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1.1 Aanleiding
In het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (BAZEB) 

hebben de ov-autoriteiten in Nederland en de rijksoverheid 

de ambitie geformuleerd dat het openbaar busvervoer in 

2030 volledig zero emissie is en dat vanaf 2025 alleen nog 

nieuwe zero-emissievoertuigen instromen. De transitie 

naar een volledig emissievrije busvloot is in volle gang.  

Op diverse plekken in Nederland worden inmiddels groot-

schalig batterij-elektrische bussen ingezet en concessies 

worden (deels) zero emissie uitgevraagd. 

Op dit moment zijn de investeringskosten van zero-

emissie bussen en bijbehorende laad-/ tankinfrastructuur 

(in het vervolg aangeduid met de term ‘zero-emissiebus-

systeem’) nog substantieel hoger dan die van dieselbussen. 

De operationele kosten van met name batterij-elektrische 

bussen zijn daarentegen lager. Omdat de motoren van 

deze bussen minder aan slijtage onderhevig zijn, is de ver-

wachting dat de bussen langer kunnen worden ingezet en 

dus over een langere periode kunnen worden afgeschreven 

(op dit moment wordt gerekend met een inzetperiode van 

15 in plaats van 10 of 12 jaar). Beide factoren maken de 

Total Cost of Ownership (hierna: TCO) van batterij-elektri-

sche bussen onder de juiste omstandigheden vergelijkbaar 

met of zelfs lager dan die van dieselbussen. De tijd zal  

echter moeten leren in hoeverre de langere inzetperiode 

tot extra onderhouds- en/of vervangingskosten leidt,  

bijvoorbeeld omdat het klimaatbeheerssysteem vervangen 

moet worden.

De afschrijvingsperiode die voor zero-emissiebussen wordt 

gehanteerd is langer dan de volgens de PSO-verordening 

maximaal toegestane concessieduur van 10 jaar. Dit terwijl 

zero-emissiebussen in ieder geval op dit moment nog veel 

minder uitwisselbaar zijn tussen concessiegebieden dan 

dieselbussen. Om te voorkomen dat de zero-emissie-

bussen versneld moeten worden afgeschreven, doet een 

aantal ov-autoriteiten een beroep op de mogelijkheid die 

de PSO-verordening biedt om de concessieduur met  

maximaal 5 jaar (ofwel 50% van de standaard toegestane 

maximale concessieduur) te verlengen in geval van groot-

schalige investeringen ten behoeve van de concessie die 

een langere afschrijvingsperiode dan 10 jaar kennen. 

Andere ov-autoriteiten kiezen voor een kortere concessie-

duur dan 15 jaar in combinatie met een overnameregeling 

van het zero-emissiebussysteem. Ook als er sprake is van 

een gefaseerde transitie, waarbij zero-emissiebussen  

tijdens de concessieperiode instromen en deze bussen, 

ook bij een langere concessieduur, aan het eind van de 

concessie nog niet volledig afgeschreven zijn, voorkomt 

een overnameregeling dat ze mogelijk versneld moeten 

worden afgeschreven.

Een overnameregeling voor een zero-emissiebussysteem 

maakt het voor een vervoerder aantrekkelijker om in 

zero-emissiebussystemen te investeren, omdat de over-

nameregeling de vervoerder (en zijn financier) zekerheid 

geeft dat hij na afloop van de concessie niet met het 

zero-emissiebussysteem blijft zitten dat hij vervolgens niet 

of alleen tegen een lagere prijs dan de boekwaarde kan  

verkopen. Zo hoeft het openbaar vervoer niet duurder te 

worden als inzet van zero-emissiebussen wordt geëist of 

beloond in het gunningsmodel, wat wel het geval kan zijn 

zonder overnameregeling. De zekerheid die een over-

nameregeling biedt, stelt de vervoerder in staat om voor de 

beschikbare overheidsbijdrage meer en beter openbaar 

vervoer aan te bieden (of hiervoor een lagere bijdrage te 

vragen). Het is dan wel belangrijk dat de zekerheid die de 

overnameregeling biedt goed is uitgewerkt; dit zowel met 

het oog op het resultaat van de aanbesteding van de  

concessie waarvan de overnameregeling deel uitmaakt als 

met het oog op het level playing field bij de aanbesteding 

van de opvolgende concessie. Anders gezegd, de 

overname regeling moet zowel de zittende als de nieuwe 

vervoerder zekerheid bieden:

 - zekerheid voor de zittende vervoerder waar het gaat om 

de voorwaarden waaronder de nieuwe vervoerder  

verplicht is het zero-emissiebussysteem over te nemen; 

en

 - zekerheid voor de nieuwe vervoerder waar het gaat om 

de inzetbaarheid van het over te nemen zero-emissie-

bussysteem tijdens de resterende afschrijvingsperiode.

Kanttekening bij dit alles is dat de zekerheid die een 

overname regeling biedt ook een prijs kent in de zin dat een 

overnameregeling de beleidsruimte van ov-autoriteiten en 

de keuzevrijheid van vervoerders beperkt bij de vormgeving 

en uitvoering van de daaropvolgende concessie. Door de 

overnameregeling kan bijvoorbeeld niet optimaal geprofi-

teerd worden van technologische ontwikkelingen.Een  

verplichte overname van het zero-emissiebussysteem zal 

immers bepalend zijn voor de uitvoering van (een deel van) 

het openbaar vervoer tijdens in ieder geval de eerste jaren 

van de opvolgende concessie. Ov-autoriteiten dienen 

daarom steeds een afweging te maken tussen de voor- en 

nadelen van een overnameregeling voor het zero-emissie-

bussysteem, ofwel of zij het voordeel van een hoger 

vervoer aanbod en hogere kwaliteit door het bieden van de 

zekerheid van een overnameregeling vinden opwegen 

tegen de verminderde beleidsruimte en flexibiliteit bij de 

vormgeving van de opvolgende concessie. Dit laatste is 

trouwens deels op te vangen door flexibiliteit in de conces-

sie in te bouwen (de wendbare concessie). De overname-

regeling verplicht de nieuwe vervoerder niet om het 

zero-emissiebussysteem voor de uitvoering van de opvol-
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gende concessie in te zetten; hij kan er ook voor kiezen om 

al bij de start van de opvolgende concessie (delen van) het 

systeem te vervangen of te vernieuwen.

1.2 Doel en scope
Om partijen in het veld inzicht te geven in de ervaringen 

met en mogelijkheden tot de overname van zero-emissie-

bussen heeft het CROW in 2020 een handreiking 

‘Overname regeling zero-emissie busmaterieel’ uitgebracht. 

Gelet op de recente ontwikkelingen in het ov en de zoek-

tocht naar het verminderen van de lasten, is de behoefte 

ontstaan om deze handreiking aan te scherpen, met daarbij 

als concrete vraag: 

Is het mogelijk om tot standaardbepalingen voor een 

overname regeling te komen en per onderwerp van de 

overnameregeling aan te geven wat de voor- en nadelen 

zijn van verschillende invullingen?

Deze aangescherpte handreiking bevat per onderwerp 

concrete voorbeeldteksten die ov-autoriteiten kunnen 

opnemen in een overnameregeling die zij als bijlage bij het 

concessiebesluit/de concessiebeschikking voor een aan te 

besteden concessie kunnen voegen. Dit biedt ov-autori-

teiten de mogelijkheid hun overnameregeling af te  

stemmen op hun specifieke situatie, terwijl het gebruik van 

standaardteksten tegelijkertijd bijdraagt aan de herken-

baarheid van de overnameregeling voor vervoerders en 

financiers.

Deze aangescherpte handreiking richt zich op een 

overname regeling voor batterij-elektrische bussen en  

bijbehorende laadinfrastructuur. Wel wordt in hoofdstuk 3 

toegelicht op welke onderdelen een overnameregeling 

voor waterstofbussen en bijbehorende tankinfrastructuur 

zal verschillen van die voor batterij-elektrische bussen en 

bijbehorende laadinfrastructuur. 

Wat het begrip bussen betreft is aansluiting gezocht bij de 

definitie zoals die in de Wet personenvervoer 2000 is  

opgenomen, te weten ‘een motorrijtuig, al dan niet voor-

zien van een aanhangwagen, ingericht voor het vervoer van 

meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet 

begrepen.’ Wanneer een ov-autoriteit ook auto’s (= een 

motorrijtuig op ten minste vier wielen en ingericht voor het 

vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder 

daaronder niet begrepen) onder de overnameregeling wil 

laten vallen, kan in de voorbeeldteksten ‘bussen’ in principe 

vervangen worden door ‘voertuigen’, met dien verstande 

dat voor auto’s andere afschrijvingsperioden kunnen  

gelden dan voor bussen.

Ten slotte geldt dat de aangescherpte handreiking niet als 

modelovereenkomst voor de financiering van een 

zero-emissiebussysteem bedoeld is. Wel gaat hoofdstuk 4 

in op de meerwaarde van deze aangescherpte handreiking 

voor afspraken die vervoerder en financier en/of eventueel 

ov-autoriteit over deze financiering (wensen te) maken.  

De overnameregeling en financieringsovereenkomst  

dienen immers goed op elkaar afgestemd te zijn.

1.3 Aanpak
Om tot een aanscherping van de eerdere handreiking te 

komen zijn de volgende stappen doorlopen:  

Stap 1  Analyseren huidige overnameregelingen

Stap 2  Bespreken belangen/wensen ov-autoriteiten,  

vervoerders en financiers

Stap 3  Uitwerken onderdelen overnameregeling inclusief 

toelichting gemaakte keuzes

Stap 4  Bespreken uitwerking onderdelen overname-

regeling

Stap 5  Afronden aangescherpte handreiking Overname-

regeling zero-emissiebussysteem

1.3.1 Analyseren huidige overnameregelingen

Het vertrekpunt van de werkzaamheden is de handreiking 

Overnameregeling zero-emissie busmaterieel die eerder in 

opdracht van het CROW is opgesteld. De uitwerking van 

onderwerpen in die eerdere handreiking is vergeleken met 

de uitwerking in bestaande overnameregelingen voor 

zero-emissie bussystemen in de volgende concessies:

 - IJssel-Vecht (zowel de in 2019 aanbestede concessie  

als de noodconcessie)

 - Groningen-Drenthe

 - Oost-Brabant

 - West-Brabant

 - Zuidoost-Fryslân en Wadden

 - Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

 - Zaanstreek-Waterland

Bovengenoemde bestaande overnameregelingen en de 

ervaringen tijdens aanbestedingsprocedures en beheer van 

concessies gaven allereerst inzicht welke onderwerpen in 

de eerdere handreiking al goed zijn uitgewerkt en welke 

onderwerpen toegevoegd dan wel aangescherpt konden 

worden. Daarnaast dienden de bestaande overname-

regelingen als inspiratie voor voorbeelden van standaard-

bepalingen per onderwerp. 

1.3.2  Bespreken belangen/wensen ov-autoriteiten, 

vervoerders en financiers

Tijdens twee sessies, een met vertegenwoordigers van 

ov-autoriteiten en een met vertegenwoordigers van  
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vervoerders en financiers, zijn de resultaten van de analyse 

van de huidige overnameregelingen besproken. Doel van 

deze sessies was te komen tot een lijst met onderwerpen 

die een plek in de aangescherpte handreiking moeten krij-

gen en het ophalen van aandachtspunten bij de uitwerking 

van deze onderwerpen (belangen/wensen).

1.3.3  Uitwerken onderdelen overnameregeling inclusief 

toelichting gemaakte keuzes

Op basis van de resultaten van de vorige twee stappen zijn 

de onderwerpen zoals beschreven in de eerdere handrei-

king aangescherpt en aangevuld en voorzien van concrete 

voorbeeldteksten die ov-autoriteiten kunnen opnemen in 

een overnameregeling voor hun concessie. 

1.3.4  Bespreken uitwerking onderdelen 

overnameregeling met ov-autoriteiten, 

vervoerders en financiers

Een conceptversie van de aangescherpte handreiking is 

besproken met een selectie van de tijdens stap 2 geconsul-

teerde ov-autoriteiten, vervoerders en financiers. Er is 

bewust gekozen om tijdens deze stap één bijeenkomst met 

vertegenwoordigers van alle partijen te organiseren om zo 

verschillen in wensen en belangen tussen partijen te signa-

leren en te bespreken. Dit inzicht in elkaars positie zorgde 

voor de gewenste aanscherpingen voor het uitwerken van 

de overnameregelingen.

1.3.5  Afronden aangescherpte handreiking 

Overnameregeling zero-emissiebussysteem

De reacties op de conceptversie van de aangescherpte 

handreiking hebben geleid tot dit document, dat als volgt is 

opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende 

onderdelen die een plek kunnen/moeten krijgen in een 

overnameregeling. Per onderdeel zijn een of meerdere 

voorbeeldteksten opgenomen. In de voorbeeldteksten is 

een aantal begrippen met een hoofdletter geschreven; de 

definities van deze begrippen zijn opgenomen in bijlage 1. 

Daarnaast bevatten de voorbeeldteksten passages die op 

basis van de keuzes die een ov-autoriteit maakt nader inge-

vuld moeten worden; deze passages zijn cursief en tussen 

rechte haakjes – [nader in te vullen] – weergegeven.

Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven wordt vervolgens in 

hoofdstuk 3 toegelicht op welke onderdelen een overna-

meregeling voor waterstofbussen en bijbehorende tankin-

frastructuur zal verschillen van die voor batterij-elektrische 

bussen en bijbehorende laadinfrastructuur, en gaat hoofd-

stuk 4 in op de meerwaarde van deze aangescherpte hand-

reiking voor afspraken die vervoerder en financier en/of 

eventueel ov-autoriteit over deze financiering (wensen te) 

maken.

1.3.6 Periodieke update

Technologische ontwikkelingen en commerciële afwegin-

gen kunnen aanleiding geven om de voorbeeldteksten in 

deze handreiking regelmatig te updaten. Het is vanuit dat 

oogpunt wenselijk om jaarlijks, aan de hand van overname-

regelingen die in de afgelopen periode zijn opgesteld en de 

vragen die naar aanleiding hiervan tijdens aanbestedings-

procedures zijn gesteld, een check te doen of de voor-

beeldteksten nog steeds goed bij de ontwikkelingen in de 

markt aansluiten.
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Dit hoofdstuk bevat een uitwerking van de verschillende 

onderwerpen die een plek in de overnameregeling voor 

een zero-emissiebussysteem kunnen/moeten krijgen. 

Tabel 1 bevat een overzicht van deze onderwerpen inclusief 

een korte toelichting. In het vervolg van dit hoofdstuk wor-

den deze onderwerpen in afzonderlijke paragrafen nader 

toegelicht en wordt aan de hand van een of meerdere 

voorbeelden aangegeven op welke wijze deze onderwer-

pen in een overnameregeling kunnen worden opgenomen.

2.1  Overnameregeling: Gegarandeerd of op 
verzoek

Ov-autoriteiten staan voor de keuze of zij al in de aanbeste-

dingsdocumenten een toezegging onder voorwaarden 

doen met betrekking tot de overname van het zero-emis-

siebussysteem (= gegarandeerde overnameregeling) of dat 

zij pas besluiten of het zero-emissiebussysteem na afloop 

van de concessie voor overname in aanmerking komt nadat 

zij hiervoor een verzoek van de concessiehouder hebben 

ontvangen (= overnameregeling op verzoek). 

Bij een gegarandeerde overname heeft de concessiehou-

der het recht, maar ook de plicht om het onbezwaard 

eigendom van het zero-emissiebussysteem over te dragen 

aan de opvolgende concessiehouder, of eventueel de con-

cessieverlener of een andere derde. Een belangrijke over-

weging om voor een gegarandeerde overnameregeling te 

kiezen is de zekerheid die dit op het moment van inschrij-

ven op de aanbesteding aan vervoerders biedt. Zij hebben 

namelijk de zekerheid dat zij hun zero-emissiebussysteem 

na afloop van de concessie tegen een vooraf gedefinieerde 

overnamewaarde (zie paragraaf 2.9) kunnen overdragen. 

Hierdoor vallen de afschrijvingskosten tijdens de looptijd 

van de concessie lager uit. Mogelijk kunnen zij het 

zero-emissiebussysteem door de gegarandeerde overna-

meregeling ook tegen gunstigere voorwaarden financieren 

(zie hoofdstuk 4). Deze financiële voordelen vertalen zich in 

een voor reizigers en/of ov-autoriteiten gunstigere inschrij-

ving op de aanbesteding, bijvoorbeeld in de vorm van een 

groter ov-aanbod en/of een lagere exploitatiesubsidie. 

 2 Onderwerpen overnameregeling

Tabel 1. Overzicht onderwerpen overnameregeling

Onderwerp Toelichting

Overnameregeling: Gegarandeerd of op verzoek De keuze om bij de aanbesteding van de concessie al de garantie te geven dat het zero-emissiebussysteem kan 
worden overgedragen of dat een ov-autoriteit hierover pas besluit na een daartoe strekkend verzoek van de 
concessiehouder.

Scope overnameregeling De onderdelen van het zero-emissiebussysteem die onder dan wel buiten de overnameregeling vallen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
overname

De voorwaarden waaraan de concessiehouder moet voldoen om het zero-emissiebussysteem na afloop van de 
concessie te mogen overdragen naar de opvolgende concessiehouder en eventuele consequenties wanneer 
blijkt dat de concessiehouder niet aan deze voorwaarden heeft voldaan/kan voldoen.

Op te leveren informatie De informatie die de concessiehouder op verschillende momenten met betrekking tot het over te nemen 
zero-emissiebussysteem dient aan te leveren.

Borgen van onderhoud zero-emissiebussen De wijze waarop een ov-autoriteit ervoor kan zorgen dat de zero-emissiebussen goed worden onderhouden  
en dat dit onderhoud traceerbaar en transparant is, hoe het onderhoud georganiseerd kan worden en wat de 
consequenties zijn wanneer de zero-emissiebussen niet goed onderhouden blijken te zijn.

Borgen van onderhoud energievoorziening,  
laadinfrastructuur en installaties

Als hierboven, maar dan wat het beheer en onderhoud van de energievoorziening, laadinfrastructuur en  
installaties betreft.

Assetmanagement De vraag of een ov-autoriteit zelf een actieve (controlerende) rol moet vervullen in relatie tot het beheer en 
onderhoud van het zero-emissiebussysteem.

Medewerking aanbesteding De medewerking die van de concessiehouder verwacht wordt bij de voorbereiding en uitvoering van de  
aanbestedingsprocedure.

Waardebepaling en waardebijstelling De wijze waarop de overnamewaarde van het zero-emissiebussysteem wordt bepaald, met daarbij onder andere 
aandacht voor de wijze van afschrijving en een eventuele correctie voor bovengemiddeld gebruik en achterstal-
lig onderhoud.

Eigendomsoverdracht De wijze waarop de overdracht van het zero-emissiebussysteem plaatsvindt, inclusief aandachtspunten bij deze 
overdracht.

1  Een ov-autoriteit kan bij het opstellen van de overnameregeling ervoor kiezen dat het onbezwaarde eigendom van het zero-emissiebus-
systeem aan hem wordt overgedragen. Deze mogelijkheid is niet opgenomen in de voorbeeldteksten. Merk op dat de ov-autoriteit in dat geval 
een grote(re) rol speelt in het assetmanagement en de waardebepaling en hiervoor risico draagt, vooral als de ov-autoriteit het onbezwaarde 
eigendom van het zero-emissiebussysteem op zijn beurt overdraagt aan de opvolgende concessiehouder of een door die concessiehouder 
aan te wijzen derde.
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Artikel 1: Gegarandeerde overnameregeling

1  De Concessieverlener garandeert, onder de voorwaarden zoals opgeno-
men in artikel 3, de overname door de opvolgende concessiehouder (of 
een door deze concessiehouder aan te wijzen derde) na afloop (of bij 
vroegtijdige beëindiging) van de Concessie van het Zero-Emissiebus-
systeem zoals beschreven in artikel 2 en bijlagen 1 en 2.

2  Indien (een deel van) het Zero-Emissiebussysteem als bedoeld in lid 1 in 
eigendom/ten gunste is van een andere partij zorgt de Concessiehouder 
ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de overdracht 
van (dit deel van) het Zero-Emissiebussysteem naar de opvolgende  
concessiehouder (of een door deze concessiehouder aan te wijzen derde).

Bij een overnameregeling na een daartoe strekkend ver-

zoek van de concessiehouder, bijvoorbeeld in geval van 

investeringen in een zero-emissiebussysteem tijdens de 

looptijd van de concessie, zal de ov-autoriteit op basis van 

dit verzoek een besluit nemen of (onderdelen van) het 

zero-emissiebussysteem al dan niet voor overname in aan-

merking komt. Ook wanneer de criteria op basis waarvan 

dit besluit genomen zal worden op voorhand bekend zijn, 

geeft dit vervoerders (en hun financiers) op het moment 

van inschrijven niet dezelfde zekerheid die een gegaran-

deerde overnameregeling biedt. Het is dan ook de vraag of 

de hiervoor geschetste financiële voordelen van een gega-

randeerde overnameregeling ook in dit geval gerealiseerd 

zullen worden. Een overnameregeling op verzoek zal bij-

voorbeeld tot hogere rentelasten leiden wanneer financiers 

een hoger risico ervaren. Het kan ook gevolgen hebben 

voor de balanspositie van de vervoerder en daarmee de 

mogelijkheden voor financiering van investeringen voor 

andere aanbestedingen. 

Daar staat tegenover dat de ov-autoriteit op het moment  

van besluitvorming een concreet beeld heeft van het 

zero-emissiebussysteem dat onder de overnameregeling 

gaat vallen. De ov-autoriteit kan er daarbij voor kiezen dat 

het verzoek tot overname voorafgaand aan dan wel binnen 

een bepaalde periode na investering in het zero-emissiebus-

systeem moet zijn ingediend. Dit betekent niet dat een 

ov-autoriteit een besluit tot overname van het zero-emissie-

bussysteem bijvoorbeeld kan laten afhangen (van het land 

van herkomst) van de leverancier, want in de aanbestedings-

documenten zullen de criteria op basis waarvan dit besluit 

genomen wordt al helder omschreven moeten worden.  

Wel kan de ov-autoriteit bij een overnameregeling op  

verzoek bijvoorbeeld bepaalde garantievoorwaarden 

betrekken bij de vormgeving van de uiteindelijke overname-

regeling. Het is echter de vraag of dit voordeel opweegt 

tegen de zekerheid die en daarmee het financiële voordeel 

dat een gegarandeerde overnameregeling biedt. Vanwege 

die zekerheid is het ook aannemelijk dat een vervoerder 

voordat hij tot een investering overgaat al zal willen weten 

of deze investering voor overname in aanmerking komt.

Ten slotte geldt dat wanneer een overnameregeling niet in 

de aanbestedingsdocumenten was opgenomen, een 

ov-autoriteit zal moeten kunnen aantonen dat een vervoer-

der geen financieel voordeel geniet wanneer alsnog beslo-

ten wordt dat investeringen in een zero-emissiebussysteem 

voor overname in aanmerking komen. Anders gesteld, een 

overnameregeling die na aanbesteding aan een concessie 

wordt toegevoegd mag het economisch evenwicht niet ten 

voordele van de vervoerder beïnvloeden.

Artikel 1: Overnameregeling na een daartoe strekkend verzoek

1.  De Concessiehouder heeft de Concessieverlener [uiterlijk binnen 1 jaar na 
aanvang van de Concessie (of bij instroom van nieuwe Zero-Emissiebussen 
tijdens de looptijd van de Concessie) voorafgaand aan het besluit tot 
 investering/binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum van de eerste toelating 
tot het wegennet zoals dit is vermeld op deel 1 van het desbetreffende  
kentekenbewijs] schriftelijk verzocht voor welk deel van het Zero-Emissie-
bussysteem hij na afloop van de Concessie een overnameverplichting  
verlangt.

2.  Indien (een deel van) het Zero-Emissiebussysteem als bedoeld in lid 1 in 
eigendom/ten gunste is van een andere partij zorgt de Concessiehouder 
ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de overdracht 
van (dit deel van) het Zero-Emissiebussysteem naar de opvolgende  
concessiehouder (of een door deze concessiehouder aan te wijzen derde).

3.  Tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 4, honoreert de 
Concessie verlener het verzoek van de Concessiehouder tot overname 
van het Zero-Emissiebussysteem door de opvolgende concessiehouder  
(of een door deze concessiehouder aan te wijzen derde) na afloop van de 
Concessie.

4.  De Concessieverlener kan het verzoek tot overname afwijzen indien: 
 a.  Niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3;
 b.  De Concessiehouder niet voldoet aan andere verplichtingen voort-

vloeiend uit deze overnameregeling [en/of <voeg eventueel andere 
(aanbestedings)documenten in>]; 

 c.  De overnameregeling in strijd is met wet of regelgeving, dan wel,  
een rechterlijke uitspraak daartoe noopt.

2.2 Scope overnameregeling
Het doel van een overnameregeling is het overdragen van 

een geheel werkend zero-emissiebussysteem. Een belang-

rijke vraag daarbij is welke onderdelen van het zero-

emissie bussysteem wel en niet onder de overnameregeling 

vallen. Hoewel dit op basis van de term ‘zero-emissiebus-

systeem’ evident lijkt, staat een ov-autoriteit hierbij voor 

een aantal keuzes. Deze keuzes betreffen allereerst de 

zero-emissiebussen zelf, waarbij keuzes spelen ten aanzien 

van:

 - Apparatuur en voorzieningen in bussen: Niet alle appara-

tuur waarmee bussen zijn uitgerust is voor iedere in 

Nederland actieve vervoerder bruikbaar. Dit geldt met 

name voor ov-betaalapparatuur, mobilofoonsystemen 

en boordcomputers. Deze vervoerder-specifieke appa-

ratuur wordt daarom vaak buiten de overnameregeling 

gelaten. Het is dan wel belangrijk dat de bekabeling voor 
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deze apparatuur in de bussen blijft zitten en dus onder-

deel is van de overnameregeling; dit om de periode die 

nodig is om de bussen om te bouwen zo kort mogelijk te 

houden (zie ook paragraaf 2.10). Overigens geldt hierbij 

dat de bekabeling veelal deel uitmaakt van kabelbomen 

waardoor bekabeling voor vervoerder-specifieke appa-

ratuur alleen tegen hoge kosten verwijderd kan worden. 

Andere apparatuur en voorzieningen, zoals reis-

informatie schermen en bevestigingspunten, zijn niet 

vervoerder-specifiek waardoor er vanuit dat oogpunt 

geen bezwaar is deze apparatuur onderdeel te laten zijn 

van de overnameregeling.  

Verdere standaardisatie in de toekomst vermindert de 

noodzaak om bepaalde apparatuur en voorzieningen  

buiten de overnameregeling te laten omdat zij vervoerder- 

specifiek zijn, wat een soepele uitvoering van de overna-

meregeling en concessieoverdracht ten goede komt en 

tot lagere kosten voor het openbaar vervoer leidt.

 - Batterijpakketten (zie ook paragraaf 2.9): Omdat de 

(gegarandeerde) inzetperiode van de batterijpakketten 

op dit moment nog veel korter is dan die van de 

zero-emissiebussen zelf, staan ov-autoriteiten voor de 

afweging of en zo ja op welke wijze initiële investeringen 

(bij aanschaf van de bussen) en vervangingsinvesteringen 

van batterijpakketten een plek krijgen in de overname-

regeling. Daarbij zijn in principe de volgende drie opties 

in beeld:

 -  Zowel de initiële als de vervangingsinvesteringen zijn 

onderdeel van de overnameregeling.

 -  De initiële investeringen zijn onderdeel van de over-

nameregeling, terwijl de vervangingsinvesteringen 

geacht worden te zijn meegenomen bij de onder-

houdskosten.

 -  Zowel de initiële als de vervangingsinvesteringen  

vallen buiten de overnameregeling.

  Gedachte achter de eerste optie is dat de leverancier in 

de aanschafprijs van de zero-emissiebussen tevens de 

vervanging van de batterijpakketten meeneemt en wel 

zo vaak als nodig is om een goede inzetbaarheid van de 

bussen gedurende de overeengekomen inzetperiode 

van de zero-emissiebussen te kunnen garanderen. Bij 

deze optie bestaat de kans dat de vervangende batterij-

pakketten een prijs-kwaliteitsverhouding hebben die 

lager is dan de op het moment van vervanging geldende 

standaard, omdat niet van technologische ontwikkelin-

gen geprofiteerd kan worden.  

Gedachte achter de laatste optie is dat het de verant-

woordelijkheid van de (opvolgende) concessiehouder is 

om de zero-emissiebussen van door hemzelf geselec-

teerde batterijpakketten te voorzien. Een ov-autoriteit 

accepteert bij deze optie dat batterijpakketten versneld 

moeten worden afgeschreven omdat de afschrijvings-

periode niet aansluit op het moment van de concessie-

overgang. 

Zowel voor de tweede als derde optie geldt dat duidelijk 

moet zijn welk bedrag met de initiële investering in de 

batterijpakketten gemoeid is, zodat dit bedrag uit de 

aanschafprijs gehaald kan worden; dit vanwege de afwij-

kende afschrijvingsperiode ten opzichte van die van de 

zero-emissiebussen zelf (zie paragraaf 2.9).

 - Garantiebepalingen en strategische reserve-onderdelen: 

Gelet op het feit dat de periode waarin het zero-emissie-

bussysteem wordt afgeschreven (idealiter) gekoppeld is 

aan de door de leverancier(s) gegarandeerde inzet-

periode, is het belangrijk dat de garantiebepalingen die 

de concessiehouder met zijn leverancier overeenkomt 

overdraagbaar zijn naar de nieuwe eigenaar en dat de 

opvolgende concessiehouder over voldoende strate-

gische reserve-onderdelen kan beschikken (zie ook 

paragraaf 2.3).

 - Onderhoud van bussen (zie ook paragraaf 2.5): Vervoer-

ders die in Nederland actief zijn geven aan dat afspraken 

over het onderhoud geen onderdeel van de overname-

regeling hoeven te zijn. Zij geven aan dat wanneer zij  

zelf het onderhoud kunnen organiseren, zij bij de aan-

besteding een mogelijk voordeel ten opzichte van hun 

concurrenten kunnen realiseren. Als ov-autoriteiten aan 

deze wens van vervoerders tegemoet willen komen is 

het belangrijk dat zij erop toezien dat de koop-/

leaseovereenkomst voor de zero-emissiebussen dit  

toestaat (i.c., het onderhoud mag geen deel uitmaken 

van de overeenkomst). Ook de voorwaarden die de leve-

rancier met betrekking tot de garantiebepalingen stelt 

moeten die ruimte bieden (i.c., de leverancier mag wel 

voorwaarden stellen wat de wijze waarop het onderhoud 

wordt uitgevoerd betreft, maar geen partij aanwijzen die 

het onderhoud moet uitvoeren). Bij dit alles geldt van 

overheidswege de verplichting om het onderhoud  

volgens de opgave van de leverancier uit te voeren; dit in 

verband met toelating en veiligheid van de bussen. Om 

deze redenen en met het oog op een level playing field 

bij de aanbesteding van de opvolgende concessie is het 

wenselijk dat de opvolgende concessiehouder wel de 

optie krijgt om het onderhoudscontract tegen ten hoog-

2  Aansturing van reizigersinformatiesystemen kan wel klantspecifiek zijn en daardoor soms onverenigbaar met de technische specificaties van 
de reisinformatieschermen.

3  De strategische reserve-onderdelen zullen niet altijd in eigendom van de vervoerder zijn. Het kan ook gaan om een consignatievoorraad van 
de leverancier(s) op locatie van de vervoerder/de onderhoudspartij.
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ste marktconforme tarieven en voorwaarden over te 

nemen. Dit optionele onderhoudscontract maakt dan 

geen deel uit van de overnameregeling, maar kan als bij-

lage bij de aanbestedingsdocumenten worden gevoegd.

Daarnaast speelt de vraag of de laadinfrastructuur die 

nodig is voor het laden van de zero-emissiebussen onder-

deel is van de overnameregeling. Zolang leveranciers ieder 

hun eigen keuzes maken wat het spanningsniveau van de 

laadapparatuur betreft, is min of meer sprake van een 

‘gedwongen keuze’ om de laadinfrastructuur onderdeel te 

laten zijn van de overnameregeling. In dat geval is de inzet-

baarheid van de over te nemen zero-emissiebussen gedu-

rende de overeengekomen afschrijvingsperiode gegaran-

deerd. Andere overwegingen om ook de laadinfrastructuur 

in de overnameregeling op te nemen zijn dat (i) de laad-

infrastructuur over dezelfde periode kan worden afge-

schreven als de zero-emissiebussen en (ii) de opvolgende 

concessiehouder niet zelf in nieuwe laadinfrastructuur 

hoeft te investeren. Gekoppeld aan de (gedwongen) keuze 

om de laadinfrastructuur in de overnameregeling op te 

nemen, spelen vragen waar het gaat om:

 - Welke onderdelen van de laadinfrastructuur vallen onder 

de overnameregeling? Zoals uit onderstaande figuur 

blijkt kunnen in de keten van elektriciteitsnet tot laadpaal 

verschillende componenten worden onderscheiden. De 

vraag of deze componenten deel van de overnamerege-

ling uitmaken, hangt af van de afspraken tussen een 

ov-autoriteit en de concessiehouder over de taakverde-

ling bij en de wijze van bekostiging (via aparte subsidie of 

als onderdeel van de exploitatiesubsidie) van de realisatie 

van deze componenten.

Er zijn ov-autoriteiten die in dat kader onderscheid maken 

tussen de energievoorziening enerzijds en de elektrische 

laadinfrastructuur anderzijds, waarbij de energievoorzie-

ning geen en de elektrische laadinfrastructuur wel onder-

deel van de overnameregeling uitmaakt. Een overweging 

om een dergelijk onderscheid te maken is dat de elektri-

sche laadinfrastructuur in principe te verplaatsen is, terwijl 

dit niet geldt voor de energievoorziening. Er zijn echter ook 

ov-autoriteiten die ervoor kiezen om zowel de energie-

voorziening als de elektrische laadinfrastructuur onderdeel 

te maken van de overnameregeling. 

In alle gevallen is het belangrijk dat een ov-autoriteit goed 

definieert welke onderdelen en componenten van de laad-

infrastructuur onder de overnameregeling vallen. Tabel 2 

geeft aan welke componenten tot een van beide onderde-

len van de laadinfrastructuur gerekend worden, waarbij het 

belangrijk is te realiseren dat de netaansluiting gekoppeld is 

aan een adres en daardoor enkel kan worden overgedragen 

wanneer de opvolgende concessiehouder toegang tot de 

betreffende locatie krijgt (bijvoorbeeld door overdracht van 

de huurovereenkomst).

4  Een ov-autoriteit zal er rekening mee moeten houden dat onderhoudstarieven stijgen naarmate de zero-emissiebussen langer in gebruik zijn.

10kV aansluiting
netbeheerder

inkoopstation verdeelstation laadlocatie

kabel tracé
laadunits
verdeelstation

kabel tracé
laadspanning
e-bussen

laadpalen op
laadlocatie
voor e-bussen

e-bussen

Figuur 1. Systeemketen laadinfrastructuur (bron: Programma van Eisen concessie IJssel-Vecht)
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 - Hoe wordt geborgd dat de opvolgende concessiehouder 

de laadinfrastructuur vanaf de start van de concessie tot 

het einde van de levensduur kan benutten? Bij de beant-

woording van deze vraag moet onderscheid gemaakt 

worden tussen laadinfrastructuur die zich in de openbare 

ruimte bevindt en laadinfrastructuur op depots of andere 

privéterreinen, te weten:

 -  Laadinfrastructuur in de openbare ruimte: Hiervoor 

geldt dat de opvolgende concessiehouder in principe 

toegang heeft tot deze laadinfrastructuur. Belangrijk 

daarvoor is dat bij de realisatie van de laadinfrastruc-

tuur met de betreffende (grond)eigenaar kan worden 

afgesproken dat deze laadinfrastructuur daar gedu-

rende de overeengekomen levensduur kan blijven 

staan en dat de concessiehouder regelt dat hij de 

gebruiksrechten zoals vastgelegd in een recht van 

opstal/hypotheekrecht mag overdragen naar de 

opvolgende concessiehouder.

 -  Laadinfrastructuur op depots/stallingen: Hiervoor geldt 

dat de laadinfrastructuur zonder nadere afspraken niet 

beschikbaar en toegankelijk is voor de opvolgende 

concessiehouder, terwijl verplaatsing van de laadinfra-

structuur onwenselijk is omdat dit ten koste zal gaan 

van een ongestoorde uitvoering van de dienstregeling 

(tenzij de opvolgende concessiehouder zelf nieuwe 

laadinfrastructuur op een andere locatie realiseert en 

vervolgens een andere bestemming voor de over te 

nemen laadinfrastructuur zoekt). Om te voorkomen dat 

een dergelijke situatie zich voordoet is het belangrijk 

dat depots/stallingen gedurende de overeengekomen 

inzetperiode van de laadinfrastructuur voor de opvol-

gende concessiehouder beschikbaar blijven tegen ten 

hoogste marktconforme huurprijzen. Dit is het geval 

wanneer huurovereenkomsten en opstalrechten 

dezelfde duur hebben als de overeengekomen inzetpe-

riode van de laadinfrastructuur en deze overeenkom-

sten en rechten overdraagbaar zijn van de concessie-

houder naar de opvolgende concessiehouder. 

Bijkomende vraag is in dat geval in hoeverre apparatuur 

en installaties op de depots/stallingen eveneens deel 

van de overnameregeling uitmaken. 

Mochten huurovereenkomsten en/of opstalrechten 

niet dezelfde duur hebben als de overeengekomen 

inzetperiode van de laadinfrastructuur, dan is het 

belangrijk dat de opvolgende concessiehouder in 

ieder geval nog enige tijd toegang tot de betreffende 

locaties heeft, zodat een gefaseerde verhuizing van de 

laadinfrastructuur mogelijk is. 

Aandachtspunt zijn depots van waaruit openbaar ver-

voer wordt verricht dat onder verschillende concessies 

valt. Wanneer deze concessies verschillende einddata 

hebben, is het belangrijk dat de opvolgende concessie-

houder afspraken kan maken over deelgebruik van 

deze locatie tegen ten hoogste marktconforme huur-

prijzen. Een ov-autoriteit kan er in dat geval ook voor 

kiezen strategische locaties zelf in eigendom te nemen.

 -  Laadmanagement- en energieopslagsystemen: 

Belangrijk voor het optimaal functioneren van de 

laadinfrastructuur is dat de opvolgende concessie-

houder ook de beschikbaarheid krijgt over de laadma-

nagement- en energieopslagsystemen. Een ov-autori-

teit kan er daarom voor kiezen deze systemen op te 

nemen in de overnameregeling. 

 - Bij dit alles geldt dat een overnameregeling voor laadinfra-

structuur niet tot meer zekerheid voor de financier en daar-

mee gunstigere financieringsvoorwaarden voor de ver-

voerder leidt op het moment dat de laadinfrastructuur niet 

direct (juridisch) opeisbaar is door de financier. Een over-

weging kan dan zijn dat een ov-autoriteit op strategische 

locaties geplaatste laadinfrastructuur/depots zelf in eigen-

dom neemt en deze aan de vervoerder beschikbaar stelt.

Artikel 2: Scope overnameregeling

1.  De overnameregeling voor het Zero-Emissiebussysteem als bedoeld in 
artikel 1 omvat de volgende activa, garantiebepalingen, overeenkomsten 
en vergunningen:

 a.  [aantal] Zero-Emissiebussen met kenteken en inclusief apparatuur  
en voorzieningen zoals weergegeven in het overzicht in bijlage 2,  
strategische reserve-onderdelen en garantiebepalingen en optioneel 
onderhoudscontract;

 b.  [Batterijpakketten van de onder a. genoemde Zero-Emissiebussen 
[waaronder begrepen vervanging van deze Batterijpakketten tijdens  
de afschrijvingsperiode van de Zero-Emissiebussen zoals gedefinieerd 
in lid 7 van artikel 11;]

 c.  [Energievoorzieningen en ]Laadinfrastructuur op de locaties zoals  
vermeld in bijlage 3;

 d.  Rechten van opstal voor de Laadinfrastructuur op de locaties zoals  
vermeld in bijlage 3;

 e.  Huurovereenkomsten voor de Depots zoals vermeld in bijlage 3;
 f. Installaties op Depots zoals vermeld in bijlage 3;
 g.  [Onderhoudscontracten voor de Zero-Emissiebussen en Laadinfra-

structuur;]
 h.  [Laadmanagement- en energieopslagsystemen].

Tabel 2. Onderverdeling componenten laadinfrastructuur

Begrip Definitie Component

Energievoorziening De aansluiting van de netbeheerder en het inkoopstation met daarin de ruimte 
voor elektrische aansluiting netbeheerder; ruimte metervoorziening; klantruimte 
met elektrische energieverdeling naar verdeelstation(s); mantelbuizen en kabel(s) 
naar verdeelstation(s); verdeelstation(s) met energieverdeling; voorzieningen in 
verdeelstation(s) (verlichting, klimaat, ventilatie, beveiliging e.d.); de bekabeling 
vanuit het verdeelstation naar de laadpalen op de laadlocatie/busplatform.

Aansluiting netbeheerder
Inkoopstation
Kabeltracé naar verdeelstation en van verdeelstation 
 naar laadlocatie/laadplatform, inclusief bekabeling
Verdeelstation locatie/gebouw

Laadinfrastructuur De laadunits en laadpalen, inclusief fundering. Laadunits en laadpalen, inclusief bekabeling
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2.3  Voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor overname

Om in aanmerking te komen voor een overnameregeling 

zal de concessiehouder aan bepaalde voorwaarden moe-

ten voldoen. Een aantal voorwaarden ligt voor de hand. Zo 

moet de concessiehouder zorgen dat de garanties op het 

zero-emissiebussysteem in geval van overdracht van toe-

passing blijven en overgaan naar de nieuwe eigenaar. Daar-

bij is het ook belangrijk dat de concessiehouder met garan-

ties van de leverancier(s) weet aan te tonen dat er 

voldoende strategische reserve-onderdelen voor de 

zero-emissiebussen en laadinfrastructuur beschikbaar zijn 

gedurende de resterende inzetperiode tijdens de opvol-

gende concessie. Ten slotte moet de concessiehouder vol-

doen aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in para-

graaf 2.5 en 2.6 zodat het zero-emissiebussysteem op het 

moment van overdracht goed functioneert en moet de 

concessiehouder hebben voldaan aan verplichtingen die 

voortvloeien uit (huur)overeenkomsten.

Een ov-autoriteit heeft ook een aantal keuzes met betrek-

king tot de voorwaarden die zij stelt aan de overnamerege-

ling. Het is gebruikelijk om voorwaarden te stellen aan de 

leeftijd van de over te nemen zero-emissiebussen. Het is 

wenselijk dat deze bussen al een tijd zijn ingezet voor de 

uitvoering van de concessie, zodat eventuele kinderziektes 

zichtbaar en verholpen zijn, bijvoorbeeld door te eisen dat 

de over te nemen zero-emissiebussen uiterlijk drie jaar voor 

het einde van de concessie in gebruik zijn genomen. In 

geval van het voortijdige beëindigen van een concessie 

kunnen nadere afspraken worden gemaakt wat betreft de 

overname van zero-emissiebussen die nog maar kort voor 

de uitvoering van de concessie zijn ingezet. Onderdeel van 

die nadere afspraken kan intensiever assetmanagement 

door of in opdracht van de ov-autoriteit zijn, bijvoorbeeld 

door middel van tussentijdse inspecties en eventuele daar-

uit volgende verbeterplannen, om zo het risico op proble-

men bij de overdracht te verkleinen.

Naast een minimumleeftijd kan een ov-autoriteit ook een 

maximumleeftijd stellen, zodat de over te nemen 

zero-emissiebussen nog voldoende lang mee kunnen in de 

opvolgende concessie. Dit gelet op de beheerlast rondom 

een overnameregeling in combinatie met de mogelijk ver-

hoogde risico’s rond de inzet van de zero-emissiebussen 

tijdens de laatste fase van hun levensduur. In de praktijk 

geldt veelal dat de over te nemen zero-emissiebussen niet 

ouder zullen zijn dan tien (of 10,5) jaar, zijnde de leeftijd van 

zero-emissiebussen die tijdens de volledige maximaal toe-

gestane concessieduur zijn ingezet. Eventueel kan om ver-

gelijkbare redenen naast een maximumleeftijd ook een 

maximumkilometrage als voorwaarde aan de overnamere-

geling verbonden worden. Aandachtspunt hierbij is dat 

wanneer de concessiehouder op verzoek van een ov-auto-

riteit meerwerk verricht het meerwerktarief de waarde-

daling van de zero-emissiebussen als gevolg van de extra te 

rijden kilometers dient te dekken.

Een ov-autoriteit kan ook eisen dat de zero-emissiebussen 

hoofdzakelijk zijn ingezet voor de uitvoering van de con-

cessie waarvan de overnameregeling onderdeel is. Dit kan 

bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald minimumpercen-

tage van het aantal gereden kilometers. Hiermee worden 

ongewenste materieelverschuivingen tussen concessies 

voorkomen. Het is echter belangrijk om de concessiehou-

der enige ruimte te bieden zijn bussen elders in te zetten, 

bijvoorbeeld voor evacuaties of treinvervangend vervoer.

Artikel 3: Voorwaarden overname Zero-Emissiebussysteem

1.  De Concessieverlener stelt aan het opnemen van de overnameverplichting 
voor het Zero-Emissiebussysteem als bedoeld in artikel 1 in de aanbeste-
ding van de opvolgende concessie de volgende voorwaarden:

  a.   De Concessiehouder heeft voldaan aan het gestelde in artikel 1.
 b.  De Zero-Emissiebussen zijn op de overdrachtsdatum niet jonger dan 

[nader in te vullen, bijvoorbeeld drie (3)] jaar en niet ouder dan [nader in 
te vullen, bijvoorbeeld tien jaar en zes maanden (10,5 jaar)] jaar gere-
kend vanaf de datum van eerste toelating tot het wegennet zoals dit is 
vermeld op deel 1 van het desbetreffende kentekenbewijs. 

 c.  De Zero-Emissiebussen zijn [hoofdzakelijk/ten minste 95% van het  
aantal gereden kilometers] ingezet voor de uitvoering van Concessie  
en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

 d.  De Concessiehouder toont door het overleggen van garanties van de 
leverancier(s) aan dat: 

  i.  het Zero-Emissiebussysteem inzetbaar is gedurende de periode 
waarop conform artikel 11 de overnamewaarde gebaseerd is (zie ook 
gegarandeerde inzetperiode in artikel 5 lid 1 sub e); en

  ii.  er tijdens de opvolgende concessie voldoende strategische  
reserve-onderdelen voor het Zero-Emissiebussysteem beschikbaar 
zijn voor de opvolgende concessiehouder.

 e.  De Concessiehouder heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals 
beschreven in artikel 6 en 7.

 f.  De Concessiehouder heeft aan het einde van de Concessie voldaan aan 
verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomsten, waaronder 
alle verplichtingen die zouden gelden wanneer de huurovereen-
komsten beëindigd zouden worden.

2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1, kan de Concessieverlener – zonder 
daartoe ooit verplicht te zijn – ook als niet aan één of meer van de in het 
vorige lid genoemde voorwaarden is voldaan een overnameverplichting 
van toepassing verklaren op het Zero-Emissiebussysteem als bedoeld in 
artikel 1 en 2. Het niet voldoen aan een (of meer) voorwaarde(n) kan in dat 
geval leiden tot een door de Concessieverlener te bepalen aanpassing van 
de overnamewaarde van het Zero-Emissiebussysteem, zoals beschreven 
 in artikel 11. 

Om het belang van de voorwaarden waaraan de concessie-

houder moet voldoen kracht bij te zetten, zal de overna-

meregeling ook bepalingen moeten bevatten die aangeven 

wat een ov-autoriteit doet wanneer niet aan deze voor-

waarden is voldaan. Anders gesteld, een ov-autoriteit moet 
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haar toezegging dat de concessiehouder het zero-emissie-

bussysteem na afloop van de concessie aan de opvolgende 

concessiehouder kan overdragen, kunnen intrekken op het 

moment dat de concessiehouder niet aan deze voorwaar-

den voldoet. Merk op dat deze mogelijkheid ten koste kan 

gaan van de zekerheid die de vervoerder (en zijn financier) 

ervaart wat de overname van het zero-emissiebussysteem 

betreft. Zolang de intrekkingsgronden binnen de directe 

invloedssfeer van de concessiehouder liggen kan hij een 

goede inschatting maken welk risico hij loopt, maar dat 

geldt bijvoorbeeld niet wanneer het reizigersoordeel een 

grond voor intrekking kan zijn. 

Artikel 4: Intrekking overnameverplichting

1.  De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk 
intrekken : 

 a.  voor Zero-Emissiebussen die in de praktijk niet goed blijken te functio-
neren – zoals gedefinieerd in artikel 5 lid 1 sub e – en voor zover de 
Concessiehouder dit niet voor het eind van de Concessie tot tevreden-
heid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

 b.  voor Laadinfrastructuur en Installaties die in de praktijk niet goed  
blijken te functioneren en voor zover de Concessiehouder dit niet voor 
het eind van de Concessie tot tevredenheid van de Concessieverlener 
heeft verholpen; en/of

 c.  voor onderdelen van het Zero-Emissiebussysteem waarbij niet is  
voldaan aan de onderhoudsverplichtingen zoals die voortvloeien uit 
artikel 6 en 7; en/of

 d.  indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving;  
en/of 

 e.  indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overname-
verplichting noopt.

2.  Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a tot en met c kan enkel van  
toepassing zijn indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het  
onmogelijk en/of onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere over-
namewaarde.

3.  Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond 
van lid 1 geeft hij de Concessiehouder – indien mogelijk – een redelijke 
termijn om de geconstateerde gebreken te herstellen.

2.4 Op te leveren informatie
Naast de voorwaarden genoemd in paragraaf 2.3 is het 

belangrijk dat de concessiehouder op verschillende 

momenten juiste en volledige informatie aanlevert met 

betrekking tot het over te nemen zero-emissiebussysteem, 

te weten:

 - Bij het aangaan van de overnameregeling zal de 

concessie houder aan de ov-autoriteit duidelijkheid  

moeten verschaffen over de leeftijd, samenstelling en 

aanschafprijs van de zero-emissiebussen en de locaties, 

kenmerken en realisatiekosten van de laadinfrastructuur 

die onder de regeling vallen. Aandachtspunt daarbij is dat 

de concessiehouder de juistheid van de aangeleverde 

informatie aan de hand van overeenkomsten, facturen 

e.d. weet te onderbouwen richting de ov-autoriteit (zie 

ook paragraaf 2.7 en 2.8) en dat de ov-autoriteit bepaalt 

of deze bewijsstukken te zijner tijd (al dan niet in aan-

gepaste of gecensureerde vorm) in het kader van de aan-

bestedingsprocedure voor de opvolgende concessie met 

geïnteresseerde vervoerders worden gedeeld. De 

concessie houder kan de ov-autoriteit onderbouwd  

verzoeken bepaalde bewijsstukken als bedrijfs-

vertrouwelijke informatie te behandelen en daarom  

niet te delen met geïnteresseerde vervoerders. De 

ov-autoriteit dient een dergelijk verzoek naar redelijkheid 

en billijkheid te behandelen.

 - Ten behoeve van de voorbereiding en tijdens de uit-

voering van de aanbestedingsprocedure zal de 

concessie houder naast de hiervoor genoemde infor-

matie in ieder geval ook informatie over inzethistorie, 

praktijkervaringen, (prestaties) en onderhoudshistorie 

van het zero-emissiebussysteem ten behoeve van  

geïnteresseerde vervoerders beschikbaar moeten stellen 

(zie verder paragraaf 2.8).

 - Rond de overdacht van het zero-emissiebussysteem zal 

de concessiehouder ten slotte informatie beschikbaar 

moeten stellen die de opvolgende concessiehouder in 

staat stelt om te (laten) bepalen hoe de staat van onder-

houd van het zero-emissiebussysteem zich verhoudt  

tot de verwachte waardeontwikkeling (zie verder  

paragraaf 2.9).

Artikel 5 richt zich op de informatie die een ov- autoriteit 

nodig heeft om (richting geïnteresseerde vervoerders) 

goed af te kunnen bakenen waar de over nameregeling 

betrekking op heeft en, rekening houdend met 

afschrijvings termijnen, welk bedrag naar verwachting  

met de overname gemoeid zal zijn. 
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Artikel 5: Basisgegevens over te nemen Zero-Emissiebussysteem

1.  Voor [datum] verstrekt de Concessiehouder met betrekking tot de Zero-Emissiebussen, [Batterijpakketten,] Laadinfrastructuur en Depots die onder de overname-
regeling vallen ten minste:

 a.  Een gespecificeerde opgave van de aankoopprijs van de Zero-Emissiebussen [exclusief Batterijpakketten] met kenteken, bouwjaar, datum eerste toelating en 
typeomschrijving, alsmede een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. De 
Concessiehouder onderbouwt de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van koopovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en een controleverklaring;

 b.  [Een gespecificeerde opgave van de aankoopprijs van de Batterijpakketten van de onder a. genoemde Zero-Emissiebussen, alsmede een berekening van de 
verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. De Concessiehouder onderbouwt de daadwerkelijke 
aankoopprijs aan de hand van koopovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en een controleverklaring;]

 c.  Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder per locatie gemaakte realisatiekosten van de Laadinfrastructuur, alsmede een berekening van 
de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. De Concessiehouder onderbouwt de realisatie-
kosten per locatie met aanneemovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en een controleverklaring;

 d.  Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder per Depot gemaakte realisatiekosten van de overige voor overname in aanmerking komende 
Installaties en de Inrichtingskosten met uitzondering van Installaties en Inrichtingskosten op locaties waarvan geen verklaring is ontvangen zoals bedoeld in 
artikel 14 lid 2, alsmede een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.  
De Concessiehouder onderbouwt de realisatiekosten per locatie met aanneemovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en een controleverklaring;

 e.  Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder per Depot verschuldigde huurprijs en bijkomende vaste lasten. De Concessiehouder onder-
bouwt de huurprijs en bijkomende vaste lasten per Depot met de door de Concessiehouder met de betreffende verhuurder gesloten huurovereenkomst, 
betaalbewijzen en een controleverklaring betreffende het terrein en de opstallen;

 f.  Een garantieverklaring van de leverancier(s) (of fabrikant(en)) van de Zero-Emissiebussen waarin deze verklaart (verklaren) dat de Zero-Emissiebussen [en de 
Batterijpakketten] in ieder geval gedurende de in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed zullen functioneren en dat strategische reserve-onder-
delen beschikbaar blijven. Met goed functioneren wordt verstaan dat in ieder jaar van de gegarandeerde inzetperiode een in de garantie vermelde minimum-
inzet van de Zero-Emissiebussen (uitgedrukt in dienstregelingsuren en -kilometers) mogelijk blijft, dit eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten 
vervangen zijn/worden uiterlijk op het moment dat hun in de garantie vermelde minimale inzetperiode eindigt;

 g.  Een garantieverklaring van de leverancier(s) (of fabrikant(en)) van de Energievoorziening, Laadinfrastructuur en Installaties waarin deze verklaart (verklaren) 
dat de Energievoorziening, Laadinfrastructuur en Installaties gedurende een in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed zullen functioneren en dat 
benodigde onderdelen beschikbaar blijven. 

 h.  Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en technische tekeningen van de verschillende onderdelen van het 
Zero-Emissiebussysteem;

 i.  Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 15 lid 1, het onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij het Zero-Emissiebussysteem zonder aanvul-
lende kosten voor de Concessieverlener en/of de opvolgende concessiehouder (of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde), op de 
overdrachtsdatum onbezwaard wordt overgedragen. Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder zo nodig alle medewerking van derden heeft verkregen en 
al het gene doet dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum het Zero-Emissie-
bussysteem aan de opvolgende concessiehouder (of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde) wordt overgedragen. 

2.  De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie binnen een door de Concessie-
verlener te bepalen termijn informatie over het over te nemen Zero-Emissiebussysteem, beschikbaar te stellen aan de Concessieverlener en/of Geïnteresseerden, 
indien de Concessieverlener van oordeel is dat het nodig dan wel wenselijk is dat Geïnteresseerden over deze informatie beschikken. Onder deze beschikbaar te 
stellen informatie vallen in ieder geval de informatie-elementen genoemd in Bijlage 5.

3.  De Concessieverlener bepaalt in hoeverre de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 als bedrijfsvertrouwelijk moet worden aangemerkt en derhalve alleen met goed-
keuring van de Concessiehouder beschikbaar wordt gesteld aan Geïnteresseerden. De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een onderbouwd verzoek 
indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 alleen in gecensureerde vorm of niet te delen met Geïnteresseerden, in welk geval de Concessieverlener in  
redelijkheid en billijkheid een afweging maakt tussen de belangen van de Concessiehouder en die van Geïnteresseerden. Het is in alle gevallen de 
verantwoordelijk heid van de Concessiehouder om met zijn leverancier(s) afspraken te maken over het beschikbaar stellen van de informatie genoemd in lid 1 en 2 
indien de Concessieverlener hierom verzoekt en met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

2.5  Borgen van onderhoud zero-emissiebussen
Een veel gehanteerde aanname bij berekeningen van even-

tuele meerkosten van de transitie naar zero-emissiebusver-

voer is dat batterij-elektrische bussen omdat hun aandrij-

ving minder aan slijtage onderhevig is, naar verwachting 

vijftien jaar ingezet kunnen worden tegenover de tien tot 

twaalf jaar waar bij dieselbussen van uit wordt gegaan. Op 

dit moment ontbreken nog ervaringscijfers of dit ook daad-

werkelijk het geval zal zijn. Het staat echter buiten kijf dat 

des te langer bussen ingezet moeten kunnen worden des 

te belangrijker het is dat deze goed onderhouden worden. 

Goed onderhoud is daarnaast belangrijk met het oog op de 

garanties van leveranciers met betrekking tot de kwaliteit 

en inzetbaarheid van de zero-emissiebussen en hun batte-

rijpakketten. Om deze garanties van toepassing te laten zijn, 

is het gebruikelijk dat de leverancier eist dat bussen en hun 

batterijpakketten volgens zijn instructies worden gebruikt 

en onderhouden, waarbij de vervoerder het voorgeschre-

ven onderhoudsschema volgt. Aandachtspunt daarbij is of 

de leverancier ook eist dat de zero-emissiebussen en hun 

batterijpakketten door een specifieke onderhoudspartij 

onderhouden worden, in welk geval het onderhoudscon-

tract eveneens onderdeel van de overnameregeling wordt 

(zie ook paragraaf 2.2). Er zijn verschillende argumenten 

aan te voeren waarom dit laatste wel of niet wenselijk kan 

zijn, te weten:

 - Enerzijds bevordert het opnemen van het onderhouds-

contract in de overnameregeling een gelijk speelveld bij 

een aanbesteding, omdat voor alle (potentiële) inschrij-

vers dezelfde voorwaarden en prijzen gelden. Daardoor 

wordt de concessiehouder een eventueel concurrentie-

voordeel ontnomen dat hij mogelijk zou genieten door 

het feit dat hij zelf al eerder een contract met deze 
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onderhoudspartij heeft afgesloten, terwijl zijn concur-

renten mogelijk te maken krijgen met gedwongen  

winkelnering. De kans dat een dergelijke situatie zich 

voordoet is niet denkbeeldig omdat het onderhouds-

contract veelal voorwaardelijk is voor een door de  

leverancier afgegeven prestatiegarantie van het zero-

emissiebus systeem.

 - Anderzijds ontneemt het opnemen van het onderhouds-

contract in de overnameregeling andere vervoerders 

(wellicht) de mogelijkheid om door een andere opzet en 

uitvoering van het onderhoud een kostenvoordeel te 

behalen dat zij kunnen inzetten om meer wensen van de 

ov-autoriteit in te vullen en zich op die manier positief 

van de concessiehouder en andere vervoerders te 

onderscheiden. 

Een overweging kan daarom zijn om het overnemen van 

het onderhoudscontract als optie aan te bieden. In dat 

geval maakt het onderhoudscontract geen deel uit van de 

overnameregeling, maar heeft een inschrijver wel de 

mogelijkheid om het onderhoud tegen vergelijkbare markt-

conforme voorwaarden als de concessiehouder uit te laten 

voeren en in aanmerking te komen voor de eventueel aan 

het onderhoudscontract gekoppelde prestatiegaranties 

van het zero-emissiebussysteem.

In paragraaf 2.3 is al opgemerkt dat het met het oog op de 

bruikbaarheid van bussen gedurende de volledige aange-

geven inzetperiode (vaak dus vijftien jaar) belangrijk is dat 

de opvolgende concessiehouder de zekerheid heeft dat 

(strategische) reserve-onderdelen gedurende de inzetperi-

ode verkrijgbaar blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de 

concessiehouder kan aantonen dat hij het onderhoud 

steeds conform de onderhoudsschema’s van de leverancier 

heeft uitgevoerd. Dit laatste kan een probleem zijn wanneer 

in één keer een groot aantal bussen wordt aangeschaft die 

(ongeveer) op hetzelfde moment instromen. In dat geval 

zal de concessiehouder met de leverancier moeten over-

leggen hoe het onderhoud met het oog op een efficiënte 

uitvoering in de tijd gespreid mag worden zonder dat dit 

ten koste van de afgegeven garanties gaat. Het spreekt 

daarbij voor zich dat de concessiehouder zowel de eventu-

ele afspraken met de leverancier hierover als de wijze 

waarop het onderhoud (door de onderhoudspartij) wordt 

uitgevoerd, goed moet documenteren. Gelet op het belang 

van goed inzicht in de wijze en staat van onderhoud van het 

zero-emissiebussysteem voor het doen van een goede 

inschrijving zal de concessiehouder deze informatie zowel 

ten behoeve van de aanbestedingsprocedure als bij de 

overdracht beschikbaar moeten stellen.

Artikel 6: Onderhoud Zero-Emissiebussen

1.  De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) onderhoudt de Zero-Emissiebussen, waaronder begrepen de Batterijpakketten, 
gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat garanties van de leverancier(s) als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub e van kracht blijven. Voor de Zero-Emissiebus-
sen geldt dat deze aan het einde van de Concessie in een staat verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal gereden kilometers , en wel zo 
dat voldaan kan worden aan de voorwaarden die de leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan hun garanties ten aanzien van hun minimale inzetperiode (zie 
artikel 5 lid 1 sub e). Desgevraagd stelt de Concessiehouder de (door de leverancier(s) voorgeschreven) onderhoudsschema’s voor de Zero-Emissiebussen en hun 
Batterijpakketten aan de Concessieverlener beschikbaar. De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) voert het onderhoud gedu-
rende de looptijd van de Concessie overeenkomstig deze onderhoudsschema’s uit.

2.  De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 1 in ieder geval op basis van: 
 a.  Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van de Zero-Emissiebussen en hun Batterijpakketten; 
 b.  Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s) van de Zero-Emissiebussen en hun Batterijpakketten; 
 c.  Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s) van de Laadinfrastructuur; en
 d.  Aanwijzingen van de Concessieverlener (zie lid 3) en/of toezichthoudende instanties.
3.  Indien en voor zover naar het oordeel van de Concessieverlener naleving van het onderhoudsschema of enige andere onderhoudsvoorschriften van de leveran-

cier(s) onvoldoende blijkt uit de onderhoudshistorie dan wel niet resulteert in het goed functioneren van de Zero-Emissiebussen en/of hun Batterijpakketten, tre-
den de Concessieverlener en de Concessiehouder met elkaar in overleg. Dit overleg resulteert in - door de Concessieverlener goedgekeurde - nieuwe, nadere 
afspraken betreffende onderhoud dat gedurende de looptijd van de Concessie door de Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 
moet worden verricht. 

4.  De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener (of een door de Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige) toeganke-
lijke administratie en registratie met betrekking tot:

 a.  het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan de Zero-Emissiebussen en hun Batterijpakketten;
 b.  de prestaties van de Zero-Emissiebussen in ieder geval waar het gaat om het aantal gereden kilometers en energieverbruik;
 c.  de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de SoH-waarde.
5.  De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand dan wel inspec-

ties hierop te laten uitvoeren (zie ook artikel 8). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht, voor het einde van de Concessie een door Concessie-
verlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het onderhoud en de mate van een eventuele 
onderhoudsachterstand. 

6.  De opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende concessie de Zero-Emissiebussen te inspecteren (zie artikel 10). Als sprake 
is van achterstallig onderhoud en/of noodzakelijk herstel van schades, maken de Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder gezamenlijk afspraken 
over de manier waarop dit wordt opgelost. 
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2.6  Borgen van onderhoud energievoorziening, 
laadinfrastructuur en installaties

Bij het onderhoud van de energievoorziening, laadinfra-

structuur en installaties gelden in feite dezelfde aandachts-

punten als bij het onderhoud van de zero-emissiebussen. 

Ook hier is het van belang dat de energievoorziening, laad-

infrastructuur en installaties aantoonbaar op de juiste 

manier zijn onderhouden opdat de energievoorziening, 

laadinfrastructuur en installaties ook na overdracht goed 

blijven functioneren en de door leveranciers afgegeven 

garanties van kracht blijven. 

Artikel 7:  Onderhoud Energievoorziening, Laadinfrastructuur en  
Installaties

1.  De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 
onderhoudt de Energievoorziening, de Laadinfrastructuur en de Installa-
ties gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat garanties van de 
leverancier(s) als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub f van kracht blijven. Des-
gevraagd stelt de Concessiehouder de (door de leverancier(s) voor-
geschreven) onderhoudsschema’s voor de Energievoorziening, de Laad-
infrastructuur en de Installaties aan de Concessieverlener beschikbaar.  
De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 
voert het onderhoud gedurende de looptijd van de Concessie overeen-
komstig deze onderhoudsschema’s uit.

2.  De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener 
dan wel een door de Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke  
deskundige toegankelijke administratie en registratie met betrekking tot 
het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan de Energie-
voorziening, Laadinfrastructuur en de Installaties. 

3.  De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 
onderhoudt de Energievoorzieningen, Laadinfrastructuur en de Installaties 
zodanig dat hun staat van onderhoud aan het einde van de Concessie 
zodanig is dat, rekening houdend met normale slijtage, voldaan kan  
worden aan de voorwaarden die de leverancier(s) heeft (hebben)  
verbonden aan hun garanties ten aanzien van hun minimale inzetperiode 
(zie artikel 5 lid 1 sub f). 

4.  De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de 
Concessie, tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand 
dan wel inspectie hierop te laten uitvoeren (zie ook artikel 8). Voorts zal, 
indien de Concessieverlener dit gewenst acht, voor het einde van de  
Concessie een door de Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke 
deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van 
het onderhoud en de mate van een eventuele onderhoudsachterstand.

5.  De opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de 
opvolgende concessie de Energievoorziening, de Laadinfrastructuur en de 
Installaties te inspecteren (zie artikel 10). Als sprake is van achterstallig 
onderhoud, maken de Concessiehouder en de opvolgende concessie-
houder gezamenlijk afspraken over de manier waarop dit wordt opgelost. 

2.7 Assetmanagement
Een vraag in relatie tot de overnameregeling is in hoeverre 

een ov-autoriteit tijdens de looptijd van de concessie een 

toezichthoudende rol moet vervullen waar het gaat om het 

beheer en onderhoud van het zero-emissiebussysteem. 

Enerzijds is een ov-autoriteit belanghebbende in de zin dat 

het (ook) in het belang van de ov-autoriteit is dat de ver-

schillende onderdelen van het zero-emissiebussysteem 

gedurende de gegarandeerde inzetperiode daadwerkelijk 

inzetbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan namelijk de 

continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar komen en/

of kan het versneld moeten afschrijven van onderdelen van 

het zero-emissiebussysteem leiden tot financiële tegenval-

lers voor de concessiehouder en mogelijk ook voor de 

ov-autoriteit als deze zich genoodzaakt ziet deze financiële 

tegenvallers (deels) te compenseren teneinde de continuï-

teit van het openbaar vervoer te waarborgen. Door perio-

diek steekproefsgewijs de staat van onderhoud van assets 

in relatie tot hun waardeontwikkeling te (laten) controleren 

kan een ov-autoriteit eventuele onaangename verrassin-

gen voorkomen.

Anderzijds zal een ov-autoriteit ervoor willen waken partij 

te worden bij mogelijke discussies tussen concessiehouder 

en leverancier en/of tussen concessiehouder en opvol-

gende concessiehouder over bijvoorbeeld de uitvoering of 

staat van onderhoud van (onderdelen van) het zero-emis-

siebussysteem in relatie tot garantievoorwaarden respec-

tievelijk de overnameprijs. Een actieve rol van de ov-autori-

teit op het gebied van assetmanagement kan ertoe leiden 

dat de concessiehouder de ov-autoriteit (mede)verant-

woordelijk stelt voor eventueel achterstallig onderhoud.

Kiest een ov-autoriteit ervoor om hierbij zelf geen actieve 

rol te vervullen, dan is het niet noodzakelijk om bepalingen 

op het gebied van assetmanagement in de overnamerege-

ling op te nemen (het blijft dan onverminderd belangrijk dat 

de ov-autoriteit ervoor zorgt dat zij bij de start van de aan-

bestedingsprocedure beschikt over de volledige onder-

houdshistorie die zij aan geïnteresseerde vervoerders 

beschikbaar kan stellen). Kiest de ov-autoriteit daarentegen 

voor een actieve rol op het gebied van assetmanagement, 

dan kan gekozen worden voor opname van onderstaand 

artikel in de overnameregeling. In de aanbestedingsdocu-

menten zelf kan de ov-autoriteit aangeven hoe zij het 

assetmanagement invult en wat zij hierbij van de conces-

siehouder verwacht.
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Artikel 8: Tussentijdse inspecties Zero-Emissiebussysteem

1.  Op verzoek van de Concessieverlener kan de technische staat van het 
Zero-Emissiebussysteem op meerdere momenten gedurende de looptijd 
van de Concessie door (een) deskundige(n) worden geïnspecteerd (zie ook 
artikel 6 lid 6 en artikel 7 lid 4).

2.  Op verzoek van de Concessieverlener kan de informatie en documentatie 
over het Zero-Emissiebussysteem door (een) deskundig(en) op juistheid en 
volledigheid worden gecontroleerd (zie ook artikel 6 en 7).

3.  Indien op grond van lid 1 blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud 
dan wel noodzakelijk herstel van schade zal de Concessiehouder op  
verzoek van de Concessieverlener een verbeterplan opstellen waarin de 
Concessiehouder beschrijft op welke wijze de geconstateerde tekort-
komingen gedurende de looptijd van de Concessie worden weggewerkt en 
waaruit blijkt dat de Concessiehouder kan voldoen aan de voorwaarden die 
de betreffende leverancier heeft verbonden aan zijn garanties ten aanzien 
van de minimale inzetperiode (zie artikel 5 lid 1 sub e en f). 

4.  De kosten voor de deskundige(n), als bedoeld in lid 1 en lid 2, komen voor 
rekening van de Concessieverlener. 

2.8 Medewerking aanbesteding
Om in geval van een overnameregeling als concessieverle-

ner een gelijk speelveld bij de aanbesteding van de opvol-

gende concessie zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, 

is het belangrijk dat de concessiehouder zijn volledige 

medewerking verleent aan de voorbereiding en uitvoering 

van de aanbestedingsprocedure. Die medewerking omvat 

in ieder geval:

 - Het beschikbaar stellen van alle informatie die potentiële 

inschrijvers nodig hebben om zich een goed beeld te 

kunnen vormen van kenmerken, prestaties en staat van 

onderhoud van het over te nemen zero-emissiebussys-

teem. Potentiële inschrijvers moeten zich namelijk een 

goed beeld kunnen vormen van de inzetbaarheid van de 

verschillende onderdelen van het zero-emissiebussys-

teem tijdens hun resterende gegarandeerde inzetperi-

ode, teneinde de afweging te kunnen maken of zij al dan 

niet op de aanbesteding inschrijven (zie bijlage 5 voor 

een overzicht van de informatie die in dat kader (moge-

lijk) beschikbaar moet worden gesteld). Omdat 

zero-emissiebussen anders in elkaar zitten dan diesel- 

en gasbussen, is beschikbaarheid van prestatiegegevens 

belangrijk voor potentiële inschrijvers. 

 - Het bieden van de mogelijkheid aan potentiële inschrij-

vers om de zero-emissiebussen en laadinfrastructuur te 

schouwen. Belangrijk daarbij is dat:

 -  de ov-autoriteit zelf een of enkele exemplaren van alle 

typen zero-emissiebussen voor de schouw aanwijst 

en de concessiehouder deze voertuigen ook daad-

werkelijk opstelt;

 -  in ieder geval alle niet-openbare locaties waar laad-

infrastructuur is geplaatst in de schouw worden mee-

genomen;

 -  potentiële inschrijvers voldoende tijd krijgen voor de 

visuele inspectie van zero-emissiebussen, laadinfra-

structuur en, indien van toepassing, depots, zodat de 

ov-autoriteit niet het verwijt krijgt dat tijdens de aan-

bestedingsprocedure onvoldoende gelegenheid is 

geboden voor deze visuele inspectie. In dat kader is 

het belangrijk dat potentiële inschrijvers de mogelijk-

heid krijgen om ook het dak en de onderzijde van de 

voertuigen te inspecteren en dat luiken, klepjes, et 

cetera (op verzoek) geopend worden. 

 - Het tijdig, juist en volledig beantwoorden van vragen 

over de over te nemen zero-emissiebussen, laadinfra-

structuur en, indien van toepassing, depots, die potenti-

ele inschrijvers tijdens de aanbestedingsprocedure stel-

len. Het is belangrijk om hierover als ov-autoriteit vooraf 

goede afspraken met de concessiehouder te maken en 

hem tijdig te informeren over de planning van de aanbe-

stedingsprocedure zodat de concessiehouder weet 

wanneer hij mensen moet vrijhouden voor het beant-

woorden van de vragen.

Gelet op het belang dat hij zelf bij de overnameregeling 

heeft, ligt het daarbij niet voor de hand dat de concessie-

houder kosten voor zijn medewerking aan de aanbeste-

dingsprocedure bij de ov-autoriteit in rekening mag bren-

gen.

Artikel 9: Schouw Zero-Emissiebussysteem

1.  Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie stelt  
de Concessiehouder gedurende ten minste 3 dagdelen (op door de 
Concessieverlener, na overleg met de Concessiehouder, te bepalen 
momenten) Zero-Emissiebussen die in aanmerking komen voor overdracht 
beschikbaar om te kunnen worden geschouwd door Geïnteresseerden en 
geeft de Concessiehouder Geïnteresseerden op deze dagdelen toegang tot 
de Depots (als bepaald in artikel 2). 

2.  De Concessieverlener wijst per type Zero-Emissiebus willekeurig enkele 
voertuigen aan om te kunnen worden geschouwd. 

3.  De Concessiehouder stelt de Zero-Emissiebussen op een dusdanige wijze 
op, dat ook de bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor 
inspectie. De Concessiehouder opent luiken, klepjes et cetera en schakelt 
boordsystemen (bijvoorbeeld deurbediening en klimaatregeling) in als een 
Geïnteresseerde daar tijdens de schouw om verzoekt. 

4.  De Concessiehouder biedt Geïnteresseerden de mogelijkheid om de op 
een locatie voor overname in aanmerking komende Energievoorziening, 
Laadinfrastructuur en Installaties te schouwen en vragen te stellen over het 
functioneren van de Energievoorziening, Laadinfrastructuur en Installaties. 
Indien Geïnteresseerden hierom verzoeken demonstreert de Concessie-
houder de werking van de Laadinfrastructuur en/of Installaties. 

5.  Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van 
de Concessiehouder. 

6.  De Concessieverlener kan besluiten tot het organiseren van extra bijeen-
komsten met hetzelfde doel als in lid 1 tot en met 4is beschreven, indien de 
Concessieverlener dit redelijkerwijs nodig acht. De Concessiehouder is 
verplicht om hieraan mee te werken.
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2.9 Waardebepaling en waardebijstelling
De wijze waarop de overnamewaarde van het zero-emis-

siebussysteem wordt bepaald is een belangrijk onderdeel 

van de overnameregeling. Factoren die hierbij een rol spe-

len zijn:

 - De aanschafprijzen/realisatiekosten: Deze dienen door 

de concessiehouder onderbouwd te worden aan de 

hand van betaalbewijzen en facturen en voorzien te wor-

den van een controleverklaring van een onafhankelijke 

accountant. Het is daarbij belangrijk dat een ov-autoriteit 

vooraf duidelijk aangeeft welke onderdelen van het 

zero-emissiebussysteem (zero-emissiebussen en hun 

batterijpakketten, energievoorziening, laadinfrastructuur 

en eventueel depots en installaties) wel en welke niet 

onder de overnameregeling vallen en daarmee wel of 

niet worden meegenomen bij de bepaling van de over-

namewaarde. Ook zal moeten worden aangegeven of en 

op welke wijze eventuele vervangingsinvesteringen, 

zoals de vervanging van batterijpakketten, in de aan-

schafprijzen/realisatiekosten meegenomen mogen wor-

den dan wel of deze investeringen geacht worden 

onderdeel te zijn van de onderhoudskosten. Zoals in 

paragraaf 2.2 aangegeven heeft een ov-autoriteit wat de 

opname van de (vervanging van) batterijpakketten in een 

overnameregeling betreft in principe drie opties, name-

lijk: 

 -  Zowel de initiële als de vervangingsinvesteringen zijn 

onderdeel van de overnameregeling.

 -  De initiële investeringen zijn onderdeel van de overna-

meregeling, terwijl de vervangingsinvesteringen 

geacht worden te zijn meegenomen bij de onder-

houdskosten.

 -  Zowel de initiële als de vervangingsinvesteringen val-

len buiten de overnameregeling.

 - Eventuele subsidie- en/of fiscale regelingen waarop de 

concessiehouder bij de aanschaf/realisatie met succes 

een beroep heeft gedaan: Enerzijds gaat het hierbij om 

(Europese) aanschafsubsidies, zoals op dit moment de 

Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUK-ZEbus), 

en anderzijds om fiscale regelingen zoals op dit moment 

de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen (Vamil). OV-autoriteiten 

zullen duidelijk moeten aangeven of de financiële voor-

delen van deze regelingen voor de concessiehouder in 

mindering moeten worden gebracht op de aanschafprijs/

realisatiekosten en daarmee de overnamewaarde dan 

wel of een vervoerder moet aantonen dat en op welke 

wijze hij dit financiële voordeel in zijn inschrijving voor de 

aanbesteding heeft verwerkt.

 - De afschrijvingsperiode: Eerder is al aangegeven dat de 

veronderstelling bij de transitie naar zero-emissiebusver-

voer is dat zero-emissiebussen zelf ten minste vijftien 

jaar inzetbaar zijn. Een ov-autoriteit kan ervoor kiezen 

om deze periode als afschrijvingsperiode te hanteren. 

Alternatief is om de afschrijvingsperiode te koppelen aan 

de door de leverancier gegarandeerde inzetperiode van 

de zero-emissiebussen, eventueel met een maximum 

van bijvoorbeeld vijftien jaar.  

Omdat de (gegarandeerde) inzetperiode voor batterij-

pakketten op dit moment nog veel korter is dan die voor 

de zero-emissiebussen zelf, moeten de batterijpakketten 

dus tussentijds vervangen en/of gereviseerd worden. 

Wanneer de batterijpakketten onderdeel van de overna-

meregeling zijn, betekent dit dat hiervoor een kortere 

afschrijvingsperiode van toepassing is. Op dit moment 

lijken vervoerders te kunnen volstaan met een eenmalige 

vervanging van de batterijpakketten tijdens een inzetpe-

riode van de zero-emissiebussen van vijftien jaar, wat 

neer zou komen op een afschrijvingsperiode van 7,5 jaar 

(linkerfiguur met in blauw lineaire afschrijving van de 

zero-emissiebus exclusief batterijpakketten in 15 jaar met 

daarbovenop in rood de afschrijving van de batterijpak-

ketten over een kortere periode). Wat voorkomen moet 

worden is dat de initiële investering in de batterijpakket-

ten over een periode van vijftien jaar afgeschreven wordt, 

terwijl de (opvolgende) concessiehouder de extra kosten 

voor vervanging/revisie van deze batterijpakketten 

draagt, omdat in dat geval de overdrachtswaarde te hoog 

wordt vastgesteld (namelijk inclusief de boekwaarde van 

batterijpakketten die mogelijk al vervangen zijn zoals 

weergegeven in de rechterfiguur). Ingeval de vervanging 

van de batterijpakketten deel uitmaakt van de aanschaf-

prijs, dan levert het afschrijven van deze aanschafprijs 

over de gegarandeerde inzetperiode van de zero-emis-

siebussen geen financieel voor- of nadeel voor de 

(opvolgende) concessiehouder op. 

 - De wijze van afschrijving: Veel ov-autoriteiten kiezen 

ervoor om de aanschafprijs/realisatiekosten van het 

zero-emissiebussysteem (eventueel gecorrigeerd voor 

de restwaarde) gedurende de gegarandeerde inzetperi-

ode lineair af te schrijven om zo de kapitaallasten van het 

zero-emissiebussysteem gelijkmatig over de afschrij-

vingsperiode te spreiden. Consequentie van deze 

afschrijvingsmethode is dat de boekwaarde hoger zal 

zijn dan de marktwaarde, wat geen probleem is zolang 

het zero-emissiebussysteem gedurende de gehele 

afschrijvingsperiode voor de uitvoering van de concessie 

en opvolgende concessie ingezet kan worden, maar 

5  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/spuk-zebus
6  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
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zoals eerder aangegeven is die zekerheid er op dit 

moment nog niet.  

Alternatief is om het zero-emissiebussysteem degressief 

af te schrijven (met een maximum van 20% per jaar), in 

welk geval de ontwikkeling van de boekwaarde meer in 

lijn met die van de marktwaarde zal liggen, maar de 

afschrijvingskosten tijdens de eerste jaren van de 

afschrijvingsperiode hoger zijn. Die hogere afschrijvings-

kosten hebben nadelige gevolgen voor de hoeveelheid 

openbaar vervoer die de concessiehouder die het 

zero-emissiebussysteem heeft aangeschaft, kan aanbie-

den. De opvolgende concessiehouder kan juist meer 

openbaar vervoer bieden, maar dan wel tot het moment 

waarop het zero-emissiebussysteem moet worden ver-

vangen, want daarna wordt hij met dezelfde hogere 

afschrijvingskosten voor het vervangende systeem 

geconfronteerd als zijn voorganger. 

Lineaire afschrijving past hierom bij de essentie van de 

overnameregeling, namelijk een gelijkblijvend kosten-

niveau en een zo gelijkblijvend mogelijk dienstregelings-

niveau. Als het onderhoudscontract (optioneel) overge-

nomen dient te worden, kan een licht degressieve 

afschrijving de oplopende onderhoudstarieven juist 

compenseren. Het is aan de ov-autoriteit om hierin een 

weloverwogen keuze te maken.

 - De restwaarde na afloop van de afschrijvingsperiode: 

Hierbij is de keuze of de aanschafprijs/realisatiekosten 

volledig tijdens de afschrijvingsperiode mogen/moeten 

of dat de concessiehouder met een bepaalde restwaarde 

mag/moet rekenen. De vraag daarbij is of de opvolgende 

concessiehouder ook kans zal zien om deze restwaarde 

te verzilveren. Wanneer dit niet het geval is, valt de over-

namewaarde van het zero-emissiebussysteem te hoog 

uit en wordt de opvolgende concessiehouder met 

hogere afschrijvingskosten geconfronteerd. Om dit laat-

ste te voorkomen wordt de restwaarde veelal op nul 

gesteld.

 - Eventuele correctie voor achterstallig onderhoud: In de 

overnameregeling zal ook aangegeven moeten worden 

of en hoe bij de bepaling van de overnamewaarde wordt 

omgegaan met een eventuele onderhoudsachterstand. 

Normaliter wordt de concessiehouder eerst in de gele-

genheid gesteld om deze onderhoudsachterstand weg 

te werken. Is hij daartoe niet bereid of slaagt hij daar niet 

tijdig in, dan wordt de onderhoudsachterstand in geld 

uitgedrukt (bijvoorbeeld in de vorm van de kosten die 

een andere partij moet maken om de onderhoudsach-

terstand weg te werken) en in mindering gebracht op de 

boekwaarde.

 - Eventuele correctie voor bovengemiddelde inzet van de 

zero-emissiebussen: Bij een bovengemiddelde inzet kan 

een correctie plaatsvinden op de overnamewaarde. In de 

overnameregeling moet dan wel zijn opgenomen van 

welk gemiddeld kilometrage een ov-autoriteit uitgaat en 

welke aftrek zij hanteert wanneer de daadwerkelijke inzet 

hoger is dan dit gemiddelde. En zoals eerder aangegeven 

dient in het meerwerktarief rekening te worden gehou-

den met deze eventuele correctie op de overname-

waarde.

 - Eventuele correctie voor benedengemiddelde SoH-

waarde van de batterijpakketten: Bij een bovengemid-

delde degradatie van de prestaties van de batterijpakket-

ten kan een correctie plaatsvinden vanwege de State of 

Health (SoH) waarde van de batterijpakketten. Ook hier-

voor geldt dat een ov-autoriteit in de overnameregeling 

dan wel moet opnemen van welke gemiddelde degrada-

tie zij uitgaat in termen van de SoH-waarde die zij mini-

maal verwacht na een bepaalde inzetperiode van de bat-

terijpakketten.

€?
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Artikel 10: Eindinspecties Zero-Emissiebussysteem

1. De Concessiehouder verleent medewerking aan inspectie van de techni-
sche staat van het Zero-Emissiebussysteem (door (een) deskundige(n)): 
 a.  Op verzoek van de Concessieverlener (zie ook artikel 6 lid 5 en artikel 7 

lid 4), na overleg met de Concessiehouder, ten behoeve van de aanbe-
steding en/of implementatie van de opvolgende concessie. 

 b.  Op verzoek van de opvolgende concessiehouder (zie ook artikel 6 lid 6 
en artikel 7 lid 5) tijdens de implementatie. De inspectie vindt plaats na 
overleg met de Concessiehouder en indien van toepassing in afstem-
ming met de inspectie door of namens de Concessieverlener zoals 
bedoeld onder a. 

 c.  In het weekend van de overdracht, waarin een inspectie/schadeschouw 
plaatsvindt door of namens de opvolgende concessiehouder en indien 
deze dit wenst de Concessieverlener (en in voorkomend geval de aan-
vullende onafhankelijke deskundigen als bedoeld in het derde en vierde 
lid).

2.  Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de opvolgende 
concessiehouder verleent de Concessiehouder medewerking aan contro-
les van de informatie en documentatie over (de staat van onderhoud van) 
het Zero-Emissiebussysteem op juistheid en volledigheid, te weten: 

 a.  In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien 
de Concessieverlener hierom verzoekt;

 b.  Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de 
opvolgende concessiehouder hierom verzoekt.

3.  Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde 
inspecties van invloed zijn op de overnamewaarde als bedoeld in artikel 11, 
wijzen de Concessiehouder, de opvolgende concessiehouder en de Con-
cessieverlener ieder voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige 
aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om 
te bepalen of de technische staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid 
van informatie en documentatie over (de staat van onderhoud van) het 
Zero-Emissiebussysteem aanleiding geven voor een vermindering van de 
overnamewaarde van de betreffende onderdelen van het Zero-Emissiebus-
systeem op het moment van overdracht.

4.  Indien blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud dan wel noodzakelijk 
herstel van schade, zoals bedoeld in artikel 6 lid 5 en artikel 7 lid 5, wordt de 
Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit toelaat, in de gelegen-
heid gesteld dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de 
Concessiehouder deze onderhoudsachterstand en schades niet voor het 
einde van de Concessie heeft weggewerkt/hersteld en/of in het weekend 
van overdracht blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud en/of nood-
zakelijk herstel van schades, dan worden het bedrag dat aan onderhouds- 
en (schade)herstelwerkzaamheden nodig is om de onderhoudsachter-
stand/schades aan de betreffende onderdelen van het 
Zero-Emissiebussysteem weg te werken teneinde deze onderdelen in een 
bij hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te brengen, in minde-
ring gebracht op de overnamewaarde van de betreffende onderdelen van 
het Zero-Emissiebussysteem. De Concessieverlener bepaalt de hoogte van 
dit bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen 
genoemd in lid 3.

5.  Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, 
dan is het oordeel van de door de Concessieverlener aangewezen onaf-
hankelijke deskundige bepalend.

Artikel 11: Overnamewaarde Zero-Emissiebussysteem

1.  De overnamewaarde van het Zero-Emissiebussysteem wordt als volgt door 
de Concessieverlener bepaald: 

 a.  Zero-Emissiebussen [inclusief/exclusief Batterijpakketten]: Aanschaf-
waarde zoals opgenomen in bijlage 2 - afschrijving - mogelijke onder-
houdsachterstand - correctie kilometerstand. 

 b.  [Batterijpakketten: Aanschafwaarde zoals opgenomen in bijlage 2 –  
correctie benedengemiddelde SoH-waarde.]

 c.  Energievoorziening en Laadinfrastructuur: Aanschafwaarde zoals 
opgenomen in bijlage 3 - afschrijving - mogelijke onderhoudsachter-
stand.

 d.  Niet vervoerder-specifieke telematica: Aanschafwaarde zoals opgeno-
men in bijlage 2 - afschrijving - correctie inbouwkosten.

 e.  Installaties op Depots: Waarde bij aanvang van de Concessie zoals 
opgenomen in bijlage 3 - afschrijving - mogelijke onderhoudsachter-
stand.

 f.  Inrichtingskosten Depots: Inrichtingskosten zoals opgenomen in bijlage 
3 - afschrijving - mogelijke onderhoudsachterstand.

2.  De aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat is betaald voor de 
Zero-Emissiebussen [in- en exclusief Batterijpakketten], de Energievoorzie-
ning en Laadinfrastructuur, de Niet vervoerder-specifieke telematica en de 
Installaties, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief 
de definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met 
de leverancier(s) van de Zero-Emissiebussen, de Energievoorziening en 
Laadinfrastructuur, de Niet vervoerder-specifieke telematica en de Installa-
ties. Eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de leveran-
cier(s) aan de Concessiehouder en/of eventuele subsidies dan wel fiscale 
regelingen waarvoor de Concessiehouder vanwege de aanschaf van 
(onderdelen van) het Zero-Emissiebussysteem in aanmerking komt, wor-
den verrekend met de aanschafwaarde van de Zero-Emissiebussen en/of 
Batterijpakketten, de Energievoorziening en Laadinfrastructuur, de Niet 
vervoerder-specifieke telematica en de Installaties waarvoor de korting/
compensatiebetaling, de subsidie en/of het fiscale voordeel is verkregen.

3.  De Concessiehouder onderbouwt de aanschafwaarde van de Zero-Emis-
siebussen, de Energievoorzieningen en Laadinfrastructuur, de Niet ver-
voerder-specifieke telematica en de Installaties en de Inrichtingskosten als 
bedoeld in lid 2 sub f aan de hand van facturen en betaalbewijzen die ver-
gezeld gaan van een controleverklaring. Hiertoe krijgt (krijgen) de Conces-
sieverlener en/of de accountant voor zover nodig voor het verkrijgen van 
voldoende onderbouwing van de aanschafwaarde van de Zero-Emissie-
bussen, de Energievoorziening en Laadinfrastructuur, de Niet vervoer-
der-specifieke telematica en de Installaties en de Inrichtingskosten inzage 
in de administratie van de Concessiehouder dan wel andere relevante par-
tijen.

4.  De afschrijving van het Zero-Emissiebussysteem wordt bepaald door mid-
del van lineaire afschrijving van de aanschafwaarde: 

 a.  Zero-Emissiebus: In de door de leverancier gegarandeerde inzetperiode 
van de Zero-Emissiebus (zie artikel 5 lid 1 sub e) [met een maximum van 
@@ jaar gemeten vanaf <datum>] met een restwaarde van [nul (0) euro].

 b.  Batterijpakketten: In de door de leverancier gegarandeerde inzetperi-
ode van de Batterijpakketten(zie artikel 56 lid 1 sub e) [met een maxi-
mum van @@ jaar gemeten vanaf <datum>] met een restwaarde van [nul 
(0) euro];

 c.  Energievoorziening en Laadinfrastructuur in de openbare ruimte: Over-
eenkomstig de termijn uit sub a [of een termijn van @@ jaar gemeten 
vanaf <datum>] met een restwaarde van [nul (0) euro].

 d.  Energievoorzieningen en Laadinfrastructuur op Depots: Overeenkom-
stig de termijn uit sub a [of een termijn van @@ jaar gemeten vanaf 
<datum>] met een restwaarde van [nul (0) euro].
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2.10 Eigendomsoverdracht
Ten slotte moet de overnameregeling ingaan op de feite-

lijke overdracht van het zero-emissiebussysteem. Vanuit 

het oogpunt van de concessiehouder is daarbij van belang 

dat in de overnameregeling is opgenomen dat de over-

dracht pas plaatsvindt nadat de opvolgende concessiehou-

der aan alle financiële verplichtingen voldaan heeft. Voor 

de concessieverlener is het echter belangrijk dat een even-

tueel geschil tussen de concessiehouder en de opvolgende 

concessiehouder aangaande de eigendomsoverdracht de 

continuïteit van het openbaar vervoer niet in gevaar brengt. 

In dat kader is het onder meer van belang dat de concessie-

houder:

 - het zero-emissiebussysteem in een goede staat van 

onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden 

op basis van leeftijd en gebruik overdraagt;

 - alle bij het zero-emissiebussysteem behorende bedrijfs-

informatie en documentatie, zoals de onderhouds-

historie, eventuele aanpassingen aan bussen en/of  

laadinfrastructuur, handboeken, schadehistorie, brand-

stofverbruik en kilometrages, volledig en tijdig aanlevert;

 - met de opvolgende concessiehouder afspraken maakt 

over de beschikbaarheid van testbussen tijdens de 

implementatieperiode zodat de opvolgende concessie-

houder kennis kan opdoen van het materieel;

 - met de opvolgende concessiehouder afspraken maakt 

over het moment waarop deze kan starten met de  

vervanging van vervoerder-specifieke apparatuur in de 

bussen en het eventueel overspuiten/herbestickeren  

van het exterieur. 

Wat dit laatste betreft zal in de overnameregeling moeten 

worden aangegeven in welke periode de vervanging kan 

plaatsvinden en in hoeverre de kosten en eventuele 

gederfde inkomsten door de ov-autoriteit worden gecom-

penseerd. Belangrijk daarbij is te realiseren dat de bepalin-

gen die een ov-autoriteit hierover in de overnameregeling 

opneemt van invloed kunnen zijn op de mate waarin bij de 

aanbesteding van de opvolgende concessie sprake is van 

een gelijk speelveld.

Wat de eerste punten betreft is het belangrijk dat de  

overnameregeling bepalingen bevat die voorzien in een 

onafhankelijke inspectie van het zero-emissiebussysteem 

op juistheid en volledigheid van informatie en documenta-

tie en op de technische staat. Zoals in paragraaf 2.9 

beschreven, kan de inspectie op de technische staat leiden 

tot een verlaging van de overnamewaarde op het moment 

dat de onafhankelijke deskundige een onderhoudsachter-

stand constateert. Gelet op de mogelijke impact is het 

raadzaam om in de overnameregeling te beschrijven hoe in 

geval van een dergelijke constatering wordt gehandeld 

Artikel 11: Overnamewaarde Zero-Emissiebussysteem (vervolg)

 e.  Niet vervoerder-specifieke telematica: Overeenkomstig de in bijlage 2 
opgenomen afschrijvingstermijn per activum (gemeten vanaf [datum]) 
met een restwaarde van [nul (0) euro]. In de meeste gevallen betreft dit 
een langere termijn dan de door de leverancier gegarandeerde garan-
tieperiode. Ter borging van het level playing field wordt er een correctie 
naar beneden toegepast op de vastgestelde overnamewaarde ter 
grootte van [€ 1.500] per voertuig. Dit ter compensatie van de te ver-
wachten inbouwkosten die de opvolgende concessiehouder maakt na 
overname.

 f.  Installaties: Overeenkomstig de termijn en met een restwaarde zoals 
genoemd in bijlage 3.

 g.  Inrichtingskosten Depots: Overeenkomstig de termijn en met de rest-
waarde zoals genoemd in bijlage 3.

5.  Een eventuele onderhoudsachterstand wordt in mindering gebracht op de 
overnamewaarde van (de betreffende onderdelen van) het Zero-Emissie-
bussen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 4.

6.  Indien de Zero-Emissiebussen gezien hun leeftijd en kilometerstand 
bovengemiddeld zijn ingezet vindt er een correctie op de overnamewaarde 
plaats, en wel als volgt:

 a.  Zero-Emissiebussen zijn bovengemiddeld ingezet indien het daadwer-
kelijke kilometrage van een Zero-Emissiebus het gemiddelde van 
[@@.000 kilometer] per jaar tot het moment van overdracht over-
schrijdt. 

 b.  Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van [€ 0,15] per kilo-
meter voor het aantal kilometers waarmee de daadwerkelijke kilome-
trage de gemiddelde kilometrage, zoals bedoeld onder sub a, over-
schrijdt.

7.  Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van de Batterijpak-
ketten vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als 
volgt:

 a.  De degradatie van batterijpakketten is bovengemiddeld indien de SoH-
waarde van de Batterijpakketten met meer dan [x%] per jaar is afgeno-
men ten opzichte van de waarde bij aanschaf.

 b.  Bij bovengemiddelde degradatie vindt een aftrek plaats van [€ @@@] per 
procentpunt waarmee de SoH-waarde extra is afgenomen ten opzichte 
van het percentage genoemd onder a.
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(hoor-wederhoor en mogelijkheid tot herstel) alvorens tot 

een waardevermindering over te gaan. Belangrijk daarbij is 

dat een eventueel geschil over de technische staat de con-

tinuïteit van het openbaar vervoer niet in gevaar brengt. 

Artikel 12: Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang

1.  De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die 
nodig zijn met het oog op een vloeiende concessieovergang, in de zin dat 
Reizigers op geen enkele wijze nadeel ondervinden van de overdracht van 
het Zero-Emissiebussysteem doordat de Concessiehouder tot het einde 
van de Concessie en de opvolgende concessiehouder vanaf de start van de 
opvolgende concessie kan beschikken over een werkend Zero-Emissie 
bussyteem.

2.  De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de opvolgende concessie-
houder om te zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de 
Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder niet tot overeen-
stemming komen over de te nemen maatregelen of de uitvoering daarvan, 
dan geeft de Concessieverlener hierover een bindend advies. 

3.  De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de 
opvolgende concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 
6 en 7) die nodig is voor, of bij kan dragen aan een goede overdracht van 
het Zero-Emissiebussysteem van de Concessiehouder naar de opvolgende 
concessie houder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 a.  de informatie die in de aanbesteding wordt verstrekt door de 
Concessie houder om een gelijk speelveld te creëren, en 

 b.  de informatie die in de implementatieperiode wordt verstrekt aan de 
opvolgende concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het 
Zero-Emissiebussysteem vanuit het oogpunt van een vloeiende 
concessie overgang;

  beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de 
Concessieverlener.

4.  De Concessiehouder stelt, indien de opvolgende concessiehouder hierom 
verzoekt, tijdens de implementatieperiode gedurende een onderling over-
een te komen periode enkele testbussen ter beschikking aan de opvol-
gende concessiehouder.

5.  Voorafgaand aan de overgang van de Concessie naar de opvolgende  
concessie stelt de Concessiehouder de opvolgende concessiehouder in de 
gelegenheid om, zonder dat het door Concessiehouder uit te voeren open-
baar vervoer daaronder lijdt (dit alles binnen de grenzen van het redelijke, 
zulks te bepalen door de Concessieverlener), apparatuur in te bouwen in en 
eventueel het exterieur te herzien van ten minste [x%, bijvoorbeeld de helft] 
van de Zero-Emissiebussen en op de Depots die worden overgedragen aan 
de opvolgende concessiehouder.

6.  De Concessiehouder is verplicht alle medewerking te verlenen aan en 
informatie te verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader 
van dit artikel worden verricht. Daarnaast verschaft de Concessiehouder 
aan door de Concessieverlener of de opvolgende concessiehouder aan-
gewezen personen toegang tot de locaties die betreden moeten worden 
om benodigde werkzaamheden aan Laadinfrastructuur goed uit te kunnen 
voeren.

Artikel 13: Overdracht eigendom Zero-Emissiebussysteem

1.  De overnameverplichting van het Zero-Emissiebussysteem is van toepas-
sing indien aan de genoemde voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen 
aan alle bepalingen in deze overnameregeling wordt voldaan ongeacht wie 
de eigenaar is van het Zero-Emissiebussysteem.

2.  In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van het Zero- 
Emissiebussysteem het onbezwaarde eigendom, garantierechten en 
andere overeenkomsten, vergunningen en contracten (zie ook artikel 5, 6 
en 7) van het Zero-Emissiebussysteem zoals beschreven in artikel 2 over-
dragen aan de opvolgende concessiehouder of een door de concessie-
houder aan te wijzen derde (zie ook artikel 1).

3.  Indien de eigenaar van het Zero-Emissiebussysteem een ander is dan de 
Concessiehouder, is het de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder 
dat de eigenaar volledige medewerking verleent aan de in dit artikel 
bedoelde overdracht.

4.  De Zero-Emissiebussen worden overgedragen inclusief de ingebouwde 
Niet vervoerder-specifieke telematica als bepaald in bijlage 4.

5.  Vervoerder-specifieke telematica wordt door de Concessiehouder  
verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en bevestigingspunten 
ten behoeve van de Vervoerder-specifieke telematica zitten. Ingeval de 
opvolgende concessiehouder de Zero-Emissiebussen wenst over te nemen 
inclusief Vervoerder-specifieke telematica, doet de Concessiehouder  
hiervoor een aanbod aan de opvolgende concessiehouder.

Artikel 14: Overdracht huurovereenkomsten Depots

1.  De overnameverplichting van de (huur)overeenkomsten van Depots is  
van toepassing voor zover de Concessiehouder met de betreffende  
verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomsten na afloop 
van de Concessie nog een looptijd van [@@ jaar] hebben en dat de huur-
overeenkomsten tegen ten minste gelijkblijvende voorwaarden kunnen 
worden overgedragen naar de opvolgende concessiehouder.

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de verhuur-
der volledige medewerking verleent aan de in dit artikel bedoelde over-
dracht. Het is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de 
benodigde vergunningen en/of ontheffingen van overheidswege voor 
onbepaalde tijd (of minimaal [@@ jaar]) worden verkregen. De Concessie-
houder zal de vergunningen en/of ontheffingen uiterlijk op de ingangs-
datum van de opvolgende concessie overschrijven naar de opvolgende 
concessiehouder. De opvolgende concessiehouder dient ervoor te  
zorgen dat hij voldoet aan alle van overheidswege geldende eisen en 
voorwaarden zoals opgenomen in de vergunningen en/of ontheffingen.

3.  Voor de in lid 1 bedoelde overdracht overlegt de Concessiehouder aan de 
Concessieverlener uiterlijk op [datum] een door de verhuurder afgegeven 
verklaring waarin wordt verklaard dat de verhuurder instemt met de  
overname van de huurovereenkomst onder ten minste gelijkblijvende 
voorwaarden door de opvolgende concessiehouder voor de overeen-
gekomen resterende duur van de overeenkomst.

4.  Depots waarvoor de Concessieverlener geen verklaring heeft ontvangen 
zoals bedoeld in lid 3 mag de Concessiehouder niet opnemen in zijn 
eventuele inschrijving op de aanbesteding van de opvolgende concessie.
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Artikel 15:  Feitelijke eigendomsoverdracht naar de opvolgende concessiehouder

1.  De overdracht van het Zero-Emissiebussysteem vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan wel – indien dat later is – op het moment dat de opvol-
gende concessiehouder de volledige conform artikel 11 bepaalde overnameprijs heeft voldaan. 

2.  De Concessiehouder draagt het Zero-Emissiebussysteem aan de opvolgende concessiehouder over in goede staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht 
mag worden op basis van leeftijd en mate van gebruik (onder andere in termen van kilometrage), dit ter beoordeling van de Concessie verlener.

3.  De Concessiehouder verschaft de opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht het feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen 
Zero-Emissiebussysteem. In aanvulling hierop kan de Concessiehouder de opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de voorraad reserve-onderdelen, 
niet zijnde strategische reserve-onderdelen over te nemen tegen betaling van de waarde zoals die uit de administratie van de Concessiehouder volgt. Het is in dat 
geval aan de opvolgende concessiehouder of hij dit aanbod accepteert.

4.  De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van de over te dragen Zero-Emissiebussen en draagt de Zero-Emissiebussen schoon over aan de opvol-
gende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat beschadigingen aan exterieur en interieur zijn hersteld, 
met dien verstande dat interieur en exterieur een bij regulier gebruik en gelet op het aantal kilometers dat de Zero-Emissie bussen hebben gereden te verwachten 
mate van slijtage mogen kennen.

5.  Gelijktijdig met de overdracht van het Zero-Emissiebussysteem draagt de Concessiehouder de bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de 
opvolgende concessiehouder. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken, schade historie en energie/brandstof-
verbruik. Op verzoek van de Concessieverlener of de opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie door 
(een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de deskundige(n) komen voor rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld.

6.  De Concessiehouder is enkel verplicht om het onbezwaard eigendom van het Zero-Emissiebussysteem over te dragen in het geval de Concessie verlener, de 
opvolgende concessiehouder of een derde op de overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel 11 verschuldigde bedrag aan de Concessiehouder heeft 
betaald. De Concessieverlener zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie een regeling voorschrijven die een onbezwaarde eigendomsoverdracht van 
het Zero-Emissiebussysteem waarborgt en die zekerheid biedt aan de Concessiehouder dat de bedragen waarop zij uit hoofde van deze regeling recht heeft, wor-
den voldaan.

7.  Indien de opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang het ingevolge artikel 11 verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan en de 
Concessiehouder als gevolg daarvan gehouden is na de concessieovergang nog (lease)betalingen te verrichten aan zijn financier(s), staat de Concessieverlener 
ervoor garant dat deze betalingen aan de Concessiehouder en/of de financier(s) worden voldaan op grond van een nader overeen te komen regeling. De Conces-
sieverlener zal daartoe in de in lid 6 bedoelde regeling een verhaalmogelijkheid richting de opvolgende concessiehouder opnemen.

8.  De overdracht van Depots vindt plaats op het moment van concessie overgang.
9.  Ingeval de opvolgende concessiehouder voor een Depot een huur overeenkomst met de verhuurder is aangegaan, is de Concessiehouder verplicht om de opvol-

gende concessiehouder voorafgaand aan de start van de opvolgende concessie toegang tot de betreffende locatie te geven. De Concessieverlener zal in de aan-
besteding van de opvolgende concessie een regeling voorschrijven die een onbezwaarde eigendomsoverdracht van en toegang tot (Installaties op) de Depots 
waarborgt en die zekerheid biedt aan de Concessiehouder dat de bedragen waarop hij uit hoofde van deze regeling recht heeft, door de opvolgende concessie-
houder worden voldaan.

10.  De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de overdracht van het Zero-Emissiebussysteem nimmer ten koste zal 
gaan van de continuïteit van het openbaar vervoer.
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Voor wat overnamebepalingen voor de zero-emissie-

bussen zelf betreft zijn er beperkte verschillen tussen 

batterij- elektrische bussen en waterstofbussen (ook wel 

brandstofcelbussen of H-bussen genoemd). De TCO van 

waterstofbussen is op dit moment, net als de TCO van 

batterij- elektrische bussen, hoger dan die van dieselbussen 

als de bussen niet over een langere termijn kunnen worden 

afgeschreven. Beide typen bussen hebben een elektrische 

aandrijflijn, waarbij de brandstofcel van de waterbus een 

extra complicerende factor vormt. Maar voor de waarde-

bepaling van de brandstofcel kan, net als voor de waarde-

bepaling van de batterijpakketten, gerefereerd worden aan 

de garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode/het 

aantal operationele uren die de leverancier afgeeft. Hierbij 

is het afschrijven van de brandstofcel van waterstofbussen 

minder gecompliceerd dan het afschrijven van het batterij-

pakket van batterij-elektrische bussen, omdat de brand-

stofcel in tegenstelling tot het batterijpakket niet tussentijds 

vervangen of gereviseerd hoeft te worden. 

Verschillen zijn er wel waar het de laad- respectievelijk 

tank infrastructuur betreft. Belangrijkste verschil is dat voor 

de laadinfrastructuur voor batterij-elektrische bussen op dit 

moment vaak gekozen wordt om deze onderdeel te maken 

van het bussysteem. Dit omdat fabrikanten kiezen voor ver-

schillende laadtechnieken en spanningsniveaus, waardoor 

het niet mogelijk is om de bussen bij alle typen laadinfra-

structuur op te laden (zie ook paragraaf 2.2). Als gevolg van 

deze keuze ligt ook het eigendom van de laadinfrastructuur 

bij de concessiehouder of is er sprake van een leverancier 

die systeemverantwoordelijk is en de bussen inclusief laad-

infrastructuur als een integraal systeem aanbiedt. Daarbij 

geldt dat soort en locatie van de laadinfrastructuur dermate 

op het type batterij-elektrische bus (en de te rijden dienst-

regeling) is afgestemd dat het zinvol kan zijn om, als er 

geen grote wijzigingen in de dienstregeling zijn voorzien, 

de combinatie van laadinfrastructuur en bussen over te 

dragen aan de opvolgende concessiehouder (zie verder 

paragraaf 2.2). 

De tankinfrastructuur voor waterstofbussen kan (op ter-

mijn) in principe op een vergelijkbare manier gerealiseerd 

worden als de tankinfrastructuur voor diesel- en aardgas-

bussen. De tankinfrastructuur kan bijvoorbeeld door een 

derde partij worden aangelegd die eventueel ook de 

leveran cier van de waterstof kan zijn. De concessiehouder 

betaalt voor de waterstof die hij afneemt, maar hoeft zelf 

niet in de tankinfrastructuur te investeren. Groene water-

stof en het bijbehorende waterstofleidingennetwerk is op 

dit moment echter beperkt beschikbaar in Nederland.  

En het ter plekke produceren van waterstof is nog geen 

echte optie, omdat dit meer stroom vergt dan het rijden 

met batterij-elektrische bussen. 

Gevolg is dat als een ov-autoriteit ervoor kiest om te inves-

teren in tankinfrastructuur voor waterstofbussen (al dan 

niet via een derde partij), het vooralsnog noodzakelijk lijkt 

te zijn om:

 - deze tankinfrastructuur op te nemen in een overname-

regeling om de kosten te beperken. In dat geval is het net 

als bij laadinfrastructuur voor batterij-elektrische bussen 

op depots noodzakelijk dat huurovereenkomsten voor 

depots onderdeel van de overnameregeling zijn; 

 - het waterstofleveringscontract voor een langere periode 

dan de concessieduur af te sluiten en onderdeel van de 

overnameregeling te maken. Dit geeft de leverancier de 

garantie dat de opvolgende concessiehouder de water-

stof bij hem zal afnemen zodat hij zijn investeringskosten 

in de tankinfrastructuur over een grotere hoeveelheid 

waterstof kan verdisconteren, waardoor hij de waterstof 

voor een lagere prijs kan aanbieden. Tegelijkertijd geeft 

dit de opvolgende concessiehouder zekerheid wat 

betreft de prijs waartegen hij de waterstof kan afnemen 

en is deze prijs gelijk voor alle potentiële inschrijvers op 

de aanbesteding van de opvolgende concessie. Merk wel 

op dat een verplichte overname van het leverings-

contract tot problemen kan leiden bij de aanbesteding 

van de opvolgende concessie in de zin dat dit de 

mogelijk heden voor potentiële inschrijvers om zich op 

dit punt van elkaar te onderscheiden inperkt.

Ten slotte is de technologie van laadinfrastructuur voor 

batterij-elektrische bussen anders van aard dan die van 

tankinfrastructuur voor waterstofbussen. Er zijn andere 

componenten nodig waarvan storingsgevoeligheid, onder-

houd en levensduur niet met elkaar te vergelijken zijn. Voor 

beide typen infrastructuur is derhalve verschillende exper-

tise nodig om de staat van onderhoud en de implicaties 

daarvan voor de waarde van de infrastructuur bij een over-

name te bepalen. In aanvulling daarop geldt dat tankinfra-

structuur voor waterstofbussen veelal maar op één locatie 

gerealiseerd hoeft te worden, terwijl voor batterij-elektri-

sche bussen laadinfrastructuur op meerdere locaties (op 

depots en in de openbare ruimte) noodzakelijk is.

 3 Aanpassingen in geval van waterstofbussen
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Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven is de aangescherpte 

handreiking ‘Overnameregeling zero-emissiebussysteem’ 

niet bedoeld om als modelovereenkomst voor de  

financiering van zero-emissiebussystemen te dienen. 

Ov-autoriteiten die overwegen om zelf een rol te vervullen 

bij de financiering van een zero-emissiebussysteem,  

bijvoorbeeld door zelf als financier op te treden of door 

samen met de concessiehouder en financier een meer-

partijenovereenkomst aan te gaan, kunnen de voorbeeld-

artikelen in deze handreiking wel als inspiratie  

gebruiken voor de overeenkomsten die in het kader van de 

financiering van een zero-emissiebussysteem opgesteld 

moeten worden. Specifiek aandachtspunt daarbij is de 

onzekerheid voor de financier door de mogelijkheid die 

een ov-autoriteit zal willen hebben om:

 - de toezegging dat de concessiehouder het zero-

emissie bussysteem aan het einde van de concessie kan 

overdragen naar de opvolgende concessiehouder weer 

in te trekken op het moment dat de concessiehouder 

niet aan alle voorwaarden voor de overnameregeling 

heeft voldaan (zie artikel 4 in paragraaf 2.3); 

 - de concessie tussentijds te beëindigen/in te trekken 

wanneer de concessiehouder structureel niet aan de 

concessievoorwaarden heeft voldaan c.q. niet langer  

aan de concessievoorwaarden kan voldoen. 

In het algemeen geldt namelijk dat een overnameregeling 

enkel bijdraagt aan verruiming van de financierings-

mogelijkheden en/of lagere financieringskosten voor de 

vervoerder als er sprake is van contractuele aanspraken van 

de financier op de ov-autoriteit zonder dat daaraan voor-

waarden verbonden zijn en/of sprake is van intrekkings-

mogelijkheden van de overnameregeling. Hierbij geldt: hoe 

meer voorwaarden aan de overnameregeling worden 

gesteld, hoe kleiner het financieringsvoordeel. Gezien de 

gezamenlijke belangen die een ov-autoriteit, vervoerder en 

financier hebben bij een passende overnameregeling, al 

dan niet in combinatie met afspraken ten aanzien van de 

financiering van een zero-emissiebussysteem, kan de 

ov-autoriteit een marktconsultatie organiseren om de 

beoogde overnameregeling en eventuele model-

financierings documenten voorafgaand aan een aan-

besteding met marktpartijen door te nemen en op basis 

hiervan aan te scherpen. Een marktconsultatie biedt ruimte 

voor een dialoog waarin vervoerders en financiers voor de 

daadwerkelijke start van de aanbesteding input op de werk-

baarheid en waarde van de overnameregeling voor de 

financiering kunnen geven. Tevens beperkt een dialoog in 

de vorm van een marktconsultatie voorafgaand aan een 

aanbesteding het aantal vragen tijdens de Nota van 

Inlichtingen- rondes waarbij de kans bestaat dat suggesties 

voor optimalisering van de financiering niet worden 

(h)erkend en benut.

Om de gevolgen van een voorwaardelijke overname-

regeling voor de financiering van het zero-emissiebus-

systeem te verminderen kan een ov-autoriteit ervoor  

kiezen om onderstaand artikel aan de overnameregeling 

toe te voegen.

Artikel 16: Tussentijdse beëindiging van de Concessie

1.  Indien de Concessie tussentijds wordt beëindigd blijven de bepalingen uit 
deze overnameregeling van toepassing.

2.  Voor de bepaling van de overnamewaarde van het Zero-Emissiebus-
systeem wordt uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 11 
met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende 
onderdelen van het Zero-Emissiebussysteem wordt bepaald op basis van 
de datum van tussentijdse beëindiging van de Concessie.

 4 Relatie met financiering zero-emissie busmaterieel

7 https://www.crow.nl/downloads/pdf/collectief-vervoer/zero-emissiebus,-hoe-financier-je-het.aspx



26 Aanscherping handreiking overnameregeling  zero-emissiebussysteem

Batterijpakket 

Onderdeel van een Zero-Emissiebus dat dient voor de 

opslag van energie ten behoeve van de aandrijving.

Concessie 

Concessie voor het met uitsluiting van anderen verrichten 

van openbaar vervoer in het concessiegebied.

Concessiehouder 

De onderneming/inschrijver aan wie op grond van de 

gehouden Europese aanbestedingsprocedure de Conces-

sie is verleend.

Concessieverlener 

De opdrachtgever van de Concessie.

Depot 

Een locatie voor het stallen en/of onderhoud van 

Zero-Emissiebussen die deel uitmaken van de overname-

verplichting. Hieronder vallen ook voorzieningen zoals 

kantoorruimtes en pauzelocaties.

Energievoorziening 

De aansluiting van de netbeheerder en het inkoopstation 

met daarin de ruimte voor elektrische aansluiting netbe-

heerder; ruimte metervoorziening; klantruimte met elektri-

sche energieverdeling naar verdeelstation(s); mantelbuizen 

en kabel(s) naar verdeelstation(s); verdeelstation(s) met 

energieverdeling; voorzieningen in verdeelstation(s) (ver-

lichting, klimaat, ventilatie, beveiliging e.d.); de bekabeling 

vanuit het verdeelstation naar de laadpalen op de laadloca-

tie/busplatform.

Geïnteresseerde 

Potentiële inschrijver, die (een deel van) de documenten 

van deze aanbesteding heeft ingezien/gedownload (en 

daarmee interesse heeft getoond voor de aanbesteding).

Inrichtingskosten De kosten (investeringen) die de Conces-

siehouder maakt voor het inrichten van de Depots, zoals 

bodembescherming en het verharden van de rijweg.

Installatie 

De activa, niet zijnde Laadinfrastructuur en Energie-

voorziening, op Depots die nodig zijn voor de uitvoering 

van de Concessie, bijvoorbeeld de wasinstallatie,  

verlichting, fietsenstalling, aanrijbeveiliging en het hekwerk.

Laadinfrastructuur 

De laadunits en laadpalen, inclusief fundering.

Niet vervoerder-specifieke telematica 

Telematica die de Concessiehouder en andere vervoerders 

conform de standaarden voor de ov-sector gebruiken en in 

het algemeen onder de overnameverplichting valt (zie bij-

lage 4 voor een overzicht).

Vervoerder-specifieke telematica 

Telematica die de Concessiehouder gebruikt, maar waarbij 

standaarden voor de ov-sector ontbreken en die om die 

reden in principe niet onder de overnameverplichting valt 

(zie Bijlage 4 voor een overzicht).

Zero-Emissiebus 

Een bus die vrij is van uitstoot van schadelijke stoffen 

gemeten aan de bus zelf (geen uitstoot van uitlaatgassen 

van een interne verbrandingsmotor of, tenzij anders aange-

geven, andere vorm van gebruik van fossiele brandstoffen 

voor bijvoorbeeld verwarming). 

Zero-Emissiebussysteem 

Het geheel van Zero-Emissiebussen, Energievoorziening, 

Laadinfrastructuur, Installaties, garantiebepalingen, (huur)

overeenkomsten en vergunningen zoals gedefinieerd in 

artikel 2 (Scope overnameregeling).

 

Bijlage 1 Begrippenlijst
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In de overnameregeling zelf kan aan de hand van onder-

staand format per type zero-emissiebussen de belangrijk-

ste informatie over de over te nemen bussen worden opge-

nomen. Als onderligger kan daarbij een overzicht worden 

gevoegd, waarbij per bus meer gedetailleerde informatie is 

opgenomen (zie ook bijlage 5).

Type  

Aantal  

Aanschafwaarde  

[waarvan voor Batterijpakketten]

[Restwaarde]

Afschrijvingstermijn (jaar/365,25 dagen)  

   

Start afschrijving  

Verwachte boekwaarde per <datum>  

   

Totaal overnamewaarde  

 

Bijlage 2 Over te nemen zero-emissiebussen
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Specificatie laadinfrastructuur: 

Plaats Type locatie (Depot/
Station/<…>)

 Realisatiekosten Afschrijvings-termijn  Indicatieve  
boekwaarde <datum>

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Totaal € €

Specificatie locaties die onder de overnameregeling vallen: 

Plaats <Naam> <Naam> <Naam> <Naam>

Type <Depot/
Station/…>

<Depot/
Station/…>

<Depot/
Station/…>

<Depot/
Station/…>

Eigenaar

Kenmerk en looptijd Huurovereenkomst

Huurpijs €

Eventuele huuropbrengst €

Kenmerk en duur Recht van opstal

Over te nemen Installaties

1. <…> €

2. <…> €

3. <…> €

4. <…> €

Verwachte boekwaarde <datum> €

 

Bijlage 3  Over te nemen laadinfrastructuur, energievoorzieningen, 
Rechten van Opstal, huurovereenkomsten en installaties
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Component Classificatie Overnameverplichting

Main computer Vervoerder-specifiek Nee

Mounting Plate Vervoerder-specifiek Nee

Radio transceiver Niet vervoerder-specifiek Ja

LED matrix controller Niet vervoerder-specifiek Ja

Card Payment Terminal terminal (PIN) Niet vervoerder-specifiek Ja

Power cabling/supply Niet vervoerder-specifiek Ja

Chipcard validator Vervoerder-specifiek Nee

PUD validator middle Vervoerder-specifiek Nee

Camera inside and outside bus Niet vervoerder-specifiek Ja

Camera recorder Niet vervoerder-specifiek Ja

Passengers recording screen Niet vervoerder-specifiek Ja

Flipover numbers Vervoerder-specifiek Nee

Sign front Niet vervoerder-specifiek Ja

Sign side Niet vervoerder-specifiek Ja

Sign rear Niet vervoerder-specifiek Ja

KAR modem for traffic light control Niet vervoerder-specifiek Ja

Antenna for traffic light control Niet vervoerder-specifiek Ja

VETAG modem traffic light control Niet vervoerder-specifiek Ja

Transponder for traffic light control Niet vervoerder-specifiek Ja

Amplifier for Public Adress Niet vervoerder-specifiek Ja

Driver microphone Niet vervoerder-specifiek Ja

Driver speaker Niet vervoerder-specifiek Ja

Ethernet cabling/network Niet vervoerder-specifiek Ja

4G router Vervoerder-specifiek Nee

Heating Niet vervoerder-specifiek Ja

 

Bijlage 4  Indicatie onderscheid vervoerder-specifieke en  
niet-vervoerder-specifieke apparatuur
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Bussen

Algemeen

 - Overzichtslijst per bus:

 - Volgnummer

 - Kenteken

 - Busnummer

 - Datum geleverd

 - Datum in dienst

 - VIN

 - Merk, type, lengte, omschrijving

 -  Aantal zitplaatsen, aantal rolstoelplekken, aantal staplaatsen

 -  Emissie, brandstof, pantograaf op de bus, vermogen accu, verbruik

 - PIN

 - Beeldscherm

 - KAR en Vetag

 - Spreeksleutel

 - Verwarming

 - Camera

 - Leiding koelsysteem in relatie tot batterij

 - Werking koelsysteem

 - Bandensensoren

 - Ringleidingsysteem

 - Purchase order/koopcontract

 - Overzicht reserveonderdelen, aanwezigheid documentatie garantieovereenkomst, onderhouds-

contract, onderhoudsdocumentatie, kilometer checks, onderhoudshistorie, schade historie

 - Gemiddelde afstand bussen per dag per type

 - Maximale afstand bussen per dag per type

 - Overzicht schades met omschrijving, bedrag, locatie van incident en type schade

 - Performance

 - Kilometerstanden

 -  Energieverbruik (o.b.v. metingen uit praktijk) i.c.m.  

omgevingstemperatuur

 - Een overzicht van storingen per bus

 - Staat bussen

 - Verificatie dat bussen voldoen aan PvE of ontheffing voor bepaalde  

eis(en)

 - Meetrapport per type bus NEN-SIO cabinenorm / conformiteit uitgave  

‘FNV Bondgenoten ‘De gezonde buscabine komt eraan’’

Technische eigenschappen

 - Verwarmingsvermogen per temperatuur

Batterijpakketten 

 - Datum ingebruikname

 - Batterijcapaciteit

 - Batterijgarantie en -vervanging/gebruiksprognose

 - Balancering batterijen

 - Depth of Discharde (DoD)-waarde

 - State of Health (SoH)-waarde

 - Aantal/actuele stand laadcycli

 - Actuele stand energiebalans vermogen ingaand en uitgaand

Bijlage 5 Op te leveren informatie in het kader van de aanbesteding
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Garanties

 - Supply agreement / toeleveringsovereenkomst

 - Garantie op levering reserveonderdelen

 - Garantie technical service lifetime

 - Garantie onderhoudscontract

 - Garantie basic coverage parts

 - Garantie batterij, powertrain system, power controlparts

 - Garantie charging time and curve

Onderhoud

 - Onderhoudsovereenkomst

 - Onderhoudshistorie

 - Supply chain onderhoudscontract

 - Onderhoud software en level service agreements

Apparatuur

 - Beschrijving installatie inbouwapparatuur

 - Lijst inbouwapparatuur

 - Specificatie vervoerder en niet vervoerder specifieke telematica

 - Merk en typenummer telematica

 - Aansluitspecificaties/-schema’s telematica

 - Software

 - Tekeningen met maatvoering van ruimtes beschikbaar voor inbouw telematica

Overig

 - Meetrapport arbeidsomstandigheden buscabine

Laadinfrastructuur

 - Overzichtslijst met per lader: 

 - Plaats, locatie (depot/station), adres, coördinaten

 - Opstalovereenkomsten, looptijd contracten

 -  Datum plaatsing, laadcapaciteit, onderhoudsverantwoordelijke, gekoppelde ICT toepassing

 - Leverancier/merk, serienummer of type lader

 -  Staat, functioneert conform verwachting, schade, opmerkingen 

 - Koopovereenkomst laadinfrastructuur

 - Installatieschema

 - Situatietekening/plattegrond met opstelling laadinfrastructuur

 - Elektrische schematekeningen

 - Subsidieverlening

 - Overzicht energievoorzieningen en laadinfrastructuur met laadlocatie, capaciteit netaansluiting 

, netbeheerder, inkoopstation en totaal geïnstalleerd vermogen

 - Maximale laadcapaciteit per lader

 - Garantie inzetperiode en energielevering/capaciteit

 - Software

 - Onderhoud software en service level agreements

 - Historische laadgegevens 

 - Staat laadinfrastructuur

 - Schade
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Installaties en depots

 - Overzichtslijst installaties en depots met per locatie omschrijving, gebruikskosten nuts-

voorzieningen, gemeentelijke belastingen, oppervlaktes, verharding, vloeistofdichte vloeren, 

bebouwing, wasinstallatie, verlichting, fietsenstalling, aanrijbeveiliging, hekwerk, loze mantel-

buizen.

 - Opstalrecht laadinfrastructuur

 - Omgevingsvergunning

 - Huurovereenkomst perceel

 - Huurovereenkomst bedrijfsruimte

 - Beschikbaarheid opvolgende concessie

 - Kosten verbruik nutsvoorzieningen

 - Gemeentelijke belastingen

 - Overzicht haltepalen

 - Veiligheidsplan

 - Plattegronden locaties

 - Software 

 - Onderhoud software en level service agreements

 - Koopcontract installaties

 - Staat installaties en depots

 - Bodemonderzoek   
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