernavolgende beoordeelt ACM de in het toerekeningssysteem gehanteerde 

afschrijvingsmethode, inclusief de gehanteerde afschrijvingstermijnen. 

 

84. In paragraaf 6.2.1 van het toerekeningssysteem is aangegeven dat op materiële vaste activa 

moet worden afgeschreven voor zover deze aan technische of economische slijtage 

onderhevig zijn. Schiphol hanteert de lineaire afschrijvingsmethode,
28

 waarbij afgeschreven 

wordt op alle materiële vaste activa, met uitzondering van grond, vastgoedbeleggingen en 

materiële vaste activa in aanbouw of ontwikkeling. De afschrijving van een activum begint op 

het moment dat het activum feitelijk in gebruik wordt genomen en eindigt als de laatste 

afschrijvingstermijn is verstreken of eerder in het geval het activum buiten gebruik wordt 

                                                      
27

 Deze vermogenskostenvoet kan dus afwijken van de WACC voor luchtvaartactiviteiten. 

28
 Uitzondering hierop vormt de in randnummer 79 beschreven unuïteitenmethode. 
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gesteld vóór het beëindigen van de economische levensduur. Materiële vaste activa die 

gedurende het boekjaar in gebruik zijn genomen, worden naar rato afgeschreven. 

 

85. De afschrijvingstermijn, zijnde de termijn waarin een vast activum wordt afgeschreven, is de 

economische levensduur van het activum. De hoogte van de afschrijving dient stelselmatig te 

worden bepaald, zodanig dat een activum of een groep van gelijksoortige activa aan het eind 

van de verwachte gebruiksduur tot de geschatte restwaarde zal zijn afgeschreven. 

 

86. Voor alle categorieën activa heeft Schiphol een standaard afschrijvingstermijn vastgesteld. 

Deze termijnen zijn weergegeven in Bijlage 1.1 bij het toerekeningssysteem. Voor deze 

standaard afschrijvingstermijnen geldt in principe dat zij in overeenstemming zijn met de 

verwachte levensduur van de activa van de betreffende categorie. Blijkens de beschrijving van 

het toerekeningssysteem wijkt Schiphol in een aantal specifieke gevallen af van de standaard 

afschrijvingstermijn. De redenen voor afwijking zijn limitatief opgesomd.
29

 

 

87. Bij tussentijdse verandering in afschrijvingstermijnen wordt de historische afschrijving niet 

aangepast, maar vindt uitsluitend correctie plaats in de toekomstige afschrijvingskosten. Bij 

tussentijdse verandering van afschrijvingsmethode worden de afschrijvingskosten volgens de 

nieuwe methode gebaseerd op de boekwaarde op het moment van verandering van de 

methode. 

 

88. Op materiële vaste activa in de vorm van financiële lease wordt afgeschreven in 

overeenstemming met identieke activa die de vennootschap zelf in eigendom heeft. De 

afschrijvingstermijn kan korter zijn indien de leasetermijn korter is, niet verlengd zal worden en 

de betreffende activa niet overgenomen zullen worden.  

 

Beoordeling 

89. In artikel 8, zesde lid, van het Besluit is onder meer bepaald dat de aan luchtvaartactiviteiten 

toe te rekenen materiële vaste activa worden afgeschreven middels een door Schiphol 

aangegeven afschrijvingsmethode volgens aanvaardbare bedrijfseconomische principes.  

 

90. Ingevolge artikel 8, derde lid, van het Besluit mogen materiële vaste activa pas toegerekend 

worden aan luchtvaartactiviteiten op het moment van ingebruikname voor dat doel. Dit brengt 

volgens aanvaardbare bedrijfseconomische principes met zich dat ook pas vanaf dat moment 

afschrijvingskosten van deze materiële vaste activa mogen worden toegerekend aan 

luchtvaartactiviteiten. ACM stelt vast dat uit het toerekeningssysteem volgt dat de toerekening 

van afschrijvingskosten van productiemiddelen voor luchtvaartactiviteiten pas aanvangt op het 

moment dat deze daadwerkelijk in gebruik zijn genomen en dat de toerekening van 

afschrijvingskosten aan luchtvaartactiviteiten wordt stopgezet zodra ze niet meer voor dat doel 

                                                      
29

 Zie paragraaf 6.2.1 van het toerekeningssysteem, p. 53. 



 

Ontwerpbesluit ACM Toerekeningssysteem Schiphol 2016-2018 

   

 
2
2
/4

3
 

worden gebruikt.
30

 Op dit punt is de afschrijvingsmethode in overeenstemming met het 

gestelde in het Besluit.  

 

91. Uit het toerekeningssysteem blijkt dat de activa in een groot aantal activacategorieën zijn 

verdeeld, met onderscheiden standaard afschrijvingstermijnen. Per activum wordt afzonderlijk 

afgeschreven. Deze mate van detaillering draagt er naar het oordeel van ACM toe bij dat de 

hoogte van de afschrijvingskosten in voldoende mate aansluit bij het werkelijke verbruik van 

de productiemiddelen in de tijd.  

 

92. Gelet op artikel 8, zesde lid, van het Besluit is ACM van oordeel dat de door Schiphol 

gehanteerde afschrijvingstermijnen vanuit gangbaar bedrijfseconomisch inzicht aanvaardbaar 

dienen te zijn. De afschrijvingstermijnen zijn immers medebepalend voor de berekening van 

de kosten van de luchtvaartactiviteiten en onderdeel van de afschrijvingsmethode. ACM stelt 

vast dat Schiphol bij het bepalen van de afschrijvingstermijnen gebruik maakt van de 

mogelijkheden die IFRS biedt en dezelfde afschrijvingstermijnen hanteert als voor de externe 

verslaggeving hanteert. ACM acht de gehanteerde afschrijvingstermijnen dan ook vanuit 

gangbaar bedrijfseconomisch inzicht aanvaardbaar. 

 

93. Schiphol heeft voor de periode 2015-2018 aanzienlijke investeringen gepland ten behoeve 

van de luchtvaartactiviteiten. Aan Schiphol is verzocht aan te geven hoe de kosten van de 

luchtvaartactiviteiten zich in deze periode naar verwachting zullen ontwikkelen met 

inachtneming van de kosten van de thans geplande investeringen bij een ongewijzigd 

afschrijvingsbeleid. Niet uit te sluiten is namelijk dat de investeringen en daaruit 

voortvloeiende kostenstijgingen tot sprongsgewijze tariefstijgingen kunnen leiden. 

 

94. De bevindingen van ACM zijn dat op grond van de thans van Schiphol verkregen informatie 

naar verwachting tot en met 2018 de totale kosten van de gereguleerde activiteiten redelijk te 

voorspellen zijn. ACM ziet op basis van deze informatie geen aanleiding om Schiphol te 

vragen haar bestaande afschrijvingsmethoden te wijzigen.  

 

Conclusie 

95. ACM stelt op grond van het voorgaande vast dat de door Schiphol aangegeven 

afschrijvingsmethode bedrijfseconomisch aanvaardbaar is en derhalve voldoet aan het 

vereiste van marktconformiteit. Tevens staat dit het voldoen aan de eisen van integraliteit en 

proportionaliteit niet in de weg. De gehanteerde verdeelsleutels zullen echter ook aan de 

vereisten van proportionaliteit, integraliteit en marktconformiteit moeten voldoen. ACM 

beoordeelt de verdeelsleutels separaat in paragraaf 4.4 van dit besluit. 

 

                                                      
30

 Zie paragraaf 6.2.1 van het toerekeningssysteem, p. 53. 
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4.3.5 Vermogenskostenvoet (WACC) 

 

96. Bij de beoordeling van de vermogenskostenvoet (WACC) maakt ACM onderscheid tussen de 

berekeningsmethode, de referentiegroep, de gehanteerde data voor koersrendementen en de 

procedure voor het bepalen van de waarden van de variabelen van de WACC.  

 

Berekeningsmethode WACC 

97. In deel C van de bijlage behorende bij artikel 13 van het Besluit is aangegeven hoe de WACC 

moet worden bepaald. ACM stelt vast dat de in het toerekeningssysteem beschreven 

berekening van de WACC overeenkomt met de in het Besluit weergegeven berekeningswijze. 

 

98. Voor een aantal parameters van de WACC-formule geldt dat is aangegeven welke waarde 

deze hebben. Dit betreffen de parameters die in beginsel bestendig in de tijd zijn en waarvan 

de wetgever het niet zinvol heeft geacht om deze jaarlijks vast te stellen. Van de overige 

parameters is een definitie of formule zodanig weergegeven dat tot een eenduidige periodieke 

vaststelling kan worden gekomen.
31

 

 

99. Eén van de parameters die jaarlijks vastgesteld moet worden is de equity bèta. Dit betreft de 

maatstaf voor het marktrisico (systematisch risico) van het eigen vermogen, gegeven de 

vermogensverhoudingen. Blijkens de formule is voor de berekening van de equity bèta de 

berekening van de asset bèta nodig. De asset bèta is de maatstaf voor het marktrisico 

(systematisch risico) dat verbonden is aan de activiteiten waarvoor de activa in de RAB ten 

dienste staan, als waren deze volledig met eigen vermogen gefinancierd. De asset bèta is in 

belangrijke mate bepalend voor de hoogte van de WACC. In onderdeel C van de bijlage bij 

artikel 13 van het Besluit is ook weergegeven hoe de asset bèta dient te worden bepaald. 

 

Beoordeling berekeningsmethode WACC: marktindex en bepaling marktliquiditeit 

100. Voor de berekening van de asset bèta van de leden van de referentiegroep maken de 

investeringsbanken gebruik van een marktindex waartegen de koersbewegingen van het lid 

worden afgezet. Dit betekent dat er een samenhang dient te zijn tussen de koersbewegingen 

van het aandeel en de bewegingen in de gekozen marktindex. Op grond hiervan is ACM van 

oordeel dat de marktindex gebaseerd dient te zijn op één of meer ontwikkelde economieën. 

Immers, niet-ontwikkelde economieën kunnen (sterk) afwijkende trends in de 

koersontwikkeling hebben ten opzichte van de (verplicht Europese) leden van de 

referentiegroep. Schiphol heeft het toerekeningssysteem op dit onderdeel van de 

berekeningsmethode (marktindex ten opzichte waarvan de equity bèta wordt bepaald) 

aangevuld. 

 

101. Als beoordelingsmaatstaf voor het financieel risicoprofiel wordt gehanteerd de marktliquiditeit, 

gedefinieerd als het aantal verhandelde aandelen per dag  gedeeld door het aantal uitstaande 

                                                      
31

 Zie de toelichting bij de bijlage behorende bij artikel 13 van het Besluit, p. 37. 



 

Ontwerpbesluit ACM Toerekeningssysteem Schiphol 2016-2018 

   

 
2
4
/4

3
 

aandelen op die dag, en dat gemiddeld genomen over de laatste 3 maanden. In het 

toerekeningssysteem 2011-2015 wordt de liquiditeit berekend op basis van het aantal vrij 

verhandelbare aandelen. Voor bepaling van de marktliquiditeit is echter bepalend in hoeverre 

een aandeel verhandeld wordt ten opzichte van het totale aantal uitstaande aandelen. De 

aanpassing is te beschouwen als een correctie van een onjuiste formulering.
32

 

 

102. ACM concludeert dat de berekeningsmethode van de WACC in overeenstemming is met het 

bepaalde in het Besluit. 

 

Referentiegroep 

103. Voor de bepaling van de asset bèta dient Schiphol een zo groot mogelijk aantal (en te allen 

tijde tenminste vier), zoveel mogelijk representatieve, beursgenoteerde luchthavens binnen de 

Europese Unie, bezien uit een oogpunt van vergelijkbaarheid met de luchthavenactiviteiten 

van Schiphol, te selecteren. ACM beoordeelt in het hiernavolgende of de door Schiphol 

geselecteerde referentiegroep hieraan voldoet. 

 

104. Schiphol hanteert blijkens het toerekeningssysteem voor de bepaling van de asset bèta in de 

periode vanaf 2016 de volgende selectie van luchthavenbedrijven: Schiphol Group (indien 

beursgenoteerd), Aéroports de Paris, Fraport (Frankfurt), Vienna Airport (Wenen), AENA 

(vanaf 2018) en SAVE (tot 2018).
33

 

 

105. Ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 zijn in de referentiegroep de 

luchthavenbedrijven Aeroporti di Roma (Gemini) en Copenhagen Airport verwijderd en zijn 

AENA (vanaf 2018) en SAVE (tot 2018) toegevoegd.
34

 

 

Beoordeling referentiegroep 

106. Aeroporti di Roma (Gemini) is uit de referentiegroep verwijderd omdat deze onderneming 

inmiddels niet meer beursgenoteerd is. ACM volgt dit argument. 

 

107. Schiphol heeft zich op het standpunt gesteld dat Copenhagen Airport niet in de 

referentiegroep thuis hoort omdat de bèta niet betrouwbaar kan worden vastgesteld.
35,36

 Uit de 

door Schiphol overgelegde gegevens bleek dat de statistische betrouwbaarheid (R2) van de 

bèta slechts enkele procenten bedraagt. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de relatieve 

                                                      
32

 Voorbeeld ter illustratie: stel bij Copenhagen Airport dat 3% van de aandelen vrij verhandelbaar is. Als het werkelijk 

dagelijks verhandelde volume aan deze 3% gerelateerd zou worden, dan zou de liquiditeit van Copenhagen Airport toch 

nog gunstig kunnen scoren, namelijk 33x zo hoog dan als het aan het totaal aantal aandelen wordt gerelateerd. 

33
 Op zijn vroegst vanaf tariefjaar 2018 zal AENA deel uitmaken van de referentiegroep, tenzij de bèta van AENA niet 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

34
 Zie vorige voetnoot. 

35
 Email Schiphol d.d. 29 januari 2015, Bespreekpunten WACC t.b.v. bespreking 28 januari (KTS Schiphol). 

36
 Brief Schiphol, Vervanging Copenhagen Airport door SAVE in referentiegroep Bèta, d.d. 25 februari 2015. 
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verhandelbaarheid laag is (slechts enkele procenten van het aandelenkapitaal is vrij 

verhandelbaar) en dit leidt tot zeer lage handelsvolumes. ACM onderschrijft deze conclusie. 

 

108. Gelet op de eis dat de referentiegroep minimaal uit vier beursgenoteerde luchthavens uit de 

EU dient te bestaan, dient een vervanging gezocht te worden voor Copenhagen Airport. 

 

109. Op 11 februari 2015 is AENA, een grote Spaanse luchthavenonderneming, voor bijna 50% 

geprivatiseerd en daarmee beursgenoteerd geworden. Onder AENA ressorteren o.a. de 

luchthavens van Barcelona en Madrid. Ook worden luchthavens buiten Spanje geëxploiteerd. 

AENA bezit grote luchthavens met een hub-functie en heeft met Schiphol vergelijkbare 

activiteiten. Daarom zal AENA opgenomen worden in de referentiegroep van luchthavens, 

zodra de equity bèta voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Hiervoor dient een 

voldoende lange tijdreeks met data beschikbaar te zijn. In de praktijk van WACC-bepaling 

komt een referentieperiode vanaf circa twee jaar voor. ACM acht dit een redelijke ondergrens 

voor een referentieperiode voor de bèta. Verder dienen bij voorkeur de eerste weken na de 

start van de beursnotering buiten beschouwing gelaten te worden omdat de koers in eerste 

instantie nog sterk kan fluctueren. Daarom worden de koersdata van AENA vanaf 1 april 2015 

in aanmerking genomen. Deze overwegingen hebben tot gevolg dat op zijn vroegst vanaf het 

consultatiebudget 2018 AENA kan worden meegenomen in de referentiegroep. 

 

110. Het voorgaande betekent dat de referentiegroep voor de tarieven 2016 en 2017 dient te 

worden uitgebreid met een ander luchthavenbedrijf om te voldoen aan het wettelijk minimum 

van vier ondernemingen. Schiphol heeft voorgesteld om de referentiegroep met het 

luchthavenbedrijf SAVE Group uit te breiden. 

 

111. De onderneming SAVE Group is sinds 2005 genoteerd aan de beurs van Milaan en baat de 

luchthavens van Venetië en Treviso uit. Hiermee voldoet de luchthaven aan de eisen in het 

Besluit dat de luchthaven zich binnen de EU bevindt en dat deze beursgenoteerd dient te zijn. 

De verhandelbaarheid van dit aandeel alsmede de statistische betrouwbaarheid van de equity 

bèta (R2) zijn aanzienlijk hoger dan bij Copenhagen Airport. 

 

112. Verder schrijft het Besluit voor dat de activiteiten van de luchthaven vergelijkbaar met die van 

Schiphol dienen te zijn. Schiphol beargumenteert in dit kader dat (i) het aandeel van de 

luchtvaartactiviteiten in de totale omzet vergelijkbaar is met dat van Schiphol, (ii) de 

belangrijkste luchthaven (Venetië) onderhevig is aan regulering en (iii) de luchthaven 

(inter)continentale vluchten verzorgt en (iv) de berekende bèta weliswaar lager is dan de bèta 

van de luchthavens Frankfurt, Parijs en Wenen, maar dat de bèta van SAVE Group dichter bij 

de bèta van deze luchthavens ligt dan de bèta van Copenhagen Airport (en dat is geen norm, 

maar wel een indicatie dat SAVE Group beter vergelijkbaar is met Schiphol dan Copenhagen 

Airport dat is). 

 

113. ACM onderschrijft de door Schiphol genoemde deelargumenten. Echter daar staat tegenover 
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dat (i) SAVE Group aanzienlijk kleiner is dan Schiphol (11 miljoen versus 53 miljoen 

passagiers in 2013) en (ii) SAVE Group geen hub-functie vervult. ACM overweegt voorts dat 

het aantal overige luchthavens dat in aanmerking komt voor uitbreiding van de referentiegroep 

(verplicht binnen de EU en beursgenoteerd) zeer beperkt is. De vergelijkbaarheid van 

dergelijke andere luchthavens (bijv. Luxemburg) met Schiphol is nog minder goed. 

 

114. ACM oordeelt dat SAVE als lid van de referentiegroep als sub-optimaal moet worden 

beschouwd. ACM acht het – gegeven dat er geen beter alternatief voorhanden is – acceptabel 

dat SAVE deel uitmaakt van de referentiegroep tot het moment dat AENA deel kan gaan 

uitmaken van de referentiegroep (dit is het geval vanaf het consultatiebudget 2018). 

 

115. In het Besluit is bepaald dat de referentiegroep een zo groot mogelijk aantal representatieve 

beursgenoteerde luchthavens omvat. Dit is naar het oordeel van ACM in het 

toerekeningssysteem het geval. ACM oordeelt dat de door Schiphol gehanteerde 

referentiegroep voldoet aan de in het Besluit gestelde eisen. 

 

Data voor koersrendementen 

116. Van elk van de geselecteerde luchthavens wordt de equity bèta herleid uit de 

koersrendementen van deze luchthavens gemeten over een periode van vijf recente jaren. 

Deze worden berekend op basis van het gemiddelde van twee gangbare databronnen. ACM 

beoordeelt hierna op welke wijze Schiphol de koersrendementen berekent.  

 

117. Blijkens het toerekeningssysteem worden de koersrendementen op wekelijkse basis 

berekend, waarbij in navolging van gangbaar gebruik in de financiële wereld, gebruik gemaakt 

wordt van algemeen geaccepteerde bronnen. Schiphol had in deze procedure aanvankelijk 

voorgesteld om de tot nu toe gebruikte bronnen (Bloomberg en Datastream) niet meer met 

naam in het toerekeningssysteem te benoemen. Indien bijvoorbeeld één van deze bronnen 

tijdens de looptijd van het toerekeningssysteem zou komen te vervallen, dan zou Schiphol de 

mogelijkheid hebben om een bron te vervangen door een andere bron. ACM wenst een 

mogelijke willekeur voor de keuze van investeringsbanken uit te sluiten. Dit is opgelost door in 

het toerekeningssysteem op te nemen dat indien Bloomberg of Datastream niet meer 

beschikbaar zijn als bron voor een investeringsbank, dat dan deze bron zal worden vervangen 

door Capital IQ. 

 

Beoordeling data voor koersrendementen 

118. Het gebruik van wekelijkse data leidt naar het oordeel van ACM tot uitkomsten met hogere 

betrouwbaarheid dan bij gebruik van maandelijkse data. Immers, bij gebruik van wekelijkse 

data is het aantal waarnemingen - en daaraan gekoppeld het aantal koersbewegingen - 

aanzienlijk groter dan bij gebruik van maandelijkse data. In de energiesector, waar ook 

gebruik wordt gemaakt van een WACC, worden ook de koersrendementen op wekelijkse 

basis berekend. De gekozen frequentie van meten acht ACM in overeenstemming met 

algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. 
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119. Gelet op het voorgaande acht ACM de wijze van het bepalen van de equity bèta in 

overeenstemming met de in Bijlage C, behorende bij artikel 13 van het Besluit, gestelde eisen. 

 

Procedure 

120. Bij de bepaling van de bèta van Schiphol is een belangrijke rol weggelegd voor de 

investeringsbanken. Op verzoek van ACM is het onderdeel procedure uitgebreid met 

bepalingen over dossiervorming, voor een periode van 7 jaar. De achtergrond hiervan is dat 

de WACC een belangrijke parameter is voor de hoogte van de vermogensvergoeding voor de 

luchtvaartactiviteiten en daarmee ook voor de hoogte van de tarieven. Het dossier – met 

onderliggende brongegevens – biedt de toezichthouder de mogelijkheid om desgewenst de 

berekening plus de onderliggende brongegevens te verifiëren. 

 

Beoordeling procedure 

121. ACM is van oordeel dat de in het toerekeningssysteem opgenomen regels voor 

dossiervorming ACM voldoende in staat stellen om - indien gewenst - de berekening van het 

WACC-percentage te verifiëren. 

 

Conclusie vermogenskostenvoet  

122. ACM concludeert dat de wijze van het bepalen van de WACC in overeenstemming is met het 

bepaalde in het Besluit en met name Bijlage C, behorende bij artikel 13 van het Besluit. 

 

4.3.6 Conclusie beoordeling grondslagen toerekeningssysteem 

 

123. Op grond van hetgeen in paragraaf 4.3 is overwogen stelt ACM vast dat de grondslagen van 

het toerekeningssysteem voldoen aan de gestelde eisen van integraliteit, proportionaliteit en 

marktconformiteit. Toepassing van het toerekeningssysteem zal resulteren in 

kostengeoriënteerde tarieven, zoals vereist in artikel 8.25d, derde lid, van de Wet luchtvaart, 

mits de in het toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels ook aan de gestelde eisen 

voldoen en toepassing van de grondslagen op de in het toerekeningssysteem opgenomen 

verdeelsleutels op juiste wijze plaatsvindt. ACM beoordeelt in het hiernavolgende de in het 

toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels. 

 

4.4 Beoordeling toerekeningen  

 

124. Zoals uit paragraaf 5.1.4 van het toerekeningssysteem blijkt, wordt ongeveer 64% van de 

kosten van luchtvaartactiviteiten direct aan luchtvaartactiviteiten toegerekend. Dit zijn 

zogenaamde ongedeelde kosten, dit wil zeggen dat er geen verdeelsleutels nodig zijn om 

deze kosten toe te rekenen aan de luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten. Deze volledige 

toerekening van ongedeelde kosten aan luchtvaartactiviteiten voldoet naar de mening van 
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ACM per definitie aan de gestelde eisen.  

 

125. De resterende 36% van deze kosten van luchtvaartactiviteiten betreffen dus zogenaamde 

gedeelde kosten. Het grootste deel van deze gedeelde kosten wordt gedekt met de vijf 

belangrijkste toerekeningen. In het hiernavolgende beoordeelt ACM deze vijf toerekeningen. 

 

126. De vijf belangrijkste toerekeningen zijn: 

1. Toerekening activa en afschrijvingskosten van het Terminalcomplex (zie paragraaf 

4.4.1);  

2. Toerekening exploitatiekosten Terminalcomplex (exclusief afschrijvingen, zie 

paragraaf 4.4.2); 

3. Toerekening beveiligingskosten (zie paragraaf 4.4.3); 

4. Toerekening kosten landzijdige infrastructuur (zie paragraaf 4.4.4); 

5. Toerekening kosten centrale stafafdelingen (zie paragraaf 4.4.5). 

 

127. Daarnaast worden ter illustratie van het vergroten van de transparantie van de 

doorbelastingen- en allocatiesleutels de volgende toerekeningen toegelicht: de toerekening 

kosten Utility Services, de toerekening kosten ICT (zie hierna paragraaf 4.4.6 respectievelijk 

4.4.7). 

 

128. Ten slotte bespreekt ACM in paragraaf 4.4.8 de toerekening van de toezichtskosten van ACM, 

aangezien deze kosten voor het eerst in het toerekeningssysteem zijn opgenomen. 

 

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

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

toerekeningssysteem de kosten van gemeenschappelijke productiemiddelen worden 

toegerekend naar de mate waarin zij daadwerkelijk voor luchtvaartactiviteiten worden gebruikt. 

Daarvoor zullen verdeelsleutels (de principes voor de toerekening van kosten) gehanteerd 

moeten worden die geschikt zijn om het daadwerkelijke gebruik van de gemeenschappelijke 

productiemiddelen daarin uit te drukken, teneinde de kosten van die gemeenschappelijke 

productiemiddelen naar rato van het gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten te 

kunnen toedelen.  

4.4.1 Toerekening activa en afschrijvingskosten van het Terminalcomplex (paragraaf 

5.3.1 hoofddocument, OU Aviation D18 en OU Aviation A10) 

 

130. Deze toerekening betreft de verdeling van de activa en afschrijvingskosten van het 

terminalgebouw. Op hoofdlijnen zijn de kosten van het gebouw als volgt verdeeld. Het 

Terminalcomplex is eerst opgedeeld in gebouwdelen en vervolgens in verdiepingen. De 

kosten van een aantal specifieke activa in een gebouwdeel dan wel verdieping worden, indien 

ze uitsluitend door één bepaalde afnemer worden gebruikt geheel toegerekend aan deze 

specifieke afnemer. Indien sprake is van een gedeeld productiemiddel worden de boekwaarde 
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en jaarlijkse afschrijvingskosten verdeeld op basis van de vierkante meterverdeling van het 

betreffende gebouwdeel dan wel de verdieping. De maatstaf voor de verdeling van het 

vloeroppervlak betreft het verhuurbare vloeroppervlak, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de 

zogenaamde NEN 2580 normering. Kenmerk van deze wijze van meten is dat bepaalde 

gemeenschappelijk gebruikte delen van het gebouw niet tot het verhuurbare vloeroppervlak 

worden berekend (bijvoorbeeld liften en trappenhuizen). Alle ruimten die wel tot het 

verhuurbare vloeroppervlak worden gerekend worden vervolgens op basis van een vierkante 

meterverdeling verdeeld over de luchtvaartactiviteiten en de niet-luchtvaartactiviteiten. Deze 

berekeningssystematiek heeft tot gevolg dat de kosten van de gemeenschappelijke gebruikte 

delen per gebouwdeel/verdieping over de luchtvaartactiviteiten en de niet-luchtvaartactiviteiten 

worden verdeeld conform de vierkante meterverdeling van het verhuurbare vloeroppervlak. 

 

131. Schiphol hanteert twee uitgangspunten in afwijking van de NEN 2580 normering, vastgelegd 

in addendum NEN 2580: 

1.  publieke parkeerruimten in het terminalgebouw behoren wel tot de verhuurbare 

ruimte, omdat deze tot een aparte PMC behoren en een aparte bedrijfsactiviteit 

vormen. 

2.  zogenaamde SER-ruimten
37

 in de terminal behoren tot de gebouwgebonden 

ruimten, omdat deze SER-ruimten noodzakelijk zijn vanwege de ontwikkeling van 

het Terminalcomplex en door de grotere vraag naar datacommunicatie dan voorzien 

bij de aanleg van het Terminalcomplex. Door de zogenaamde SER-ruimten als 

gebouwgebonden te zien worden de kosten van deze ruimten verdeeld over de 

afnemers van het (betreffende deel van het) Terminalcomplex. 

 

132. Schiphol verdeelt vervolgens het verhuurbare vloeroppervlak naar de verschillende PMC’s op 

grond van een aantal nader uitgewerkte uitgangspunten, onder andere voor uitrolbare winkels, 

etalages, open winkelpuien, balies, forfaitaire correcties, passagierstoiletten, grenscontrole, 

“restruimtes”, passantenstroom Schiphol Plaza en expeditieruimten. 

133. De activa en afschrijvingskosten per gebouwdeel worden toegerekend aan de PMC’s op basis 

van de vastgestelde vierkante meter verdeelsleutel per gebouwdeel. 

 

134. ACM acht de vorenstaande toerekening acceptabel in die zin dat zij correspondeert met het 

daadwerkelijke gedeelde gebruik van de gemeenschappelijk gebruikte delen van het 

Terminalcomplex en dat aldus de schaalvoordelen die ontstaan omdat bepaalde gebouwdelen 

tegelijkertijd voor meerdere gebruiksdoeleinden worden gebruikt in voldoende mate in de 

kosten van luchtvaartactiviteiten tot uitdrukking komen. Door de eerder genoemde afwijkingen 

van de NEN 2580 normering wordt beter het daadwerkelijke medegebruik gemeten dan op 

                                                      
37

 De bekabeling in een bepaald deel van een gebouw loopt vanuit één centraal gelegen punt (verdelerruimte) naar de 

feitelijke netwerkaansluiting op de werkplek. Dit centrale punt is een technische ruimte die wordt aangeduid met het 

begrip “Satellite Equipment Room” (SER). In de SER worden de kabels doorverbonden met de ter plaatste opgestelde 

schakelapparatuur (hardware, switches). 
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grond van de NEN 2580 normering. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

135. In de beschrijving van de toerekening activa en afschrijvingskosten van het Terminalcomplex 

worden de bestaande gebouwdelen limitatief opgesomd. Ten opzichte van het 

toerekeningssysteem 2011-2015 heeft Schiphol de volgende gebouwdelen toegevoegd: het 

GH-gebouw en Gatehuizen. ACM heeft geen reden te veronderstellen dat de principes zoals 

opgenomen in de beschrijving van paragraaf 5.3.1 van het toerekeningssysteem niet passend 

zijn voor de nieuw toegevoegde gebouwdelen.
38

 

 

136. De toerekening van Schiphol Plaza is in het toerekeningssysteem verder verduidelijkt. 

Jaarlijks wordt door de afdeling Market Research en Intelligence tellingen gedaan van het 

aantal gebruikers van Plaza en met welk doel ze daar verblijven. De uitkomsten van dit 

onderzoek vormen de basis voor de correctie ‘centrale driehoek Plaza’. Deze centrale 

driehoek wordt in het Schiphol systeem oorspronkelijk toegerekend aan Aviation. Vervolgens 

wordt deze toerekening deels gecorrigeerd (van luchtvaartactiviteiten naar niet-

luchtvaartactiviteiten). De wijze waarop de tellingen worden bepaald (waaronder tijdstippen, 

frequentie en plaatsen) is in het toerekeningssysteem nader toegelicht. ACM oordeelt dat 

deze toelichting een verbetering van de transparantie tot gevolg heeft gehad. 

 

137. De toerekening van lounges en van de ruimten onder de pieren is verduidelijkt in het 

toerekeningssysteem. De term lounges wordt gebruikt voor twee soorten van verblijfsgebied 

op Schiphol. Het verblijfsgebied achter de security check dan wel paspoortcontrole is niet 

commercieel en wordt toegerekend aan de PMC Aviation onder aftrek van het gebruik door 

niet-luchtvaart voor bijvoorbeeld winkels en horeca. Daarnaast bestaan er specifieke airline 

lounges die commercieel zijn verhuurd en volledig worden toegerekend aan de PMC Rental 

Terminal. De ruimten onder de pieren worden veelal verhuurd aan derden, als hier sprake van 

is dan worden deze ruimten toegerekend aan niet-luchtvaartactiviteiten. ACM oordeelt dat 

deze verduidelijking een verbetering van de transparantie tot gevolg heeft gehad. 

 

138. De toerekening van toiletten is in het toerekeningssysteem gewijzigd. De wijzigingen vloeien 

voort uit andere passagiersstromen als gevolg van de invoering van de Centrale Security Non 

Schengen. De toiletten op de tweede verdieping in Terminal 2 en 3 worden in het 

toerekeningssysteem 2011-2015 volledig toegerekend aan de PMC Concessies. In het 

toerekeningssysteem geldt dit ook, echter met uitzondering van de toiletten op of direct 

gesitueerd rondom mezzanines en toiletten direct gelegen bij security transferfilters. Deze 

                                                      
38

 ACM verleent goedkeuring op basis van de in het toerekeningssysteem opgenomen gebouwdelen. In geval van een 

uitbreiding van de lijst van gebouwdelen zal Schiphol de voor het desbetreffende gebouwdeel voorgenomen wijze van 

kostentoerekening voorleggen aan ACM ter beoordeling of sprake is van een wijziging van het toerekeningssysteem, 

waarop de procedure als bedoeld in hoofdstuk 9 van het toerekeningssysteem dan wel de procedure als bedoeld in 

artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart van toepassing is. 
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worden toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. De toiletten op zogenaamde 

pieroverlagingen worden ook toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten, hetgeen in 

overeenstemming is met de toerekening van toiletten op de andere pieretages. De wijzigingen 

vloeien voort uit de wijzigingen in de samenstelling van de passanten nabij de toiletten (en 

daarmee ook de samenstelling van de gebruikers van de toiletten). In de nieuwe situaties zijn 

de passanten uitsluitend luchtvaartgebonden. ACM acht de wijzigingen in toerekening in 

overeenstemming met het proportioneel gebruik door luchtvaartactiviteiten. 

 

139. In het kader van het toerekeningssysteem hebben Schiphol en ACM gediscussieerd over de 

toerekening van OV-chippalen en kaartautomaten. Aanvankelijk stelde Schiphol voor om de 

vierkante meters voor OV-chippalen en kaartautomaten toe te rekenen op basis van de 

algemene terminal sleutel. Schiphol beargumenteerde dat zij - in het kader van optimale 

flowbeheersing op Schiphol Plaza en om rijvorming bij automaten te voorkomen - NS heeft 

gevraagd de faciliteiten in ruime mate aan te bieden. Omdat Schiphol de partij is die NS 

verzoekt om de faciliteiten in ruime mate te leveren en de faciliteiten gebruikt worden door 

bezoekers van de terminal (waaronder ook een groot aandeel aan passagiers) was Schiphol 

van mening dat de toerekening van de m2 voor deze faciliteiten gebaseerd zou moeten 

worden op de algemene terminal sleutel. ACM kan zich niet vinden in deze toerekening. 

Omdat OV-chippalen niet gebruikt worden voor luchtvaartactiviteiten maar voor het proces 

van openbaar vervoerbedrijven, is ACM van oordeel dat de vierkante meters voor OV- 

chippalen (en daarnaast ook voor kaartautomaten van NS en dergelijke) worden toegerekend 

aan niet-luchtvaartactiviteiten. Schiphol heeft ingestemd met deze toerekening. 

 

140. ACM heeft Schiphol verzocht om de wijze van bepaling van het aantal vierkante meters voor 

OV-chippalen en kaartautomaten te beschrijven in het toerekeningssysteem. Deze bepaling 

vindt plaats op de volgende wijze. OV-chippalen staan in clusters van twee opgesteld. De OV- 

chippalen staan elk op een grondplaat. De oppervlakte van de twee grondplaten, alsmede de 

tussenliggende restruimte (die even groot is als één grondplaat), word toegerekend aan niet- 

luchtvaartactiviteiten. De NS kaartautomaten staan in clusters van vier opgesteld. Hier wordt 

per kaartautomaat één meter wachtruimte toegerekend. De oppervlakten van de clusters van 

vier kaartautomaten alsmede de toegerekende wachtruimte vóór de clusters worden 

toegerekend aan niet luchtvaartactiviteiten. ACM acht de toerekening in overeenstemming 

met het proportioneel gebruik door luchtvaartactiviteiten. 

141. ACM heeft met Schiphol besproken in hoeverre de loopbrug tussen P2 en de BC corridor aan 

luchtvaartactiviteiten kan worden toegerekend. Het was de wens van meerdere 

luchtvaartmaatschappijen om een loopbrug tussen P2 en de BC corridor te realiseren, 

waarmee Premium-passagiers van alle airlines en Privium-leden na parkeren in P2 een 

shortcut hebben naar het Schengengebied. De brug zal tijdelijk zijn en zal na de oplevering 

van het Masterplan buiten gebruik kunnen worden gesteld. De nieuwe voorzieningen die in 

het kader van het Masterplan worden gerealiseerd maken deze loopbrug overbodig. 

 

142. Het betreft een eenvoudige en snel uitgevoerde doch representatieve brug, welke een snelle 
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doorgang biedt voor de Premium-passagiers van alle airlines en Privium-leden. Er is gebruik 

gemaakt van oude vaste secties van passagiersbruggen die vrijgekomen zijn door het 

vervangingsprogramma bruggen. De focus voor de brug is de reductie in looptijd. Door de 

brug kunnen Premium-passagiers van alle airlines en Privium-leden hun looptijd van P2 naar 

het BC-gebied reduceren van circa 15-20 minuten naar circa 3-5 minuten. 

 

143. Schiphol heeft toegelicht dat de destijds voorgenomen investering is besproken met onder 

andere KLM, SAS, Lufthansa alsmede met de SAOC. Daarnaast is de brug P2 BC corridor 

opgenomen in het Aviation Development Plan 2013-2017 (ADP). 

 

144. ACM overweegt dat de toerekenbare kosten van Premium-passagiers dienen te worden 

toegerekend aan de luchtvaartactiviteiten. De Premium-passagiers betalen evenals alle 

andere passagiers een passenger service charge en een security service charge welke leiden 

tot opbrengst uit hoofde van luchtvaartactiviteiten. Dit is in tegenstelling tot Privium-diensten 

waarvoor Schiphol een afzonderlijk, commercieel tarief in rekening brengt. Verder is het ACM 

gebleken dat het aanbrengen van de voorziening op verzoek van een aantal 

luchtvaartmaatschappijen is gerealiseerd. De loopbrug is toegankelijk voor passagiers van alle 

luchtvaartmaatschappijen; zij bepalen zelf welke passagiers zij van de brug gebruik laten 

maken. ACM oordeelt dat de toerekening in overeenstemming met de eis van proportionaliteit 

is toegepast. 

 

145. De toerekening van de General Aviation (GA) terminal (geen onderdeel van het 

Terminalcomplex) is beschreven in OU SRE D2b verhuur vastgoed. De GA terminal op 

Schiphol Oost is in 2011 opgeleverd en in gebruik genomen. Het gebouw wordt gemengd 

gebruikt, zowel luchtvaart als niet-luchtvaart activiteiten vinden plaats in dit gebouw. Het casco 

gebouw is bij ingebruikname op basis van de oppervlakte verdeling over de PMC’s verdeeld. 

Deze oppervlakteverdeling is opgesteld op basis van de principes van de Terminal 

verdeelsleutel (toedeling op basis van gebruik van vierkante meters). ACM oordeelt dat deze 

toerekening in overeenstemming is met de proportionele toerekening aan 

luchtvaartactiviteiten. 

 

 

4.4.2 Toerekening exploitatiekosten Terminalcomplex (exclusief afschrijvingen, 

paragraaf 5.3.2 hoofddocument, OU Aviation D18) 

 

146. Door middel van deze verdeelsleutel worden de exploitatiekosten van het Terminalcomplex 

aan de diverse afnemers van het Terminalcomplex toegerekend. Het betreft hier onder meer 

de kosten van schoonmaak, de kosten van energie (gas en elektra) en de kosten van 

watergebruik. De kosten van water en energie omvatten zowel de kosten van de netwerken 

als de kosten van het gebruik. Voor de verdeling van de energiekosten wordt eerst de 
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energie-intensiteit vastgesteld per functiegebied.
39

 Vervolgens worden de vierkante meters 

(en het daarmee samenhangende energieverbruik) per functiegebied toegewezen aan de 

verschillende PMC’s. Daarna worden de functiegebieden vertaald naar de PMC’s die van 

deze functiegebieden gebruik maken en worden de kosten per functiegebied aan de hand van 

het vierkante meterbeslag van de desbetreffende PMC toegerekend. Verdeling van kosten 

van water vindt plaats conform de vierkante meterverdeling van het hele terminalgebouw. De 

kosten van schoonmaak worden eerst naar een etage in een gebouwdeel toegerekend 

alvorens ze conform de vierkante meterverdeling van de etage over afnemers worden 

verbijzonderd. 

 

147. ACM acht de hiervoor beschreven verdeelsleutel adequaat om het gemeenschappelijk gebruik 

van het Terminalcomplex in uit te drukken, teneinde de kosten van het Terminalcomplex naar 

rato van het gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten toe te rekenen. De 

verdeelsleutel voldoet daarmee aan het proportionaliteitsvereiste. 

 

148. ACM stelt vast dat deze verdeelsleutel ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

niet is gewijzigd. 

 

4.4.3 Toerekening beveiligingskosten (paragraaf 5.3.3 hoofddocument, OU Aviation 

D17a) 

 

Algemene principes 

149. Door middel van deze verdeelsleutel worden de kosten en activa van de activiteiten ten 

behoeve van grenspassage en beveiliging toegerekend. De kosten en activa met betrekking 

tot grenspassage komen volledig ten laste van de PMC Security. Voor de kosten en activa 

van de beveiliging maakt Schiphol een onderscheid naar verschillende gebieden en wettelijke 

voorschriften voor de beveiliging in deze gebieden. Slechts een klein deel van de 

beveiligingskosten wordt toegerekend door middel van D17a. In D17a gaat het alleen om 

kosten van niet Security Restricted Areas (SRA-(CP)
40

) gebied.  Het overgrote deel van de 

kosten wordt gealloceerd met A3 (100% PMC Security). Beveiligingskosten van SRA-(CP) 

worden toegerekend aan de PMC Security. 

 

150. Beveiliging van niet SRA-(CP) gebied wordt door Schiphol doorbelast aan de diverse OU’s die 

gebruik maken van dit gebied. Dit omdat de beveiliging naast security ook een duidelijk 

bedrijfsbeveiligingsdoel dient, namelijk de bescherming en continuïteit van de bedrijfsvoering. 

De kosten worden toegerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Hiervoor wordt een 

                                                      
39

 Een functiegebied is een gebied in het Terminalcomplex met een gelijkwaardige energie-intensiteit. 

40
 Omdat Schiphol uit hoofde van efficiëntie heeft gekozen voor (het strengere) SRA-(CP) in gebieden waar ten minste 

SRA is vereist, wordt er in dit besluit, evenals in het toerekeningssysteem, geen onderscheid gemaakt tussen SRA en 

SRA-(CP). 
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onderscheid gemaakt voor de volgende kostenposten. 

1. Kosten voor specifieke maatregelen in niet SRA-(CP) gebied worden doorbelast aan 

de gebruiker van deze maatregelen. Met de afnemende afdeling wordt het 

serviceniveau met de bijbehorende kosten afgestemd, in het voorafgaande jaar. De 

doorbelasting betreft de gebudgetteerde kosten voor het vastgestelde aantal uren 

voor surveillance en camerabewaking vanuit de camera-regieruimte 

2. Kosten voor beveiligingsmaatregelen in (niet Schengen-) niet SRA-(CP) gebied 

worden doorbelast op basis van de algemeen toegepaste Schiphol – addendum 

NEN 2580 normering van het hele terminal gebouw (zie ook paragraaf 4.4.1). De 

gebruikers van het gehele Terminalcomplex profiteren mee van de 

beveiligingsmaatregelen welke worden uitgevoerd in de niet SRA-lounges en pieren 

en krijgen middels deze toerekening ook de kosten toegerekend. 

3. Kosten voor beveiliging van publiek toegankelijke gebieden: worden toegerekend op 

basis van de m
2
-verdeling van het gehele Terminalgebouw.  

4. De kosten welke op basis van de m
2
-verdeling worden toegerekend aan de PMC 

Aviation (volgens punt c. en d.) worden op grond van Wet Luchtvaart toegerekend 

aan de PMC Security. 

 

151. De doorbelasting bestaat uit de integrale kostprijs: directe kosten plus een opslag voor de 

indirecte kosten van de afdeling Security Policy, de afdeling SS&E en van de BA. De 

berekening van de indirecte kosten van de afdeling Security Policy gebeurt op basis van een 

tijdsinschatting van de fte’s van die afdeling. De overige overhead kosten worden toegerekend 

op basis van de omvang van de reeds toegerekende kosten. 

 

152. ACM acht deze verdeelsleutel adequaat om het gemeenschappelijk gebruik van de activiteiten 

van grenspassage en beveiliging in uit te drukken, om de kosten van deze activiteiten naar 

rato van het gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten toe te rekenen. De 

verdeelsleutel voldoet daarmee aan het proportionaliteitsvereiste. 

 

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

153. Schiphol heeft een uitgebreide beschrijving toegevoegd in het hoofddocument (paragraaf 

5.3.3.) over de verschillende manieren waarop Schiphol de security kosten toerekent. In deze 

beschrijving heeft Schiphol transparant gemaakt op welke manier verschillende gebieden op 

het luchthaventerrein zijn beveiligd. Deze beschrijving geeft daarbij een duidelijke koppeling 

tussen de kosten die worden toegerekend en de verschillende PMC’s. 

154. Aan de berekening en toerekening van de overhead kosten onder de bedrijfseconomische 

grondslag van doorbelasten (D17a) heeft Schiphol een voorbeeld toegevoegd om inzichtelijk 

te maken welke kosten worden aangemerkt als overheadkosten. 
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4.4.4 Toerekening kosten landzijdige infrastructuur (paragraaf 5.3.4 hoofddocument, 

OU Aviation A5) 

 

Algemene principes 

155. Deze toerekening betreft de infrastructuur aan de landzijde van de luchthaven, dat wil zeggen 

alle infrastructuur die zich op de buitenterreinen van de luchthaven bevindt met uitzondering 

van de terreinen in gebruik voor het landen en opstijgen en parkeren van vliegtuigen (airside 

en platforms). Het gaat hierbij om alle openbare wegen op Schiphol met de bijbehorende 

groenvoorzieningen, openbare verlichting en de riolering. Voor de verdeling van de kosten van 

deze landzijdige infrastructuur heeft Schiphol in het toerekeningssysteem een verdeling van 

de kosten opgenomen, die uiteenvalt in twee stappen:  

1. er worden kosten naar verschillende arealen toegerekend, en; 

2. deze kosten worden per areaal verbijzonderd naar PMC’s op basis van 

verkeerstellingen. 

 

156. Bij de berekening van de te verdelen kosten per areaal (de eerste stap) worden afschrijvings- 

en vermogenskosten rechtstreeks aan het areaal toegerekend waarvoor deze kosten worden 

gemaakt, de kosten van onderhoud en groenvoorziening worden aan de arealen toegerekend 

op basis van verkeersintensiteit. De resterende kosten worden toegerekend op basis van de 

historische aanschafwaarde per areaal in het totaal van de arealen. 

 

157. ACM accepteert deze wijze van toerekenen. De kosten worden zoveel mogelijk causaal 

toegerekend aan de arealen en de verschillende gebruikers van een areaal. ACM acht de 

verkeersintensiteit een goede maatstaf om de onderhoudskosten per areaal te verdelen, 

omdat aannemelijk is dat de mate van onderhoud in belangrijke mate varieert met de 

intensiteit van het verkeer in de verschillende arealen. 

 

158. ACM acht deze toerekening dan ook adequaat om het gemeenschappelijk gebruik van de 

infrastructuur aan de landzijde van de luchthaven in uit te drukken, teneinde de kosten van dit 

gebruik naar rato van het gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten toe te rekenen. 

De toerekening voldoet daarmee aan het proportionaliteitsvereiste. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

159. Met name zijn de berekening en toerekening van de kosten uitvoeriger beschreven. De 

toerekening aan de PMC Aviation vindt plaats vanuit drie arealen: Centrum Hoog wegennet, 

Centrum Laag wegennet en Schiphol Zuid Oost. Voor elk van deze drie arealen is een 

gedetailleerde beschrijving opgenomen van de wijze waarop de verkeerstellingen worden 

uitgevoerd, welke opbrengsten uit bijvoorbeeld verleende vervoersconcessies worden 

genoten en hoe deze binnen luchtvaartactiviteiten worden verantwoord. 

 

160. Voor enkele arealen is het daadwerkelijke gebruik niet vast te stellen op basis van een 

verkeerstelling. De afschrijvingskosten van deze arealen worden naar verhouding van de 
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afschrijvingskosten verdeeld over alle overige arealen. 

 

4.4.5 Toerekening kosten centrale stafafdelingen (paragraaf 5.3.5 hoofddocument, o.a. 

OU Staven D1, OU Staven A2) 

 

Algemene principes 

161. Deze toerekening betreft de kosten van de centrale stafafdelingen. Deze kosten worden in de 

volgende zes stappen toegerekend. 

1. In de eerste plaats worden stafkosten voor “Environmental Capacity” rechtstreeks 

aan luchtvaartactiviteiten toegerekend (doorbelasting D1 vanuit Environmental 

Capacity” ). Dit betreft de kosten van activiteiten die nodig zijn voor het tijdig 

realiseren van voldoende en gedragen milieucapaciteit voor de mainport Schiphol, 

met draagvlak van de verschillende stakeholders vanuit de politiek en de omgeving. 

Dit is ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 een doorbelasting in 

plaats van een allocatie (zie nadere toelichting onder “Wijzigingen ten opzichte van 

het toerekeningssysteem 2011-2015”). 

2. Ten tweede worden de kosten van de Facilitaire Dienst met betrekking tot 

huisvesting (de huurkosten) toegerekend op basis van vierkante metergebruik van 

kantoren van de afdelingen die elk hun eigen PMC verdeling hebben. Zoals 

aangegeven in de paragrafen 4.4.1 en 4.4.2 acht ACM een verdeling van dergelijke 

kosten op basis van vierkante meters aanvaardbaar. 

3. Ten derde worden overige kosten van de Facilitaire Dienst toegerekend op basis 

van het aandeel van de personeelskosten van eigen personeel per PMC in het 

totaal van de PMC’s. De PMC’s Regionale Luchthavens en Overige Deelnemingen 

krijgen geen kosten toegerekend, aangezien de Facilitaire Dienst voor deze 

onderdelen niet levert. ACM oordeelt dat personeelskosten een goede maatstaf 

vormen voor het daadwerkelijke medegebruik van de luchtvaartactiviteiten en dus 

voor de toerekening van de bijbehorende kosten. 

4. In de vierde plaats worden verzekeringskosten van objecten toegerekend op basis 

van het verzekerde bedrag. Dit betreft de herbouwwaarde per verzekerd object en 

toerekening naar de afnemers van het object op basis van vierkante meterverdeling. 

De kosten voor bedrijfsschadeverzekeringen worden toegerekend op basis van de 

omzet per PMC. ACM is van oordeel dat het verzekerde bedrag een geschikte 

verdeelsleutel is omdat het verzekerd bedrag ook de basis is voor de 

verzekeringspremie. 

5. Ten vijfde worden de kosten van de centrale HR-afdeling verdeeld op basis van het 

aandeel in de personeelskosten van eigen personeel per PMC in het totaal van de 

PMC’s. ACM ziet een duidelijke relatie tussen de kosten van de centrale HR-

afdeling en de personeelskosten per PMC en acht daarom deze verdeelsleutel 

geschikt. 
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6. In de laatste plaats worden de overblijvende kosten
41

 verdeeld naar rato van de 

verdeling van de kosten per PMC, nadat doorbelastingen en overige allocaties 

hebben plaatsgevonden. ACM acht de toepassing van deze verdeelsleutel in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, tiende lid, onder a, van het Besluit. 

Hierin is immers bepaald dat kosten die niet rechtstreeks of zoveel mogelijk 

rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan een bepaalde activiteit, proportioneel 

worden toegerekend op grond van het aandeel van de luchtvaartactiviteiten in de 

totale kosten. 

 

162. Naar het oordeel van ACM zijn vorenstaande wijzen van toerekenen adequaat om het 

gemeenschappelijk gebruik van de centrale stafafdelingen in uit te drukken, teneinde de 

kosten van deze afdelingen naar rato van het gebruik voor luchtvaartactiviteiten aan die 

activiteiten toe te rekenen. De verdeelsleutels voldoen daarmee aan het 

proportionaliteitsvereiste.  

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

163. In het toerekeningssysteem 2011-2015 worden stafkosten voor buitenlandse deelnemingen 

rechtstreeks aan niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend (allocatie Staven A1, kostenplaats 

10247). Deze allocatie is in het toerekeningssysteem verwijderd. De kosten op kostenplaats 

10247 worden in het toerekeningssysteem 2011-2015 via allocatiesleutel A1 voor 100% 

toegerekend aan PMC Buitenlandse deelnemingen. Bij de allocatie staven A5 (gedeelde 

sleutel) wordt in het toerekeningssysteem de kostenplaats 10247 uitgezonderd. ACM is van 

oordeel dat door het verwijderen van de allocatiesleutel Staven A1 de toerekening van kosten 

aan luchtvaartactiviteiten niet wijzigt. 

 

164. Ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 is een doorbelasting toegevoegd: de 

stafkosten voor “Environmental Capacity” worden rechtstreeks aan luchtvaartactiviteiten 

toegerekend (doorbelasting D1 vanuit Environmental Capacity). “Environmental Capacity” 

betreft de activiteiten die nodig zijn voor het tijdig realiseren van voldoende en gedragen 

milieucapaciteit voor de mainport Schiphol, met draagvlak van de verschillende stakeholders 

vanuit de politiek en de omgeving. Aanvankelijk stelde Schiphol voor om 100% aan 

luchtvaartactiviteiten toe te rekenen. Uit de besprekingen met Schiphol is gebleken dat een 

klein deel van de kosten niet aan luchtvaartactiviteiten kan worden toegerekend, maar aan 

regionale luchthavens. In het toerekeningssysteem is opgenomen dat een forfaitair bedrag (€ 

5.000, door Schiphol gedetailleerd onderbouwd
42

) wordt gefactureerd aan de PMC Regionale 

Luchthavens voor het vertegenwoordigen van de luchthavens Rotterdam en Eindhoven aan 

de Alders-tafel. 

 

                                                      
41

 Dit betreffen bijvoorbeeld kosten van de Directie, Raad van Commissarissen en de afdelingen Corporate Control en 

Corporate Development. 

42
 “Verslag 8e bespreking Toerekeningssysteem Schiphol – bijlage 4”, d.d. 7 april 2015 
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165. ACM heeft Schiphol een nadere toelichting gevraagd ten einde vast te kunnen stellen dat de 

door Schiphol voorgestelde toerekening in overeenstemming is met een proportionele 

toerekening aan luchtvaartactiviteiten. Schiphol heeft geantwoord dat de regels omtrent het 

stijgen en landen van vliegtuigen zijn neergelegd in het Luchthavenverkeerbesluit. De afdeling 

Stakeholder Strategy and Development houdt nauwlettend oog op het voldoen aan de 

gestelde eisen en waar mogelijk knelpunten kunnen optreden adviseert de afdeling over 

verbeteringen voor de luchtvaartsector alsmede over het terugdringen van hinder voor de 

omgeving. Daartoe worden ook een gebruiksplan en de capaciteitsdeclaratie opgesteld. Gelet 

op het publieke belang van Schiphol en de maatschappelijke taak die Schiphol heeft, is de 

afdeling Stakeholder Strategy and Development binnen Schiphol hiermee belast, mede om 

uitvoering te geven aan de artikelen 8.3, 8.18, 8.19 en 8.25a van de Wet luchtvaart. De impact 

op bouwmogelijkheden in de omgeving van Schiphol is neergelegd in het 

Luchthavenindelingbesluit. De afdeling Stakeholder Strategy and Development is dan ook 

belast met het kijken waar een balans is aan te brengen tussen vliegen en bouwen in de 

omgeving van Schiphol. Artikel 8.7 van de Wet luchtvaart ziet hierop toe, gelet op het belang 

van veiligheid en geluidsbelasting in verband met de nabijheid van de luchthaven. ACM 

oordeelt dat de toerekening van “Environmental Capacity” in overeenstemming is met de 

proportionele toerekening aan luchtvaartactiviteiten. 

 

166. Bij de allocatiesleutel A2 staven (Facilitaire dienst, huurkosten) is in het toerekeningssysteem 

2011-2015 het uitgangspunt dat 60,25% van de huurkosten op basis van integrale kostprijs 

(historische uitgaafprijs) werd vastgesteld. Dit was het aandeel van Schiphol Group in het 

Schiphol Gebouw. Het overige aandeel was in handen van derden en hiervan werden de 

huurkosten op marktconforme basis berekend. In het thans voorgelegde toerekeningssysteem 

is Schiphol Group 100% eigenaar van het Schiphol Gebouw en worden de huurkosten 

volledig op basis van integrale kostprijs bepaald. ACM oordeelt dat de wijziging in 

overeenstemming is met het wettelijke vereiste dat de kosten van luchtvaartactiviteiten op 

basis van historische uitgaafprijs worden vastgesteld. 

 

167. De toerekening van kosten huisvesting (als onderdeel van de Facilitaire dienst) was in het 

toerekeningssysteem 2011-2015 op basis van oppervlakte kantoren en magazijnen, maar is 

nu op basis van uitsluitend oppervlakte kantoren (paragraaf 5.3.5 en allocatie A2 Staven). De 

reden hiervoor is dat de Facilitaire dienst aan Aviation nog slechts kantoorruimte levert. Voor 

zover Aviation magazijnruimte huurt wordt dat rechtstreeks gefactureerd aan de gebruiker. 

ACM oordeelt dat deze toerekening in overeenstemming is met de proportionele toerekening 

aan luchtvaartactiviteiten. 
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4.4.6 Toerekening kosten van de afdeling Utility Services (doorbelastingsleutels D7, 

D8, D20 en allocatiesleutel A4a) 

 

Algemene principes 

168. Deze toerekening betreft de verdeling van kosten van de afdeling Utility Services (US). De 

kosten van US bestaan uit de levering van commodities (gas, water en elektra), het ter 

beschikking stellen van utilities, afvalinzameling en utiliteitsprojecten. 

 

169. Voor de verdeling van de kosten van de US in het toerekeningssysteem onderscheidt 

Schiphol twee soorten klanten: 

1. Interne Schiphol klanten, zoals bijvoorbeeld OU Aviation en Schiphol Real Estate 

(SRE). 

2. Externe klanten, dat wil zeggen bedrijven die zijn gevestigd op het Schiphol terrein. 

 

170. US verzorgt alleen voor haar interne klanten de inkoop van elektriciteit en gas. De interne 

klanten van US factureren zelf naar haar afnemers, zoals SRE factureert aan huurders 

gevestigd in het Terminalcomplex. Voor doorbelasting naar interne klanten en de facturatie 

naar externe klanten maakt US gebruik van tariefdragers en de gerelateerde integrale 

kostprijs van het utility product. 

 

171. ACM acht de betreffende verdeelsleutels adequaat om het gemeenschappelijk gebruik van de 

afdeling US daarin uit te drukken, teneinde de kosten van deze afdeling naar rato van het 

gebruik van luchtvaartactiviteiten aan die activiteiten toe te rekenen. De verdeelsleutel voldoet 

daarmee aan het proportionaliteitsvereiste. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

172. Schiphol heeft een uitgebreide beschrijving toegevoegd van de wijze waarop Schiphol de 

tarieven per tariefdrager van de utility producten bepaald en de wijze van meten (en 

frequentie) van tariefdragers. In deze beschrijving heeft Schiphol nader transparant gemaakt 

op welke wijze en op grond van welke principes kosten worden toegerekend. Daarnaast heeft 

Schiphol een overzicht van haar interne klanten aan het toerekeningssysteem toegevoegd. 

 

4.4.7 Toerekening van ICT kosten (paragraaf 4.4 van Bijlage 4 – allocatiesleutels) 

 

173. De afdeling ICT draagt zorg voor alle ICT-diensten en berekent de kosten hiervan door aan 

alle PMC’s. Hiervoor verdeelt Schiphol de kosten in vijf verschillende onderdelen: specifieke 

beheerskosten, generieke beheerskosten, projectkosten, afschrijvingen en opbrengsten. Deze 

onderdelen leiden tot een gewogen sleutel, de ‘ICT PMC sleutel’. Deze sleutel wordt ten tijde 

van het Tactisch Plan-proces voorcalculatorisch bepaald voor het komende jaar en is over 

een boekjaar constant. 
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174. De afdeling ICT voert haar diensten uit aan de hand van circa 150 Service Level Agreements 

(SLA’s). Doel is om de ICT-kosten zo objectief mogelijk te verbijzonderen naar zo veel 

mogelijk directe (niet generieke) SLA’s. 

 

175. ACM is van oordeel dat deze voorgestelde sleutel aanvaardbaar is en in overeenstemming 

met het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2011-2015 

176. Schiphol heeft de gehele tekst van de allocaties OU ICT herzien. In het nieuwe 

kostentoerekeningssysteem wordt in de verdeling naast de vier bestaande onderdelen, ook 

opbrengsten als onderdeel van de ICT-kosten gezien (als negatieve kosten). Alle vijf 

onderdelen leiden tot de gewogen ‘ICT PMC Sleutel’.  

 

177. Schiphol heeft de toerekening van de specifieke beheerkosten verhelderd. Zo heeft zij meer 

uitleg gegeven over SLA’s en het gebruik van een ICT-dienst door meerdere PMC’s. Ter 

verduidelijking hiervan heeft Schiphol hier ook enkele voorbeelden bij gegeven. Daarnaast 

heeft Schiphol transparant gemaakt hoe het tarief van interne medewerkers wordt berekend. 

 

178. ACM heeft vragen gesteld over wijze van de allocatie vanuit SLA’s. Sommige van de SLA’s 

alloceren aan Aviation, andere aan Non-Aviation en weer andere aan beiden. Schiphol heeft 

aangegeven dat het aantal van de circa 150 SLA’s te omvangrijk is om elk individueel te 

omschrijven in het toerekeningssysteem. ACM is van oordeel dat Schiphol kan volstaan met 

het omschrijven van enkele SLA’s als voorbeeld. 

 

179. ACM heeft vragen gesteld naar aanleiding van een bericht op de website van Schiphol waaruit 

bleek dat Schiphol vanaf september 2014 onbeperkt en gratis Wi-Fi aanbiedt. ACM heeft 

gevraagd of deze kosten geheel of gedeeltelijk worden toegerekend aan de 

luchtvaartactiviteiten en hoe dit uit het toerekeningssysteem blijkt. Schiphol heeft aangegeven 

dat deze kosten deel uitmaken van de ‘specifieke beheerskosten’ en worden in het 

toerekeningssysteem niet specifiek beschreven. 

 

180. Schiphol heeft toegelicht dat zij de kosten van niet-zakelijk Wi-Fi (dat wil zeggen: niet voor de 

bedrijfsactiviteiten van Schiphol) saldeert met de opbrengsten voor niet-zakelijk Premium Wi-

Fi. De kosten worden voorcalculatorisch ingeschat en doorbelast aan ICT, waarna ICT de 

netto kosten volgens een sleutel op basis van gebruik alloceert aan de PMC’s. Deze sleutel is 

gebaseerd op het aantal vierkante meters zitgebied Aviation en het aantal vierkante meters 

zitgebied in gebruik door de PMC Concessies ten opzichte van het totale zitgebied. Op deze 

plekken wordt gebruik gemaakt van niet-zakelijk Wi-Fi. ACM is van oordeel dat Schiphol deze 

sleutel voldoende inzichtelijk heeft gemaakt en is tevens van oordeel dat deze sleutel voldoet 

aan het proportionaliteitsbeginsel. 

 

181. Schiphol licht in het nieuwe toerekeningssysteem toe dat de projectkosten geen directe relatie 



 

Ontwerpbesluit ACM Toerekeningssysteem Schiphol 2016-2018 

   

 
4
1
/4

3
 

hebben met de SLA’s en dat deze op basis van de PMC sleutel Projectmanagement 

rechtstreeks aan de PMC’s worden gealloceerd. 

 

182. Schiphol maakt in het nieuwe toerekeningssysteem een duidelijker onderscheid voor 

afschrijvingen welke gedaan worden op activa voor specifiek één opdrachtgever of voor 

meerdere PMC’s. Daarnaast geeft Schiphol nu duidelijk aan waar de ICT systemen 

geactiveerd worden en worden de sleutels voor activa weergegeven. 

 

183. Schiphol identificeert ook de opbrengsten als negatieve kosten in het toerekeningssysteem. 

Hierbij gaat het om opbrengsten uit activering van interne uren en/of bouwrente i.v.m. 

projecten die leiden tot een activum. De worden verantwoord als negatieve kosten 

(vermindering van de desbetreffende kostensoort) en krijgen daarmee de ‘ICT PMC sleutel’. 

 

4.4.8 Toerekening van toezichtskosten van ACM (paragraaf 5.3.6 hoofddocument) 

 

184. Met ingang van het jaar 2015 worden door ACM toezichtskosten doorberekend aan 

marktorganisaties op basis van het “Besluit doorberekening kosten ACM” van 27 oktober 

2014.
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 Deze kosten hebben betrekking op het toezicht op de tarieven van 

luchtvaartactiviteiten. Schiphol zal een inschatting van deze kosten opnemen in het 

consultatiebudget vanaf 2016. De inschatting zal worden gebaseerd op de werkelijk 

gefactureerde kosten van het vorige jaar (t-1). De kosten worden verantwoord op de 

kostenplaats “AM/AC/Control Pricing” en gealloceerd met allocatiesleutel A7b (Aviation 

Management). ACM is van oordeel dat door deze werkwijze de werkelijke toezichtskosten 

(met één jaar vertraging) in de kosten luchtvaartactiviteiten (Aviation en Security) worden 

verwerkt, hetgeen voldoet aan het vereiste van proportionaliteit. 

 

4.4.9 Conclusie beoordeling toerekeningen 

 

185. ACM is van oordeel dat alle in het toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels in 

overeenstemming zijn met de in artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de in het 

Besluit gestelde eis van proportionaliteit. Tevens voldoen de verdeelsleutels aan het vereiste 

van marktconformiteit. Immers, de verdeelsleutels volgen de in het toerekeningssysteem 

beschreven grondslagen. Omdat de verdeelsleutels voldoen aan de vereisten van 

proportionaliteit en marktconformiteit leidt toepassing van deze sleutels tot integrale 

toerekening van kosten aan luchtvaartactiviteiten. Hiermee is eveneens voldaan aan het 

vereiste van integraliteit. 
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 Stb. 2014, 406, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 10 december 2014, Stb. 2014, 545. 
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4.4.10 Algemene conclusie 

 

186. ACM concludeert dat de structuur en de grondslagen van het toerekeningssysteem en de in 

het toerekeningssysteem gehanteerde verdeelsleutels voldoen aan de eisen die in de Wet 

luchtvaart en het Besluit aan het toerekeningssysteem gesteld worden. 

 

5 Beoordeling mogelijkheid tot tussentijdse wijzigingen 

 

5.1 Inleiding 

187. In hoofdstuk 9 van het toerekeningssysteem heeft Schiphol een beschrijving opgenomen van 

de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het toerekeningssysteem gedurende de 

periode waarvoor ACM aan dat systeem goedkeuring heeft verleend. Voor deze zogenaamde 

tussentijdse wijzigingen is in het toerekeningssysteem een aantal algemene voorwaarden 

opgenomen en per categorie van wijziging zijn aanvullend specifieke voorwaarden 

opgenomen. Voor wijzigingen in het toerekeningssysteem die niet voldoen aan de 

voorwaarden geldt onverminderd dat het in artikel 8.25g van de Wet luchtvaart 

voorgeschreven goedkeuringstraject moet worden doorlopen. 

5.2 Beoordeling 

188. ACM constateert dat hoofdstuk 9 van het toerekeningssysteem, dat naar het oordeel van de 

NMa bij haar besluit van 22 juni 2010 voldeed aan het daaromtrent bepaalde in de Wet 

luchtvaart en het Besluit, inhoudelijk niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het 

toerekeningssysteem 2011-2015. Naar het oordeel van ACM is evenmin sprake van sindsdien 

op dit punt gewijzigde wet- en regelgeving. 

 

5.3 Conclusie 

189. ACM concludeert daarom dat de voorwaarden voor het gebruik van de mogelijkheid tot 

tussentijdse wijzigingen zodanig zijn geformuleerd dat de belangen van gebruikers voldoende 

zijn gewaarborgd en dat het toerekeningssysteem met deze generieke goedkeuring vooraf 

voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de Wet luchtvaart en het Besluit. 

 

6 Gereserveerd voor de zienswijzen van belanghebbenden 

 

7 Besluit 

 

190. ACM besluit het toerekeningssysteem van de kosten en opbrengsten in de zin artikel 8.25g, 

eerste lid, van de Wet luchtvaart, van de activiteiten, als bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, 
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van de Wet luchtvaart, zoals dat door Schiphol aan ACM is voorgelegd op 30 april 2015, goed 

te keuren voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

 

191. Bij wijzigingen die zich gedurende de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 

voordoen en die niet voldoen aan de in paragraaf 5.1 van dit besluit gestelde eisen voor 

tussentijdse wijzigingen van beperkte betekenis, moet de in artikel 8.25g, eerste lid, van de 

Wet luchtvaart voorgeschreven goedkeuringsprocedure opnieuw worden doorlopen. 

 

192. Het besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. 

 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze:  

 

  

dr. F.J.H. Don  

Bestuurslid 

 

 

Indienen zienswijze 

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit ontwerpbesluit kan een belanghebbende 

mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij ACM, Directie Telecom, Vervoer en Post, 

Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. 

 


