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Vervoerkamer                                                    

 

 

RECHTSOORDEEL 
 
   

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) geeft hierbij 

zijn oordeel met betrekking tot de naleving door HTM Personenvervoer NV (hierna: HTM)  van 

het bepaalde in artikel 69, eerste lid jo artikel 119, van de Wet personenvervoer 20001. Dit 

rechtsoordeel dient ter aanvulling op het rechtsoordeel van d.d. 30 maart 2004 en beperkt zich 

tot de beoordeling van het supportersvervoer ten behoeve van ADO Den Haag.  

 

I INLEIDING  

 

Bij rechtsoordeel van de d-g NMa van 23 juni 2003 is aangegeven welke  

(niet-openbaarvervoers)activiteiten in de zin van artikel 69, lid 1, HTM per 1 oktober dient over te 

dragen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. Nadien is naar aanleiding van informatie van 

derden bekend geworden dat HTM naast de in het rechtsoordeel genoemde activiteiten ook 

andere activiteiten verricht waarvan beoordeeld moet worden of deze op grond van artikel 69, 

eerste lid, door HTM mogen worden verricht. Het betreft het verrichten van supportersvervoer 

ten behoeve van ADO Den Haag.  

 

Bij brief van 23 oktober 2003 heeft de NMa inlichtingen gevraagd over deze vervoersactiviteiten. 

HTM heeft hieromtrent  bij brief van 6 november 2003 nadere gegevens verstrekt. Bij brief van 30 

maart 2004 heeft de NMa aan HTM meegedeeld dat nog zal worden vastgesteld of HTM ook op 

dit punt voldoet aan artikel 69, eerste lid, Wp2000. 

 

Bij een eerste beoordeling bleek de beschikbare informatie niet voldoende. De NMa heeft daarop 

bij brief van 31 maart 2004 om aanvullende informatie gevraagd. Met de brief van 13 april 2004 

heeft HTM op deze brief geantwoord. 

 

II  TOEPASSELIJKHEID WETTELIJK KADER 

 

Bij rechtsoordeel van de d-g NMa van 23 juni 2003 is vastgesteld op welke wijze de groep van 

ondernemingen rondom HTM is samengesteld. Onder verwijzing naar de rechtsoordelen van de 

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

anders wordt aangegeven. 
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NMa van 23 juni 2003 en 30 maart 2004 stelt de NMa vast dat HTM een gemeentelijk 

vervoerbedrijf is als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b, c en d en dientengevolge 

dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid.  

 

Artikel 87, vierde lid, bepaalt dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 69, 

eerste lid, zijn belast de bij besluit van de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit.  

 

III EERDERE RECHTSOORDELEN 

 

Bij rechtsoordeel d.d. 23 juni 2003 heeft de NMa aangegeven dat HTM werkzaamheden verricht 

die een gemeentelijk vervoerbedrijf ingevolge artikel 69, eerste lid, niet mag verrichten. Het 

betreft de volgende werkzaamheden: 

 

- verhuur van kantoorruimten en andere ruimten aan derden; 

- het geven van opleidingen ten behoeve van derden; 

- de verhuur en exploitatie van een tramvoertuig ten behoeve van NS Reizigers B.V.; 

- het onderhoud aan materieel van derden.  

 

Naar aanleiding van het rechtsoordeel van de NMa heeft HTM bij brieven van respectievelijk 4 

juli, 29 september en 6 november 2003 een voorstel tot afsplitsing van deze niet toegestane 

werkzaamheden gedaan. Bij rechtsoordeel van de d-g NMa van 30 maart 2004 heeft de NMa met 

de voorgestelde wijze van overdracht ingestemd. 

 

Op basis van informatie verstrekt door derden is duidelijk geworden dat HTM naast deze 

activiteiten ook andere activiteiten verricht, namelijk het gratis vervoeren van supporters van 

ADO Den Haag, waarvan op grond van artikel 69, eerste lid beoordeeld dient te worden of deze 

door HTM mogen worden verricht.  

 

IV DE BEOORDELING 

 

Uit de door HTM verstrekte informatie blijkt dat HTM op basis van mondelinge afspraken met 

ADO Den Haag, inderdaad gratis vervoer verricht ten behoeve van supporters van de voetbalclub. 

HTM geeft daarbij aan dat dit vervoer de volgende kenmerken heeft: 

 

- het vervoer wordt verricht volgens de bestaande dienstregeling; 

- alle halten op de route worden aangedaan; 

- het vervoer is voor alle passagiers toegankelijk, dus niet alleen voor supporters van ADO Den 

Haag. 

 



 

 

3                                                    

Gelet op deze kenmerken stelt de d-g NMa vast dat het supportersvervoer onder het begrip 

openbaar vervoer in de zin van artikel 1 aanhef en onder h, valt. Hierin wordt onder openbaar 

vervoer verstaan: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een 

auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig. Uit de 

informatie blijkt dat het supportersvervoer aan alle elementen van de definitie voldoet. Dat de 

supporters op vertoon van hun toegangsbewijs voor thuiswedstrijden van ADO Den Haag gratis 

gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer doet daar niets aan af. 

 

Uit het voorgaande volgt dat HTM Personenvervoer NV het supportersvervoer kan blijven 

uitoefenen, nu dit een activiteit is die een gvb op grond van artikel 69, eerste lid, mag verrichten. 

 

V CONCLUSIES 

 

1. In het rechtsoordeel van 23 juni 2003 is vastgesteld dat HTM een gemeentelijk 

vervoerbedrijf is als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot en met d, en dient 

derhalve te voldoen aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid. 

2. Ten aanzien van het verrichten van supportersvervoer ten behoeve van ADO Den Haag 

stelt de d-g NMa vast dat deze activiteit valt onder het begrip openbaar vervoer in de zin 

van artikel 1, onderdeel h.  

3. Uit de toepassing van artikel 69, eerste lid volgt dat HTM het supportersvervoer niet 

behoeft over te dragen aan een andere privaatrechtelijke rechtspersoon. 

 

Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op de gegevens zoals die de NMa thans ter beschikking 

staan. Dit laat onverlet dat wanneer de bovenbeschreven informatie wijzigt of indien andere feiten 

of omstandigheden bekend worden de d-g NMa zijn oordeel kan wijzigen.  

 

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

wet bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden gemaakt.  

 

Datum: 

 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

voor deze: 

 

 

w.g. 28 mei 2004 

 

 

Drs. R.J.P. Jansen 

Plv. directeur-generaal 


