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Betreft: Oordeel met betrekking tot de naleving van artikel 69, eerste lid, Wp2000 door SBM

Vervoerkamer

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

met betrekking tot de naleving door Stadsbus Maastricht BV (verder: SBM) van het bepaalde in

artikel 69, eerste lid, van de Wet personenvervoer 20001.

I INLEIDING

De bij besluit van de directeur-generaal van de NMa (verder: dg-NMa) 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 van de NMa.

In het kader van dit toezicht heeft op 15 maart 2002 een kennismakingsgesprek tussen Stadsbus

Groep Maastricht NV (verder: SGM) en de Vervoerkamer plaatsgevonden. Vervolgens is op 11

april 2002 door de NMa informatie gevraagd over SGM en haar werkzaamheden. Op grond van

de informatie die door SGM op 6 juni 2002 is verstrekt, is vervolgens in het rechtsoordeel van 15

oktober 2002 geconcludeerd dat SGM een gemeentelijk vervoerbedrijf is. De NMa gaf daarbij aan

dat zij geen toezicht houdt op de naleving van artikel 69, eerste lid, omdat SGM geen vervoerder

in de zin van de Wet personenvervoer 2000 was. In hetzelfde rechtsoordeel werd geconcludeerd

dat SGM-dochter SBM een gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onder

e, was en dat deze onderneming artikel 69, eerste lid, uit dien hoofde niet na hoeft te leven.

Met het rechtsoordeel van 22 januari 2004 is de conclusie van het oordeel van 15 november 2002

herzien. In het nieuwe rechtsoordeel wordt SBM aangemerkt als gemeentelijk vervoerbedrijf in de

zin van artikel 64, tweede lid, onderdelen b-d, en niet langer SGM. Daarbij wordt aangegeven dat

de NMa toezicht zal gaan houden op artikel 69, eerste lid.

                        

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

anders wordt aangegeven.
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In het kader van dit toezicht is door de Vervoerkamer bij brief van 9 september 2004 aan SGM

nadere informatie gevraagd over de activiteiten die binnen de groep worden uitgevoerd en naar de

activiteiten van SBM in het bijzonder. Deze informatie is op 18 oktober 2004 door de

Vervoerkamer ontvangen. Deze informatie – samen met de informatie die al eerder door SGM is

verstrekt – vormen het uitgangspunt van het onderzoek naar de naleving door SBM van artikel 69,

eerste lid. Dit rechtsoordeel bevat de resultaten van dit onderzoek.

II WETTELIJK KADER

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

vervoerder, voorzover hij openbaar vervoer of daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten

verricht:

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

b. waarvan een gemeente meer dan de helft van de aandelen in het geplaatst kapitaal van het

bedrijf bezit, onderscheidenlijk bezat op of na 1 januari 1996,

c. waarvan een gemeente over meer dan de helft van de stemmen verbonden aan de aandelen

in het geplaatst kapitaal van het bedrijf beschikt, onderscheidenlijk beschikte op of na 1

januari 1996,

d. waarvan een gemeente meer dan helft van de leden van de raad van commissarissen of de

raad van bestuur kan aanstellen, onderscheidenlijk kon aanstellen op of na 1 januari 1996 of,

e. ten aanzien waarvan een of meer vervoerders als bedoeld in de onderdelen a, b, c, d, al dan

niet gezamenlijk beschikken 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 een concessie betreft

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.
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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 dienen te 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 69, EERSTE LID

Uit de informatie zoals die door SGM op 4 juni 2002 en 18 oktober 2004 is verstrekt, blijkt dat de

groep ondernemingen rond SBM is samengesteld op de wijze als in onderstaand schema

weergegeven.

CONNEX transport Nederland BV

Stadbus Groep Maastricht NV (SGM)

Stadsbus Maastricht BV (SBM) Stadsbus Maastricht Participaties BV

66,6%

Bruls

Personen

vervoer BV

Crals

Personen

vervoer BV

BSM Voer-

tuigservice

BV

SBM

Besloten

Vervoer BV

Eurotax BV Samenwerk-

ende Maas-

trichtse

Personenver-

voerders BV

Autover-huur

Sittard BV

Limex BV

Zoals in het rechtsoordeel van 22 januari 2004 is aangegeven, is SBM binnen dit samenstel van

ondernemingen de onderneming die aangemerkt moet worden als gemeentelijk vervoerbedrijf in

de zin van artikel 64, tweede lid, onderdelen b-d. Op deze onderneming rust de verplichting om te

voldoen aan artikel 69, eerste lid.
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IV BEOORDELING NALEVING ARTIKEL 69, EERSTE LID

Uit de door SGM verstrekte informatie en de door de NMa zelfstandig ingewonnen informatie,

leidt de NMa af dat SBM geen andere werkzaamheden verricht dan openbaar vervoer en daarmee

rechtstreeks samenhangende werkzaamheden.

V CONCLUSIES

1. SBM is, zoals al is aangegeven in het rechtsoordeel van 22 januari 2004, een

gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onderdelen b-d, en is

daarom verplicht te voldoen aan artikel 69, eerste lid.

2. SBM verricht geen andere werkzaamheden dan openbaar vervoer en daarmee

rechtstreeks samenhangende werkzaamheden. SBM voldoet dus aan het bepaalde in

artikel 69, eerste lid.

De bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op de gegevens zoals die de NMa thans ter

beschikking staan. Indien de hierboven beschreven situatie wijzigt, zal de NMa zonodig haar

oordeel wijzigen.

Datum:

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

voor deze:

Wg. 19 november 2004

Drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal


