
Nummer: 4.4.2./200021/7.O558

Betreft: Oordeel met betrekking tot naleving van artikel 69, vijfde lid

van de Wet personenvervoer 2000 voor boekjaar 2002 door GVB

Vervoerkamer

RECHTSOORDEEL

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 voor het boekjaar 2002.

I in l eiding

In de begeleidende brief bij het rechtsoordeel van 26 november 2003 heeft de NMa het GVB op

grond van de Wet personenvervoer 2000 verzocht om voor 31 december 2003 de in artikel 69,

vijfde lid, bedoelde verklaring van een onafhankelijke deskundige met betrekking tot het boekjaar

2002 toe te zenden. Bij deze brief was een instructie gevoegd aan de hand waarvan deze

verklaring kon worden opgesteld. Op dinsdag 30 december 2003 heeft het GVB telefonisch om

uitstel verzocht.  Op maandag 5 januari is aan het GVB uitstel verleend. De verklaring is op 5

februari 2004 door de NMa ontvangen.

Uit een eerste beoordeling bleek dat de verklaring van 5 februari 2004 niet aan alle wettelijke

vereisten voldeed. Bij brief van 28 mei 2004 is daarom door de  directeur Vervoerkamer van de

NMa gevraagd om een nieuwe verklaring onder gelijktijdige vermelding van de punten waarop de

verklaring van 5 februari 2004 niet aan de wet voldeed. Het GVB heeft op 1 juli 2004 een nieuwe

verklaring overlegd. Naar aanleiding van deze verklaring is er op 8 juli 2004 telefonisch contact

geweest tussen de NMa en GVB en is er op 9 juli en 14 juli 2004 gemaild tussen ACAM (de door

het GVB ingeschakelde deskundige) en de NMa.

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

het bepaalde in artikel 69, vijfde lid van de Wet personenvervoer 2000.

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

anders wordt aangegeven.
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II ar t ikel  69, vi jf de l id

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 onafhankelijke deskundige;

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

gemeentelijke vervoerbedrijf;

e) De verklaring moet zien op een boekjaar.

Deze eisen zijn verder uitgewerkt in de instructie voor het opmaken van de verklaring die als

bijlage bij de brief van 26 november 2003 is gevoegd.

III beoor del ing nal eving ar t ikel  69, vi jf de l id

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 ondernemingen in het boekjaar 2002 aangemerkt

konden worden als gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64.

Op 1 januari 2002 was de structuur als volgt.

Gemeente Amsterdam

GVB Amsterdam 100 %

MEA BV

(Stadsmobiel /  Tours en Travel Services)

100 %

Taxi 549 BV
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Indien GVB wordt vereenzelvigd met de gemeente Amsterdam had GVB op 1 januari 2002 één

dochter en één kleindochter. Dochter MEA B.V. was in 2001 een gemeentelijk vervoerbedrijf als

bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel e. Taxi 549 B.V. was een honderd procent dochter van

MEA B.V. De conclusie is dat op 1 januari 2002 MEA B.V. de onderneming is die ingevolge artikel

69 lid 2 niet door GVB mag worden bevoordeeld.

Bij de wijziging van de concernstructuur zijn door MEA B.V. in november 2002 MEA Tours and

Travel Services B.V. en MEA Vervoer Management B.V. opgericht. De nevenvestiging van MEA BV,

tot  1 juli 2002 handelend onder de naam Tours and Travel Services, is overgedragen aan MEA

Tours and Travel Services B.V., welke inbreng vanaf 1 juli 2002 voor rekening en risico van de

laatstgenoemde vennootschap komt. Daarnaast zijn op 5 december 2002 de statuten van Taxi 549

gewijzigd. Vanaf die datum heet deze vennootschap “Stadsmobiel B.V.” .

Hiermee ontstond in de loop van 2002 de volgende concernstructuur.

Gemeente Amsterdam

GVB Amsterdam 100 %

MEA B.V.

100 % 100 % 100 %

Stadsmobiel B.V.
MEA Tours and Travel

Services B.V.

MEA Vervoer Management

B.V.

GVB is een gemeentelijke tak van dienst en is een vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k.

GVB is daarmee een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel a.

MEA B.V. was in 2002 een vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k. MEA B.V. kan voor

2002 dus worden aangemerkt als een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede

lid, onderdeel e.

MEA Tours and Travel Services B.V. was in (een deel van) 2002 een vervoerder als bedoeld in

artikel 1, onderdeel k. De NMa is van oordeel dat deze onderneming kan worden aangemerkt als

een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel e ten opzichte van

MEA B.V.

Stadsmobiel B.V. verrichtte in 2002 geen openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer en

is derhalve geen vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, maar stelde slechts personeel

beschikbaar voor dergelijk vervoer. Op grond hiervan kan zij niet worden aangemerkt als een

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



4                                        

MEA Vervoer Management B.V. verrichtte in 2002 geen openbaar vervoer, besloten busvervoer of

taxivervoer en is derhalve geen vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k. Op grond hiervan

kan zij niet worden aangemerkt als een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64,

tweede of derde lid.

Dit brengt met zich mee dat voor het boekjaar 2002 zowel de financiële verhoudingen tussen GVB

en MEA B.V. als ook de financiële verhoudingen tussen MEA B.V. en MEA Tours and Travel

Services B.V. moeten worden onderzocht.

Vervolgens dient te worden bezien of en ten aanzien van welke vervoerders GVB en MEA B.V. een

verklaring van een onafhankelijke deskundige dient op te stellen.

GVB

Ten opzichte van GVB kon MEA B.V. als ‘vervoerder als bedoeld in artikel 64, onderdeel e’ worden

beschouwd, zoals aangegeven in de tekst van artikel 69, tweede lid. Dit betekent dat de financiële

verhouding tussen GVB en MEA B.V. over het boekjaar 2002 dient te worden onderzocht en dat

ingevolge het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, GVB hierover een verklaring dient te laten

opstellen.

MEA B.V.

In het boekjaar 2002 bestond er ten opzichte van MEA B.V. één ‘vervoerder als bedoeld in artikel

64, onderdeel e’ als bedoeld in artikel 69, tweede lid: namelijk van MEA Tours and Travel Services

B.V.  Dit betekent dat de financiële verhouding tussen MEA B.V. en MEA Tours and Travel

Services B.V.  over het boekjaar 2002 dient te worden onderzocht en dat ingevolge het bepaalde in

artikel 69, vijfde lid, hierover een verklaring opgesteld moet worden.

MEA Tours and Travel Services B.V.

In het boekjaar 2002 bestonden er ten opzichte van MEA Tours and Travel Services B.V. geen

vervoerders als bedoeld in artikel 69, tweede lid. De conclusie is dat MEA Tours and Travel

Services B.V. met betrekking tot het boekjaar 2002 niet hoeft te voldoen aan het bepaalde in

artikel 69, vijfde lid.

Uit de verklaring blijkt dat de deskundige de verhouding tussen GVB en MEA B.V. en tussen MEA

B.V. en MEA Tours and Travel Services B.V. heeft onderzocht. Dit betekent dat de juiste financiële

verhoudingen zijn onderzocht en dat de verklaring op dit onderdeel voldoet.

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

weergegeven eisen.

In de verklaring heeft de accountant allereerst een weergave gegeven van de opdracht: een

controle van de financiële verhouding tussen GVB en haar dochterondernemingen. Voorts heeft

de accountant aangegeven dat de controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde

richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. De accountant is van oordeel dat de door hem
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uitgevoerde controle een deugdelijke grondslag vormt voor zijn oordeel. Uit de ontvangen

verklaring blijkt niet dat kennis is genomen van de instructie zoals deze bij brief van 26 november

2003 was gevoegd.

Uit de bevindingen van de accountant maakt de NMa op dat de financiële verhoudingen tussen

GVB en MEA B.V. en tussen MEA B.V. en MEA Tours and Travel Services B.V. voor zowel boekjaar

2002 zijn getoetst aan het bepaalde in artikel 69, tweede lid, en het bepaalde in artikel 69, derde

lid, onderdelen a t/m d. De verklaring voldoet daarmee aan de wettelijke voorwaarden. De in de

verklaring geconstateerde overschrijding van de norm zoals deze in artikel 69, tweede en derde lid

is neergelegd, doet daar niets aan af. De conclusie dat “het GVB Amsterdam in 2002 grotendeels

aan de bepalingen (…) van de Wet personenvervoer heeft voldaan” – waarbij onder grotendeels

blijkens de e-mail van 9 juli 2004 van de onafhankelijke deskundige, moet worden verstaan dat

aan de wet wordt voldaan behoudens het feit dat MEA Tours and Travel Services B.V. een

voordeel geniet omdat haar het project “Opstapper”  is gegund - kan voor derden aanleiding zijn

om via de civiele rechter handhaving af te dwingen.

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

Artikel 69, vijfde lid, vereist dat de verklaring afgegeven dient te worden door een onafhankelijke

deskundige. De NMa legt het begrip onafhankelijk zo uit dat hieronder ook een

overheidsaccounant valt. Nu het rapport is afgegeven door Accountancy & Consultancy

Amsterdam, een Accountantsdienst van de gemeente Amsterdam, kan worden vastgesteld 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 is door de Accountantsdienst van de gemeente Amsterdam opgemaakt op 30 juni

2004 en op 1 juli 2004 door het GVB aan de NMa toegezonden. In de begeleidende brieft meldt

het GVB dat “Onder verwijzing naar ons schrijven van 10 december 2003 tekenen wij aan dat de

onderwerpelijke verklaring ter inzage gelegd is in de daarvoor in aanmerking komende vestigingen

van ons bedrijf.”  In de brief van 10 december 2003 wordt aangegeven in welke kantoren de

verklaring over boekjaar 2001 ter inzage is gelegd. Uit de combinatie van de brieven van 1 juli

2004 en de van 10 december 2003 kan geconcludeerd worden dat  het GVB op dit punt aan artikel

69, vijfde lid heeft voldaan.

Ad e) De verklaring moet zien op een boekjaar

De verklaring ziet op het jaar 2002. Bij het GVB lopen boekjaar en kalenderjaar samen. De

conclusie is derhalve dat het rapport ziet op een boekjaar zoals in artikel 69, vijfde lid, dat eist.
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IV Concl usies

Het GVB heeft met betrekking tot het boekjaar 2002 aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid,

voldaan.

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

wet bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Hoogachtend,

Wg. 5 augustus 2004

Mr. P. Kalbfleisch

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit


