
RECHTER ZIET GEEN SPOED IN KORT
GEDING BLUE BOAT COMPANY
Amsterdam, 31 augustus 2016 - De rechtbank Amsterdam heeft gisteren de

vorderingen in kort geding van Blue Boat Company, gericht tegen het

uitgiftereglement voor de nieuwe exploitatievergunningen, afgewezen. De

voorzieningsrechter acht het spoedeisend karakter van de zaak niet voldoende

bewezen, waarna er een rechtsgang open komt te staan bij de

bestuursrechter. Blue Boat Company is van mening dat de criteria in dit

uitgiftereglement onrechtmatig zijn, onder meer omdat de gemeente daarin op

een aantal keiharde toezeggingen is teruggekomen. Blue Boat Company had onder

meer aan de voorzieningenrechter gevraagd de gemeente op te dragen de

uitgifteronde voor de exploitatievergunningen van rondvaartboten te verbieden,

totdat deze onrechtmatigheden uit de criteria waren gehaald. Blue Boat Company

beraadt zich op verdere stappen.

* Het uitgiftereglement heeft betrekking op het het segment bemand groot en is van toepassing

op periode 2020-2030.

"Jammer dat de rechter het spoedeisende karakter van de zaak niet inziet. Nu
zijn wij gedwongen om de onzekerheid voor onze 150 medewerkers nog
langer te laten voortduren."
— Ramón van der Storm, directeur Blue Boat Company



OVER BLUE BOAT COMPANY

Einde persbericht

Neem voor meer informatie over de uitspraak van de rechtbank contact op met Merktroubadour

Oscar den Ouden via oscar@merktroubadour.nl of via het telefoonnummer 06-5888 6009. Het

beeld in deze pressroom is rechtenvrij te gebruiken.
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Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt
Blue Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het
meest diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour
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