
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 14 maart2016 i:i

FW: Overzicht percentage landingen home carriers 2005-20 15

Original Message
From:
Sent: Monciay, March 14, 2016 04:08 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: Overzicht percentage landingen home carriers 2005-2015

Hol

Hierbij het percentage landingen Handeisverkeer van de home-carriers, kalenderjaren 2005 t/m 2015.

Groeten,

Percentage landingen Handelsverkeer home-carriers
Kalenderjaar % van totaal aantal landingen HV

2005 58%
2006 59%

• 2007 58%

2008 59%
2009 60%

2010 59%

2011 59%
2012 60%

2013 60%

2014 59%

2015 58%

Van:
Verzonden: donderdag 10 maart 2016 13:50
Aan:
Onderwerp: Overzicht percentage landingen home carriers 2005-2015

Hol

We zijn bezig met het opstellen van een verweerschrift in het kader van de beroepsprocedure die de
Barin heeft aangespannen. De Barin meent dat het Schadeschap in het verleden niet doelmatig heeft
gefunctioneerd en daardoor teveel kosten heeft gemaakt. Daarom heeft BARIN de staatssecretaris
verzocht om, op basis van een hardheidsclausule in de Wet luchtvaart, die extra kosten niet door te
belasten. De kosten van het Schadeschp zijn door het Rijk voorgefinancierd en worden middels de
MTOW-heffing door Schiphol bij de luchtvaartmaatschappijen in rekening gebracht.
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home carriers?

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. tf you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to Inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transnhission of messages

Please consider the envlronment before printing this e-mail

This e-mail may contain confidential and privileged material. You are requested not to disciose, copy or distribute any
information thereof. 1f you are not the intended recipient Cor have received this e-mail in error) please notify the serider
immediately and delete this e-mail. We accept no liability for damage related to data and/or documents which are
communicated by electronic mail.
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Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij te laten weten of jullie een overzichtje hebben over de periode
2005 t/m 2015 met daarop per jaar vermeld hoeveel procent van de landingen is uitgevoerd door
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