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Jaarverslag 2004

Activiteiten

Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 12 mei 2004 bij Loyens & Loeff, te Amsterdam en 

had als thema “Wet personenvervoer en Spoorwegwet: Opdrachtgeverschap en eigendom van 

infrastructuur”. De volgende sprekers leverden een bijdrage rond dit thema:

•  mr. J.A. van der Kolk, partner Loyens&Loeff, Algemene Inleiding en Eigendom spoor en 

traminfra v.s. “Level playing field”

•  drs W.J. Benschop, Sectorhoofd verkeer en vervoer Stadsgewest Haaglanden, over Het pro-

ject RandstadRail

•  mr. M.S. de Wit, Hoofd afdeling juridische zaken Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, over 

het GVB en de markt

Dit alles tegen de volgende achtergrond. De Wet personenvervoer (in werking per 1 januari 

2001) verplicht tot een evaluatie in 2004. Afhankelijk van de uitkomsten van die evaluatie zul-

len de wettelijke bepalingen omtrent het verplicht aanbesteden ook van toepassing worden op 

gemeentelijke vervoerbedrijven (RET, HTM, GVB Amsterdam, Utrecht e.a.), die zich hier tegen 

verzetten als eigenaar van infrastructuur (spoor- en tramrails, remises e.d.). Ook de combinatie 

van bus-, tram- en metrovervoer bij deze bedrijven zullen de nodige problemen opleveren voor 

concessieverlening  wellicht ook in combinatie met concessies voor onderhoud en beheer van 

infrastructuur. Bovendien zal medegebruik van  “conventioneel spoor” door gemeenten en 

stadsgewesten bij agglomeratie- en regionaal vervoer (bijvoorbeeld bij light rail projecten) de 

nodige vragen opleveren aangaande de wettelijke basis. Tenslotte staat de vraag centraal of de 

openbaar vervoermarkt doorgaat met marktwerking en op welke wijze. 

Bovengenoemde sprekers droegen elk op hun eigen wijze bij om inzicht te verschaffen in  de 

problematiek van het onderwerp gezien vanuit het gezichtspunt van verschillende belangheb-

bende partijen.

Najaarsvergadering

De najaarsvergadering werd gehouden op 9 november 2004 in het gebouw van de Raad van 

State, Kneuterdijk 22, Den Haag, met als  thema  “Binnenvaart: twee regimes, één koers?” 

Centraal stond het spanningsveld tussen de regelgeving uit hoofde van enerzijds de Akte van 

Mannheim (Rijnvaartregelgeving/positie Centrale Rijnvaart Commissie, CRC) en anderzijds het 

Europese Verdrag (alsmede daarop gebaseerde rechtstreeks werkende verordeningen).
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Sprekers waren:

•  mr.  W.E. Haak, President van de Kamer van Beroep van de Centrale Rijnvaart Commissie

•  de heer J.M. Woehrling, Secretaris-Generaal van de Centrale Rijnvaart Commissie.

•  dr. D.R. Verweij, universitair docent Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze succesvolle bijeenkomst telde meer dan 80 deelnemers. De lezing van Verweij werd ver-

volgens gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht, Aflevering 4, Mei 2005, Sdu Uitgevers, 

onder de titel: De relatie tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Ge-

meenschap: en analyse vanuit het perspectief van het gemeenschapsrecht.

Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vond plaats op 9 november 2004, voorafgaand aan de najaars-

vergadering in het gebouw van de Raad van State. Hierbij werd het jaarverslag alsmede de 

jaarrekening over 2003 door de leden goedgekeurd en aan het bestuur décharge verleend. De 

kascommissie over het boekjaar 2003 bestond uit mevrouw Dr D.L.M.T. Dankers Hagenaar en 

de heer Mr H. Nijsse. 

Bestuursvergaderingen

Deze vonden plaats op 12 januari, 15 maart, 3 juni,  24 augustus, 7 oktober, 23 november en 

6 december 2004

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven.

Leden

Eind 2004 telde de vereniging 104 leden tegen 106 leden eind 2003. Hierbij wordt aangete-

kend dat de leden, die vorig jaar wegens wanbetaling geschrapt zijn, met terugwerkend kracht 

niet zijn meegeteld als lid. Deze cijfers geven dus een correct en oprecht ledenbestand.  

Website/lidmaatschap

De bestaande website met de domeinregistratie www.verenigingpubliekvervoerrecht.nl  werd 

gecontinueerd. Deze geeft informatie over het doel van de vereniging, lidmaatschap, de sa-

menstelling van het bestuur, bestuursmededelingen, bijeenkomsten en andere activiteiten. Lid-

maatschap van de vereniging kan bovendien worden aangemeld door middel van een link op 

deze website. De kosten voor het lidmaatschap € 25,-  zijn ongewijzigd gebleven.


