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Oordeel met betrekking tot de naleving van het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000

Geachte heer Kaper,

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, vijfde lid,

van de Wet personenvervoer 20001.

I INLEIDING

Bij brief d.d. 23 oktober 2002 heeft de NMa HTM Personenvervoer N.V. (hierna: HTM) verzocht

voor het einde van 2002 de in artikel 69, vijfde lid, bedoelde verklaring van een onafhankelijke

deskundige met betrekking tot het boekjaar 2001 toe te zenden. Bij brief d.d. 24 december 2002

heeft de NMa dit verzoek herhaald. Bij brief d.d 27 december 2002 heeft HTM een

accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., gedateerd

18 december 2002, toegezonden.

Onderhavig oordeel geeft weer of met de overgelegde accountantsverklaring wordt voldaan aan

het bepaalde in artikel 69, vijfde lid.

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

aangegeven.
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II ARTIKEL 69, VIJFDE LID

Artikel 69, vijfde lid, bepaalt dat een gemeentelijk vervoerbedrijf jaarlijks over het voorafgaande

boekjaar een verklaring van een onafhankelijke deskundige doet opmaken, waaruit blijkt of de

financiële verhouding tussen het gemeentelijk vervoerbedrijf en de in het tweede lid van artikel 69

bedoelde vervoerders voldoet aan de in dat lid gestelde eisen, alsmede dat deze verklaring voor

een ieder ter inzage ligt op alle kantoren van het gemeentelijk vervoerbedrijf.

Naar het oordeel van de NMa vloeit uit dit artikel voort dat de verklaring op grond van artikel 69,

vijfde lid, aan de navolgende eisen dient te voldoen:

a) De financiële verhouding tussen het gemeentelijk vervoerbedrijf en de in artikel 69, tweede

lid, bedoelde vervoerders dient te zijn onderzocht;

b) De financiële verhouding dient te worden getoetst aan de in artikel 69, tweede en derde lid,

weergegeven eisen;

c) De verklaring dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk deskundige;

d) De verklaring dient voor een ieder ter inzage te liggen op alle kantoren van het gemeentelijk

vervoerbedrijf;

e) De verklaring moet zien op een boekjaar.

Toelichting ten aanzien van a, b en c

Ad a) De financiële verhouding tussen het gemeentelijk vervoerbedrijf en de in artikel 69, tweede

lid, bedoelde vervoerders dient te zijn onderzocht.

In de eerste plaats moet worden vastgesteld welke bedrijven kunnen worden aangemerkt als

gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64.

Artikel 64, tweede lid bepaalt dat onder gemeentelijk vervoerbedrijf wordt verstaan de vervoerder2:

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

                                                          

2  Een vervoerder is ingevolge artikel 1, onder k, degene die openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer verricht,

niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem

voortbewogen voertuig.
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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 voor zover het betreft een concessie

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

die vervoerder werd verricht.

Vervolgens dient te worden bepaald welke vervoerbedrijven in relatie staan tot het gemeentelijk

vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 69, tweede lid.

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

64, onderdeel e, of andere vervoerders waarin een rechtspersoon die ten aanzien van het

vervoerbedrijf beschikt over rechten als bedoeld in artikel 64, onderdelen b, c of d, over in de in artikel

64, onderdelen b, c, of d, bedoelde rechten beschikt en die openbaar vervoer, besloten busvervoer of

taxivervoer verrichten dan wel werkzaamheden verrichten die daarmee rechtstreeks samenhangen

(hierna ook aangeduid als: ‘andere vervoerders’), niet mag bevoordelen boven anderen waarmee die

vervoerders in concurrentie treden of anderszins voordelen toekennen die verder gaan dan in het

normaal handelsverkeer gebruikelijk is.

Uit de overgelegde verklaring van een onafhankelijk deskundige moet blijken dat de financiële

verhoudingen zijn getoetst tussen gemeentelijke vervoerbedrijven en de vervoerders zoals

bepaald in artikel 69, tweede lid.

Ad. b) De financiële verhouding dient te worden getoetst aan de in artikel 69, tweede en derde lid,

weergegeven eisen.

Uit artikel 69, vijfde lid, vloeit voort dat moet worden getoetst of de financiële verhouding tussen

de hiervoor onder a bedoelde vervoerbedrijven voldoet aan artikel 69, tweede lid. Dat wil – kort

gezegd – zeggen dat het gemeentelijk vervoerbedrijf haar dochter- en zustervervoerbedrijven niet

mag bevoordelen boven anderen waarmee die dochter- en zustervervoerders in concurrentie

treden of anderszins voordelen toekennen die verder gaan dan in het normaal handelsverkeer

gebruikelijk is.

Daarnaast bepaalt artikel 69, derde lid, dat als toekenning van voordelen die verder gaan dan in

het normaal handelsverkeer gebruikelijk is als bedoeld in het tweede lid in ieder geval wordt

aangemerkt:

a. het leveren van goederen of diensten tegen een vergoeding die lager is dan de

redelijkerwijs daaraan toe te rekenen kosten;
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b. het ter beschikking stellen van financiële middelen anders dan ten laste van het eigen

vermogen dan wel ten laste van het eigen vermogen anders dan tegen een in het

handelsverkeer gebruikelijke vergoeding;

c. het verstrekken van gegevens over individuele gebruikers van openbaar vervoer, tenzij

deze onder gelijke voorwaarden ook ter beschikking worden gesteld aan derden die met

de betrokken onderneming in concurrentie treden;

d. het toestaan van het gebruik van de naam en het beeldmerk van het openbaar

vervoerbedrijf op een wijze waardoor verwarring bij het publiek is te duchten over de

herkomst van goederen en diensten.

Uit de verklaring van de onafhankelijk deskundige moet blijken dat de financiële verhouding

getoetst is aan de bovenvermelde, in artikel 69, tweede en derde lid, genoemde eisen.

Ad c) De verklaring dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk deskundige.

De Memorie van Toelichting bij de Wet personenvervoer 20003 stelt dat de onafhankelijke

deskundige bijvoorbeeld een accountant kan zijn. De NMa is van oordeel dat een

registeraccountant (RA) of een Accountant-administratieconsulent (AA) ten aanzien van wie bij de

inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-

administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36,

lid 3, van die wet, kan worden aangemerkt als deskundig met betrekking tot de vraag of een

financiële verhouding tussen twee ondernemingen voldoet aan bepaalde wettelijke eisen. Een

verklaring afkomstig van een registeraccountant of een Accountant-administratieconsulent in

bovenbedoelde zin wordt door de NMa aangemerkt als een verklaring welke afkomstig is van een

deskundige die onafhankelijk is in de zin van artikel 69, vijfde lid.

III TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 64, TWEEDE EN DERDE LID

Bij brief d.d. 27 december 2002 heeft HTM in het kader van artikel 69, vijfde lid, een

accountantsverklaring toegezonden van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. welke is

gedateerd op 18 december 2002. Thans wordt aan de hand van de bovengenoemde criteria

getoetst of de verklaring voldoet aan artikel 69, vijfde lid.

Ad a) De financiële verhouding tussen het gemeentelijk vervoerbedrijf en de in artikel 69, tweede lid,

bedoelde vervoerders dient te zijn onderzocht.

Allereerst dient te worden vastgesteld welke onderneming(en) in het boekjaar 2001 aangemerkt

kon(den) worden als gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64. Uit uw brief d.d. 4 juni

2002 en gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat gedurende het jaar 2001 de groep van

                                                          
3 TK, 1998-1999, 26 456, nr. 3, pagina 84.
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ondernemingen rondom HTM was samengesteld op de wijze als in onderstaand schema

weergegeven4.

Gemeente Den Haag

100 %

67 % 33%

HTM Personenvervoer NV (HTM)

100 % 100 %

(per 20/11/025) (per 24/12/01) %

Opgericht

31/12/01

Opgericht

31/12/01
Opgeheven

in 2001

Aqua Dordt BV en SVD Specials BV zijn opgericht op 31 december 2001 en vallen reeds hierom

buiten het onderzoek naar de financiële verhoudingen over boekjaar 2001.

Over het boekjaar 2001 geldt het volgende:

                                                          
4 N.V. Gemengd Bedrijf “Haagsche Tramweg-Maatschappij”  draagt per 11 juni 2002 de naam HTM Personenvervoer

N.V.; HTM Commercial Actions B.V. is per 24 december 2001 enig aandeelhouder van HTM Specials B.V.; de

vennootschappen Aqua Dordt B.V. (enig aandeelhouder Stadsvervoer Dordrecht B.V.) en SVD Specials B.V. (enig

aandeelhouder HTM Commercial Actions B.V.) zijn opgericht op 31 december 2001. HTM Commercial Actions B.V. is

voorts sedert 20 november 2002 enig aandeelhouder van HTM Consultancy B.V. Ultimo 2001 was HTM Consultancy

B.V. wel al 100% economisch eigendom van HTM Commercial Actions.

5 Ultimo 2001 was HTM Consultancy B.V. wel al 100% economisch eigendom van HTM Commercial Actions.
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- HTM is een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot

en met d;

- Stadsvervoer Dordrecht B.V. is een gemeentelijk vervoerbedrijf is als bedoeld in artikel 64,

tweede lid, onderdeel e;

- N.V. Haagsche Buurtspoorwegen en HTM Commercial Actions B.V. verrichtten in 2001 geen

openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer en waren derhalve geen vervoerder als

bedoeld in artikel 1, onderdeel k, en zijn derhalve evenmin een gemeentelijk vervoerbedrijf;

- De besloten vennootschappen welke zijn gegroepeerd onder Stadsvervoer Dordrecht B.V. en

HTM Commercial Actions B.V. verrichten deels openbaar vervoer, besloten busvervoer of

taxivervoer, deels niet. Geen van deze ondernemingen voldoet echter aan de omschrijving

van een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede of derde lid.

Zowel HTM als Stadsvervoer Dordrecht B.V. zijn gemeentelijke vervoerbedrijven.

Vervolgens dient te worden bezien of en ten aanzien van welke vervoerders HTM een verklaring

van een onafhankelijke deskundige dient op te stellen. De vraag of Stadsvervoer Dordrecht B.V.

een dergelijke financiële verhouding kende, wordt behandeld in een separate beoordeling.

Ten opzichte van HTM kon Stadsvervoer Dordrecht B.V. in 2001 worden gekenschetst als een

‘vervoerder als bedoeld in artikel 64, onderdeel e’, zoals aangegeven in de tekst van artikel 69,

tweede lid.

HTM Commercial Actions B.V. is geen vervoerder in de zin van artikel 1, onder k. Bij brief van 12

juli 2002 heeft u aangegeven dat HTM Commercial Actions B.V. slechts aandelen houdt in andere

vennootschappen en dat zij buiten deze holding functie geen andere activiteiten ontplooit. Zoals

in lijn met de rechtsoordelen van 23 juni 20036,  worden dochters van dit zusterbedrijf van HTM

zelf beschouwd als zusterbedrijven en mogen niet worden bevoordeeld. Dit geldt derhalve voor de

hierboven genoemde dochters van HTM Commercial Actions B.V. die tevens vervoerder zijn:

Lotax Taxibedrijf B.V., HTM Specials B.V. en Vreugdetours B.V.

De conclusie is dat Stadsvervoer Dordrecht B.V., Lotax Taxibedrijf B.V., HTM Specials B.V. en

Vreugdetours B.V. de ondernemingen zijn die ingevolge artikel 69 lid 2 niet door HTM mogen

worden bevoordeeld.

Uit de verklaring blijkt dat de deskundige de financiële verhouding tussen HTM Personenvervoer

N.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. en tussen HTM Personenvervoer N.V. en HTM Commercial

Actions N.V. (inclusief dochters) heeft onderzocht. HTM heeft derhalve de juiste financiële

verhoudingen laten onderzoeken: aan dit punt is derhalve voldaan.

                                                          
6 Gepubliceerd op internetsite: http:/ /www.nmanet.nl/nl/ vervoerkamer.asp
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Ad b) De financiële verhouding dient te worden getoetst aan de in artikel 69, tweede en derde lid,

weergegeven eisen.

In de verklaring geeft de accountant onder meer aan dat hij:

� de jaarrekening 2001 van HTM Personenvervoer N.V. heeft gecontroleerd en een

goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt;

� volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen deze controle zodanig dient te

hebben uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat;

� van mening is dat de uitgevoerde controle een deugdelijke grondslag vormt voor het

oordeel;

� van oordeel is dat de financiële verhouding in het boekjaar 2001 tussen HTM

Personenvervoer N.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. en tussen HTM Personenvervoer

N.V. en HTM Commercial Actions B.V. (inclusief haar dochtermaatschappijen) voldoet

aan de in artikel 69, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000 gestelde eisen.

Uit deze bevindingen maakt de NMa op dat de financiële verhouding is getoetst aan het bepaalde

in artikel 69, tweede lid, en het bepaalde in artikel 69, derde lid, onderdelen a en b. Er is niet

getoetst aan hetgeen is neergelegd in artikel 69, derde lid, onderdelen c en d. Er wordt derhalve

niet voldaan aan alle voorwaarden.

Ad c) De verklaring dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk deskundige.

De verklaring is afgegeven door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en is ondertekend

door PricewaterhouseCoopers. Derhalve kan worden aangenomen dat de verklaring op dit punt

voldoet aan artikel 69, vijfde lid.

Ad d) De verklaring dient voor een ieder ter inzage te liggen op alle kantoren van het gemeentelijk

vervoerbedrijf.

De verklaring van PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. is opgemaakt op 18 december 2002

en op 27 december 2002 door HTM verzonden naar de NMa. Noch uit de verklaring noch uit de

begeleidende brief van HTM blijkt dat de verklaring voor een ieder ter inzage is gelegd op alle

kantoren van het gemeentelijk vervoerbedrijf.

De conclusie is dat HTM op dit punt niet aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, heeft voldaan.

Ad e) De verklaring moet zien op een boekjaar.

Uit de overgelegde accountantsverklaring blijkt dat deze ziet op het jaar 2001. Uit het jaarverslag

van HTM maakt de NMa voorts op dat bij HTM kalenderjaar en boekjaar samenlopen. De

conclusie is derhalve dat de verklaring ziet op het voorafgaande boekjaar zoals artikel 69, vijfde

lid, dat eist.
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IV CONCLUSIES

1. HTM heeft met betrekking tot het boekjaar 2001 aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid,

voldaan behoudens de volgende punten:

- uit de verklaring, dan wel de bijbehorende aanbiedingsbrief, blijkt niet dat de

verklaring voor een ieder ter inzage ligt op alle kantoren van het gemeentelijk

vervoerbedrijf.

- uit de verklaring blijkt dat de financiële verhoudingen zijn getoetst aan het bepaalde

in artikel 69, tweede lid, en het bepaalde in artikel 69, derde lid, onderdelen a en b,

doch uit de verklaring blijkt niet dat is getoetst aan hetgeen is neergelegd in artikel

69, derde lid, onder c en d.

HTM dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 december 2003 te bevestigen dat de

accountantsverklaring van 18 december 2002 van PriceWaterhouseCoopers – alsnog – ter inzage

is gelegd op alle kantoren van HTM.

 Voor wat betreft het overschrijden van de materiële norm die is besloten in artikel 69 oordeelt de

NMa dat voor het boekjaar 2001 kan worden volstaan met de overgelegde verklaring.

Bij deze oordelen is rekening gehouden met het feit dat de criteria ten tijde van het opstellen van

de verklaring niet bekend waren alsmede met de omstandigheid dat boekjaar 2001 door

tijdsverloop aan actualiteit heeft ingeboet. Aan de materiële criteria zijn op dit moment derhalve

niet stringent de hand gehouden, hetgeen uiteraard toetsing en handhaving in volle omvang in de

toekomst onverlet laat. Aan het formele vereiste van ter inzage legging van de verklaring wordt

evenwel onverkort vastgehouden. Dit biedt immers civiele partijen de mogelijkheid te kunnen

onderzoeken of er sprake is van bevoordeling van een dochter- of zusterbedrijf door uw

onderneming.

De NMa zal voor toekomstige verklaringen ex artikel 69, vijfde lid, de onafhankelijk deskundige

voorzien van richtlijnen aan de hand waarvan een verklaring ten aanzien van artikel 69, tweede en

derde lid, kan worden afgegeven.

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 gemotiveerd verzoeken deze gegevens niet openbaar te maken.

Een dergelijk verzoek dient uiterlijk vijf werkdagen na dagtekening van deze brief te worden
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gedaan. U kunt daartoe contact opnemen met mevrouw mr. G. Mulder, bereikbaar op

telefoonnummer: 070  33 0 19 78.

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.  26 november 2003

P. Kalbfleisch

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit


