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VERORDENING (EG) Nr. 1370/2007 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD 

van 23 oktober 2007 

betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad 

en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad 

Artikel 1 

Doel en toepassingsgebied 

1. Deze verordening heeft tot doel vast te stellen op welke manier 
instanties die bevoegd zijn voor het openbaar personenvervoer er, in het 
licht van het Gemeenschapsrecht, voor kunnen zorgen dat, in vergelij
king met een volledig vrije marktwerking, onder meer het aantal, de 
veiligheid en de kwaliteit van de diensten van algemeen belang toene
men en deze diensten worden verzekerd tegen een lagere kostprijs. 

Daartoe worden in deze verordening de voorwaarden gesteld waaronder 
de bevoegde instanties, wanneer zij een openbaredienstverplichting op
leggen of daartoe een contract afsluiten, aan exploitanten van openbare 
diensten een compensatie voor de kosten en/of exclusieve rechten ver
lenen als tegenprestatie voor het vervullen van openbaredienstverplich
tingen. 

2. Deze verordening is van toepassing op de nationale en internatio
nale exploitatie van openbaar personenvervoer per spoor, met andere 
vormen van spoorvervoer en over de weg, met uitsluiting van diensten 
die hoofdzakelijk geëxploiteerd worden met het oog op de instandhou
ding van het historisch erfgoed of vanuit toeristisch oogpunt. De lid
staten kunnen de bepalingen van deze verordening toepassen op het 
openbare personenvervoer over de binnenwateren en in de nationale 
zeewateren, onverminderd Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de 
Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van 
het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten 
(cabotage in het zeevervoer) ( 1 ). 

▼M1 
Onder voorbehoud van de toestemming van de bevoegde instanties van 
de lidstaten op wier grondgebied de diensten worden verstrekt, kunnen 
openbaredienstverplichtingen betrekking hebben op openbaarvervoer
diensten op grensoverschrijdend niveau, met inbegrip van diensten die 
plaatselijke en regionale vervoersbehoeften dekken. 

▼B 
3. Deze verordening is niet van toepassing op concessieovereenkom
sten voor openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, onder a), van 
Richtlijn 2004/17/EG of van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2004/18/EG. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities: 

a) „openbaar personenvervoer”: personenvervoersdiensten van alge
meen economisch belang die op permanente en niet-discrimine
rende basis aan het publiek worden aangeboden; 

▼B 

( 1 ) PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.
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b) „bevoegde instantie”: overheid of groepering van overheden van 
één of meer lidstaten die bevoegd is/zijn om op te treden in het 
openbaar personenvervoer in een bepaald geografisch gebied, of 
elke andere entiteit die over deze bevoegdheid beschikt; 

c) „bevoegde plaatselijke overheid”: elk bevoegd overheidslichaam 
dat niet bevoegd is voor het volledige grondgebied van een land; 

d) „exploitant van openbare diensten”: elke publiek- of privaatrech
telijke onderneming of groep van ondernemingen die openbare 
personenvervoersdiensten exploiteert of elke overheidsdienst die 
openbare personenvervoersdiensten aanbiedt; 

e) „openbaredienstverplichting”: door een bevoegde instantie met 
het oog op de algemene dienstverlening inzake openbaar per
sonenvervoer omschreven of vastgestelde prestatie die een ex
ploitant, indien hij zich door zijn eigen commerciële belangen 
zou laten leiden, zonder compensatie niet, of niet in dezelfde 
mate of onder dezelfde voorwaarden, zou leveren; 

f) „exclusief recht”: het recht van een exploitant van openbare dien
sten om bepaalde openbare personenvervoersdiensten van een 
lijn, net of gebied te exploiteren, met uitsluiting van andere 
exploitanten; 

g) „compensatie voor openbaredienstverlening”: elk, met name fi
nancieel, voordeel dat direct of indirect door een bevoegde in
stantie uit overheidsmiddelen wordt verleend tijdens of in ver
band met de periode waarin een openbaredienstverplichting wor
den vervuld; 

h) „onderhandse gunning”: gunning van een openbaredienstcontract 
aan een bepaalde exploitant van openbare diensten zonder voor
afgaande openbare aanbestedingsprocedure; 

i) „openbaredienstcontract”: een of meer juridisch bindende over
eenkomsten tussen een bevoegde instantie en een exploitant van 
openbare diensten waarbij de exploitant van openbare diensten in 
het kader van de openbaredienstverplichtingen wordt belast met 
het beheer en de exploitatie van openbare personenvervoersdien
sten; naargelang de wetgeving van de lidstaten kan het contract 
ook bestaan in een door een bevoegde instantie genomen besluit: 

— in de vorm van een specifiek wettelijk of bestuursrechtelijk 
besluit, of 

— waarin de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de be
voegde instantie de diensten zelf mag verzekeren of toever
trouwen aan een interne exploitant; 

j) „interne exploitant”: een juridisch onafhankelijke entiteit waar
over een bevoegde plaatselijke overheid — of in geval van een 
groepering van overheden, ten minste één bevoegde plaatselijke 
overheid — net als over haar eigen diensten zeggenschap uit
oefent; 

k) „waarde”: de waarde van een dienst, lijn, openbaredienstcontract 
of compensatieregeling voor openbaar personenvervoer, die over
eenstemt met de totale inkomsten, exclusief BTW, van een ex
ploitant of van de exploitanten van openbare diensten, met in
begrip van en ongeacht de aard van de door de overheid betaalde 
compensatie en de inkomsten uit de verkoop van vervoerbewij
zen die niet aan de betrokken bevoegde instantie worden afge
dragen; 

▼B
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l) „algemene regel”: regel die zonder onderscheid van toepassing is 
op gelijksoortige openbare personenvervoersdiensten in een be
paald geografisch gebied dat onder de verantwoordelijkheid van 
een bevoegde instantie valt; 

m) „geïntegreerde diensten voor openbaar personenvervoer”: onder
ling verbonden vervoerdiensten binnen een specifiek geografisch 
gebied met een gemeenschappelijke dienst inlichtingen, kaartver
koop en dienstregeling; 

▼M1 
a bis) „openbaar personenvervoer per spoor”: het openbaar personen

vervoer per spoor, met uitzondering van ander spoorgebonden 
personenvervoer, zoals metro of tram. 

Artikel 2 bis 

Specificatie van openbaredienstverplichtingen 

1. De bevoegde instantie legt overeenkomstig artikel 2, onder e), 
specificaties vast voor de openbaredienstverplichtingen voor het ver
strekken van diensten voor openbaar personenvervoer en het toepas
singsgebied van die openbaredienstverplichtingen. Dit omvat de moge
lijkheid om kostendekkende diensten samen te voegen met niet-kosten
dekkende diensten. 

Bij het vastleggen van die specificaties en hun toepassingsgebied houdt 
de bevoegde instantie naar behoren rekening met het evenredigheids
beginsel, overeenkomstig het Unierecht. 

De specificaties stroken met de beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet 
in de beleidsdocumenten van de lidstaten inzake openbaar vervoer. 

De inhoud en de vorm van de beleidsdocumenten inzake openbaar ver
voer en de procedures voor raadpleging van de relevante belanghebben
den worden overeenkomstig het nationale recht bepaald. 

2. De specificaties inzake de openbaredienstverplichtingen en de 
daaraan gekoppelde compensatie van het netto financiële effect: 

a) verwezenlijken de doelstellingen van het openbaarvervoerbeleid op 
een kostenefficiënte manier, en 

b) houden het aanbod van openbaar personenvervoer financieel gaande, 
overeenkomstig de in het openbaarvervoerbeleid vastgestelde eisen 
op lange termijn. 

▼B 

Artikel 3 

Openbaredienstcontracten en algemene regels 

1. Wanneer een bevoegde instantie besluit aan een bepaalde exploi
tant een exclusief recht en/of een compensatie, van welke aard ook, toe 
te kennen voor de naleving van openbaredienstverplichtingen, is zij 
verplicht een openbaredienstcontract te sluiten. 

2. In afwijking van lid 1 kunnen openbaredienstverplichtingen waar
bij maximumtarieven worden vastgesteld voor alle of bepaalde catego
rieën passagiers, ook worden onderworpen aan algemene regels. Op 
grond van de in de artikelen 4 en 6, en in de bijlage opgenomen begin
selen, verleent de bevoegde instantie de exploitanten van openbare dien
sten een compensatie voor het netto-financiële effect — positief of 

▼B
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negatief — op de kosten en opbrengsten voor de naleving van de in 
algemene regels vastgestelde tariefverplichtingen. Zij doet dit op een 
zodanige wijze dat overcompensatie wordt voorkomen. Dit doet geen 
afbreuk aan het recht van de bevoegde instanties om in openbaredienst
contracten openbaredienstverplichtingen op te nemen waarbij maximum
tarieven worden vastgesteld. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 73, 86, 87 en 88 van 
het Verdrag, kunnen de lidstaten algemene regels inzake financiële com
pensaties voor openbaredienstverplichtingen waarbij de maximumtarie
ven voor scholieren, studenten, leerlingen en personen met verminderde 
mobiliteit worden vastgesteld, uitsluiten van het toepassingsgebied van 
deze verordening. Deze algemene regels worden overeenkomstig arti
kel 88 van het Verdrag aangemeld. Een dergelijke aanmelding bevat 
volledige informatie over de maatregel en met name bijzonderheden 
over de berekeningswijze. 

Artikel 4 

Verplichte inhoud van openbaredienstcontracten en algemene regels 

1. In openbaredienstcontracten en algemene regels wordt: 

▼M1 
a) duidelijk omschreven welke in deze verordening gedefinieerde en 

overeenkomstig artikel 2 bis gespecificeerde openbaredienstverplich
tingen door de exploitant van openbare diensten dient te worden 
nagekomen en in welke gebieden deze verplichtingen van toepassing 
zijn; 

b) vooraf op objectieve en transparante wijze vastgesteld 

i) op basis van welke parameters de eventuele compensaties moeten 
worden berekend, en 

ii) wat de aard en omvang van eventuele exclusieve rechten is, 
zodanig dat overcompensatie wordt voorkomen. 

Voor niet overeenkomstig artikel 5, lid 1, lid 3 of lid 3 ter, gegunde 
openbaredienstcontracten worden deze parameters zodanig vast
gesteld dat de compensatie in geen geval het bedrag overschrijdt 
dat nodig is om het netto financieel effect op de kosten en inkomsten 
van de nakoming van de openbaredienstverplichtingen te dekken, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de door de exploitant 
van openbare diensten ingehouden ontvangsten uit de betrokken 
diensten en een redelijke winstmarge; 

▼B 
c) vastgesteld hoe de kosten van de dienstverlening worden verdeeld. 

Het kan in het bijzonder gaan om personeelsuitgaven, energiekosten, 
rechten voor het gebruik van infrastructuur, onderhouds- en herstel
lingskosten van voertuigen gebruikt voor openbaar vervoer, rollend 
materieel en installaties die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van 
personenvervoersdiensten, vaste kosten en een passende vergoeding 
voor het eigen kapitaal. 

2. In openbaredienstcontracten en algemene regels wordt een verdeel
sleutel opgenomen voor de ontvangsten uit de verkoop van vervoerbe
wijzen, die de exploitant van openbare diensten mag houden of door
stort aan de bevoegde instanties, of die worden verdeeld tussen beide 
partijen. 

▼B
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3. De openbaredienstcontracten zijn van beperkte duur, met een 
maximum van tien jaar voor busdiensten en vijftien jaar voor personen
vervoersdiensten per spoor of met andere vormen van spoorvervoer. De 
maximumduur van openbaredienstcontracten die betrekking hebben op 
verscheidene vervoerswijzen bedraagt vijftien jaar indien het vervoer per 
spoor of met andere vormen van spoorvervoer meer dan 50 % van de 
totale waarde van de betrokken diensten vertegenwoordigt. 

4. Zo nodig kan de looptijd van een contract, rekening houdend met 
de afschrijvingstermijn van de activa, met maximaal de helft worden 
verlengd, indien de exploitant van openbare diensten een aanzienlijk 
deel van de totale activa ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de in het openbaredienstcontract vastgestelde 
vervoersdiensten en de betrokken activa hoofdzakelijk worden ingezet 
voor de openbare vervoersdiensten uit hoofde van het contract. 

Voor zover kosten die samenhangen met de bijzondere geografische 
situatie zulks rechtvaardigen, kan de looptijd van een openbaredienst
contract, als bedoeld in lid 3, in de ultraperifere gebieden met maximaal 
de helft worden verlengd. 

Voor zover kapitaalafschrijvingen met betrekking tot uitzonderlijke in
frastructuurinvesteringen, rollend materieel of voertuigen zulks recht
vaardigen en het openbaredienstcontract via een eerlijke aanbestedings
procedure is gegund, kan een openbaredienstcontract een langere loop
tijd hebben. Ten behoeve van de transparantie doet de bevoegde instan
tie in dat geval uiterlijk één jaar na de sluiting van het contract, het 
openbaredienstcontract en de elementen die de verlenging ervan recht
vaardigen aan de Commissie toekomen. 

▼M1 
4 bis. Bij het uitvoeren van openbaredienstcontracten voldoen exploi
tanten van openbare diensten aan de verplichtingen die op het gebied 
van sociaal en arbeidsrecht gelden uit hoofde van het Unierecht, het 
nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten. 

4 ter. Richtlijn 2001/23/EG is van toepassing op een verandering van 
exploitant van openbare diensten indien die verandering een overgang 
van ondernemingen inhoudt in de zin van die richtlijn. 

▼B 
5. Onverminderd de nationale wetgeving en het Gemeenschapsrecht, 
inclusief collectieve overeenkomsten tussen sociale partners, kunnen de 
bevoegde instanties, van de geselecteerde exploitant van openbare dien
sten eisen dat hij het reeds eerder in de diensten werkzame personeel de 
rechten aanbiedt die het genoten zou hebben, indien een overgang in de 
zin van Richtlijn 2001/23/EG zou hebben plaatsgevonden. Wanneer de 
bevoegde instanties van exploitanten van openbare diensten eisen dat zij 
bepaalde sociale normen in acht nemen, bevatten aanbestedingsdocu
menten en openbaredienstcontracten een lijst van het betrokken per
soneel en een transparant gedetailleerd overzicht van de contractuele 
rechten van het personeel en van de voorwaarden waaronder de werk
nemers geacht worden met de diensten te zijn verbonden. 

▼M1 
6. Wanneer de bevoegde instanties exploitanten van openbare dien
sten overeenkomstig het nationale recht verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en kwalitatieve criteria vast
stellen, moeten die normen en criteria worden opgenomen in de aan
bestedingsdocumenten en openbaredienstcontracten. Met inachtneming 

▼B
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van Richtlijn 2001/23/EG bevatten die aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten in voorkomend geval ook informatie over de 
rechten en verplichtingen met betrekking tot de overgang van de door 
de vorige exploitant in dienst genomen werknemers. 

▼B 
7. Aanbestedingsdocumenten en openbaredienstcontracten duiden op 
transparante wijze aan of en in welke mate onderaanneming mag wor
den overwogen. Indien onderaannemers worden ingeschakeld, is de 
exploitant die overeenkomstig deze verordening belast is met het beheer 
en de verrichting van diensten op het gebied van openbaar personen
vervoer, verplicht een aanzienlijk deel van deze diensten zelf uit te 
voeren. Een openbaredienstcontract dat ontwerp, bouw en exploitatie 
van diensten op het gebied van openbaar personenvervoer bestrijkt, 
mag toestaan dat de exploitatie van die diensten volledig door onder
aannemers wordt verricht. In het openbaredienstcontract worden over
eenkomstig de nationale wetgeving en het Gemeenschapsrecht de voor
waarden voor onderaanneming bepaald. 

▼M1 
8. Openbaredienstcontracten vereisen van de exploitant dat hij de 
bevoegde instantie de informatie verstrekt die essentieel is voor de 
gunning van openbaredienstcontracten, met waarborging van de recht
matige bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De bevoegde 
instanties stellen alle belangstellende partijen relevante informatie be
schikbaar voor de opstelling van een offerte in het kader van een open
bare aanbestedingsprocedure, met waarborging van de rechtmatige be
scherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Deze informatie met 
betrekking tot onder meer de vervoersvraag, tarieven, kosten en inkom
sten uit het openbaar personenvervoer dat onder de openbare aanbeste
dingsprocedure valt en infrastructuurkenmerken die relevant zijn voor de 
exploitatie van de vereiste voertuigen of het vereiste rollend materieel, 
moet de belangstellende partijen in staat stellen gefundeerde offertes op 
te stellen. Beheerders van spoorweginfrastructuur bieden de bevoegde 
instanties ondersteuning bij de verstrekking van de relevante infrastruc
tuurkenmerken. Niet-naleving van voormelde bepalingen geeft aanlei
ding tot juridische herziening als bedoeld in artikel 5, lid 7. 

▼B 

Artikel 5 

Gunning van openbaredienstcontracten 

1. Openbaredienstcontracten worden gegund volgens de voorschriften 
van deze verordening. Wat betreft openbaar personenvervoer per bus of 
tram zoals gedefinieerd in de Richtlijnen 2004/17/EG of 2004/18/EG 
worden opdrachten of overheidsopdrachten gegund overeenkomstig de 
procedures van die richtlijnen, voor zover deze opdrachten niet de vorm 
aannemen van contracten voor dienstenconcessies zoals gedefinieerd in 
die richtlijnen. Wanneer opdrachten moeten worden gegund overeen
komstig de Richtlijnen 2004/17/EG of 2004/18/EG, zijn de leden 2 
tot en met 6 van dit artikel niet van toepassing. 

▼M1 
2. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan een bevoegde 
plaatselijke overheid, ongeacht of het gaat om een afzonderlijke over
heid dan wel om een groepering van overheden die geïntegreerde dien
sten voor openbaar personenvervoer aanbiedt, besluiten zelf openbare 

▼M1



 

02007R1370 — NL — 24.12.2017 — 001.001 — 8 

personenvervoersdiensten aan te bieden of onderhands een openbare
dienstcontract te gunnen aan een juridisch onafhankelijke entiteit waar
over de bevoegde plaatselijke overheid — of in geval van een groepe
ring van overheden, ten minste één bevoegde plaatselijke overheid — 
net als over haar eigen diensten zeggenschap uitoefent. 

In geval van openbaar personenvervoer per spoor mag de in de eerste 
alinea bedoelde groepering van overheden uitsluitend bestaan uit be
voegde plaatselijke overheden die niet bevoegd zijn voor het volledige 
grondgebied van een land. De openbare personenvervoersdienst of het 
openbaredienstcontract, als bedoeld in de eerste alinea, mag enkel de 
vervoersbehoeften van stedelijke agglomeraties of plattelandsgebieden, 
of beide, dekken. 

Wanneer een bevoegde plaatselijke overheid een dergelijk besluit neemt, 
geldt het volgende: 

▼B 
a) de vraag of de bevoegde plaatselijke overheid een dergelijke zeggen

schap uitoefent, wordt beoordeeld op basis van onder meer de mate 
van vertegenwoordiging in de bestuurs-, beheers- of toezichtsorga
nen, de bepalingen ter zake in de statuten, de eigendomsstructuur en 
de daadwerkelijke invloed op en de daadwerkelijke zeggenschap 
over strategische en individuele beheersbeslissingen. In overeenstem
ming met het Gemeenschapsrecht behoeft een bevoegde overheids
instantie, met name in het geval van publiek-private partnerschappen, 
niet voor 100 % eigenaar te zijn om zeggenschap in de zin van dit 
lid uit te oefenen, mits de overheid een overheersende invloed heeft 
en die zeggenschap op grond van andere criteria kan worden uitge
oefend; 

b) voorwaarde voor de toepassing van dit lid is dat de interne exploitant 
en elke entiteit waarop deze exploitant een, zelfs minimale, invloed 
heeft hun openbare personenvervoersdiensten exploiteren op het 
grondgebied van de bevoegde plaatselijke overheid — uitgaande 
lijnen of andere kleinere elementen van die activiteit die het grond
gebied van naburige bevoegde plaatselijke overheden binnenkomen 
daargelaten — en niet deelnemen aan openbare aanbestedingen voor 
het verrichten van openbare personenvervoersdiensten buiten dit 
grondgebied; 

c) niettegenstaande punt b) mag een interne exploitant vanaf twee jaar 
voordat zijn onderhandse gegunde contract afloopt, meedoen aan 
eerlijke openbare aanbestedingen op voorwaarde dat onherroepelijk 
is besloten tot een eerlijke openbare aanbesteding van de openbare 
personenvervoersdiensten die onder het contract van de interne ex
ploitant vallen, en dat de interne exploitant geen andere onderhands 
gegunde openbaredienstcontracten heeft gesloten; 

d) indien er geen plaatselijke bevoegde overheid is, zijn de punten a), 
b) en c) van toepassing op een nationale overheid voor een geogra
fisch gebied dat niet haar gehele grondgebied bestrijkt, op voor
waarde dat de interne exploitant niet meedoet aan openbare aan
bestedingen voor het verrichten van openbare personenvervoersdien
sten, die worden georganiseerd buiten het gebied waarvoor het open
baredienstcontract is gegund; 

e) wanneer onderaanneming als bedoeld in artikel 4, lid 7, wordt over
wogen, is de interne exploitant gehouden de openbare personenver
voersdienst grotendeels zelf uit te voeren. 

▼M1 
3. Een bevoegde instantie die een beroep doet op een andere derde 
dan een interne exploitant, gunt openbaredienstcontracten via een open
bare aanbestedingsprocedure, behoudens de in de leden 3 bis, 4, 4 bis, 
4 ter, 5 en 6 bedoelde gevallen. De openbare aanbestedingsprocedure 
staat open voor alle exploitanten en verloopt eerlijk, met inachtneming 

▼M1
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van de beginselen van transparantie en niet-discriminatie. Na de indie
ning van de inschrijvingen en een eventuele eerste selectie kan, met 
inachtneming van deze beginselen, worden onderhandeld over de meest 
geschikte manier om te voldoen aan specifieke of complexe behoeften. 

3 bis. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan de bevoegde 
instantie voor openbaredienstcontracten voor openbaar personenvervoer 
per spoor die op basis van een openbare aanbestedingsprocedure worden 
gegund, besluiten om nieuwe contracten tijdelijk onderhands te gunnen 
indien de bevoegde instantie van oordeel is dat de onderhandse gunning 
gerechtvaardigd is door uitzonderlijke omstandigheden. Dergelijke uit
zonderlijke omstandigheden omvatten situaties waarin: 

— er reeds sprake is van een aantal door de bevoegde instantie of 
andere bevoegde instanties geplaatste openbare aanbestedingspro
cedures dat gevolgen kan hebben voor het aantal en de kwaliteit 
van de inschrijvingen die waarschijnlijk zullen worden ontvangen 
indien de opdracht openbaar wordt aanbesteed, of 

— het toepassingsgebied van één of meer openbaredienstcontracten 
moet worden gewijzigd om de verlening van openbare diensten te 
optimaliseren. 

De bevoegde instantie neemt een met redenen omklede beslissing en 
stelt de Commissie hier onverwijld van in kennis. 

De duur van de uit hoofde van dit lid gegunde contracten is evenredig 
ten opzichte van de desbetreffende uitzonderlijke omstandigheid, en 
bedraagt in elk geval niet meer dan vijf jaar. 

De bevoegde instantie maakt dergelijke contracten bekend. Daarbij 
houdt zij rekening met de rechtmatige bescherming van vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie en commerciële belangen. 

Het daaropvolgende contract dat op dezelfde openbaredienstverplichtin
gen betrekking heeft, wordt niet op grond van deze bepaling gegund. 

3 ter. Op grond van lid 3 kunnen de bevoegde instanties besluiten de 
volgende procedure toe te passen: 

Bevoegde instanties kunnen hun voornemen om een openbaredienstcon
tract voor openbaar personenvervoer per spoor te gunnen, bekendmaken 
met een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Die aankondiging bevat een gedetailleerde beschrijving van de diensten 
die het voorwerp uitmaken van het te gunnen contract, alsmede van het 
type en de looptijd van het contract. 

Exploitanten kunnen hun belangstelling kenbaar maken binnen een door 
de bevoegde instantie te bepalen termijn, die niet korter is dan 60 agen 
na de bekendmaking van de aankondiging. 

Indien na deze termijn: 

a) slechts één exploitant zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt om 
deel te nemen aan de procedure voor het gunnen van het openbare
dienstcontract; 

b) die exploitant naar behoren heeft aangetoond dat hij daadwerkelijk in 
staat zal zijn de vervoersdienst te verlenen en daarbij zal voldoen aan 
de verplichtingen uit hoofde van het openbaredienstcontract; 

▼M1
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c) het ontbreken van concurrentie niet het gevolg is van kunstmatige 
beperking van de parameters van de aanbesteding, en 

d) indien er geen redelijk alternatief bestaat, 

kunnen de bevoegde instanties onderhandelingen met deze exploitant 
beginnen om het contract te gunnen zonder verdere bekendmaking 
van een openbare aanbestedingsprocedure. 

4. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan de bevoegde 
instantie besluiten openbaredienstcontracten onderhands te gunnen: 

a) wanneer hun gemiddelde jaarlijkse waarde geraamd wordt op minder 
dan 1 000 000 EUR, of minder dan 7 500 000 EUR voor openbare
dienstcontracten die openbaar personenvervoer per spoor omvatten, 
of 

b) wanneer de contracten betrekking hebben op minder dan 300 000 km 
openbaar personenvervoer per jaar, of minder dan 500 000 km voor 
openbaredienstcontracten die openbaar personenvervoer per spoor 
omvatten. 

Wanneer een openbaredienstcontract onderhands wordt gegund aan een 
kleine of middelgrote onderneming die niet meer dan 23 voertuigen 
exploiteert, kunnen die drempels worden verhoogd tot hetzij een ge
schatte gemiddelde jaarlijkse waarde van minder dan 2 000 000 EUR, 
hetzij een geschat jaarlijks volume van minder dan 600 000 km open
baar personenvervoer. 

4 bis. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan de bevoegde 
instantie besluiten openbaredienstcontracten voor openbaar personenver
voer per spoor onderhands te gunnen: 

a) indien zij onderhandse gunning gerechtvaardigd acht in het licht van 
relevante structurele en geografische kenmerken van de betrokken 
markt en het betrokken spoorwegnet, en met name de omvang ervan, 
de kenmerken van de vraag, de complexiteit van het net, het tech
nische en geografische isolement ervan en de onder het contract 
vallende diensten, en 

b) indien een dergelijk contract zou leiden tot een verbetering van de 
kwaliteit van de diensten of de kosteneffectiviteit, of beide, in ver
gelijking met het eerder gegunde openbaredienstcontract. 

De bevoegde instantie maakt op basis daarvan een met redenen omklede 
beslissing bekend en stelt de Commissie binnen één maand na die 
bekendmaking hiervan in kennis. De bevoegde instantie kan overgaan 
tot gunning van het contract. 

Lidstaten waar op 24 december 2017 het maximale jaarlijkse markt
volume kleiner is dan 23 miljoen treinkilometer, er slechts één bevoegde 
instantie op nationaal niveau is en één openbaredienstcontract voor het 
gehele net, worden geacht te voldoen aan de onder a), uiteengezette 
voorwaarden. Indien een bevoegde instantie van een van die lidstaten 
besluit een openbaredienstcontract onderhands te gunnen, stelt de be
trokken lidstaat de Commissie daarvan in kennis. Het Verenigd Konink
rijk kan besluiten deze alinea van toepassing te laten zijn op Noord- 
Ierland. 

▼M1
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Indien de bevoegde instantie besluit een openbaredienstcontract onder
hands te gunnen, stelt zij meetbare, transparante en controleerbare pres
tatievoorschriften vast. Dergelijke voorschriften worden opgenomen in 
het contract. 

De prestatievoorschriften betreffen met name de stiptheid van de dien
sten, de frequentie van het treinverkeer, de kwaliteit van het rollend 
materieel en de vervoerscapaciteit voor passagiers. 

Het contract bevat specifieke prestatie-indicatoren die de bevoegde in
stantie in staat stellen periodieke evaluaties te verrichten. Het contract 
bevat ook doeltreffende en afschrikkende maatregelen die moeten wor
den opgelegd indien de spoorwegonderneming niet aan de prestatievoor
schriften voldoet. 

De bevoegde instantie evalueert periodiek of de spoorwegonderneming 
haar streefcijfers heeft behaald om aan de in het contract bepaalde 
prestatievoorschriften te voldoen, en maakt het resultaat van deze be
oordeling openbaar. Deze periodieke evaluaties vinden ten minste om de 
vijf jaar plaats. De bevoegde instantie neemt passende en tijdige maat
regelen, waaronder het opleggen van doeltreffende en afschrikkende 
contractuele boetes indien de vereiste verbeteringen in de kwaliteit 
van de diensten of de kostenefficiëntie, of beide, niet worden verwezen
lijkt. De bevoegde instantie kan het uit hoofde van deze bepaling ge
gunde contract te allen tijde geheel of gedeeltelijk schorsen of beëindi
gen indien de exploitant niet aan de prestatievoorschriften voldoet. 

4 ter. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan de bevoegde 
instantie besluiten openbaredienstcontracten voor openbaar personenver
voer per spoor onderhands te gunnen wanneer die contracten betrekking 
hebben op het aanbieden van personenvervoer per spoor door een ex
ploitant die tegelijkertijd geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor 
het beheer van de voor die diensten gebruikte spoorweginfrastructuur, 
indien die spoorweginfrastructuur wordt uitgesloten van het toepassings
gebied van de artikelen 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8 en 13 en 
hoofdstuk IV van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en 
de Raad ( 1 ) overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder a) of onder b), van 
die richtlijn. 

In afwijking van artikel 4, lid 3, hebben de uit hoofde van dit lid en van 
lid 4 bis van dit artikel onderhands gegunde contracten een maximum
duur van tien jaar, behalve wanneer artikel 4, lid 4, van toepassing is. 

De overeenkomstig dit lid en lid 4 bis gegunde contracten worden 
bekendgemaakt met inachtneming van de rechtmatige bescherming 
van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en commerciële belangen. 

5. Een bevoegde instantie kan noodmaatregelen treffen wanneer de 
dienstverlening uitvalt of dreigt uit te vallen. 

De noodmaatregelen bestaan in onderhandse gunning, een formeel ak
koord tot verlenging van een openbaredienstcontract of het opleggen 
van bepaalde openbaredienstverplichtingen. De exploitant van openbare 
diensten heeft het recht beroep in te stellen tegen het besluit om be
paalde openbaredienstverplichtingen op te leggen. De periode waarin 
een openbaredienstcontract wordt gegund, verlengd of opgelegd middels 
noodmaatregelen mag niet langer duren dan twee jaar. 

▼M1 

( 1 ) Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 novem
ber 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PB L 343 van 
14.12.2012, blz. 32).
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6. Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan een bevoegde 
instantie besluiten openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor, met 
uitzondering van andere vormen van spoorvervoer, zoals metro of tram, 
onderhands te gunnen. In afwijking van artikel 4, lid 3, hebben deze 
contracten een maximumduur van tien jaar, behalve wanneer artikel 4, 
lid 4, van toepassing is. 

▼M1 
6 bis. Om de concurrentie tussen spoorwegondernemingen te stimu
leren, kunnen bevoegde instanties besluiten dat contracten voor open
baar personenvervoer per spoor voor delen van eenzelfde spoorwegnet 
of een pakket trajecten aan verschillende spoorwegondernemingen moe
ten worden gegund. Daartoe kunnen de bevoegde instanties vóór het 
plaatsen van de openbare aanbestedingsprocedure besluiten om het aan
tal contracten dat aan eenzelfde spoorwegonderneming kan worden ge
gund, te beperken. 

▼B 
7. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 genomen besluiten doel
treffend en snel herzien kunnen worden naar aanleiding van een verzoek 
van een persoon die belang heeft of gehad heeft bij het verkrijgen van 
een bepaald contract en die geschaad is of geschaad dreigt te worden 
doordat een dergelijk besluit beweerdelijk in strijd is met het Gemeen
schapsrecht of de nationale regelgeving ter uitvoering daarvan. 

▼M1 
Voor de gevallen die onder de leden 4 bis en 4 ter vallen, omvatten 
deze maatregelen onder meer de mogelijkheid te verzoeken om een 
beoordeling van de met redenen omklede beslissing van de bevoegde 
instantie door een onafhankelijk orgaan dat door de betrokken lidstaat is 
aangewezen. Het resultaat van deze beoordeling wordt overeenkomstig 
het nationale recht publiekelijk beschikbaar gesteld. 

▼B 
Wanneer de instantie die met de herzieningsprocedure belast is geen 
rechterlijke instantie is, motiveert zij haar beslissingen te allen tijde 
schriftelijk. In dat geval wordt tevens bepaald dat een eventuele onwet
tige beslissing van de herzieningsinstantie dan wel een eventueel tekort
schieten van die instantie bij de uitoefening van haar bevoegdheden aan 
rechterlijke toetsing kan worden onderworpen of kan worden voor
gelegd aan een andere instantie die een rechterlijke instantie is in de 
zin van artikel 234 van het Verdrag en die onafhankelijk is van zowel 
de instantie die de contracten gunt als de herzieningsinstantie. 

▼M1 

Artikel 5 bis 

Rollend spoormaterieel 

1. Met het oog op het inleiden van een openbare aanbestedingspro
cedure beoordelen de bevoegde instanties of er maatregelen moeten 
worden genomen om te zorgen voor daadwerkelijke en niet-discrimine
rende toegang tot geschikt rollend materieel. Bij deze beoordeling wordt 
rekening gehouden met de aanwezigheid van leasebedrijven voor rol
lend materieel, of andere marktactoren die rollend materieel leasen, op 
de desbetreffende markt. Het beoordelingsverslag wordt publiekelijk 
beschikbaar gesteld. 

2. Bevoegde instanties kunnen overeenkomstig het nationale recht en 
in overeenstemming met de regels voor staatssteun besluiten passende 
maatregelen te treffen om te zorgen voor daadwerkelijke en niet-discri
minerende toegang tot geschikt rollend materieel. Deze maatregelen 
kunnen omvatten: 

▼B
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a) de aanschaf door de bevoegde instantie van het rollend materieel 
voor de uitvoering van het openbaredienstcontract om dit tegen 
marktprijs ter beschikking te stellen van de geselecteerde exploitant 
van openbare diensten of als onderdeel van het openbaredienstcon
tract overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en, indien 
van toepassing, de bijlage; 

b) de verstrekking door de bevoegde instantie van een garantie tegen 
marktprijs voor de financiering van het rollend materieel dat voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract wordt gebruikt of als on
derdeel van het openbaredienstcontract overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder b), artikel 6 en, indien van toepassing, de bijlage, met 
inbegrip van een garantie die het restwaarderisico dekt; 

c) een toezegging, in het openbaredienstcontract, van de bevoegde in
stantie om het rollend materieel tegen op voorhand vastgelegde fi
nanciële voorwaarden aan het einde van het contract tegen marktprijs 
over te nemen, of 

d) samenwerking met andere bevoegde instanties teneinde over een 
groter bestand aan rollend materieel te beschikken. 

3. Wanneer het rollend materieel ter beschikking van een nieuwe 
openbaarvervoerexploitant wordt gesteld, neemt de bevoegde instantie 
in de aanbestedingsdocumenten alle beschikbare informatie op over de 
onderhoudskosten en de fysieke toestand van het rollend materieel. 

▼B 

Artikel 6 

Compensaties voor de openbare dienst 

▼M1 
1. Ongeacht de gunningswijze van een contract voldoet elke com
pensatie uit hoofde van een algemene regel of een openbaredienstcon
tract aan artikel 4. Alle compensaties uit hoofde van niet overeenkom
stig artikel 5, lid 1, lid 3 of lid 3 ter, gegunde openbaredienstcontracten 
of uit hoofde van een algemene regel voldoen, ongeacht hun vorm, ook 
aan de bepalingen in de bijlage. 

▼B 
2. De lidstaten verstrekken de Commissie op haar schriftelijk verzoek 
binnen drie maanden, of binnen een langere termijn die de Commissie 
in haar verzoek vaststelt, alle informatie die de Commissie nodig acht 
om te kunnen nagaan of de verleende compensaties verenigbaar zijn met 
deze verordening. 

Artikel 7 

Bekendmaking 

▼M1 
1. Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks een samenvattend ver
slag over de openbaredienstverplichtingen die onder haar verantwoorde
lijkheid vallen. Dat verslag bevat de aanvangsdatum en duur van de 
openbaredienstcontracten, de geselecteerde openbaredienstexploitanten 
en de compensaties en exclusieve rechten die als vergoeding aan die 
openbaredienstexploitanten zijn toegekend. Dat verslag maakt onder
scheid tussen busvervoer en spoorvervoer, maakt het mogelijk de pres
taties, de kwaliteit en de financiering van het openbaarvervoersnet te 

▼M1
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monitoren en te beoordelen, en bevat waar nodig informatie over de 
aard en de reikwijdte van eventuele toegekende exclusieve rechten. In 
het verslag wordt ook gelet op de beleidsdoelstellingen die zijn uiteen
gezet in de beleidsdocumenten van de betrokken lidstaat inzake open
baar vervoer. De lidstaten faciliteren de centrale toegang tot deze ver
slagen, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk portaalsite. 

▼B 
2. Elke bevoegde instantie neemt de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat ten minste één jaar vóór de bekendmaking van de uitno
diging tot inschrijving of een jaar vóór de onderhandse gunning ten 
minste de volgende informatie in het Publicatieblad van de Europese 
Unie wordt bekendgemaakt: 

a) de naam en het adres van de bevoegde instantie; 

b) de beoogde wijze van gunning; 

c) de diensten en de gebieden waarop de gunning potentieel betrekking 
heeft; 

▼M1 
d) de geplande aanvangsdatum en duur van het openbaredienstcontract. 

▼B 
De bevoegde instanties kunnen besluiten om deze informatie niet be
kend te maken wanneer het openbaredienstcontract betrekking heeft op 
een jaarlijkse verstrekking van minder dan 50 000 kilometers openbaar 
personenvervoer. 

Indien de informatie na de bekendmaking wordt gewijzigd, maakt de 
bevoegde instantie zo spoedig mogelijk een rechtzetting bekend. Deze 
rechtzetting laat de aanvangsdatum van de onderhandse gunning of de 
uitnodiging tot inschrijving onverlet. 

Dit lid is niet van toepassing op artikel 5, lid 5. 

3. In het geval van onderhandse gunning van openbaredienstcontrac
ten voor vervoer per spoor, als bedoeld in artikel 5, lid 6, publiceert de 
bevoegde instantie binnen een jaar vanaf de gunning de volgende in
formatie: 

a) contracterende entiteit, eigendomsstructuur en, indien van toepassing, 
de naam van de partij of partijen die in juridische zin de zeggen
schap hebben; 

b) looptijd van het openbaredienstcontract; 

c) beschrijving van de uit te voeren personenvervoersdiensten; 

d) beschrijving van de parameters van de financiële compensatie; 

e) kwaliteitsdoelstellingen zoals punctualiteit en betrouwbaarheid, als
mede de premies en sancties die in dat verband van toepassing zijn; 

f) voorwaarden in verband met essentiële activa. 

4. De bevoegde instantie zendt aan een belanghebbende op diens 
verzoek haar met redenen omklede beslissing betreffende de onder
handse gunning van een openbaredienstcontract toe. 

▼M1
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Artikel 8 

Overgangsbepalingen 

1. Openbaredienstcontracten worden gegund volgens de voorschriften 
van deze verordening. Wat betreft openbaar personenvervoer per bus of 
tram zoals gedefinieerd in de Richtlijnen 2004/17/EG of 2004/18/EG 
worden opdrachten of overheidsopdrachten gegund overeenkomstig de 
procedures van die richtlijnen, voor zover deze opdrachten niet de vorm 
aannemen van contracten voor dienstenconcessies zoals gedefinieerd in 
die richtlijnen. Wanneer opdrachten moeten worden gegund overeen
komstig de Richtlijnen 2004/17/EG of 2004/18/EG, zijn de leden 2 
tot en met 4 niet van toepassing. 

▼M1 
2. Onverminderd lid 3 geldt het volgende: 

i) Artikel 5 is met ingang van 3 december 2019 van toepassing op de 
gunning van openbaredienstcontracten voor personenvervoersdien
sten over de weg en via andere spoorgebonden middelen, zoals 
metro of tram. 

ii) Artikel 5 is met ingang van 3 december 2019 van toepassing op 
openbaar personenvervoer per spoor. 

iii) Artikel 5, lid 6, en artikel 7, lid 3, zijn niet langer van toepassing 
vanaf 25 december 2023. 

De duur van contracten die overeenkomstig artikel 5, lid 6, worden 
gegund tussen 3 december 2019 en 24 december 2023 bedraagt niet 
meer dan tien jaar. 

Tot en met 2 december 2019 nemen de lidstaten maatregelen om ge
leidelijk te voldoen aan artikel 5, teneinde te vermijden dat zich ernstige 
structurele problemen voordoen, in het bijzonder wat betreft de ver
voerscapaciteit. 

Binnen zes maanden na 25 december 2020 leggen de lidstaten de Com
missie een voortgangsverslag voor over de invoering van de gunning 
van openbaredienstcontracten die in overeenstemming zijn met artikel 5. 
Op basis van de voortgangsverslagen van de lidstaten voert de Com
missie een evaluatie uit en dient zij indien passend wetgevingsvoor
stellen in. 

2 bis. Openbaredienstcontracten voor openbaar personenvervoer per 
spoor die met ingang van 24 december 2017 tot en met 2 december 2019 
onderhands worden gegund op basis van een andere procedure dan een 
eerlijke openbare aanbestedingsprocedure, mogen tot hun vervaldatum 
worden voortgezet. In afwijking van artikel 4, lid 3, hebben deze con
tracten een maximumduur van tien jaar, behalve wanneer artikel 4, lid 4, 
van toepassing is. 

▼B 
3. Bij de toepassing van lid 2 wordt geen rekening gehouden met 
openbaredienstcontracten die volgens Gemeenschapsrecht en nationale 
wetgeving zijn gegund: 

a) vóór 26 juli 2000 op grond van een eerlijke openbare aanbestedings
procedure; 

b) vóór 26 juli 2000 op grond van een andere procedure dan een 
eerlijke openbare aanbestedingsprocedure; 

c) vanaf 26 juli 2000 en vóór 3 december 2009, op grond van een 
eerlijke openbare aanbestedingsprocedure; 

▼B
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d) met ingang van 26 juli 2000 en vóór 24 december 2017, op grond 
van een andere procedure dan een eerlijke openbare aanbestedings
procedure. 

▼B 
De onder a) bedoelde contracten kunnen doorlopen tot zij verstrijken. 
De onder b) en c) bedoelde contracten kunnen doorlopen tot zij ver
strijken, maar niet langer dan gedurende 30 jaar. De onder d) bedoelde 
contracten kunnen doorlopen tot zij verstrijken, op voorwaarde dat het 
gaat om contracten van beperkte duur met een looptijd die vergelijkbaar 
is met de in artikel 4 vermelde looptijden. 

Openbaredienstcontracten mogen doorlopen tot zij verstrijken indien de 
beëindiging ervan ongewenste juridische of economische gevolgen zou 
hebben en op voorwaarde dat de Commissie ermee instemt. 

4. Onverminderd lid 3, kunnen bevoegde instanties tijdens de tweede 
helft van de in lid 2 bedoelde overgangsperiode exploitanten van open
bare diensten uitsluiten van deelname aan de gunning van contracten 
door middel van een uitnodiging tot inschrijving indien deze niet kun
nen aantonen dat de waarde van de openbare vervoersdiensten waarvoor 
zij overeenkomstig deze verordening compensaties ontvangen of exclu
sieve rechten bezitten, ten minste de helft vertegenwoordigt van de 
totale waarde van de openbare vervoersdiensten waarvoor zij compen
saties ontvangen of een exclusief recht bezitten. Exploitanten van open
bare diensten die de aan te besteden diensten verstrekken, mogen niet 
op deze manier worden uitgesloten. Bij de toepassing van dit criterium 
wordt geen rekening gehouden met openbaredienstcontracten die als 
noodmaatregel zijn toegewezen, als bedoeld in artikel 5, lid 5. 

Wanneer bevoegde instanties gebruik maken van de in de eerste alinea 
bedoelde mogelijkheid, doen zij dit op niet-discriminerende basis, slui
ten zij alle aan dit criterium beantwoordende potentiële exploitanten uit 
en stellen zij potentiële exploitanten van openbare diensten van hun 
besluit in kennis bij de aanvang van de procedure voor de gunning 
van openbaredienstcontracten. 

De betrokken bevoegde instanties stellen de Commissie ten minste twee 
maanden voordat de uitnodiging tot inschrijving wordt gepubliceerd, in 
kennis van hun voornemen deze bepaling toe te passen. 

Artikel 9 

Verenigbaarheid met het Verdrag 

1. Overeenkomstig deze verordening verstrekte compensaties voor de 
openbaredienstverlening voor de exploitatie van openbare personenver
voersdiensten of voor de nettokosten van de in algemene regels vast
gestelde tariefverplichtingen zijn verenigbaar met de gemeenschappe
lijke markt. De meldingsplicht van artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
is niet van toepassing op deze compensaties. 

2. Onverminderd de artikelen 73, 86, 87 en 88 van het Verdrag, 
kunnen de lidstaten overeenkomstig artikel 73 van het Verdrag steun 
aan de vervoerssector blijven verlenen, indien deze steun beantwoordt 
aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of overeenkomt 
met de vergoeding van bepaalde met het begrip „openbare dienst” ver
bonden, verplichte dienstverrichtingen die niet onder deze verordening 
vallen, en met name: 

▼M1
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a) tot de inwerkingtreding van gemeenschappelijke voorschriften inzake 
de verdeling van infrastructuurkosten, wanneer steun wordt verleend 
aan ondernemingen die kosten in verband met de door hen gebruikte 
infrastructuur moeten dragen, terwijl andere ondernemingen niet aan 
soortgelijke lasten zijn onderworpen. Bij de bepaling van het aldus 
verleende bedrag wordt rekening gehouden met de infrastructuurkos
ten die concurrerende vervoerswijzen niet hoeven te dragen; 

b) wanneer de steun gericht is op de bevordering van onderzoek naar of 
ontwikkeling van vervoerssystemen en -technologieën die voor de 
Gemeenschap in het algemeen economischer zijn. 

Dergelijke steun wordt beperkt tot het stadium van onderzoek en ont
wikkeling en mag geen betrekking hebben op de commerciële exploi
tatie van dergelijke vervoerssystemen en -technologieën. 

Artikel 10 

Intrekking 

1. Verordening (EEG) nr. 1191/69 wordt hierbij ingetrokken. De 
bepalingen ervan blijven echter van toepassing op goederenvervoers
diensten gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van deze verorde
ning. 

2. Verordening (EEG) nr. 1107/70 wordt hierbij ingetrokken. 

Artikel 11 

Verslagen 

Na de in artikel 8, lid 2, omschreven overgangsperiode dient de Com
missie een verslag in over de uitvoering van deze verordening en over 
de ontwikkeling van het aanbod van het openbaar personenvervoer in de 
Gemeenschap, waarbij in het bijzonder wordt beoordeeld hoe de kwa
liteit van de diensten voor openbaar personenvervoer zich ontwikkelt en 
wat de gevolgen zijn van onderhands gegunde contracten, in voor
komend geval vergezeld van passende voorstellen tot wijziging van 
deze verordening. 

Artikel 12 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 3 december 2009. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼B
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BIJLAGE 

Regels van toepassing op de in artikel 6, lid 1, bedoelde compensaties 

1. Compensaties uit hoofde van overeenkomstig artikel 5, leden 2, 4, 5 of 6, 
onderhands gegunde contracten of uit hoofde van een algemene regel, dienen 
te worden berekend overeenkomstig de regels van deze bijlage. 

2. Een compensatie mag niet hoger zijn dan het netto financiële effect van de 
som van de positieve of negatieve effecten van de nakoming van de openbare
dienstverplichting op de kosten en ontvangsten van een exploitant van open
bare diensten. De effecten worden beoordeeld door de situatie waarin de 
openbaredienstverplichting wordt vervuld, te vergelijken met de situatie die 
zich zou hebben voorgedaan, wanneer die verplichting niet zou zijn vervuld. 
De bevoegde instantie berekent het netto-financiële effect aan de hand van de 
volgende formule: 

Kosten gegenereerd in verband met een openbaredienstverplichting die of een 
pakket openbaredienstverplichtingen dat door een bevoegde instantie/be
voegde instanties is opgelegd en in een contract en/of een algemene regel 
is vastgelegd, 

minus de positieve effecten die worden gegenereerd binnen het netwerk 
waarop de betrokken openbaredienstverplichting rust, 

minus de ontvangsten uit de vervoertarieven of enige andere ontvangsten die 
bij de vervulling van de betrokken openbaredienstverplichting(en) worden 
gegenereerd, 

plus een redelijke winst, 

het netto-financiële effect. 

3. De naleving van de openbaredienstverplichtingen kan een invloed hebben op 
de eventuele vervoersactiviteiten van een exploitant buiten het kader van de 
betrokken openbaredienstverplichting(en). Om overcompensatie of gebrekkige 
compensatie te voorkomen, dient bij de berekening van het netto-financiële 
effect derhalve rekening te worden gehouden met kwantificeerbare financiële 
effecten op de betrokken netten van de exploitant. 

4. De kosten en ontvangsten moeten worden berekend overeenkomstig de gel
dende boekhoudkundige en fiscale regels. 

5. Om de transparantie te verhogen en kruissubsidies te vermijden, dient een 
exploitant van openbare diensten, wanneer hij naast diensten waarvoor hij 
compensaties voor openbaredienstverlening ontvangt, ook andere activiteiten 
uitoefent, voor de exploitatie van de openbare vervoersdiensten over een 
gescheiden boekhouding te beschikken die ten minste aan de volgende voor
waarden voldoet: 

— de rekeningen betreffende de verschillende exploitatieactiviteiten zijn ge
scheiden en het aandeel van de overeenkomstige activa en vaste kosten 
wordt uitgesplitst overeenkomstig de geldende boekhoudkundige en fiscale 
regels; 

— alle variabele kosten, een evenredige bijdrage in de vaste kosten en een 
redelijke winst in verband met enige andere activiteit van de exploitant 
van openbare diensten mogen in geen geval worden toegeschreven aan de 
betrokken openbare dienst; 

— de kosten van de openbare dienst worden in evenwicht gehouden door de 
exploitatieontvangsten en de overheidsbijdragen, die niet naar andere ac
tiviteiten van de exploitant van openbare diensten mogen worden door
geschoven. 

▼B
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6. Onder redelijke winst wordt een vergoeding verstaan die overeenstemt met de 
gebruikelijke kapitaalbeloning in de sector in een bepaalde lidstaat, rekening 
houdend met het risico, of het ontbreken daarvan, voor de exploitant van de 
openbare dienst ingevolge de tussenkomst van de overheid. 

7. De compensatieregeling dient aan te zetten tot het behoud of de ontwikkeling 
van: 

— een objectief controleerbaar, efficiënt beheer door de exploitant van open
bare diensten, en 

— de verlening van personenvervoersdiensten van voldoende kwaliteit. 

▼B




