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Hol,

De MTOW-heffing is per 4 juli 2016 stopgezet. Voor jullie administratie treffen jullie bijgevoegd de
door Rob ondertekende brief aan.

Groet,
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BetrePt Bevestiging verzoek tot stoppen inning MTOW-heffing

Geachte

Hierbij bevestig ik dat ik Schiphol heb verzocht om per4 juli 2016 te stoppen
mei hel innen van de MTOW-heffing.

MTOW•he!fing
De jaarlijkse kosten voor het Schadeschap, de aankoop en sloop van woningen
binnen de geluidsioopzone en de aankoop en sloop van woningen en woonschepen
binnen de veiligheidssloopzone worden voorgerinancietd door het Rijk. De door het
Rijk voorgetinancierde kosten worden vervolgens door de
luchtvaartmaatschappijen terugbetaald aan het Rijk door middel van een heffing
per landing die door Schiphol bij de luchtvaartmaatschappijen in rekening wordt
gebracht (MTOW-heffing). De MTOW-hefling dient zodra de totale kosten zijn
terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen te stoppen.

Financiële stand van zaken
Inmiddels is in samenspraak met uw Organisatie en KLM/BARIN vastgesteld dat de
laatste MTOW-heffirtg over de periode 27 juni tlm 3juli 2016 zal worden
gefactureerd bij de luchtvaartmaatschappijen en in oktober 2016 wordt
afgedragen aan het ministerie Hiermee zijn dan de totale kosten zoals door het
Rijk voorgefinancierd terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen.

De projectkosten, waarop de MTQW-heffing betrekking heeft, bedroegen
€ 121464 mln., inclusief de nog geprognosticeerde uitgaven vooraankopen in de
LIB veiligheidssloopzone en de kosten voor het Schadeschap voor de periode
2016-2021. Dit bedrag Is reeds verminderd met €41,8 mln, conform de gemaakte
afspraken in 2004. Daarnaast moet het dan resterende bedrag worden verhoogd
met de verschuldigde rente van in totaal € 0,648 mln Per saldo bedragen cle door
middel van de MTOW-heffing terug te ontvangen kosten € 122112 mln.

Tot en met het jaar 2015 werd een bedrag van €1 12,457 mln. aan heffingen
opgelegd en terugbetaald. Het resterend bedrag is dan € 9,655 mln.
Uit de reeds door hel Rijk in 2016 ontvangen heftingsbedragen en de door
Schipliol in rekenIng gebrachte heffingen tot en met de maand juni 2016 blijkt dat
het bedrag dan reeds circa € 9827 mln. bedraagt, dat is € 0,172 mln. meer dan
hel nog openstaande bedrag.
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Het bedrag van € 0472 mln. is het nog terug te betalen bedrag. Dlroat-oenraI
aer.IkbaarieTd

MTOW-saldo
In deze brief bevestig Ik de afspraak die is gemaakt met betrekking tot het
resterend saldo. Met goedkeuring van het ministerie van Financiën zal dit bedrag
worden teruggestort naar Schiphol waarna u vervolgens de te veel betaalde
gelden terug stort naar de betreffende luchtvaartmaatschappijen (o.b.v. de
facturatie over het afgelopen halfjaar).

Inning MTOW-heffina In toekomst
In de berekening Is, met goedkeuring van het ministerie van Financiën, rekening
gehouden met de verwachte kosten zoals door RWS geraamd voor het
Schadeschap en voor aankoop en verkoop van woningen in de LJ geluldszones en
velligheidsloopzones tot en met 2021. Na het stoppen van de MTOW-heffing
kunnende verwachte kosten tot en met 2021 worden gedekt. Hiervoor is op de
begroting tot en met 2021 een kostenraming opgenomen.

Op dit moment lopen er nog schadeverzoeken, waarvan enkele complex van aard,
waarvan nog niet bekend Is of deze tot een toekenning leiden en zo ja, om welk
bedrag het gaat. Wel is duIdelijk dat de komende jaren er rechtszaken en
eventuele aanvullende schadetoekennlngen spelen dle kunnen leiden tot extra
uitgaven die kunnen variëren van bijna nihil tot enkele (tientallen) miljoenen.
Zekerheid hierover wordt deels verkregen in 2017 en deels In d jaren daarna, U
dient ermee rekening te houden dat Ik u In de toekomst mogelijk zal verzoeken
het Innen van de MTOW-heff9ng bij de luchtvaartmaatschappijen weer In gang te
zetten Indien blijkt dat de geprognosticeerde uitgaven zoals door RWS geraamd
voor de periode 2016-2021. niet kostendekkend zijn. Ik zal u, Indien nodig, hier
tijdig over Informeren.

Ook eventuele kosten verbonden aan tegemoetkoming In schades ten gevolge van
het nieuwe Luchthavenindeilngbeslult Schiphoi (LIB) kan in de toekomst aanlei
ding geven om u te verzoeken de MTOW-heifing weer “aan te zetten”, Op dit mo
ment is de verwachting dat dit niet nodig zal zijn. Streven is om het nieuwe LIB op
1 november 2017 in werking te laten treden.

Het Is mogelijk om op basis van de huidige wettelijke basis opnieuw te starten
met het innen van de MTOW-heffing.

De GIS-heffing Is vorig jaar, op 6 juli 2015, stopgezet (zie mijn brief van 16Juli
2015 met kenmerk IenMIBSK-2015/ 140295). Uit de GIS-plaat blijkt dat voor
2015 (rekening houdend met de ramingen voor kiachtafhandellng 2016-2022)
sprake Is van een teveel aan ontvangsten van 2,674 mlijoen euro. Met
goedkeuring van het ministerie van Financiën is afgesproken om dit positieve GIS’
saldo In de loop van 2016 terug te storten naar Schiphol (via verrekening MTOW
ontvangsten), waarna u vervolgens de gelden terug stort naar de betreffende
luchtvaartmaatschappijen. Over het precleze moment van terugstorting wordt u zo
spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Er zijn Juridisch gezien geen belemmeringen
om de twee hemngen op deze wijze te verrekenen, omdat beide heffingen door
dezelfde maatschappijen worden betaald.
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Tot slot wil ik u bedanken voor de wijze waarop ii de afgelopen toren heeft zorg OIrtoraat-Goneraa
gedragen voor de inning van de MTOW-hefflng bij de luchtvaartmaatschappijen en BrQIkbfhOTd

LucNvaarlvervolgens voor de afdracht van deze heffing aan het ministerie van IenM.
7luII 2016

Oni kgnmDtkHoogachtend,
ISK-20I6 N2753

DE DIRECTEUR LUCHTVAART,
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