GVB Holding NV

Jaarverslag 2019

Governance

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we onze
organisatie besturen en onze risico's beheersen.

Governance

GVB Holding NV, Jaarverslag 2017
68
2019 71

Hoofdlijnen
Gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van
GVB Holding NV. Vanuit deze rol is de gemeente
verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van
de raad van commissarissen en de goedkeuring van
voordrachten voor benoeming van de statutaire
directie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten
van GVB.
Governancestructuur
GVB Holding NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Alle aandelen
in de vennootschap worden gehouden door gemeente Amsterdam. De
governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten
van GVB Holding NV en diverse interne reglementen.
GVB Holding NV kent een volledig structuurregime met in haar governancestructuur
een algemene vergadering, een raad van commissarissen, een directie en een
ondernemingsraad. Eind 2013 zijn concessieafspraken overeengekomen op basis van
inbesteding. Deze inbesteding noodzaakte tot toekenning van belangrijke
bevoegdheden aan de concessieverlener, Vervoerregio Amsterdam.

Gevolgen inbesteding op governance GVB
Op 1 januari 2013 is de Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden in werking
getreden. Sinds deze datum heeft Vervoerregio Amsterdam de keuzevrijheid tussen
inbesteden of aanbesteden van de Amsterdamse OV-concessie.
Om de concessie te kunnen inbesteden, moet Vervoerregio Amsterdam zeggenschap
over GVB Exploitatie BV hebben 'als over haar eigen diensten'. Dit wordt aangeduid
als de 'inhouse-constructie'. Met deze inhouse-contructie oefent Vervoerregio
Amsterdam via de gemeente Amsterdam doorslaggevende zeggenschap uit over GVB
Exploitatie BV. Dit betekent onder meer dat daar waar de statuten van GVB Holding
NV bevoegdheden geven aan de aandeelhouder met betrekking tot GVB Exploitatie
BV, de gemeente Amsterdam deze bevoegdheden zal uitoefenen overeenkomstig de
aanwijzingen van Vervoerregio Amsterdam. Bij de uitoefening van haar
bevoegdheden op basis van deze overeenkomst zal Vervoerregio Amsterdam in het
kader van haar integrale belangenafweging ook de belangen van de aandeelhouder
van GVB Holding NV op zorgvuldige wijze betrekken.
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Bestuurlijke gegevens
Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de statutaire
directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie
met advies terzijde. GVB heeft hiermee een 'two-tier board', waarbij de statutaire
directie verantwoording aflegt aan de rvc. Tevens is de rvc de werkgever van de
statutaire directie.
Omvang en samenstelling
De vennootschap heeft een rvc bestaande uit vijf personen. De profielschets, die in
2018 geactualiseerd is, regelt de omvang en samenstelling van de rvc. De rvc
bespreekt deze profielschets bij elke wijziging met de algemene vergadering en de
ondernemingsraad. De profielschets is gepubliceerd op onze website.
De rvc is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in
overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedere
commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te
beoordelen. Iedere commissaris beschikt bovendien over de specifieke deskundigheid
die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De rvc streeft ernaar dat hij zodanig
is samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd en dat hij naar leeftijd,
achtergrond, man-vrouwverdeling, ervaring, vaardigheden, kennis en inzichten
evenwichtig is samengesteld. De door de ondernemingsraad voorgedragen
commissaris spreekt zonder last of ruggenspraak. De verdeling in de rvc is 60% man
en 40% vrouw.
De benoemingstermijn van rvc-leden is vier jaar. Hierna kan een commissaris voor
vier jaar worden herbenoemd. GVB valt onder de Wet bestuur en toezicht. Dit heeft
gevolgen voor het aantal toezichthoudende functies dat een commissaris wettelijk is
toegestaan te bekleden en de rol die een commissaris vervult bij andere organisaties.
Governance rvc
De rvc beschikt over een reglement dat in 2019 is geactualiseerd. Dit reglement bevat
de taakverdeling van de rvc, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met de
directie, de aandeelhouder en de ondernemingsraad van de vennootschap. Met dit
reglement beoogt de rvc mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate
Governance Code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate
Governance Code.
Commissies van de rvc
De rvc heeft een auditcommissie, een remuneratiecommisie, een selectie- en
benoemingscommissie en een strategiecommissie ingesteld. De rvc stelt deze
commissies uit zijn midden samen. De taak van de commissies is om de
besluitvorming van de rvc voor te bereiden. De (gehele) rvc blijft verantwoordelijk
voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De commissies
hebben elk een eigen interne reglement waarin taken, verantwoordelijkheden en de
werkwijze zijn omschreven. De reglementen zijn – evenals het reglement van de rvc –
te raadplegen via onze website. De commissies brengen verslag uit aan de rvc.
Publicatie website GVB
Het rooster van aftreden, de statuten en de reglementen staan op onze website. Hier
staat meer informatie over de competenties en de deskundigheid van de rvc.
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Tabel 20 Rooster van benoeming en aftreden
Naam

Benoemd op voordracht

Datum
benoeming

Benoemd tot

Benoemingsperiode

De heer A.H.
Ondernemingsraad 21-12-2016 21-12-2020 2e, in beginsel
(Albert) Bruins Slot
laatste termijn
De heer drs. D.
21-12-2016 21-12-2020 2e, in beginsel
(Dave) del Canho
laatste termijn
Mevrouw drs. S.J.
13-10-2017 13-10-2021 2e, in beginsel
(Sigrid) van Aken
laatste termijn
Mevrouw mr. E.F.
13-10-2017 13-10-2021 1ste termijn
(Elfrieke) van Galen
De heer drs. P.H.
23-5-2018 22-5-2022 1ste termijn
(Peter) Smink
Verklaring raad van commissarissen
De rvc heeft bij unaniem besluit van 7 november 2012 verklaard in te stemmen met
de inhoud van het reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze op
de rvc dan wel zijn afzonderlijke leden van toepassing zijn, de regels te zullen naleven.
Nieuwe commissarissen verklaren en ondertekenen deze verklaring eveneens.

Personalia (per eind december 2019)
Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (vrouw, 1961)
Voorzitter raad van commissarissen
Lid remuneratiecommissie
Lid selectie- en benoemingscommissie
Commissaris sinds oktober 2017.
Functie
• Partner bij TheRockGroup BV
Nevenfuncties
• Ymere, vice-voorzitter en lid raad van commissarissen
• Arcadis Nederland, commissaris
• Meerlanden, commissaris
• Houdstermaatschappij Zuid-Holland, commissaris
• SEKEM, non-executive board member
Nationaliteit: Nederlands
Drs. D. (Dave) del Canho (man, 1966) vice-voorzitter
Vice-voorzitter raad van commissarissen
Lid auditcommissie
Commissaris sinds december 2012, vice-voorzitter sinds december 2012
Functie
• Managing partner Del Canho en Engelfriet BV (Amsterdam)
Nevenfuncties
• Transavia Airlines BV, voorzitter raad van commissarissen
• OLVG, lid raad van toezicht
• Nationaal Holocaust Museum i.o., ambassadeur
Nationaliteit: Nederlands
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Drs. S.J. (Sigrid) van Aken (vrouw, 1970)
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie
Voorzitter remuneratiecommissie
Commissaris sinds juni 2013
Functies
• COO Novamedia BV
• Directeur Nationale Goede Doelen Loterijen NV
Nationaliteit: Nederlands
A.H. (Albert) Bruins Slot MBA (man, 1955)
Voorzitter auditcommissie
Commissaris sinds december 2012
Functie
• Voorzitter college van bestuur ROC Drenthe College
Nevenfuncties
• VNO/NCW Drenthe, bestuurslid
• Stichting Drentse Landschap, voorzitter raad van toezicht
• Economic Board Noord-Nederland, lid
• Program Board Dutch Tech Zone, lid
Nationaliteit: Nederlands
Drs. P.H. (Peter) Smink (man, 1965)
Lid auditcommissie
Commissaris sinds 23 mei 2018
Nevenfuncties
• Amsterdam Marketing, vice-voorzitter en lid raad van toezicht
• Foundation Rural Energy Services (FRES), niet-uitvoerend bestuurder
Nationaliteit: Nederlands
Op onze website staat meer informatie over het profiel van de rvc.

Directie
Samenstelling
De statutaire directie van GVB Holding NV bestond eind 2019 uit drie directeuren die
ieder benoemd zijn voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming van elke
keer vier jaar.
Leden van de directie worden geselecteerd op basis van brede ervaring,
achtergronden, vaardigheden, kennis en inzichten, waarbij het belang van een
evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen nadrukkelijk meeweegt.
De verdeling in de directie gedurende 2019 was 67% man en 33% vrouw.
Reglement
Conform artikel 13 van de statuten wordt de taakverdeling van de directie, haar
werkwijze en haar relatie tot de rvc, de aandeelhouder en de ondernemingsraad
vastgesteld in een reglement. De directie heeft bij unaniem besluit van 21 maart 2017
verklaard in te stemmen met de inhoud van het directiereglement en de daarin
opgenomen regels en voor zover deze van toepassing zijn op de directie dan wel haar
afzonderlijke leden, deze te zullen naleven, en nieuwe statutaire directeuren eveneens
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deze verklaring te laten afleggen en ondertekenen. De directie heeft in de laatste
reguliere vergadering met de rvc in het verslagjaar een verklaring afgelegd dat zij de
rvc in het betrokken kalenderjaar van alle relevante informatie heeft voorzien die de
rvc nodig heeft voor een behoorlijke taakuitoefening.
Verdere info staat op de pagina over de statutaire directie op onze website.

Personalia
Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen (vrouw, 1968) algemeen directeur
In dienst sinds juni 2014 (tot 28 januari 2020). Eerste termijn tot juni 2018, in december
2017 herbenoemd voor een tweede termijn per 1 juni 2018 tot en met mei 2022.
Aandachtsgebieden
Veiligheid, Strategie, MVO, Commercie, Human Resources, Corporate Communicatie,
ICT en Innovatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne
Audit, Stakeholdermanagement.
Nevenfuncties
• Lid van de Eerste Kamer
• Bestuurslid Railforum
• Lid van International Association of Public Transport (UITP)
Nationaliteit: Nederlands
Koen Beeckmans (man, 1971) financieel directeur
A.i. financieel directeur van september 2018 tot en met 31 augustus 2019, in dienst
sinds 1 september 2019 als statutair directeur. Eerste termijn tot september 2023.
Aandachtsgebieden
Concerncontrolling, Treasury, Externe Financiering, Concernadministratie, Activa BV,
Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit,
Risicomanagement en Privacy.
Nevenfunctie
• Commissaris bij Bredenoord Holding NV
Nationaliteit: Belgisch
Ir. M.C.J.M. (Mark) Lohmeijer (man, 1960) directeur Techniek & Operatie
A.i. manager Techniek sinds juni 2016, in dienst sinds januari 2017 als statutair
directeur. Eerste termijn tot december 2020.
Aandachtsgebieden
Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail
Services, Projectbureau, Verwerving Materieel.
Nevenfuncties: geen
Nationaliteit: Nederlands

Governance

GVB Holding NV, Jaarverslag 2019 77

Bezoldigingsbeleid
De rvc heeft in 2017 het bezoldigingsbeleid van de statutaire directie herijkt, met een
versobering van het bezoldigingspakket. Deze aanpassingen komen voort uit de wens
van de algemene vergadering en de raad van commissarissen (rvc) om aan te sluiten
bij het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam en de
maatschappelijke ontwikkelingen rondom dit thema. De algemene vergadering heeft
het bezoldigingsbeleid GVB op 13 oktober 2017 vastgesteld. Dit beleid is van
toepassing op nieuwe bestuurders; de afspraken met de zittende bestuurders worden
conform het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 gerespecteerd. Bij herbenoeming
streeft de rvc ernaar met een zittende bestuurder overeenstemming te bereiken over
de bezoldiging, rekening houdend met onder andere de maatschappelijke context.
Bezoldiging directie
Binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid stelt de rvc de
bezoldiging van de statutaire directie vast. Op voorstel van de remuneratiecommissie
heeft de rvc de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket goedgekeurd. Een
eventuele ontslagvergoeding bedraagt op grond van het bezoldigingsbeleid 2014 in
beginsel maximaal één maal het vaste jaarinkomen. Conform het bezoldigingsbeleid
2017 bedraagt de eventuele ontslagvergoeding maximaal € 75.000. Bij vrijwillig
ontslag wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd. GVB kent geen vorm van variabele
beloning.
Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (bezoldigingsbeleid GVB 2014 in
combinatie met bezoldigingsnorm bezoldigingsbeleid 2017)
De bezoldiging van de algemeen directeur van de statutaire directie is gebaseerd op
het Bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2014, dat op 17 april 2014 door de
algemene vergadering is vastgesteld.
Op verzoek van de algemeen directeur en in afstemming met de rvc is de bezoldiging
van de algemeen directeur per 1 juni 2018 (herbenoeming) aangepast aan de WNT-IInorm (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT). De bezoldiging is in lijn met het
Beloningsbeleid statutaire directie van GVB Holding NV uit 2017.
Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (combinatie bezoldigingsbeleid GVB
2014 en Deelnemingenbeleid 2016)
Het college van B&W heeft op 16 februari 2016 een nieuw beloningsbeleid voor
gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Bij de bezoldiging van de directeur Techniek
& Operatie is aansluiting gezocht bij het Bezoldigingsbeleid statutaire directie van GVB
2014 en het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam.
Geen van de leden van de statutaire directie overschrijdt het gestelde
bezoldigingsmaximum dat in het bezoldigingsbeleid is vastgesteld. (Zie ook het
remuneratierapport op over.gvb.nl.)
Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (bezoldigingsbeleid GVB 2017)
De bezoldiging van de financieel directeur is gebaseerd op het Bezoldigingsbeleid
statutaire directie uit 2017, dat op 13 oktober 2017 door de algemene vergadering is
vastgesteld.
Bezoldiging rvc
De bezoldiging van de rvc-leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering en
is niet afhankelijk van de resultaten van GVB. Door de algemene vergadering is in 2017,
met voorafgaande goedkeuring door Vervoerregio Amsterdam, besloten de
bezoldiging van de rvc-leden in lijn te brengen met het Beloningsbeleid Deelnemingen
gemeente Amsterdam uit 2016. Het honorarium is voor 2019 vastgesteld op € 19.400
en dat van de voorzitter op € 29.100. Dit is 10% van de oorspronkelijke WNT2-norm
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(2019) voor de leden, en 15% van de oorspronkelijke WNT2-norm (2019) voor de
voorzitter. Voor 2020 is besloten het honorarium aan te passen aan de WNT2-norm
(2020).
Bijdrage langetermijn-waardecreatie
Het bezoldigingsbeleid van GVB sluit aan bij de langetermijnstrategie van GVB en de
daarbij behorende doelstellingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de
waardecreatie van GVB op de lange termijn. Het Bezoldigingsbeleid bevat geen
prikkels (bijvoorbeeld variabele beloning) die afbreuk kunnen doen aan de
taakopdracht van de statutaire directie om de langetermijnbelangen van GVB te
dienen. Ten slotte wordt opgemerkt dat GVB niet valt onder de werkingssfeer van de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
(WNT). Dit laat onverlet dat de raad van commissarissen een bezoldigingsbeleid
onderschrijft dat aansluit op de normen zoals die gelden binnen de (semi)publieke
sector en dat eveneens passend is voor de statutaire directie van GVB.
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OV-domein en taken
GVB
GVB is verweven met verschillende bestuurlijke
organisaties die taken aan GVB hebben uitbesteed.
OV-exploitatie en handhaving sociale veiligheid
De Concessie Amsterdam is het contract voor de exploitatie van het openbaar vervoer
en handhaving van de sociale veiligheid. Een concessie is nodig om in een bepaald
gebied gedurende een bepaalde periode het openbaar vervoer te mogen verzorgen.
Concessieverleners zijn provincies en vervoerregio's. Vervoerregio Amsterdam is
concessieverlener voor het openbaar vervoer in Groot-Amsterdam. GVB Exploitatie
BV is als concessiehouder verantwoordelijk voor de uitvoering. De Concessie
Amsterdam is vastgesteld op 5 december 2013 en loopt tot en met 2024. Vanuit dit
contract biedt GVB het openbaar vervoer met metro, bus en tram aan de reizigers in
en rond Amsterdam.
•
•
•
•

Contract: Concessie Amsterdam
Concessiehouder: GVB Exploitatie BV
Concessieverlener: Vervoerregio Amsterdam
Bekostiger: Vervoerregio Amsterdam

De concessie is onderhands gegund. Vervoerregio Amsterdam heeft daardoor
zeggenschap over GVB Exploitatie BV. Voor de benoeming en het ontslag van
commissarissen en de statutaire directie wordt Vervoerregio Amsterdam gevraagd
om voorafgaande goedkeuring.
Minder subsidie
De afspraken in de verleende concessie hebben gedurende de concessieperiode tot
een forse afname van de subsidie geleid. Door de beoogde groei van het aantal
reizigers per dag en de hieruit volgende reizigersinkomsten en efficiency‐
verbeteringen is het mogelijk om met minder subsidie toch een beter OV te realiseren.
Hiervoor zijn bij het overeenkomen van de concessie reeksen met kentallen voor onder
andere de reizigersaantallen, reizigersinkomsten en subsidie overeengekomen. In de
concessie zijn afspraken gemaakt over de periodieke bijstelling hiervan. Meerdere
malen zijn de concessiereeksen aangepast naar aanleiding van de groei van het aantal
reizigers. Hierdoor kon de subsidie verder worden verlaagd.
Evaluatie van de prestaties
In september 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam
vastgesteld dat GVB aan de evaluatiecriteria voldoet. Hierdoor blijven de
concessievoorwaarden van kracht tot eind 2024.
Nieuwe concessie
In december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam besloten
om te starten met een inbestedingsprocedure voor een nieuwe concessie per
december 2021. Aanleiding hiervoor is dat de OV-vraag ook de komende jaren
toeneemt en er daarom een schaalsprong in het OV nodig is. Daarnaast bevat de
huidige concessie onvoldoende prikkels om de schaalsprong te accommoderen.
Sociale veiligheid
In de concessie zijn ook afspraken gemaakt over handhaving van de sociale veiligheid
in het openbaar vervoer. GVB Exploitatie BV heeft hiervoor resultaatafspraken;
Vervoerregio Amsterdam stelde in 2019 een bedrag van € 19,6 miljoen beschikbaar
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voor te leveren prestaties. Buitengewoon opsporingsambtenaren van gemeente
Amsterdam zijn samen met de politie als Veiligheidsteam Openbaar Vervoer
verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast heeft GVB
eigen buitengewoon opsporingsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de
bedrijfsoperationele handhaving.
Communautaire vergunning
Op 16 december 2016 heeft GVB Exploitatie BV een (nieuwe) communautaire
vergunning toegekend gekregen. De verleende communautaire vergunning is geldig
van 29 december 2016 tot en met 28 december 2021.
Vervoerregio Amsterdam stuurt in haar aanpak op behaalde resultaten en rekent GVB
daar ook op af. De prestaties worden gemeten op basis van de klanttevredenheid (OVKlantenbarometer), het aantal reizigerskilometers in de spits, de punctualiteit en
rituitval, en de sociale veiligheid. In de concessie geeft Vervoerregio Amsterdam meer
prikkels in plaats van voorschriften, om te sturen op resultaten. Zo maakt Vervoerregio
Amsterdam een deel van de subsidie variabel, afhankelijk van de groei van het aantal
reizigerskilometers in de spits.
Begin 2018 is aan GVB Commercieel Vervoer BV een communautaire vergunning
verleend voor de periode 5 januari 2018 tot 4 januari 2023.
Beheer en onderhoud railinfrastructuur
De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van de gemeente Amsterdam. Het
beheer en onderhoud ervan is uitbesteed aan GVB Infra BV. In een overeenkomst
Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur (BORI) tussen de afdeling Metro en Tram van
de gemeente en GVB Infra BV zijn de afspraken vastgelegd. Het BORI-contract is
gekoppeld aan de duur van de concessie. Vervoerregio Amsterdam stelt de middelen
voor dit contract ter beschikking aan afdeling Metro en Tram van de gemeente
Amsterdam.
• Contract: Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur
• Uitvoering: GVB Infra BV
• Opdrachtgever en eigenaar infrastructuur: gemeente Amsterdam, afdeling Metro
en Tram
• Bekostiger: Vervoerregio Amsterdam (aan de gemeente)

Werkzaamheden Marnixstraat kruising Elandsgracht
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Strategische middelen
GVB Activa BV ziet toe op de instandhouding en het gebruik van de middelen voor (en
door) GVB Exploitatie BV. Deze middelen, de strategische activa, bestaan uit metro’s,
trams en bussen, vastgoed, procesinstallaties en ICT-systemen. Vervoerregio
Amsterdam keurt de investeringen in strategische activa goed en verstrekt hiervoor
investeringssubsidies.
• Uitvoering (toezicht): GVB Activa BV
• Bekostiger: Vervoerregio Amsterdam
• Eigenaar middelen: gemeente Amsterdam
Exploitatie en onderhoud veren
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het instellen van veerdiensten over
het IJ en het Noordzeekanaal. GVB Veren BV verzorgt dit in opdracht van de gemeente,
afdeling Verkeer en Openbare Ruimte. Ook de aanleg van en het onderhoud aan
pontaanlandingen is uitbesteed aan GVB Veren BV.
• Contract: Veren
• Uitvoering: GVB Veren BV
• Opdrachtgever en eigenaar veren en infrastructuur: gemeente Amsterdam,
afdeling Verkeer en Openbare Ruimte
• Bekostiger: gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte
Stationsontwikkeling
GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV draagt bij aan de verblijfskwaliteit op de
Amsterdamse stations, perrons en haltes. Deze onderneming voert commerciële
activiteiten uit.
Aanvullend vervoer
GVB Commercieel Vervoer BV biedt bijzonder personenvervoer, taxivervoer en overig
personenvervoer aan, als aanvulling op het reguliere OV in Amsterdam door GVB
Exploitatie BV. Begin 2018 is aan GVB Commercieel Vervoer BV een communautaire
vergunning verleend voor de periode 5 januari 2018 tot 4 januari 2023.

82 GVB Holding NV, Jaarverslag 2019

Governance

Risicomanagement
GVB opereert in de dynamische omgeving van een
groeiende stad, met een sterk stijgende vraag naar
openbaar vervoer. Dat biedt natuurlijk kansen, maar
brengt ook risico’s met zich mee. GVB wil deze risico’s
beheersen.
We brengen risico’s in beeld, komen met passende maatregelen en zorgen ervoor dat
onze basisprocessen op orde zijn. Hierdoor kunnen we onze reizigers een betrouwbare
service bieden, gekoppeld aan een voorspelbaar resultaat van onze gestelde doelen.
Risicomanagement hoort bij de reguliere bedrijfsvoering van GVB. De directie is
eindverantwoordelijk voor een effectieve risicobeheersing. Risicomanagement geeft
inzicht in de strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s van GVB. Dit
versterkt de basis voor besluitvorming en de uitvoering van de operatie. Het
risicoprofiel en de belangrijkste risico’s worden periodiek besproken met de raad van
commissarissen (rvc). Dit is ook in 2019 gebeurd. Het verantwoordelijk management
treft beheersmaatregelen om de onderkende risico’s te mitigeren. De beheersing van
de belangrijkste risico’s en het resulterende risicoprofiel worden periodiek
gerapporteerd aan de rvc.
Het risicomanagement en het interne beheerssysteem van GVB zijn gebaseerd op de
richtlijnen van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO).
De interne beheersystemen zijn gebaseerd op een resultaatgerichte processturing met
controls om de grootste risico’s in de processen te beheersen. Cyclische beoordeling
van de werking van deze controls leidt tot verbetering van de processen. Hiermee
verankert GVB het risicomanagement in de uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Het risicomanagementsysteem heeft drie fundamenten: het risicobeleid, de
governancestructuur en het risicoproces.
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Risicobeleid
Het risicobeleid van GVB is gericht op het creëren van een transparante
besluitvorming waarbij we de risico’s in de operatie in acht nemen en beheersen,
passend en aansluitend bij de cultuur van GVB. Binnen het beleid heeft GVB een
risicomatrix opgesteld om de omvang van risico’s in te schatten in termen van kans
en effect. Op basis hiervan bepalen we de noodzaak en urgentie om maatregelen te
treffen op het risico. Alle risico’s tezamen, met hun actuele kans en effect, bepalen het
risicoprofiel van GVB. Dit risicoprofiel moet door besluitvorming en uitvoering van
maatregelen binnen gestelde grenzen blijven: de vastgestelde risicobereidheid.
Governancestructuur
Binnen GVB is de lijnorganisatie verantwoordelijk voor het managen van risico’s. De
risicomanager en de directie stellen het risicobeleid op voor GVB. De directie weegt
bij besluitvorming over zaken de omvang van de risico’s mee en bepaalt of GVB deze
(in hun totaliteit) kan dragen. De uitvoerende organisaties treffen maatregelen op
risicovolle situaties (zowel binnen processen als projecten) en verkleinen daarmee de
impact van de actuele risico’s. De risicomanager ondersteunt hierbij zowel de directie
als het lijnmanagement.
Op basis van dit beleid rapporteren de afdelingen hun risico’s in de
kwartaalrapportages. De directie bepaalt jaarlijks de strategische risico’s van GVB. Ook
worden externe risico’s in kaart gebracht (zoals wijzigende wetgeving of beleid). De
risicomanager consolideert het totaal van al deze risico’s periodiek tot een integrale
risicorapportage. Onderdeel hiervan is de toets of het risicoprofiel past binnen de
risicobereidheid. Deze risicorapportage wordt besproken met de Auditcommissie van
de rvc.
Proces
De afdelingen identificeren met behulp van de GVB-risicomatrix ten minste twee keer
per jaar hun risico’s en stellen beheersmaatregelen vast. De uit te voeren
beheersmaatregelen worden opgenomen in de jaarplannen. Langs deze weg stellen
we budget en planning vast, zodat de uitvoering is geborgd. De risicomanager
ondersteunt de afdelingen en coacht ze.
Alle voorstellen voor investeringen groter dan € 200.000 bespreekt de risicomanager
met projectleider en business owner. Bespreekpunten zijn een toets op de volledigheid
van de risico-inschatting en de robuustheid van maatregelen. Het doel is een beter
voorspelbaar projectresultaat.
Risicobereidheid
De risicobereidheid staat aan de basis van de risicomatrix van GVB. Het komende
decennium heeft GVB te maken met een aantal grote veranderingen. De Noord/
Zuidlijn is inmiddels geïntegreerd, maar andere systeemsprongen zijn onderweg. De
groei van stad en regio leidt tot grote vervoerskundige aanpassingen, en de stad zelf
wil autoluw worden. GVB beweegt mee. Dit schept kansen.
Maar elke kans gaat gepaard met nieuwe risico’s, die door de schaalgrootte van de
projecten groot kunnen zijn. Deze dynamiek geeft GVB gedurende meerdere jaren een
verhoogd risicoprofiel. De belangrijkste beheersmaatregelen zijn een vroegtijdige
inrichting van projectteams voor beheersing van raakvlakken met externe projecten,
het voorbereiden van de operatie en de tijdige inbedding van systeemsprongen in de
staande organisatie.

84 GVB Holding NV, Jaarverslag 2019

Governance

Tabel 21 Risicobereidheid
Risicocategorie

Beschrijving

Risicobereidheid

Strategie

Risico’s gerelateerd aan realisatie van de
strategische koers en strategische trends, onder
andere door groei van de stad, investeringen in
materieel en systeemsprongen zoals de Noord/
Zuidlijn, maar ook prijsontwikkelingen van het
tarief van OV.

Gematigd

Operatie

Risico’s gerelateerd aan de huidige exploitatie en
potentiële verliezen ten gevolge van inefficiënte
processen, menselijke fouten of externe
gebeurtenissen.

Laag

Financiën

Laag
Risico’s waarbij financieel verlies optreedt ten
gevolge van de gehanteerde financiële structuur of
instrumenten, of door het ontbreken van
deugdelijke financiële controles.

Compliance

Risico op het niet voldoen aan wettelijke
voorschriften of andere geldende reglementen en
normen. Deze kunnen voortkomen uit wet- en
regelgeving, afspraken met toezichthouders of
verplichtingen die voortvloeien uit contracten.

Governance

Laag
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Actuele gebeurtenissen: corona-uitbraak 2020
In maart 2020 heeft zich in Nederland (en wereldwijd) een pandemie gemanifesteerd
in de vorm van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak heeft een
grote impact op de Nederlandse samenleving en het gebruik van het openbaar
vervoer in Nederland. GVB merkt de gevolgen hiervan met name als gevolg van
dalende reizigersaantallen (86% minder dan vergelijkbare periode 2019) en als gevolg
hiervan dalende reizigersopbrengsten, en kan ook impact hebben op de veiligheid van
ons personeel. De directie van GVB Holding NV heeft een aantal maatregelen
genomen, die passen bij de landelijk afgekondigde maatregelen. Wij beschrijven hier
de genomen maatregelen.
Teneinde de impact van deze uitbraak op de continuïteit van onze dienstverlening,
onze financiële positie en de veiligheid van onze medewerkers te beperken heeft GVB
een Calamiteiten Team ingesteld dat de dagelijkse aansturing verzorgt van deze
activiteiten en de informatievoorziening daarover aan de directie van GVB Holding NV.
Onze primaire dienstverlening bestaat immers uit het verlenen van diensten op het
gebied van openbaar vervoer en daaraan gerelateerde activiteiten in groot
Amsterdam. GVB monitort haar kernprocessen dagelijks en zorgt ervoor dat de
bemensing in overeenstemming is met de vraag naar openbaar vervoer en andere
daaraan gerelateerde activiteiten.
Daarnaast staat GVB waar nodig in direct contact met haar leveranciers, die een rol
spelen bij de uitvoering van onze primaire dienstverlening. Het Calamiteiten Team
heeft maatregelen getroffen voor de veiligheid van onze medewerkers in de operatie
en op kantoor. Ook heeft zij gezorgd voor middelen om al haar kantoormedewerkers
in staat te stellen thuis te werken. Voor de medewerkers in de operatie zijn in
overeenstemming met de landelijke maatregelen voor het OV in Nederland extra
beschermende maatregelen getroffen.

Risico's en beheersmaatregelen
Strategische risico's
Tabel 22 Strategische risico's
Risico

Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregelen

Onvoldoende financiële middelen in BDU (Brede Doel Uitkering:
Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer) om groei van en beleid
voor OV voor Amsterdam te accommoderen.
Beleid voor OV voor Amsterdam wordt in onvoldoende mate
gerealiseerd waardoor de OV-realisatie achterblijft op de werkelijke
vervoersvraag.
• Samenwerking tussen gemeente Amsterdam, VRA en GVB om
gezamenlijk de belangen van de stad te behartigen.
• Aanpassing van de governance structuur van het OV in
Amsterdam om de samenwerking te optimaliseren.
Toenemende vervlechting van ICT-systemen voor sturing en
controle van het vervoerssysteem.
De complexiteit neemt toe en implementatierisico’s bij projecten
raken het gehele vervoerssysteem, bij een zwaardere
beheersopgave.
• Sterke projectteams die nauw verbonden zijn aan de operatie.
• Langetermijn-samenwerking met kritische leveranciers.
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Tabel 23 Groei van de stad
Risico
Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregel

Strategische vervoerplanning wijkt af van werkelijke groei in aantal
reizigers.
De afwijking leidt tot onvoldoende rijdend materieel, waardoor
vervoer van reizigers niet voldoet aan de afgesproken prestaties.
De lange besteltijd van materieel maakt snelle correctie lastig.
• Voortdurende optimalisatie van de strategische plannen
(financieel, materieel, personeel) van GVB.
• Optieregelingen in materieelbestellingen voor aanvullend
materieel.
• Uitbreiding van het netwerk.
Onteigening van terreinen (GVB-locaties) ten behoeve van
stadsontwikkeling.
Onteigening van terreinen (GVB-locaties) binnen de stad leidt tot
meer en niet vergoede dienstreiskilometers door herplaatsing naar
terreinen buiten de stad.
• In gesprek met stadsontwikkeling. Duidelijke eisen voor nieuwe
locaties.

Operationele risico's
Tabel 24 Bedrijfsvoering
Risico

Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregel

Toename van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM). Het grote
aantal bruggen en kades die de komende jaren versterkt moeten
gaan worden, verstoren de dienstregeling.
Verstoringen in de dienstregeling door toename van
infrastructurele werken binnen de stad, leidend tot lagere
klantwaardering en lagere productiviteit.
• Vroegtijdige betrokkenheid in planprocessen van de gemeente.
• Risicoanalyse per TVM om maatregelen situatie-specifiek te
maken.
Te lage beschikbaarheid personeel.
GVB heeft in toenemende mate moeite om voldoende technisch en
rijdend personeel te werven om de operaties efficiënt en zonder
gaten te draaien, zeker nu een forse golf van pensioengerechtigde
medewerkers het bedrijf zal verlaten.
• Voortdurend actief blijven werven en jongeren uitnodigen om
kennis te maken met GVB.

Tabel 25 Veiligheid
Risico
Impact

Maatregelen

Governance

Verborgen gevaren bedreigen gezondheid en welzijn van
werknemers.
• Bij openbaring van verborgen gevaren (bijvoorbeeld chroom-6)
wordt het werk stilgelegd en moeten corrigerende maatregelen
genomen worden. Onderzoek en herstel vragen geld, leggen
extra beslag op materieel en geven interne onrust.
• Veiligheid altijd speerpunt in managementprogramma's.
• Goed verder onderzoek, transparantie naar werknemers, treffen
van passende maatregelen intern en naar derden.
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Tabel 26 Externe bedreigingen voor de operatie
Risico
Impact

Maatregelen

Manifestatie pandemie door uitbraak coronavirus (COVID-19).
• Grote terugval van reizigersaantallen en daarmee
reizigersinkomsten tot mogelijk een bedreiging van de
continuïteit; bedreiging van de gezondheid van reizigers en onze
medewerkers.
• Instellen calamiteitenteam.
• Veiligheid bieden voor alle medewerkers.
• Aanhouden adequaat vermogen en liquiditeit.
• Beheersmaatregelen om operationele en financiële impact door
COVID-19 op te vangen.
• Actieve monitoring op kengetallen continuïteit primaire
dienstverlening.
• Waar mogelijk thuiswerkfaciliteiten bieden aan medewerkers.
• Flexibele schil personeel inzetten.

Financiële risico's
Tabel 27 Kostenontwikkeling
Risico
Impact
Maatregel

Budgettaire prijsinschattingen vinden plaats op basis van indices.
Deze kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen afwijkingen ontstaan ten opzichte van het
geprognotiseerde resultaat.
• Bewaking van de ontwikkeling van de gehanteerde indices om
tijdig budgettair bij te sturen.

Tabel 28 Personeelskosten
Risico
Impact
Maatregel

Hoge personeelslasten beïnvloeden marktconformiteit van GVB in
negatieve zin (cao-stijging boven marktgemiddelde).
Te hoge personeelskosten verlagen marktconformiteit, waardoor
verlenging van de concessie in gevaar kan komen.
• Productiviteitsverbetering.
• Behoudende loonkostenontwikkeling.

Tabel 29 Assetkosten
Risico
Impact

Maatregel

Extra onderhoudskosten ten gevolge van onvoorziene defecten en
ontwerpfouten.
De materiële assets van GVB worden aangeschaft met verwachte
onderhoudskosten. Als het materieel sneller veroudert dan
voorzien, leidt dit tot hogere onderhoudskosten.
• Ervaringen verwerken in bestelspecificaties.
• Versterking van het contractmanagement.
• Verbetering van de onderhoudsanalyse van processen.
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Governancerisico's
Tabel 30 Projectmanagement
Risico
Impact

Maatregel

Besluitvorming over financiering van grote projecten neemt veel
tijd.
Het punt van realisatie is veelal vast. Als de financieringsvraag veel
tijd vergt, resteert er beduidend minder tijd voor de
projectrealisatie, waardoor de realisatie vertraagd wordt, met forse
financiële impact.
• Herbezinning op de governance van het Amsterdamse OV.
• Strakke projectvoering.

Tabel 31 IT-security
Risico
Impact

Maatregel

Governance

Gerichte indringing van buitenaf op GVB-systemen met als doel
crimineel geldelijk gewin of sabotage.
Een kwaadwillende externe partij kan via de systemen GVB gijzelen
en chanteren en in een ergste geval de besturingssystemen
beïnvloeden zodanig dat de veiligheid van de reiziger in het geding
komt.
• Integrale aanpak van cybersecurity en informatiebeveiliging bij
alle IT-projecten op bestaande en nieuwe systemen als focus
voor 2020 en verder.
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Interne besturing
GVB heeft integriteit en transparantie hoog in het
vaandel staan. Onze interne besturingssystemen en
beleid zijn erop gericht dat we voldoen aan wat wet- en
regelgeving van ons vraagt.
We hebben een interne gedragscode met afspraken over hoe wij ons opstellen ten
opzichte van elkaar en van andere belanghebbenden. Met onze medewerkers zijn we
gedurende het jaar in constructieve dialoog, onder meer via de medezeggenschap.
Met onze leveranciers hebben we in een gedragscode afspraken vastgelegd over hoe
we met elkaar zaken willen doen. De interne auditafdeling toetst of we ons houden
aan de wet- en regelgeving en aan de interne (GVB-)normen en bedrijfsregels.

Compliance en integriteit
Compliance
Een integere organisatie en bedrijfscultuur zijn essentieel voor de bedrijfscontinuïteit
van GVB. Onze compliancefunctie bevordert en bewaakt de integriteit en beheerste
bedrijfsvoering. We sluiten hiermee aan bij de Nederlandse Corporate Governance
Code 2016.
Inzicht hebben in en het beheersen van compliancerisico’s ondersteunt GVB bij het
voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance is hierbij een samenspel tussen de
diverse functionarissen binnen de organisatie. De compliance officer ondersteunt het
management en de medewerkers van GVB bij het realiseren van compliance.

Zorgvuldig omgaan met privacy
GVB vindt het belangrijk dat iedere medewerker zorgvuldig omgaat met
persoonsgegevens. Reizigers, zakelijke relaties en medewerkers worden via de
privacyverklaringen op de website en het intranet geïnformeerd over hoe we dat doen.
Om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het
belangrijk dat de medewerkers zich voldoende bewust zijn van het belang ervan en
daar vervolgens naar handelen. Medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over
de wetgeving. Ook heeft 69% van de medewerkers een e-learning gevolgd om hun
bewustwording en kennis hierover te vergroten.
De functionaris Gegevensbescherming van GVB ziet erop toe dat we zorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens. Deze functie is onder de AVG verplicht voor
vervoerbedrijven.

Integriteit
We vinden het belangrijk dat reizigers, belanghebbenden en leveranciers vertrouwen
hebben in onze organisatie en dat er een veilig werkklimaat is voor iedereen bij GVB.
Dit is in diverse regelingen bij GVB vastgelegd, waaronder het integriteitsbeleid. Dit
beleid ziet in het bijzonder toe op het creëren en realiseren van de gewenste cultuur
en bijbehorend gedrag. Bij de introductie van nieuwe medewerkers geven we
aandacht aan integriteit, cultuur en gedrag. Voor nieuwe leidinggevenden verzorgt de
compliance officer een workshop integriteit. Hiermee stimuleren we integer gedrag
en een integere bedrijfscultuur en vergroten we de bewustwording van
compliancerisico’s. De compliance officer geeft op verzoek in werkoverleggen
toelichtingen of workshops over gedrag en cultuur. Hiermee stuurt GVB proactief op
gewenst gedrag.
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Melden van incidenten
GVB heeft een Meldpunt Integriteit waar medewerkers (vermoedens van) integriteit‐
schendingen kunnen bespreken en melden. Bij concrete vermoedens kan het
Meldpunt de directie adviseren een integriteitsonderzoek te starten. In 2019 werden in
totaal 53 incidenten gemeld, tegen 74 in 2018. Hoewel het aantal meldingen over
ongewenst gedrag terugliep van 24 in 2018 naar 16 in 2019, blijven we hier aandacht
voor hebben, omdat er nog steeds ongewenste situaties voorkomen. Ook van diefstal
werd verhoudingsgewijs veel melding gemaakt, zowel in 2018 als 2019. Komend jaar
zal hier extra aandacht voor zijn.
Vertrouwenspersoon
Medewerkers kunnen een beroep doen op een van drie vertrouwenspersonen binnen
GVB als ze te maken hebben met ongewenst gedrag. In 2019 is 21 keer een
vertrouwenspersoon ingeschakeld (tegenover 16 in 2018). Komend verslagjaar
breiden we het aantal vertrouwenspersonen bij GVB uit naar in totaal zes.
Gedragscode en klokkenluidersregeling
Alle medewerkers van GVB behoren zich te gedragen overeenkomstig maatschap‐
pelijke normen en wet- en regelgeving. De afspraken hierover liggen vast in de GVB
Gedragscode. Medewerkers zijn verplicht om integriteitsrisico’s of -situaties te
melden. Zij kunnen bij twijfel hun leidinggevende of de compliance officer raadplegen.
De gedragscode is in 2019 geactualiseerd en wordt in 2020 via HR-projecten opnieuw
onder de aandacht gebracht. Ook heeft GVB een klokkenluidersregeling die is
opgenomen in de cao.
Andere richtlijnen
• GVB heeft beleid opgesteld over samenwerking en omgang binnen GVB bij privé-,
familiaire of vriendschappelijke relaties.
• In de cao van GVB staan regels over alcohol en drugs, met een nultolerantiebeleid
als uitgangspunt.
• Met de 'richtlijn Social Media' helpen we medewerkers om social media goed te
benutten en vervelende ervaringen te voorkomen. Communicatie namens GVB
wordt alleen verzorgd door de afdeling Corporate Communicatie.
• In de cao staat de 'gedragslijn Vermoeden van misstanden'. Het gaat daarbij om
strafbare feiten, grove schending van regel- en wetgeving en grote gevaren voor
volksgezondheid, veiligheid of milieu, of het bewust achterhouden van informatie
hierover. Medewerkers zijn verplicht serieuze aanwijzingen van misstanden te
melden.
• GVB heeft ook een richtlijn voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen.
In 2019 onderzochten we of medewerkers voldoende bekend zijn met de regeling
en of de regeling wordt nageleefd. Hoewel er geen noemenswaardige incidenten
waren, concluderen we dat de regeling duidelijker kan en opnieuw onder de
aandacht gebracht moet worden.
Meer over de Gedragscode en andere richtlijnen staat op onze website.

Incidentenloket
Het Incidentenloket staat medewerkers bij in het strafproces nadat ze aangifte hebben
gedaan van zaken als belediging, bedreiging, agressie, geweld en overvallen. Zo helpt
het Incidentenloket de medewerkers bij het vorderen van materiële en immateriele
schade en gaat een medewerker van het loket mee naar de rechtbank. Het loket legt
uit hoe een strafproces verloopt en managet de verwachtingen van de slachtoffermedewerkers door alle mogelijke uitkomsten van een proces te bespreken.
Het Incidentenloket – een waardevolle partner voor GVB, de medewerkers en het
Openbaar Ministerie – onderhoudt goede contacten met collega’s van onder andere
NS en RET en bespreekt inhoudelijk met hen bepaalde zaken en vorderingen.
Daarnaast is het loket betrokken bij opleidingen door de Slachtofferhulp Academy.
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Dankzij professionele samenwerking lukt het ons om steeds betere resultaten te
boeken.

Cybersecurity
In samenwerking met onze belangrijkste IT-leveranciers hebben we een (cloud)
security baseline opgesteld. Om in de toekomst ook veilig te zijn, passen we de huidige
inrichting en processen aan, zowel voor de (IT-)organisatie als voor het gebruik van de
cloud. De veranderingen zijn in volle gang en we ervaren hiervan al een positief effect.
In 2020 volgen noodzakelijke aanpassingen, zowel op de digitale werkplek als bij het
gebruik van telefoons en laptops.
Gegevensbescherming
Om te kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
passen we de manier waarop we met onze gegevens en toeleveranciers omgaan aan.
Verschillende projecten waren hierop gericht. Deze aanpassingen creëren ook nieuwe
mogelijkheden, die de eerste gebruikers van de systemen al benutten. Het is onze
ambitie om deze aanpassingen in 2020 af te ronden en de nieuwe manieren van
samenwerken die daarmee gepaard gaan in de hele organisatie door te voeren.
Cybersecurity-experts voorspellen op basis van analyses dat de cybersecurityrisico’s
voor GVB de komende jaren groter worden. Tegelijkertijd worden we afhankelijker van
de systemen voor IT en operational technology (OT). Een integrale aanpak van
cybersecurity en informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker om deze
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Voor 2020 wordt dit dan ook, in samenhang
met vernieuwd beleid, onze primaire focus.

Interne audit
Interne audit
Interne audit is een onafhankelijke functie waarvan de bevoegdheden zijn vastgelegd
in een audit charter. Interne Audit GVB is gecertificeerd door de beroepsorganisatie
IIA (Institute of Internal Auditors). Dit is een kwaliteitscertificaat dat aantoont dat er
wordt gewerkt conform de Professional Standards. Interne audit ressorteert
rechtstreeks onder de algemeen directeur, overlegt regelmatig met de externe
accountant, heeft een directe rapportagelijn naar de auditcommissie en neemt deel
aan de vergaderingen van de auditcommissie.
Assurance
Interne audit voert GVB-breed jaarlijks diverse audits uit. De aandacht richt zich op de
vraag of GVB voldoet aan de door GVB zelf opgestelde regels en normen, maar ook
of GVB voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Interne audit verleent op deze wijze
assurance over de mate van interne beheersing van processen binnen GVB.
Rapportage en follow-up
Naar aanleiding van onderzoeken worden rapportages aan het management
uitgebracht met, indien van toepassing, aanbevelingen voor verbetering. De
opvolging van deze aanbevelingen wordt door middel van follow-up audits
gemonitord. De bevindingen komen ook in een halfjaarrapportage, die wordt
besproken met de auditcommissie en wordt gedeeld met de rvc.
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Inkoop en aanbesteding
Ons inkoopbeleid volgt de juridische kaders voor Europees aanbestedingsrecht. GVB
hanteert externe en interne drempelwaarden. We stellen een inkoopplan op met de
inkoopstrategie en een schets van het juridische kader. Onze Tenderboard moet dit
goedkeuren.
Rechtmatig inkopen is de regel; afwijken van aanbestedingsregels is uitzondering.
Relatief gezien gaat het om enkele procenten van het totaal aantal inkopen. Voor het
BORI-domein (Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur) is dit percentage nog lager.
Verzoeken tot afwijking verlopen (gemotiveerd) via de Tenderboard en het directie‐
team van GVB.
Meer over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid staat op onze website.

Medezeggenschap
Ondernemingsraad en onderdeelcommissies
GVB heeft een ondernemingsraad (OR) voor alle medewerkers van GVB en een
onderdeelcommissie (OC) voor medewerkers van Operatie, Railmaterieel, Rail
Services en het Garagebedrijf Bus. Ook is er een overlegstructuur voor afzonderlijke
vestigingen en afdelingen, waarmee de medezeggenschap zo laag mogelijk in de
organisatie is belegd. Voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu is er een
overkoepelende commissie (VGWM).
De OR ziet onder meer toe op de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en
de werk- en rusttijden. Ook is de OR betrokken bij investeringen, organisatie‐
wijzigingen en regelingen op het gebied van gewenste omgangsvormen en sociale
veiligheid.
Vergaderfrequentie
• OR zes keer per jaar
• OC zes keer per jaar
• VGWM vijf keer per jaar
• Vestigingsoverleggen maandelijks
• Afdelingsoverleggen maandelijks
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Verslag raad van commissarissen

Verslag raad van
commissarissen

In 2019 richtte GVB zich op kwalitatief hoogwaardig
en duurzaam OV, het behoud van de concessie,
stappen naar nieuwe mobiliteitsvormen, de
maatschappelijke bijdrage aan de stad en de
instroom van duurzaam materieel. Achter de
schermen speelden de benoeming van de nieuwe
financieel directeur, de verbreding van de OVgovernance, de ICT en informatiebeveiliging, de
cultuur en het gedrag, en de externe financiering.
De raad van commissarissen (rvc) is bij dit alles zeer
betrokken geweest als toezichthouder, adviseur en
werkgever.
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