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Oordeel met betrekking tot de naleving van artikel 69, eerste lid, Wet personenvervoer 2000

Geachte heer Van den Hoek,

Onderstaand treft u het oordeel aan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) met

betrekking tot de naleving door uw onderneming van het bepaalde in artikel 69, eerste lid, van de Wet

personenvervoer 20001.

I INLEIDING

De bij besluit van de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van de NMa zijn op grond van

artikel 87, vierde lid, belast met toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 69, eerste lid. Dit

toezicht is ondergebracht bij de Vervoerkamer (in oprichting) van de NMa.

In het kader van dit toezicht heeft op 13 maart 2002 een gesprek plaatsgevonden tussen u en

medewerkers van de NMa. Tevens hebt u op 6 juni 2002, 3 september 2002, 2 oktober 2002 en 10

februari 2003 schriftelijk en telefonisch informatie verstrekt.

Het onderzoek wat tot op heden is verricht, betreft de vraag of N.V. Arriva Groningen en aan N.V.

Arriva Groningen verbonden bedrijven een gemeentelijk vervoerbedrijf zijn in de zin van artikel 64,

tweede of derde lid, en de vraag of de aldus geïdentificeerde gemeentelijke vervoerbedrijven – indien

                                                                
1 Alle hierna genoemde artikelen zijn eveneens artikelen van de Wet personenvervoer 2000, tenzij anders wordt

aangegeven.
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van toepassing – voldoen aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid. Deze brief bevestigt de afronding

van dit onderzoek en bevat de resultaten ervan.

II WETTELIJK KADER

Artikel 64, tweede lid, bepaalt dat onder een gemeentelijk vervoerbedrijf wordt verstaan de vervoerder:

a. die een dienst of een bedrijf is van een gemeente,

b. waarvan een gemeente op 1 januari 1996 meer dan de helft van de aandelen in het

maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bezat,

c. waarvan een gemeente op 1 januari 1996 beschikte over meer dan de helft van het aantal

stemmen verbonden aan de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf,

d. waarvan een gemeente op 1 januari 1996 meer dan de helft van de leden van de raad van

commissarissen of van de raad van bestuur van het bedrijf kon aanstellen of

e. ten aanzien waarvan een vervoerder als bedoeld in de onderdelen a, b, c of d, beschikt over

de rechten, bedoeld in de onderdelen b, c of d.

Artikel 64, derde lid, bepaalt dat onder een gemeentelijk vervoerbedrijf tevens wordt verstaan de

rechtsopvolger van de in het tweede lid bedoelde vervoerder voorzover het betreft een concessie

verleend aan deze rechtsopvolger voor het verrichten van openbaar vervoer dat op 1 januari 1999 door

die vervoerder werd verricht.

Artikel 69, eerste lid, bepaalt dat een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid,

onderdelen a tot en met d, geen andere werkzaamheden verricht dan openbaar vervoer, vervoer

waarop bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dit artikel van

toepassing is verklaard, alsmede de werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met het

verrichten van dat vervoer.

Met dit artikel beoogt de wetgever te bewerkstelligen dat een gemeentelijk vervoerbedrijf slechts

openbaar vervoer verricht; hiermee wordt voorkomen dat een gemeentelijk vervoerbedrijf zijn

beschermde positie – die bijzonder is ten opzichte van andere vervoerbedrijven als gevolg van de

verlengde implementatietermijn van de aanbestedingsplicht – gebruikt om activiteiten te

ondernemen in markten die openstaan voor concurrentie, dan wel om dergelijke activiteiten te

bevoordelen, via bijvoorbeeld kruissubsidiëring.

Artikel 87, vierde lid, bepaalt dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 69, eerste

en vijfde lid, zijn belast de bij besluit van de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van de

Nederlandse mededingingsautoriteit.
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Artikel 94, eerste lid, bepaalt dat ingeval van overtreding van artikel 69, eerste of vijfde lid, de

directeur-generaal de rechtspersoon aan wie het gemeentelijk vervoerbedrijf toebehoort, een last

onder dwangsom kan opleggen.

Artikel 119 bepaalt dat indien een gemeentelijk vervoerbedrijf op de dag van inwerkingtreding van

artikel 69 werkzaamheden verricht die op grond van artikel 69, eerste lid, niet zijn toegestaan, die

werkzaamheden binnen twaalf maanden na dat tijdstip worden overgedragen aan een

privaatrechtelijke rechtspersoon en dat artikel 69, eerste lid, in die periode niet geldt ten aanzien van

die werkzaamheden.

III TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 64, TWEEDE EN DERDE LID

Uit uw brief d.d. 4 juni 2002 en gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de groep van

ondernemingen rondom N.V. Arriva Groningen is samengesteld op de wijze als in onderstaand

schema weergegeven.

Arriva International Ltd.

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

100 % 100 % 100 %

(vervoerbedrijven)
Arriva Openbaar Vervoer

N.V.
(niet-vervoerbedrijven)

100 % 100 %

N.V. Arriva Groningen (niet-vervoerbedrijven)

Op 1 januari 1996 bezat de gemeente Groningen meer dan de helft van de aandelen in het

maatschappelijk kapitaal van de N.V. Groninger Vervoerbedrijf, beschikte de gemeente over meer dan

de helft van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van deze

N.V. en kon de gemeente meer dan de helft van de leden van de raad van commissarissen of van de

raad van bestuur van deze N.V. aanstellen. Op 2 april 1998 zijn de statuten van de N.V. Groninger

Vervoerbedrijf gewijzigd en is deze vennootschap N.V. Arriva Groningen gaan heten. N.V. Arriva

Groningen is voorts een vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k. N.V. Arriva Groningen is
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daarmee een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot en met

d.

Arriva Openbaar Vervoer N.V. is een vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, maar voldoet niet

aan de omschrijving van artikel 64, tweede of derde lid, en is derhalve geen gemeentelijk

vervoerbedrijf.

De overige in bovenstaand schema opgenomen vennootschappen verrichten geen openbaar vervoer,

besloten busvervoer of taxivervoer en zijn derhalve geen vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel

k, en zijn derhalve evenmin een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede of derde

lid.

IV TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 69, EERSTE LID

Artikel 69, eerste lid, bepaalt dat dit artikellid slechts toepasselijk is ten aanzien van een gemeentelijk

vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen a tot en met d.

N.V. Arriva Groningen dient aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid, te voldoen daar N.V. Arriva

Groningen een gemeentelijk vervoerbedrijf is als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot en

met d.

De overige in bovenstaand schema opgenomen vennootschappen hoeven niet aan het bepaalde in

artikel 69, eerste lid, te voldoen, nu zij geen gemeentelijke vervoerbedrijven zijn als bedoeld in artikel

64, tweede lid, onderdelen b tot en met d.

V BEOORDELING NALEVING ARTIKEL 69, EERSTE LID

Uit de door u verstrekte en de door de NMa zelfstandig ingewonnen informatie leidt de NMa af dat

N.V. Arriva Groningen geen andere werkzaamheden verricht dan openbaar vervoer en daarmee

rechtstreeks samenhangende werkzaamheden.

VI CONCLUSIES

1. N.V. Arriva Groningen is een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid,

onderdelen b tot en met d.

2. N.V. Arriva Groningen verricht thans geen andere werkzaamheden dan openbaar vervoer en

werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met het verrichten van dat openbaar vervoer.

N.V. Arriva Groningen voldoet derhalve thans aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid.
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Voor de goede orde merk ik op dat bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op de gegevens zoals die

mij thans ter beschikking staan. Indien de hierboven beschreven situatie wijzigt, zal de NMa zonodig

haar oordeel eveneens wijzigen.

Dit oordeel zal in zijn geheel op de website van de NMa worden geplaatst. Indien deze brief

vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegevens bevat welke naar uw mening niet zouden mogen worden

gepubliceerd, dan kunt u tot uiterlijk tien werkdagen na dagtekening van deze brief schriftelijk en

gemotiveerd verzoeken deze gegevens niet openbaar te maken.

Dit oordeel is niet gericht op rechtsgevolg en is derhalve geen besluit als bedoeld in de Algemene wet

bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Rechtsmiddelen kunnen wel worden

ingesteld tegen een eventueel besluit tot oplegging van een last onder dwangsom als bedoeld in

artikel 94.

Hoogachtend,

w.g. 23 juni 2003

Drs. R.J.P. Jansen

Wnd. directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit


