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Ad 0. Overwegingen: achtergrond, aanleiding en doel van de overeenkomst
Ad 1: Definities en interpretatie
Spreekt voor zich
Ad 2: Uitgangspunten
In dit artikel wordt een beschrijving opgenomen van de verschillende rollen van zowel de
Vervoerregio als de gemeente Amsterdam en hoe deze zich onderling tot elkaar verhouden) en zich
verhouden tot het aandeelhouderschap (bijvoorbeeld met betrekking tot vertrouwelijke informatie,
art. 10). Ook zal het uitgangspunt worden vastgelegd of er wel of geen economisch belang voor
Vervoerregio aan het aandeelhouderschap zal zijn verbonden.
Ad 3: Corporate governance
In dit artikel wordt benoemd dat de operationele en organisatorische gang van zaken en/of
bedrijfsvoering binnen GVB door aandeelhouders wordt gerespecteerd, onderschrijven partijen de
corporate governance code, wordt de kern van de betekenis van het prioriteitsaandeel weergegeven,
wordt het primaat van de statuten benoemd en het belang van goede en tijdige
informatieverstrekking benadrukt.
Ad 4: Financiële kaders
In dit artikel kan een bepaling worden opgenomen over dat een bepaalde mate van solvabiliteit van
GVB leidend bepalend is voor de inhoud van een inschrijving op een concessie of opdracht en voor
beslissingen omtrent uitkering van dividend.
Ad 5: Overige concessies
In dit artikel wordt een toezegging van Vervoerregio opgenomen om GVB niet uit te sluiten bij
aanbesteding concessie op alleen het gegeven van de doorslaggevende zeggenschap van
Vervoerregio.
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Ad 6: Overdracht van aandelen
In dit artikel worden afspraken opgenomen over de (on)mogelijkheid van vervreemding van
aandelen en/of het toelaten van nieuwe aandeelhouders.
Ad 7: Toekomstige concessies
In dit artikel wordt de keuzevrijheid van Vervoerregio onderkend om al dan niet tot aanbesteding van
toekomstige concessies of opdrachten over te gaan en wordt de verplichting van Vervoerregio
onderkend om in voorkomend geval daarbij zoveel mogelijk een level playing field te creëren.
Ad 8: Beëindiging
In dit artikel worden beperkte beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst opgenomen zolang
wetgeving c.q. rechtspraak niet wijzigt en (aandelen)posities blijven zoals ze zijn. Het artikel zal een
regeling bevatten voor een eventuele (gedeeltelijke) exit door in ieder geval aandeelhouder
Vervoerregio (bijvoorbeeld: verkoop prioriteitsaandeel aan gemeente ingeval van een aanbesteding).
Ad 9: Overdracht bijzonder aandeel en overeenkomst
Dit artikel bepaalt de gevolgen van een overdracht van het prioriteitsaandeel voor de werking van de
overeenkomst.
Ad 10: Geheimhouding
Dit artikel strekt tot geheimhouding van vertrouwelijk verstrekte informatie, tenzij er een plicht
bestaat tot openbaarmaking.
Ad 11: Informatieverschaffing
Dit artikel regelt verplichte informatieverschaffing (periodiek en ad hoc) door GVB aan de beide
aandeelhouders, met een uitzondering bijvoorbeeld voor informatie omtrent biedingen en ingeval
van geschillen tussen partijen voortvloeiend uit uitvoering concessie en opdrachten
Ad 12: Kennisgevingen
Dit ziet op onderlinge formele correspondentie tussen partijen
Ad 13: Geschillen
Dit artikel regelt de geschilbeslechting.
Ad 14: Publiekrechtelijke taken en bevoegdheden
Dit artikel bepaalt dat de overeenkomst niet in de weg kan staan aan de uitoefening van publieke
taken door de gemeente en Vervoerregio en benoemt dat Vervoerregio geen zeggenschap uitoefent
op GVB Commercieel BV.
Ad 15: Slotbepalingen
Varia
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