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Voorjaarsvergadering
“De themamiddag “Concessieverlening in het openbaar busvervoer: publieke taak in private
handen?” vond plaats op 11 mei in de “Haagse Lobby” aan het Spui 38 te den Haag. Dit
thema was gekozen in verband met de liberalisering van de Nederlandse openbaar vervoermarkt, zoals geregeld in de nieuwe wet Personenvervoer 2000. Ingegaan werd op de openbare aanbesteding van vervoerdiensten en de daarmee gemoeide heroriëntatie van enerzijds
de opdrachtgevende overheid en anderzijds de uitvoerende vervoerbedrijven voor respectievelijke publieke en private verantwoordelijkheden. Drie deskundigen voerden achtereenvolgens het woord, de heer J. van der Vlist van de afdeling marktwerking personenvervoer van
het Ministerie van V&W, mevrouw E. van Garderen van de gemeente Amersfoort en mevrouw
C. de Jongh, hoofd marketing van de HTM, het vervoerbedrijf van de gemeente den Haag”.
Vervolgens was er gelegenheid tot het stellen van vragen en vond er een levendige discussie
plaats. Geconcludeerd werd dat in feite nog steeds onderhands wordt aanbesteed en dat tot
de evaluatie in 2004 het aantal concessies miniem zal zijn.
Deze themadag had als positief gevolg dat alle bij de HTM werkzame bedrijfsjuristen zich
op hebben gegeven als lid van onze vereniging te weten mevrouw mr C.M.M. Hogervorst,
mevrouw mr M.H Anema en de heer mr H.J. Teuben.
Najaarsvergadering
Deze werd gehouden op 22 november ten kantore van de Nederlandse Spoorwegen, Moreelsepark 1 te Utrecht. Het thema van de bijeenkomst, welke luidde “Engelse toestanden op het
spoor?”, stond in het teken van de op handen zijnde Concessiewet Personenvervoer per trein
en het ontwerp voor een gewijzigde Spoorwet. De eerstgenoemde wet brengt het openbaar
vervoer per trein onder de werkingsfeer van de wet personenvervoer en regelt concessieverlening zowel op nationaal als op regionaal niveau. De wijzigingen van de Spoorwegwet houden
onder meer verband met de toewijzing van gebruiksrechten voor infrastructuurcapaciteit.
Aan de orde waren verder de werkzaamheden en de rol van de verschillende taakorganisaties
en de zgn. Spoorweg beheerorganisatie volgens de nieuwe wet. De bijeenkomst werd ingeleid
door onze voorzitter mr André van der Kolk, die een duidelijk beeld gaf van de geschiedenis
en inhoud van de betreffende wetten.
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Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vond plaats op 11 mei, voorafgaand aan de themamiddag
“Concessieverlening in het openbaar busvervoer: publieke taak in private handen?
Bestuursvergaderingen
Deze vonden plaats op 21 februari, 12 april, 15 juni, 10 september en 13 november.
Wijziging bestuur
Uit het bestuur traden de heren mr D.M. Andela en mr dr J.B. de Krom.
Website
Sinds augustus beschikt de vereniging over een eigen website met de domeinregistratie
www. verenigingpubliekvervoerrecht.nl . Deze geeft informatie over het doel van de vereniging,
lidmaatschap, de samenstelling van het bestuur, bestuursmededelingen, bijeenkomsten en
andere activiteiten. Lidmaatschap van de vereniging kan bovendien worden aangemeld door
middel van een link op deze website.
Leden
Eind 2001 telde de vereniging 111 leden, wat een lichte groei betekent ten opzichte van de 2
voorgaande jaren.
Lustrum 2002
Het jaar 2002 betekent voor de vereniging haar tweede lustrum sinds de oprichting in 1992.
Om hieraan een extra feestelijk tintje te geven zal eind april een bijzondere voorjaarsbijeenkomst gehouden worden in een van de zalen van de Raad van State. Het thema zal zijn “Concurrentie tussen en in havens” met accent op de Europese Richtlijn (Portpackage) betreffende
de toegang tot de markt voor havendiensten.
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