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Betreft: Oordeel met betrekking tot de naleving van het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, van de

Wet personenvervoer 2000 voor boekjaar 2002 door GVU

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 INLEIDING

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

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. Het GVU

heeft deze verklaring, in de vorm van een rapport van bevindingen, op 24 december 2003 aan de

NMa toegestuurd. Bij brief van 20 januari 2004 is de ontvangst van het rapport bevestigd.

Uit een eerste beoordeling bleek dat de verklaring van 24 december 2003 niet aan alle wettelijke

eisen 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 24 december 2003 niet aan de wet voldeed. Na de door GVU bij brief van 2 juni

2004 gevraagde toelichting en de reactie van de directeur Vervoerkamer van de NMa van 11 juni

2004 daarop, is door GVU op 30 juni 2004 een nieuwe verklaring overlegd. Naar aanleiding

hiervan is er op 13 en 15 juli 2004 telefonisch overleg geweest tussen GVU en NMa. Naar

aanleiding hiervan heeft GVU op 15 juli 2004 een bijgestelde verklaring (gedateerd op 14 juli

2004) toegestuurd.

Onderhavig oordeel geeft weer of met de overgelegde verklaring d.d. 14 juli 2004 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 onafhankelijke 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.

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 BEOORDELING NALEVING 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 2002 aangemerkt

kon(den) worden als gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64. Uit uw brief d.d. 14 mei

2002, toegestuurd in het kader van het toezicht van de NMa op grond van artikel 69, eerste lid,

blijkt dat in 2002 de groep van ondernemingen rondom het GVU was samengesteld op de wijze

als in onderstaand schema is weergegeven.

Gemeente Utrecht

GVU 100 %

Vervoerbedrijf Utrecht NV (VU)

100 %

Regie Vervoer Utrecht BV (RVU)

(Mobinet)
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In dit rechtsoordeel wordt derhalve uitgegaan van de volgende samenstelling van ondernemingen

rondom GVU:

- GVU is een gemeentelijk vervoerbedrijf in de zin van artikel 64, tweede lid, onder a;

- Het Vervoerbedrijf Utrecht NV was in 2002 een lege holding zonder concrete

bedrijfsactiviteiten. Zij is dientengevolge geen gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in

artikel 64, tweede lid.

- Als gevolg hiervan wordt door deze holding heengekeken: Regie Vervoer Utrecht BV wordt

beschouwd als dochter van GVU. Regie Vervoer Utrecht BV is een gemeentelijk vervoerbedrijf

als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel e, van de Wet personenvervoer 2000.

Vervolgens dient te worden bezien of en ten aanzien van welke vervoerders GVU en Regie Vervoer

Utrecht BV een verklaring van een onafhankelijke deskundige dienen op te stellen.

Ten opzichte van GVU kon Regie Vervoer Utrecht BV in 2002 worden gekenschetst als een

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

tweede lid. Ten opzichte van GVU bestonden in 2002 geen ‘andere vervoerders’.

Dit betekent dat de financiële verhouding tussen GVU en Regie Vervoer Utrecht BV over het

boekjaar 2002 dient te worden onderzocht en dat ingevolge het bepaalde in artikel 69, vijfde lid

GVU hieromtrent een verklaring dient te laten opstellen.

In het boekjaar 2002 bestonden er ten opzichte van Regie Vervoer Utrecht BV geen vervoerders

als bedoeld in artikel 69, tweede lid. De conclusie is dat Regie Vervoer Utrecht BV met betrekking

tot het boekjaar 2002 niet hoeft te voldoen aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid.

Uit de verklaring van 14 juli 2004 blijkt dat de financiële verhouding tussen GVU en Regie Vervoer

Utrecht BV is onderzocht. Dit betekent dat de juiste financiële verhouding is onderzocht en dat

het rapport 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 d.d. 14 juli 2004 heeft de accountant de aard en de doelstellingen van de

werkzaamheden weergegeven, waarbij de artikelen 69, tweede en derde lid worden geciteerd. In

het rapport geeft de accountant voorts aan dat hij in het bijzonder de volgende werkzaamheden

heeft verricht:

- Nagaan of, en zo ja welke, dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen van GVU

goederen of diensten leveren aan derden zoals bedoeld in artikel 69, eerste en tweede lid;

- Evaluatie van de bestaande organisatorische en financiële verhouding van GVU met de

bedoelde dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen;

- Onderzoek van prijsstellingen van de interne leveringen van goederen en diensten.
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Uit de verklaring blijkt dat kennis is genomen van de instructie zoals deze bij de brief van 26

november 2003 was gevoegd.

Ten aanzien van het eerste punt wordt geconcludeerd dat het onderzoek zich dient te richten op

de relatie tussen GVU en Regie Vervoer Utrecht BV. Ten aanzien van het tweede en derde punt

wordt geconcludeerd dat niet is gebleken dat er bevoordelingen van Regie Vervoer Utrecht BV

hebben plaatsgevonden die van materieel belang zijn in het kader van de Wp2000. Uit de

verklaring is op te maken dat de deskundige de betreffende financiële verhouding heeft getoetst

aan het bepaalde in artikel 69, tweede lid en artikel 69, derde lid, onderdelen a t/m d. De

verklaring voldoet daarmee aan de wettelijke voorwaarden.

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 de Accountantsdienst Gemeente

Utrecht en is ondertekend door een accountant, 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.

Uit de verklaring van de Accountantsdienst Gemeente Utrecht blijkt dat toestemming wordt

verleend om het rapport ter inzage te leggen op de kantoren van het GVU. Uit het rapport noch

uit de begeleidende brief van 15 juli 2004 blijkt dat de verklaring op de kantoren van GVU ter

inzage is gelegd. De conclusie is vooralsnog dat GVU op dit punt niet aan artikel 69, vijfde lid,

voldoet.

Ad e) De verklaring moet zien op een boekjaar

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

is derhalve dat het rapport ziet op een boekjaar zoals artikel 69, vijfde lid, dat eist.
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IV CONCLUSIES

1. GVU heeft met betrekking tot het boekjaar 2002 aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid,

voldaan behoudens dat uit de verklaring noch uit de begeleidende brief blijkt dat de verklaring

ter inzage is gelegd op de kantoren van GVU.

2. Regie Vervoer Utrecht BV hoeft met betrekking tot het boekjaar 2002 niet te voldoen aan het

bepaalde in artikel 69, vijfde lid.

GVU dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk  15 augustus 2004 te bevestigen dat de verklaring

van 14 juli 2004 – alsnog – ter inzage is gelegd op alle kantoren van GVU.

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


