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Vervoerkamer                                                    

 

 

RECHTSOORDEEL 
 
   

 

 

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

met betrekking tot de naleving door HTM van het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, 

van de Wet personenvervoer 20001 voor boekjaar 2002. 

 

I INLEIDING 

Bij brief van 26 november 2003 (kenmerk 200012/2.B396) heeft de NMa de HTM verzocht om 

voor 31 december 2003 de in artikel 69, vijfde lid, bedoelde verklaring van een onafhankelijke 

deskundige met betrekking tot boekjaar 2002 toe te zenden. Na telefonisch contact is deze brief 

op 6 januari 2004 nogmaals gefaxt. Bij brief van 12 februari 2004 heeft HTM een 

accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers, d.d. 23 januari 2004, toegezonden. De 

ontvangst hiervan is bij brief van 16 februari 2004 (kenmerk 200012/5.B603) bevestigd. Naar 

aanleiding van deze verklaring is bij brief van 15 maart 2004 (kenmerk 4.4.4/20005/34.B232) door 

de NMa ter verduidelijking een vraag gesteld. Hierop is door HTM op 29 maart 2004 een nadere 

toelichting op de accountantsverklaring (d.d. 31 maart 2004) toegestuurd. 

 

Onderhavig oordeel geeft weer of met de overgelegde accountantsverklaring over boekjaar 2002, 

aangevuld met de nadere toelichting hierop, wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 69, vijfde 

lid. 

 

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 

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

aangegeven. 
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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 (kenmerk 200012/2.B396) is gevoegd. 

 

III TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 64, TWEEDE EN DERDE LID 

 

Als de verklaring van HTM, inclusief de nadere toelichting hierop, aan de hiervoor beschreven 

wettelijke eisen wordt getoetst, levert dit de volgende resultaten op. 

 

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. 4 juni 

2002 en gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat gedurende het jaar 2002 de groep van 

ondernemingen rondom HTM was samengesteld op de wijze als in onderstaand schema 

weergegeven2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 HTM Personenvervoer N.V. droeg tot 11 juni 2002 de naam N.V. Gemengd Bedrijf “Haagsche Tramweg-Maatschappij” ; 

HTM Commercial Actions B.V. is voorts sedert 20 november 2002 enig aandeelhouder van HTM Consultancy B.V. Ultimo 

2001 was HTM Consultancy B.V. wel al 100% economisch eigendom van HTM Commercial Actions. 
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Over het boekjaar 2002 geldt het volgende: 

- HTM is een gemeentelijk vervoerbedrijf als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b tot 

en met d; 

- Stadsvervoer Dordrecht B.V. is een gemeentelijk vervoerbedrijf is als bedoeld in artikel 64, 

tweede lid, onderdeel e; 

- N.V. Haagsche Buurtspoorwegen en HTM Commercial Actions B.V. verrichtten in 2001 geen 

openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer en waren derhalve geen vervoerder als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel k, en zijn derhalve evenmin een gemeentelijk vervoerbedrijf; 

- De besloten vennootschappen welke zijn gegroepeerd onder Stadsvervoer Dordrecht B.V. en 

HTM Commercial Actions B.V. verrichten deels openbaar vervoer, besloten busvervoer of 

taxivervoer, deels niet. Geen van deze ondernemingen voldoet echter aan de omschrijving 

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

Zowel HTM als Stadsvervoer Dordrecht B.V. zijn gemeentelijke vervoerbedrijven. 

 

Vervolgens dient te worden bezien of en ten aanzien van welke vervoerders HTM een verklaring 

van een onafhankelijke deskundige dient op te stellen. De vraag of Stadsvervoer Dordrecht B.V. 

een dergelijke financiële verhouding kende, wordt behandeld in een separate beoordeling. 
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Ten opzichte van HTM kon Stadsvervoer Dordrecht B.V. in 2002 worden gekenschetst als een 

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

tweede lid.  

HTM Commercial Actions B.V. is geen vervoerder in de zin van artikel 1, onder k. Bij brief van 12 

juli 2002 heeft u aangegeven dat HTM Commercial Actions B.V. slechts aandelen houdt in 

andere vennootschappen en dat zij buiten deze holdingfunctie geen andere activiteiten ontplooit. 

Zoals in lijn met de rechtsoordelen van 23 juni 20033,  worden dochters van dit zusterbedrijf van 

HTM zelf beschouwd als zusterbedrijven en mogen niet worden bevoordeeld. Dit geldt derhalve 

voor de hierboven genoemde dochters van HTM Commercial Actions B.V. die tevens vervoerder 

zijn: Lotax Taxibedrijf B.V., HTM Specials B.V. en Vreugdetours B.V. 

 

De conclusie is dat Stadsvervoer Dordrecht B.V., Lotax Taxibedrijf B.V., HTM Specials B.V. en 

Vreugdetours B.V. de ondernemingen zijn die ingevolge artikel 69 lid 2 niet door HTM mogen 

worden bevoordeeld. 

 

Uit de verklaring blijkt dat de deskundige de financiële verhouding tussen HTM Personenvervoer 

N.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. en tussen HTM Personenvervoer N.V. en HTM Commercial 

Actions N.V. (inclusief  alle dochters) heeft onderzocht. HTM heeft derhalve de juiste financiële 

verhoudingen laten onderzoeken: aan dit punt is derhalve voldaan. 

 

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

weergegeven eisen. 

In de verklaring en de nadere toelichting daarop geeft de accountant onder meer aan dat hij: 

 de jaarrekening 2001 van HTM Personenvervoer N.V. heeft gecontroleerd en een 

goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt; 

 de controle volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen heeft uitgevoerd 

zodat er een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de verklaring geen 

onjuistheden van materieel belang bevat; 

 van mening is dat de uitgevoerde controle een deugdelijke grondslag vormt voor het 

oordeel; 

 van oordeel is dat de financiële verhouding in het boekjaar 2002 tussen HTM 

Personenvervoer N.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. en tussen HTM Personenvervoer 

N.V. en HTM Commercial Actions B.V. (inclusief haar dochtermaatschappijen) voldoet 

aan de in artikel 69, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000 gestelde eisen, 

behalve op een tweetal punten te weten het feit dat aan SVD in 2002 een achtergestelde 

lening is verstrekt waarover door SVD geen rente is verschuldigd en het feit dat over de 

rekeningen courant tussen HTM en haar dochterondernemingen geen rente wordt 

berekend.  

                                                           
3 Gepubliceerd op internetsite: http:/ /www.nmanet.nl/nl/ vervoerkamer.asp 
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Uit de bevindingen van de accountant maakt de NMa op dat de financiële verhouding is 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, 

inclusief de toelichting daarop, geconstateerde overschrijding van de norm zoals deze in artikel 

69, tweede en derde lid is neergelegd doet daar niets aan af, maar kan voor derden aanleiding 

zijn om via de civiele rechter handhaving af te dwingen. 

 

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

De verklaring is afgegeven door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en is ondertekend 

door een accountant van PricewaterhouseCoopers. Derhalve kan worden aangenomen 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. 

In de begeleidende brief van HTM d.d. 12 februari 2004 is aangegeven dat de verklaring van 

PriceWaterhouseCoopers op alle kantoren van de HTM ter inzage wordt gelegd. Of de nadere 

toelichting eveneens ter inzage wordt gelegd is uit deze toelichting noch de begeleidende brief op 

te maken. 

 

De NMa is van mening dat voor een goed begrip van de accountantsverklaring het noodzakelijk 

is dat derden kennis kunnen nemen van de nadere toelichting en deze tezamen met de verklaring 

ter inzage moet worden gelegd. 

De conclusie is dat HTM op dit punt niet aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, heeft voldaan. 

 

Ad e) De verklaring moet zien op een boekjaar. 

Uit de overgelegde accountantsverklaring blijkt dat deze ziet op het jaar 2002. Uit het jaarverslag 

van HTM maakt de NMa voorts op dat bij HTM kalenderjaar en boekjaar samenlopen. De 

conclusie is derhalve dat de verklaring ziet op het voorafgaande boekjaar zoals artikel 69, vijfde 

lid, dat eist. 
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IV CONCLUSIE 

 

HTM heeft met betrekking tot het boekjaar 2002 aan het bepaalde in artikel 69, vijfde lid, voldaan 

behoudens het feit dat de nadere toelichting op de accountantsverklaring niet voor een ieder ter 

inzage ligt op alle kantoren van het gemeentelijk vervoerbedrijf.  

 

HTM dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juni 2004 te bevestigen dat de nadere toelichting  

van PriceWaterhouseCoopers d.d. 29 maart 2004 – alsnog – ter inzage is gelegd op alle kantoren 

van HTM. 

 

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: 

 
 

w.g. 17 mei 2004 

 

 

Mr. P Kalbfleisch  

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 
 
 
 
 


