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I Begrippenkader  

Artikel 1.  
In deze verordening wordt verstaan onder:  
 
(a) concessie: het bij besluit van de bestuurscommissie verstrekte recht om met uitsluiting van 
anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak, als 
bedoeld in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000; 
(b) concessiebesluit: het besluit van de bestuurscommissie tot het verlenen van een concessie; 
(c) concessiehouder: de vervoerder aan wie door de bestuurscommissie een concessie is verleend 
na een aanbesteding, inbesteding of onderhandse gunning als bedoeld in artikel 61 van de Wet 
personenvervoer 2000; 
(d) MRDH: de publiekrechtelijke gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag; 
(e) bestuurscommissie: de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH, als bedoeld in 
artikel 2:7, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag; 
(f) overeenkomst van geldlening: overeenkomst tussen de geldnemer en de MRDH, waarin de op 
de geldlening van toepassing zijnde voorwaarden zijn vastgelegd; 
(g) algemene leningvoorwaarden: de Algemene leningvoorwaarden van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag;  
(h) geldnemer: de concessiehouder, die met de MRDH een overeenkomst van geldlening is 
aangegaan, alsmede diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel; 
(i)  geldlening: bussenlening die door de MRDH wordt verstrekt aan de geldnemer; 
(j)  pandakte: de tussen geldnemer als pandgever en de MRDH als pandhouder te sluiten akte van 
verpanding van activa, bankrekeningen, vorderingen, intellectuele eigendomsrechten en 
vorderingen uit verzekeringspolissen.  

 
 
II Toepassingsbereik  

Artikel 2.  
Het bepaalde in deze verordening is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van leningen 
door de MRDH voor de in artikel 3 hierna bedoelde activiteiten. 

 
 

III Activiteiten  

Artikel 3.  
Een geldlening wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de financiering van het verwerven van 

bussen inclusief de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur en de 

herfinanciering van reeds verworven bussen inclusief de – indien van toepassing - daarbij 

behorende laadinfrastructuur waarmee openbaar personenvervoer ter uitvoering van een 

concessiebesluit wordt verricht. 

 

Artikel 4. 

Een geldlening wordt uitsluitend verstrekt als subsidie in de vorm van een geldlening op basis van 

de overeenkomst van geldlening en de algemene leningvoorwaarden.  

 

Artikel 5. 

De MRDH kan, met inachtneming van de hiervoor genoemde artikelen 3 en 4 algemene 

voorwaarden en/of in een overeenkomst van geldlening (nader) vaststellen: 

(a) welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor de verstrekking van een geldlening; 

(b) welke kosten voor de verstrekking van een geldlening in aanmerking kunnen komen; 

(c) wie voor de verstrekking van een geldlening aanmerking komt; 
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(d) hoe de hoofdsom van de te verstrekken geldlening wordt berekend; 

(e) hoe de geldlening wordt afgelost en de rente wordt betaald; 

(f) hoe het rentepercentage en het opslagpercentage worden bepaald; 

(g) hoe de hoofdsom van de geldlening wordt uitbetaald; 

(h) overige aspecten waarin deze verordening niet voorziet. 

 

Artikel 6. 

De MRDH kan in algemene voorwaarden en/of overeenkomst van geldlening nadere uitwerking 

geven aan onderwerpen die op grond van het hiervoor genoemde artikel 5 worden geregeld in 

deze verordening. 

 

 

IV Staatssteun  

Artikel 7. 

Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan artikel 107 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie noodzakelijk is, kan de MRDH afwijken van deze verordening 

bussenleningen en deze aanvullen. 

 

 

V Aanvraag  

Artikel 8.  
Een geldlening kan uitsluitend worden aangevraagd door de houder van een busconcessie, 

afgegeven door de bestuurscommissie. 

 

Artikel 9. 

Een aanvraag voor de verstrekking van een geldlening wordt schriftelijk ingediend bij de MRDH 

volgens het aanvraagformulier dat bij deze verordening is opgenomen als bijlage 1. Het ingevulde 

aanvraagformulier wordt elektronisch ingediend bij het op het aanvraagformulier vermelde e-

mailadres. 

 

Artikel 10. 

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overgelegd, bij gebreke waarvan de 

MRDH kan besluiten om de aanvraag niet te behandelen op grond van artikel 4:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht: 

  

(a) Opgave van het aantal en een beschrijving van de verworven dan wel te verwerven bussen en 

de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur. De beschrijving moet de MRDH 

in staat stellen vast te stellen dat de bussen en de – indien van toepassing – daarbij behorende 

laadinfrastructuur voldoen aan de daaraan in het concessieovereenkomst gestelde eisen; 

(b) Bewijs dat de aanvrager het eigendom van de bussen inclusief de – indien van toepassing - 

daarbij behorende laadinfrastructuur heeft verkregen dan wel bewijs op welke termijn en op welke 

wijze de aanvrager het eigendom van de bussen en de – indien van toepassing - daarbij 

behorende laadinfrastructuur zal verkrijgen; 

(c) Indien de bussen en de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur nog niet 

verworven zijn, een opgave van de te verwachten werkelijke kosten en een financiële 

onderbouwing van deze opgave, een planning van de uitvoering van de verwerving, alsmede een 

onderbouwing van de kostenopgave, bijvoorbeeld in de vorm van een offerte; 



 

Verordening bussenleningen 2017 MRDH  Pagina 5 van 7 

(d) Indien de bussen en/of de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur reeds 

zijn verworven, een opgave van de financieringsbehoefte, alsmede een taxatie- en 

inspectierapport van een daartoe gecertificeerde onderneming, dan wel, dan wel een door de 

MRDH aan te wijzen te goede naam en faam bekende staande onderneming, waaruit blijkt wat de 

waarde van de bussen en de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur is en 

wat de staat van onderhoud van voornoemde activa is; 

(e) Naam en functie van de perso(o)n(en), die bevoegd zijn de voor de verstrekking van de 

geldlening benodigde overeenkomsten volgens artikel 20 van deze verordening te ondertekenen; 

(f) Een rapportage aan de hand waarvan de solvabiliteit van de aanvrager kan worden beoordeeld; 

(g) Eventuele andere gegevens waarvan het dagelijks bestuur het noodzakelijk acht dat zij in het 

kader van de aanvraag worden overgelegd. 

 

Artikel 12. 

De MRDH kan in algemene voorwaarden bepalen binnen welke termijn een aanvraag voor de 

verstrekking van een geldlening kan worden ingediend. 

 

Artikel 13. 

De MRDH beslist op een aanvraag voor de verstrekking van een geldlening binnen dertien weken 

na indiening van de aanvraag dan wel, indien dat later is, binnen 13 weken na afloop van de 

periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend. 

 

 

VI Te financieren kosten  

Artikel 14.  
(1) Voor de bepaling van de hoogte van de geldlening komen in aanmerking de naar het oordeel 

van de MRDH redelijk gemaakte werkelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van 

de activiteit als bedoeld in artikel 3. 

(2) De in lid (1) bedoelde kosten zullen worden bepaald aan de hand van: 

(a) de koopsom van de verworven bussen inclusief de – indien van toepassing - daarbij behorende 

laadinfrastructuur; en 

(b) indien de bussen en de – indien van toepassing – bijbehorende laadinfrastructuur reeds 

verworven zijn, de financieringsbehoefte voor de overeengekomen concessieduur, alsmede de 

waarde van de bussen en de staat van onderhoud van de bussen. 

(3) Niet voor subsidie komen in aanmerking: 

(a) de kosten tot verwerving van de subsidie; 

(b) de te betalen of reeds betaalde omzetbelasting over de activiteiten; 

(c) de kosten die gemoeid zijn met het sluiten van de overeenkomst van geldlening en de 

pandakte, met inbegrip van de kosten van de notaris; 

(d) indien de bussen en de – indien van toepassing - daarbij behorende laadinfrastructuur reeds 

zijn verworven, de eventuele kosten voor het beëindigen of wijzigen van een lopende financiering 

ten behoeve van voornoemde activa. 

 

 

VII Geldlening  

Artikel 15. 

De geldlening bedraagt ten hoogste 100% van de in artikel 14 bepaalde kosten. 
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Artikel 16. 

De overeenkomst van geldlening bevat ten minste de hoogte, het rentepercentage, het rente- en 

aflossingsschema en de looptijd van de te verstrekken geldlening. 

 

Artikel 17. 

De MRDH bepaalt het rentepercentage op de dag van de bekendmaking van de verstrekking van 

de geldlening. Het rentepercentage bevat twee componenten, te weten een basisrente die gelijk is 

aan de rente die de MRDH betaalt voor het aantrekken van de voor de verstrekking van deze 

lening benodigde financieringsmiddelen en een risico-opslag.  De risico-opslag is gelijk aan het 

referentiepercentage als bedoeld in Mededeling 2008/C 14/02 van de Europese Commissie. De 

risico-opslag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, voor het eerst één jaar na het verstrekken van de 

geldlening. 

 

Artikel 18. 

De geldnemer is verplicht zekerheden te verstrekken aan de MRDH overeenkomstig de pandakte. 

 

Artikel 19. 

De looptijd van te verstrekken geldleningen eindigt uiterlijk op de einddatum van de verleende 

busconcessie. In geval van verlenging van de concessie kunnen partijen een nieuwe geldlening 

overeenkomen. 

 

 

VIII Uitvoeringsovereenkomsten  

Artikel 20. 

Geldleningen worden uitsluitend verstrekt op basis van rechtsgeldig door zowel de MRDH als 

geldnemer ondertekende uitvoeringsovereenkomsten. Dat zijn tenminste: 

(a) de overeenkomst van geldlening; 

(b) de pandakte. 

 

Artikel 21. 

Tenzij in de uitvoeringsovereenkomsten anders is bepaald, zijn op alle uitvoeringsovereenkomsten  

deze verordening en de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

 

IX Afwijzingsgronden 

Artikel 22. 

(1) Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wijst 

de MRDH de aanvraag voor het verstrekken van een geldlening ingevolge deze verordening in 

ieder geval af: 

(a) als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie heeft vastgesteld dat deze verstrekking onverenigbaar is met de 

interne markt; 

(b) als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een 

eerdere beschikking en/of verstrekking van de Europese Commissie waarin de verstrekking van 

een geldlening ingevolge deze verordening onrechtmatig en onverenigbaar met de 

gemeenschappelijke markt is verklaard; 
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(c) als de MRDH aan de hand van de aanvraag om een beschikking omtrent subsidieverleningen 

de in dat kader overgelegde stukken niet kan bepalen wat de ratingcategorie van de 

concessiehouder is, die ingevolge Commissiemededeling 2008/C 14/02 gebruikt moet worden bij 

de berekening van de risico-opslag. 

(d) als de MRDH niet beschikt of kan beschikken over de hoofdsom van de aangevraagde lening; 

(2) Onverminderd hetgeen is gesteld in lid (1) kan de MRDH de aanvraag voor de verstrekking van 

een geldlening ingevolge deze verordening verder in ieder geval afwijzen: 

(a) als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor verstrekking in aanmerking te 

komen; 

(b) als de verstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift; 

(c) als de verstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van 

artikel108, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft 

vastgesteld dat deze verenigbaar is met de interne markt; 

(d) indien de overeenkomsten behorend bij de verstrekking niet tot stand komen en in andere, bij 

deze verordening bepaalde gevallen. 

(3) De MRDH vordert een verstrekte lening met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een 

terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak. 

 

 

X Hardheidsclausule 

Artikel 23. 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de bestuurscommissie. 

 

Artikel 24. 

De bestuurscommissie kan in individuele gevallen afwijken van deze verordening, voor zover de 

toepassing van die bepalingen voor de aanvrager of geldnemer gevolgen zou hebben die 

onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. 

 

Artikel 25. 

Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit tot toepassing van de 

hardheidsclausule. Wanneer de hardheidsclausule wordt toegepast wordt daarvan verslag gedaan 

aan het algemeen bestuur van de MRDH. 

 

 

XI Slotbepalingen 

Artikel 26. 

Deze verordening wordt aangehaald onder de naam “Verordening bussenleningen 2017” en treedt 

in werking met ingang van 1 december 2017. 

 

 

Aldus en conform het Reglement van orde van het algemeen bestuur MRDH 2015 vastgesteld in 

de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de MRDH van 8 december 2017 

 

de secretaris,        de voorzitter, 

 

 

mw. mr. drs. A.W.H. Bertram      ing. A. Aboutaleb 


