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Betreft: Naleving door Novio van artikel 69, eerste lid, Wp2000

Vervoerkamer

RECHTSOORDEEL

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

met betrekking tot de naleving door Novio NV (verder: Novio) 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 het 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 8 maart 2002 een kennismakingsgesprek plaatsgevonden

tussen Novio en de Vervoerkamer. Vervolgens is op 11 april 2002 door de NMa aan Novio

informatie gevraagd over haar activiteiten. Deze informatie is op 6 juni 2002 door de NMa

ontvangen.

Op basis van de informatie van Novio en de tekst van artikel 64 heeft de dg-NMa in zijn

rechtsoordeel van 15 oktober 2002 geconcludeerd dat Novio geen gemeentelijk vervoerbedrijf is in

de zin van de wet en uit dien hoofde niet aan artikel 69, eerste lid, hoeft te voldoen.

De redactie van artikel 64 kwam in de praktijk niet overeen met hetgeen de wetgever daarover in

de Memorie van Toelichting (verder MvT) heeft opgenomen. De MvT geeft aan dat het de

bedoeling was dat Novio als gemeentelijk vervoerbedrijf zou moeten worden aangemerkt. Met de

“Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende technische wijzigingen alsmede enige

andere verbeteringen” die op 20 augustus 2004 in werking is getreden is de tekst van artikel 64

zodanig aangepast dat vanaf dat moment ook Novio een gemeentelijk vervoerbedrijf is in de zin

van de wet.

Vooruitlopend op deze aanpassing van de wet – waarvan Novio en de NMa reeds in een vroeg

stadium door het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de hoogte zijn gesteld, heeft de NMa

op 23 oktober 2003 aanvullende informatie gevraagd. Deze informatie is door Novio op 20

november 2003 aan de NMa verstrekt. In de brief van 24 augustus 2004 – waarin Novio door de

NMa geattendeerd is op de inwerkingtreding van de wijzigingen op artikel 64 – zijn tenslotte nog

enkele vragen gesteld. Deze vragen zijn door Novio op 15 oktober 2004 beantwoord.

                        

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

anders wordt aangegeven.
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De door Novio verstrekte informatie vormt het uitgangspunt van het onderzoek naar de naleving

door Novio 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.

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.
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III. TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 69, EERSTE LID

Uit de informatie die door Novio is verstrekt, blijkt dat de groep ondernemingen rond Novio is

samengesteld op de wijze als in onderstaand schema is weergegeven.

Novio NV

15%

Novio Techniek BV Novio Net BV Stadsvervoer Nederland BV

50% 50%

Novio Stebo BV Novio Express BV Taxibedrijf Harderwijk BV

Novio NV is een vervoerder in de zin van artikel 1, onderdeel k, en verricht openbaar vervoer op

basis van de door het Knooppunt Arnhem Nijmegen aan haar verleende concessie.  De gemeente

Nijmegen houdt vanaf 1 januari 1997 de aandelen van Novio.

Vanaf die datum beschikt de gemeente ook over meer dan de helft van het aantal stemmen dat

verbonden aan het geplaatste kapitaal en kon de gemeente meer dan de helft van de leden van de

raad van bestuur of de raad van commissarissen aanstellen. Novio is derhalve een gemeentelijk

vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot en met d.

Novio techniek BV is een onderneming die onderhoudswerkzaamheden verricht, onder andere

voor Novio, en is derhalve geen vervoerder in de zin van artikel 1, onderdeel k. Novio techniek BV

kan derhalve geen gemeentelijk vervoerbedrijf zijn in de zin van artikel 64, tweede lid.

Novio Net BV verricht onder andere besloten busvervoer en is derhalve een vervoerder in de zin

van artikel 1, onderdeel k. Novio Net BV verricht geen openbaar vervoer en kan derhalve geen

gemeentelijk vervoerbedrijf zijn in de zin van artikel 64, tweede lid.

Stadsvervoer Nederland BV zal vanaf 12 december 2004 het openbaar vervoer in Oost-Utrecht

verzorgen. Vanaf dat moment is Stadsvervoer Nederland BV een vervoerder in de zin van artikel 1,

onderdeel k, die openbaar vervoer verricht. Stadsvervoer Nederland is echter geen gemeentelijk

vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onderdeel e,  omdat Novio niet beschikt over de

rechten als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot en met d.

Novio Stebo BV, Novio express BV en Taxibedrijf Harderwijk BV zijn ondernemingen die

weliswaar vervoerders zijn in de zin van artikel 1, onderdeel k, maar geen openbaar vervoer

verrichten. De aandelen in deze ondernemingen worden gehouden door Novio Net BV dat zelf

geen gemeentelijk vervoerbedrijf is. Deze drie ondernemingen zijn daarmee geen gemeentelijk

vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid.

Binnen het bovenstaand schema kan dus slechts Novio aangemerkt worden als gemeentelijk

vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, en Novio is daarmee gehouden te voldoen aan

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

Uit de informatie die door Novio is verstrekt, valt op te maken dat Novio naast openbaar vervoer

nog enkele andere activiteiten verricht. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten.

Novio verricht in opdracht van Novio Net BV besloten busvervoer. Daarnaast verricht Novio

vervoer in het kader van sponsoring. Dit vervoer moet worden aangemerkt als besloten vervoer in

de zin van artikel 1, onderdeel i. Gezien de informatie waarover de NMa thans beschikt, geldt in

beide gevallen dat de omzet die met deze activiteiten gemoeid is, dermate gering is, dat aan deze

activiteiten geen zelfstandige betekenis toekomt. Op grond van daarvan behoeft Novio deze

activiteiten niet op grond van artikel 69, eerste lid, af te splitsen.

Voor het overige verricht Novio geen activiteiten die op grond van artikel 69, eerste lid, moeten

worden afgesplitst.

V. CONCLUSIE

1. Novio is een gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onderdelen b

tot en met d, en is daarom verplicht te voldoen aan artikel 69, eerste lid.

2. Novio verricht naast openbaar vervoer nog besloten vervoer. De omzet die met deze

activiteiten is gemoeid is thans dermate gering dat daaraan geen zelfstandige betekenis

moet worden toegekend. Novio behoeft deze activiteiten niet op grond van artikel 69,

eerste lid, af te splitsen. Novio voldoet voor het overige aan 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. 10 december 2004

drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal


