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Niet uit de balans blijkende rechten en
verplichtingen
I Toekomstige financiële verplichtingen operationele lease, langlopende
huurcontracten en investeringen
Operationele lease en langlopende huurcontracten
De nominale waarde van de op 31 december 2021 resterende termijnen voor
operationele lease en langlopende huurcontracten bedraagt € 4,8 miljoen.
Het betaalschema luidt als volgt:
Tabel 52
Bedragen in duizenden euro's

Operationele lease

Langlopende huurcontracten

Totaal per jaar

Jaar
2022
2023
2024
2025
2026 en verder

447
271
178
62
30

1.403
1.338
855
205
-

1.850
1.609
1.033
267
30

Totaal

988

3.801

4.789

De operationele leasecontracten hebben betrekking op 115 leaseauto's.
Gedurende het verslagjaar zijn leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening
verwerkt voor een bedrag van € 1,0 miljoen.
De langlopende huurcontracten betreffen vastgoed, zoals het kantoor aan de
Arlandaweg, Service & Tickets aan het Stationsplein CS en enkele eindpunthuisjes op
verschillende locaties in Amsterdam. Gedurende het verslagjaar zijn huurbetalingen
in de winst-en-verliesrekening verwerkt voor een bedrag van € 1,8 miljoen.
Investeringen
Op 31 december 2021 staat een bedrag van € 121,9 miljoen (2020: € 147,3 miljoen) uit
aan verplichtingen voor investeringen in materiële vaste activa. Dit betreft voor
€ 101,3 miljoen verplichtingen voor bussen (ZEB), trams (15G) en metro’s (M7) en voor
€ 11,8 miljoen verplichtingen voor Noordzee Kanaal ponten.
II Concessie
De Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden is op 1 januari 2013 in werking
getreden. Daarbij is de verplichting tot aanbesteding van de OV-concessie Amsterdam
vervallen. Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam kreeg daarbij de
keuzevrijheid tussen aanbesteden of inbesteden. Het Dagelijks Bestuur heeft de
voorkeur gegeven aan het realiseren van de afspraken in de huidige aan GVB gegunde
concessie. De ambitie om meer ontwikkelvrijheid aan de vervoerder te geven is hierbij
toegevoegd.
Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam heeft op 5 december 2013 besloten
om de openbaarvervoerconcessie Amsterdam 2012 aan te passen.
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III Contract Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur (BORI) en Asset Management
Railinfra Overeenkomst (AMRI)
Op grond van de door het college van B&W van gemeente Amsterdam vastgestelde
strategie voor contractering (12 januari 2010) is de duur van de Overeenkomst Beheer
& Onderhoud Railinfrastructuur verbonden aan de duur van de concessie Openbaar
Vervoer. De duur van de Overeenkomst Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur is
destijds daarom ook aangepast tot en met 2024.
Op 3 december 2013 heeft het college van B&W van gemeente Amsterdam het besluit
genomen met GVB het contract “Hoofdlijnen tot wijziging van Overeenkomst Beheer
& Onderhoud Railinfrastructuur 2013/2014 en opstellen Overeenkomst Beheer &
Onderhoud Railinfrastructuur 2015-2024” aan te gaan.
Op 11 september 2015 is de Overeenkomst Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur
door gemeente Amsterdam en GVB getekend.
Op 1 januari 2022 is de Overeenkomst Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur tussen
gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram en GVB komen te vervallen.
Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe OV-Governance van kracht. Vanaf 1 januari
2022 is Vervoerregio Amsterdam de opdrachtgever voor alle beheer- en
onderhoudsactiviteiten van de railinfrastructuur en is GVB Infra BV opdrachtnemer.
Hiervoor is voor de looptijd van 13 jaar de Asset Management Railinfra Overeenkomst
(AMRI) gesloten tussen Vervoerregio Amsterdam en GVB Infra BV (de statutaire
entiteit van het Railinfrabedrijf). De tram- en metro-infrastructuur blijft in eigendom
van gemeente Amsterdam.
IV GVB Activa BV
De strategische activa van GVB zijn ondergebracht in GVB Activa BV. In de
‘Overeenkomst van geclausuleerde koop en overdracht GVB Activa BV’ is vastgelegd
in welke gevallen gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken de aandelen
in GVB Activa BV in eigendom aan haar over te dragen (de 'terugklap’).
Gemeente Amsterdam heeft een pandrecht op alle activa, vorderingen en de aandelen
in GVB Activa BV. Voor de activa en bijbehorende vorderingen uit
verzekeringspolissen en koopovereenkomsten die met investeringsbijdragen van
Vervoerregio Amsterdam zijn gefinancierd, berust een pandrecht bij de Vervoerregio
Amsterdam. Voor toekomstige investeringen zal volgens deze afspraken worden
gehandeld. Op de registergoederen in GVB Activa BV rust een recht van hypotheek.
GVB Activa BV moet jaarlijks bepalen of sprake is van zaken/omstandigheden, die niet
direct verband houden met het reguliere onderhoudsprogramma, waardoor de
instandhouding of functionaliteit van het activum voor de resterende technische
levensduur niet meer is gewaarborgd.
V GVB Veren BV
De strategische activa die betrekking hebben op de veren zijn ondergebracht in GVB
Veren BV. In de ‘Overeenkomst van geclausuleerde koop en overdracht GVB Veren BV’
is vastgelegd in welke gevallen gemeente Amsterdam GVB Holding NV kan verzoeken
de aandelen in GVB Veren BV in eigendom aan haar over te dragen (de 'terugklap').
Op alle activa, vorderingen en de aandelen in GVB Veren BV rust een pandrecht ten
behoeve van gemeente Amsterdam. Op de registergoederen in GVB Veren BV rust
een recht van hypotheek.
GVB Veren BV moet ten aanzien van de IJveren jaarlijks bepalen of sprake is van zaken
of omstandigheden die niet direct verband houden met het reguliere
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onderhoudsprogramma, waardoor de instandhouding of functionaliteit van het
materieel voor de resterende technische levensduur niet meer is gewaarborgd.
Op 18 december 2018 is B&W akkoord gegaan met het nieuwe contract tussen afdeling
Verkeer en Openbare Ruimte van gemeente Amsterdam en GVB Veren BV. Op
19 december 2018 heeft de formele ondertekening van het contract plaatsgevonden.
Het nieuwe contract is op 1 januari 2019 ingegaan en kent een looptijd van 6 jaar.
Dit contract is mede gebaseerd op de afspraken die gemeente Amsterdam in 2013
heeft gemaakt met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Zaanstad om minimaal de komende dertig jaar zorg te dragen voor instandhouding
van de huidige (veer)verbindingen. Dit betreft de verbindingen tussen Zaanstad en
Amsterdam (Hempont), Velsen-Noord en Velsen-Zuid (Velserpont) en Assendelft en
Spaarndam (Buitenhuizerpont), zoals vastgelegd in het contract Dienstbetoon
pontveren tussen betrokken gemeenten.
Parallel daaraan heeft gemeente Amsterdam, als opdrachtgever voor het onderhoud
van de infrastructuur, voor dezelfde periode een contract met GVB Veren BV
afgesloten voor het beheer en onderhoud van de benodigde infrastructuur en
(varende) activa.
VI Garantierechten en verplichtingen
GVB verleent bij specifieke projecten garantie op de verrichte werkzaamheden aan de
infrastructuur. De looptijd van de garantietermijnen verschilt per project. De omvang
van deze verplichting kan niet worden ingeschat.
GVB heeft diverse contractuele garantierechten, waaronder de garantierechten ten
aanzien van de aanschaf van rijdend materieel.
De aandeelhouder heeft in 2015 ingestemd met het voorstel om statutaire vrijwaring
op te nemen in de statuten van GVB Holding NV. Daarmee zijn (oud-)bestuurders en
(oud-)commissarissen gevrijwaard voor boetes, kosten en schadeclaims, tenzij er
sprake is van opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar gedrag.
VII Aansprakelijkstelling artikel 2:403 BW
GVB Holding NV heeft voor GVB Exploitatie BV en GVB Infra BV een
aansprakelijkstelling in overeenstemming met artikel 2:403 BW afgegeven.
VIII Fiscale eenheid omzetbelasting
GVB Holding NV vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met GVB
Exploitatie BV, GVB Infra BV, GVB Activa BV en GVB Stations Retail & Ontwikkeling
BV, waarbij GVB Holding NV het hoofd van de fiscale eenheid is.
IX Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
GVB Holding NV vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met GVB
Exploitatie BV, GVB Infra BV, GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV, GVB
Commercieel Vervoer BV en MEA BV, waarbij GVB Holding NV het hoofd van de fiscale
eenheid is. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar
gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de
combinatie verschuldigde belasting. Deze belastinglast wordt via de rekeningcourantverhoudingen met de dochterondernemingen afgerekend. De belastinglast bij
de dochterondernemingen wordt bepaald uitgaande van commercieel is fiscaal
resultaat.
X Kredietfaciliteit
GVB heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 een externe
kredietfaciliteit van maximaal € 400,0 miljoen afgesloten bij de BNG bank en de
Nederlandse Waterschapsbank. Deze faciliteit is bedoeld ter financiering van

Geconsolideerde jaarrekening 2021

GVB Holding NV, Jaarverslag 2021 153

investeringen in rollend materieel en andere strategische activa van GVB Activa BV,
met een looptijd tot eind 2024. Er is géén aflossingsverplichting; de lening heeft een
revolverend karakter. Vervoerregio Amsterdam staat garant voor de lening en
vergoedt aan GVB de kapitaallasten.
GVB heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 een
rekening courant faciliteit, Ancillary, als onderdeel van de revolverende faciliteit, met
de BNG Bank NV afgesloten voor dagelijks gebruik. Deze heeft een limiet van
€ 40,0 miljoen met een rentepercentage van 1-maands Euribor plus 25 basispunten.
GVB heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 nog twee
langlopende leningen afgesloten bij de BNG Bank NV en de Nederlandse
Waterschapsbank NV:
De eerste lening bedraagt € 142,0 miljoen met als startdatum 16 december 2024. Deze
lening kent een lineaire aflossing met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage
van 0,952%.
De tweede lening bedraagt € 56,0 miljoen met als startdatum 16 december 2024. Deze
lening kent een lineaire aflossing met een looptijd van 12 jaar en een rentepercentage
van 0,765%.
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