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1. Inleiding 

 

1. Op respectievelijk 11 september 2008 en 21 november 2008 heeft easyJet Airline Company 

Limited (“easyJet”) een tweetal klachten ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(“NMa”). 

 

2. De eerste klacht d.d. 11 september 2008 betreft de tarieven en voorwaarden van de N.V. 

luchthaven Schiphol (“Schiphol” ) die zouden gaan gelden per 1 november 2008.  

 

Security Service Charge (EUR) Passenger Service Charge (EUR) 

O/D Transfer O/D Transfer 

17,47 9,78 13,46 5,65 

 

Deze klacht is gebaseerd op (i) artikel 24 Mededingingswet (“Mw”) en artikel 102 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”)1, en (ii) op artikel 8.25f, 

eerste lid, Wet luchtvaart.2  

 

3. De tweede klacht d.d. 21 november 2008 betreft de tarieven en voorwaarden van Schiphol die 

zouden gaan gelden per 1 april 2009.  

 

Security Service Charge (EUR) Passenger Service Charge (EUR) 

O/D Transfer O/D Transfer 

12,95 7,25 14,38 6,04 

 

                                                           
1 Op het moment dat de klacht werd ingediend nog artikel 82 EG-Verdrag. 

2 In artikel 8.25f, eerste lid, Wet luchtvaart is het volgende bepaald: Indien binnen vier weken na de mededeling, bedoeld in 

artikel 8.25d, eerste lid, van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden daartoe een aanvraag van een gebruiker is ingediend, 

stelt de raad vast of de tarieven en voorwaarden in strijd zijn met bij of krachtens deze wet gestelde regels. De raad deelt de 

exploitant van de luchthaven terstond mede dat een aanvraag van een gebruiker is ontvangen. 
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Deze klacht is uitsluitend gebaseerd op artikel 8.25f, eerste lid, Wet luchtvaart.  

 

2. De eerste klacht van 11 september 2008 

 

4. Naar aanleiding van de eerste klacht heeft op 29 oktober 2008 ten kantore van de NMa een 

bespreking plaatsgevonden tussen enkele medewerkers van de NMa en vertegenwoordigers 

van easyJet. Tijdens deze bespreking is namens de NMa onder meer het volgende 

medegedeeld: 

 

1. De klacht van easyJet op grond van artikel 8.25f, eerste lid, Wet luchtvaart tegen de tarieven 

en voorwaarden per 1 november 2008 is zes weken te laat ingediend om in aanmerking te 

worden genomen als een klacht onder de Wet luchtvaart. De klacht is om die reden niet-

ontvankelijk. 

2. Indien easyJet op grond van de Wet luchtvaart tijdig een klacht indient tegen de tarieven en 

voorwaarden van Schiphol per 1 april 2009 is de NMa gehouden om deze klacht inhoudelijk 

te behandelen. In dat geval wordt de klacht op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU 

aangehouden. De NMa acht het uit efficiëntie-oogpunt niet opportuun om beide klachten 

tegelijkertijd te behandelen. 

3. Indien uit het onderzoek op grond van de Wet luchtvaart blijkt dat de tarieven en 

voorwaarden van Schiphol per 1 april 2009 in strijd zijn met de Wet luchtvaart zou dit 

aanleiding kunnen vormen voor de NMa om de klacht op grond van artikel 24 Mw/102 

VWEU alsnog inhoudelijk te behandelen. 

 

5. Bij besluit van 19 december 2008 heeft de NMa de klacht van 11 september 2008 op grond 

van artikel 8.25f, eerste lid, van de Wet luchtvaart niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit 

heeft easyJet geen beroep ingesteld binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn. Het besluit 

is daarmee onherroepelijk geworden. 

 

3. De tweede klacht van 21 november 2008 

 

6. Aangezien easyJet op 21 november 2008 een klacht op grond van artikel 8.25f, eerste lid, Wet 

luchtvaart indiende tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol per 1 april 2009 heeft de 

NMa, conform hetgeen tijdens de bespreking van 29 oktober 2008 was aangekondigd, de 

klacht van 11 september 2008 op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU aangehouden.  

 

7. Op 14 juli 2009 heeft de NMa de tweede klacht van 21 november 2009 tegen de tarieven en 

voorwaarden van Schiphol op grond van de Wet luchtvaart ongegrond verklaard. De NMa ziet 

zich thans voor de vraag gesteld of zij de eerste klacht van easyJet van 11 september 2008 op 

grond van artikel 24 Mw/102 VWEU alsnog inhoudelijk zal behandelen. De daarbij geldende 

overwegingen worden hieronder nader toegelicht. 
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4. Prioritering 

 

8. Bij de NMa komen meer signalen en klachten tegen gedragingen van ondernemingen binnen 

dan zij aan onderzoek kan onderwerpen gezien de haar beschikbare tijd en middelen. De NMa 

is daarom genoodzaakt om bij de behandeling van klachten een prioriteringsbeleid te 

hanteren. Op grond van een aantal prioriteringscriteria wordt beoordeeld of naar aanleiding 

van een klacht nader onderzoek wordt verricht. Het belang van nader onderzoek naar 

aanleiding van een klacht wordt daarbij afgewogen tegen het belang van onderzoek in andere 

zaken. De gehanteerde prioriteringscriteria, zoals vastgesteld in de NMa-Agenda 2004, zijn: 

economische importantie, het belang voor de consument, de ernst van de vermoedelijke 

overtreding en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van de NMa.   

 

9. In het licht van de bovengenoemde prioriteringscriteria geeft de NMa momenteel voorrang 

aan andere onderzoeken. De reden hiervan is met name dat het onderzoek dat heeft 

plaatsgevonden op grond van de Wet luchtvaart, en heeft geresulteerd in het besluit van 14 

juli 2009, overlap vertoont met een onderzoek op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU. Deze 

conclusie vloeit voort uit het feit dat de van toepassing zijnde materiële norm van artikel 24 

Mw/102 VWEU een zelfde strekking heeft als de relevante bepaling (artikel 8.25d, tweede lid) 

van de Wet luchtvaart.3 De NMa verwacht dan ook dat de uitkomst van een eventueel 

onderzoek op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU niet andersluidend zal zijn. De NMa acht 

het daarom niet doeltreffend en doelmatig om thans een onderzoek te doen op grond van 

artikel 24 Mw/102 VWEU naar aanleiding van de klacht van easyJet. De overwegingen die aan 

deze conclusie ten grondslag liggen, worden hieronder nader toegelicht. 

 

5. Vergelijkbaar begrippenkader 

 

10. De klacht van easyJet op grond van artikel 24Mw/102 VWEU betreft de tarieven van Schiphol 

per 1 november 2008. Deze tarieven waren geldig tot 1 april 2009. easyJet betoogt dat deze 

tarieven discriminatoir en excessief zijn. In haar tweede klacht van 21 november 2008 op 

grond van artikel 8.25f, eerste lid, Wet luchtvaart (betreffende de tarieven van Schiphol per 1 

april 2009), betoogt easyJet dat de tarieven van Schiphol discriminatoir en onredelijk zijn. In 

zijn besluit van 14 juli 2009 heeft de Raad op grond van de Wet luchtvaart onderzoek gedaan 

naar de vraag of dit laatste het geval is.   

 

                                                           
3 In artikel 8.25d, tweede lid Wet luchtvaart is het volgende bepaald: De tarieven en voorwaarden zijn redelijk en non-

discriminatoir. 
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5.1. Discriminatie 

 

11. Bij de uitleg van het begrip discriminatie heeft de Raad, conform het gestelde in de toelichting 

op de Wet luchtvaart, aansluiting gezocht bij het begrippenkader uit de Mededingingswet.4 In 

het kader daarvan heeft de Raad de definitie van het begrip discriminatie, zoals neergelegd in 

artikel 102 (c) VWEU en de uitleg daarvan in de jurisprudentie van het Europese Hof van 

Justitie, betrokken in zijn oordeel.5 Aan de hand van dit toetsingskader is de Raad tot de 

conclusie gekomen dat de tarieven van Schiphol per 1 april 2009 niet discriminatoir zijn op 

grond van de Wet luchtvaart.6 

 

5.2. Redelijkheid 

 

12. Ingevolge artikel 8.25d, tweede lid en derde lid, van de Wet luchtvaart dienen de tarieven voor 

de luchtvaartactiviteiten ieder afzonderlijk redelijk en voor het geheel van die activiteiten 

kostengeoriënteerd te zijn. Uit de toelichting bij de Wet luchtvaart volgt dat het vereiste van 

de redelijkheid inhoudt dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de tarieven en 

hetgeen ervoor geboden wordt.7 Bij de beoordeling van de redelijkheid van de tarieven van 

Schiphol per 1 april 2009 heeft de Raad, conform het gestelde in de toelichting op de Wet 

luchtvaart, drie methoden gebruikt. Het betreft (1) een vergelijking met de tarieven en 

voorwaarden voor dergelijke activiteiten op andere luchthavens in vergelijkbare 

marktomstandigheden, dan wel in het licht van hetgeen internationaal te doen gebruikelijk is 

op toonaangevende luchthavens (‘benchmarking’), (2) een vergelijking van het tarief met 

onderliggende kosten, en (3) een beoordeling van het tarief in het licht van de kwaliteit van 

dienstverlening.8 Na toepassing van deze drie methoden op de tarieven van Schiphol per 1 

april 2009 is de Raad tot de conclusie gekomen dat deze tarieven niet onredelijk zijn.9 

 

5.3. Begrippenkader van artikel 24 Mw/artikel 102 VWEU 

 

13. Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de Raad bij de toepassing van het begrip discriminatie als 

bedoeld in artikel 8.25d, tweede lid, Wet luchtvaart op grond van de wetsgeschiedenis bij die 

wet aansluiting gezocht bij de verwante norm van artikel 102 (c) VWEU en de rechtspraak van 

                                                           
4 Tweede Kamer, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 3/4. 

5 Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 14 juli 2009, easyJet vs Schiphol, 

randnummers 33-37.  

6 Idem, randnummers 153-156. 

7 Stb. 2006, 333, p. 18. 

8 Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 14 juli 2009, easyJet vs Schiphol, 

randnummer 40. 
9 Idem, randnummer 206-212. 



Openbaar 

 

5                                                  Openbaar 

het Europese Hof van Justitie. De Raad heeft vastgesteld dat geen sprake is van discriminatie 

in de zin van artikel 8.25d, tweede lid, Wet luchtvaart. Op grond van die conclusie ziet de Raad 

redelijkerwijs geen aanleiding dat een beoordeling van de tarieven op grond van artikel 24 

Mw/102 (c) VWEU tot een andere uitkomst zal leiden. 

 

14. Voor het standpunt van easyJet dat de tarieven excessief zijn, geldt dat dit begrip verwant is 

aan het begrip redelijkheid als bedoeld in artikel 8.25d, tweede lid, Wet luchtvaart. In de 

jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is bepaald dat een prijs als excessief kan 

worden aangemerkt als er geen relatie is met de economische waarde van het product of de 

dienst die ervoor wordt geleverd danwel niet als proportioneel kan worden aangemerkt.10 Wat 

betreft de methoden die de Raad heeft toegepast in zijn besluit van 14 juli 2009 bij de 

beoordeling van de redelijkheid van de tarieven kan worden opgemerkt dat het zeer 

waarschijnlijk is dat dezelfde of vergelijkbare methoden worden toegepast in een onderzoek 

op grond van artikel 24 Mw/102 (a) VWEU. Dit betekent dat een beoordeling van de tarieven 

op grond van artikel 24 Mw/102 (a) VWEU waarbij dezelfde of vergelijkbare methoden worden 

toegepast hoogstwaarschijnlijk niet tot een andere uitkomst zal leiden. 

 

6. Machtspositie  

 

15. Een aspect dat in het besluit van de Raad van 14 juli 2009 niet aan de orde is gekomen maar 

normaal gesproken onderdeel vormt van een onderzoek op grond van artikel 24 Mw/102 

VWEU is de afbakening van de relevante markt. 

 

16. Hiervoor is gebleken dat een nader onderzoek op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU 

hoogstwaarschijnlijk niet tot de conclusie zal leiden dat sprake is van misbruik van een 

economische machtspositie door Schiphol. Daarbij is uitgegaan van de veronderstelling dat 

Schiphol een economische machtspositie heeft. De NMa acht het niet opportuun om in het 

licht van deze conclusie alsnog tot een marktafbakening over te gaan. Allereerst omdat een 

marktafbakening een aanzienlijke werklast betekent voor de NMa die gezien de hiervoor 

genoemde conclusie niet gerechtvaardigd is. Daarnaast leidt een formele marktafbakening 

hoogstwaarschijnlijk niet tot een andere conclusie omtrent de vraag of sprake is van misbruik 

als bedoeld in artikel 24 Mw/102 VWEU.   

 

7.  Tarieven per 1 november 2008 

 

17. Hiervoor is steeds gesproken over de tarieven van Schiphol per 1 april 2009. Zoals hiervoor 

reeds is aangegeven, is tijdens een bijeenkomst tussen enkele medewerkers van de NMa en 

de vertegenwoordigers van easyJet besproken dat als uit het onderzoek op grond van de Wet 

                                                           
10 United Brands, HvJ EG, 14 februari 1978. 



Openbaar 

 

6                                                  Openbaar 

luchtvaart zou blijken dat de tarieven van Schiphol per 1 april 2009 in strijd zijn met de Wet 

luchtvaart dit aanleiding zou kunnen vormen voor de NMa om de eerste klacht op grond van 

artikel 24 Mw/102 VWEU alsnog inhoudelijk te behandelen.11 De achterliggende reden hierbij 

was dat easyJet zowel mondeling als schriftelijk heeft aangegeven dat zij vooral bezwaar heeft 

tegen de tariefstijging die Schiphol per 1 november 2008 heeft ingevoerd en die doorwerkt in 

de tarieven per 1 april 2009. In absolute zin verschillen de tarieven per 1 november 2008 en 1 

april 2009 namelijk niet sterk van elkaar. Een beoordeling van beide tariefgroepen op grond 

van artikel 24 Mw/102 VWEU zal derhalve hoogstwaarschijnlijk tot een vergelijkbare uitkomst 

leiden. Nu de Raad heeft vastgesteld dat de tarieven per 1 april 2009 niet strijdig zijn met de 

Wet luchtvaart ziet de NMa uit oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid geen 

aanleiding om alsnog onderzoek te doen naar de tarieven per 1 november 2008 op grond van 

artikel 24 Mw/102 VWEU.  

 

8. Conclusie 

 

18. In het licht van het voorgaande verwacht de NMa dat een onderzoek naar de tarieven per 1 

november 2008 ex artikel 24 Mw/102 VWEU niet tot een andere uitkomst zal leiden dan 

hetgeen is weergegeven in het besluit van de Raad van 14 juli 2009. De NMa acht het daarom 

niet doeltreffend en doelmatig om thans een onderzoek te doen op grond van artikel 24 

Mw/102 VWEU naar aanleiding van de klacht van easyJet. De NMa wijst de eerste klacht van 

11 september 2008 op grond van artikel 24 Mw/102 VWEU op basis van prioriteit af.  

 

Aldus opgemaakt te Den Haag op 16 december 2009. 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

w.g. 

 

De heer mr. G.J.C.M. Bakker 

Directeur Directie Mededinging 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag vanbekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad 

van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den 

HaagNederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag 

                                                           
11 Dossiernummer 6486/56. 
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