
 

VERKLARING TEN AANZIEN VAN PERSONEELSOPGAVE CONNEXXION OPENBAAR VERVOER N.V. 
CONCESSIES STADSDIENST ALMERE & ALMERE STREEK  
 
Op 12 februari 2016 hebben wij, in opdracht van de gemeente Almere, een verklaring afgelegd ten 
aanzien van de personeelsopgave van Connexxion Openbaar Vervoer N.V. in relatie tot de openbaar 
vervoerconcessies Stadsdienst Almere en Almere Streek. Deze opgave, met datum 10 februari 2016, 
hebben wij gecontroleerd op basis van de voorschriften uit de Wet Personenvervoer 2000. 
 
Tijdens de Nota van Inlichtingen procedure zijn vervolgens vragen gesteld over de opgave en 
specifiek het opgegeven aantal indirecten. In de praktijk is in deze concessies een bovengemiddeld 
aantal Techniek medewerkers (Monteurs e.a.) werkzaam. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat in 
de concessies een verouderde busvloot ingezet wordt, met een veel grotere onderhoudsbehoefte tot 
gevolg. Bij de toerekening van indirecten is door Connexxion een verfijning van de in de WP 2000 
voorgeschreven omzetaandeelmethode (zoals beschreven in artikel 37 lid 2 van de WP 2000) 
toegepast, teneinde een getrouw beeld te geven van de werkelijke formatie die werkzaam is ten 
behoeve van de concessie. Hierdoor is een hoger percentage van de Techniek medewerkers 
toegerekend dan volgens de gangbare (en meer algemene) omzetaandeelmethode zou zijn 
toegerekend. Vanuit onze rol van onafhankelijk deskundige hebben wij deze aanpak goedgekeurd, 
in onze verklaring van 12 februari 2016. 
 
Naar aanleiding van vragen hierover tijdens de Nota van Inlichtingen procedure heeft nader overleg 
plaatsgevonden met een collega onafhankelijk deskundige alsmede juridisch adviseurs van de 
gemeente Almere. Dit overleg heeft met name betrekking gehad op de interpretatie van de 
WP2000. Op basis van dit overleg en voortschrijdend inzicht hebben wij geconcludeerd dat de 
toegepaste verfijning van de omzetaandeelmethodiek toch onvoldoende juridische basis kent in 
artikel 37 lid 2 van de WP 2000.  
 
Als gevolg daarvan trekken wij onze verleende goedkeurende verklaring van 12 februari 2016 in en 
zal de gemeente Almere Connexxion verzoeken om voor 20 april 2016 aan BDO een aangepaste 
personeelsopgave ten aanzien van de concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek te 
verstrekken, waarbij het aantal indirecten wordt gebaseerd op de gangbare 
omzetaandeelmethodiek. Deze aangepaste opgave zullen wij vervolgens controleren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
BDO Consultants B.V. 

 
Dhr. drs. R.W. (Ruud) Loos 
Senior adviseur 
 
Utrecht, 15 april 2016 
 
 
 
 


