Bijlage – Toets deelname Coörperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.

Het toetreden tot een nieuwe rechtspersoon dient op grond van de ‘Beleidsnota Verbonden partijen en
overige deelnemingen 2016-2019’ aan een aantal criteria te worden voldaan. Deze worden hieronder
nagelopen en getoetst:
1. Is er sprake van een publiek belang?
Antwoord: Ja, want uniformiteit en kwaliteit van brongegevens OV-data dragen in belangrijke mate
bij aan de kwaliteit van het OV. Als dat aan de markt was overgelaten, zou dit niet van de grond
gekomen zijn.
2. Is betrokkenheid van andere partijen nodig?
Antwoord: Ja, door samenwerking tussen de OV-autoriteiten zijn uniforme brongegevens van alle
vervoerders beschikbaar zodat de reiziger reisinformatie kan ontvangen van zijn reis als deze over
concessiegrenzen heen gaat/met verschillende vervoerders wordt gereisd. Daarnaast is
afstemming die DOVA organiseert tussen de decentrale OV-autoriteiten over onderwerpen als
andere methoden van betalen (bankpas, mobiel), ontwikkeling reizigerstarieven, sociale veiligheid,
landelijk OV-toekomstbeeld etc. essentieel om een stevige positie te hebben tegenover de
vervoerders en het Rijk.
3. Vraagt het publiek belang om een actieve betrokkenheid van de overheidsinstantie?
Antwoord: Ja. De markt heeft onvoldoende belang bij uniformering en standaardisatie van
brongegevens. Actieve betrokkenheid van de OV-autoriteiten is noodzakelijk om uniformiteit en
kwaliteit af te dwingen. De vervoerders zijn tenslotte concurrenten van elkaar.
4. Is een juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid wenselijk of noodzakelijk?
Antwoord: Noodzakelijk. Voor de werkzaamheden die worden verricht moeten NDOV en DOVA
kunnen functioneren als rechtspersoon (contracten afsluiten, personeel in dienst hebben, etc.).
5. Heeft de privaatrechtelijke rechtsvorm de voorkeur?
Antwoord: Ja. Een private rechtsvorm kan slagvaardig, efficiënt en professioneel als partij
optreden waarbij bestuurders niet zelf hoeven deel te nemen in het bestuur. Geen risico op
bestuurdersaansprakelijkheid voor de deelnemers en de leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten
in de coöperatie.
6. Is het voor de mate van zeggenschap wenselijk of noodzakelijk deel te nemen in het risicodragend
vermogen van een privaatrechtelijke organisatie?
Antwoord: Nee.
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