
26 oktober 1999/Nr.
DGRLD/JBZ/99.210581 

De Minister van Verkeer en Water-
staat,
Gelet op artikel 3 van het Besluit 
slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1
Voor het luchtvaartterrein Schiphol is
voor de periode van 31 oktober 1999
tot en met 31 oktober 2001 als coördi-
nator aangewezen de Stichting Airport
Coordination Netherlands, statutair
gevestigd te Haarlemmermeer.

Artikel 2
De coördinator brengt ten minste twee
maal per jaar en overigens op verzoek
van de Minister van Verkeer en Water-
staat verslag uit van zijn werkzaamhe-
den en verstrekt daartoe alle door de
Minister van Verkeer en Waterstaat
verzochte informatie.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met
ingang van 31 oktober 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.

Toelichting
Onderhavige aanwijzing brengt met
zich mee dat de verdeling van slots
onder de betrokken luchtvaartmaat-
schappijen conform de beginselen zoals
vervat in Verordening (EEG) nr. 95/93
van 18 januari 1993 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de toe-
wijzing van slots op communautaire 

luchthavens en IATA-richtlijnen door
de Stichting Airport Coordination
Netherlands zal worden gedaan. In
1998 is de Stichting Airport Coordina-
tion Netherlands voor de duur van een
jaar aangewezen als coördinator voor
het luchtvaartterrein Schiphol.
De nu voorliggende aanwijzing van
deze rechtspersoon geldt voor de duur
van twee jaren. De aanwijzing is in tijd
beperkt vanwege heroriëntatie op de
vigerende luchtvaartsystematiek, waar-
van de uitkomsten mogelijk ook
invloed op het slotcoördinatiesysteem
kunnen hebben. Het spreekt voor zich
dat met de stichting tijdig overleg zal
worden gevoerd als duidelijk wordt dat
deze gevolgen van invloed kunnen zijn
op de relatie met de stichting.
De taak van de coördinator en de wijze
van uitvoering zijn in het Besluit slotal-
locatie genoemd. Hij zal de in artikel 4
van de verordening genoemde taak die-
nen na te leven en dient er daarbij voor
te zorgen dat zijn taak onpartijdig,
niet-discriminerend en doorzichtig
wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is
daarbij dat de coördinator gebonden is
aan de door de exploitant vastgestelde
capaciteit (declared capacity).
In de aanwijzing is opgenomen dat de
coördinator, dus de Stichting Airport
Coordination Netherlands, ten minste
twee maal per jaar en verder op ver-
zoek van de minister verslag dient uit
te brengen van zijn werkzaamheden.
Deze verplichting is opgenomen in het
kader van de verantwoordelijkheid van
de Lidstaat genoemd in artikel 4,
tweede lid, van de Verordening om te
garanderen dat de coördinator zijn
taken krachtens de verordening onaf-
hankelijk kan uitvoeren.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.
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