
 
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari 2015 

Nummer : 2 

Onderwerp : Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid 

Bijlage(n) : Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid 

   

   

   

   

Samenvatting : De bedoeling van de Wet Markt & Overheid is dat de over-
heid eerli jk concurreert  met bedrijven indien economische 
activiteiten worden verricht. De wet geeft een aantal ge-
dragsregels, die de overheid in acht moet nemen. Een uit-
zondering op deze gedragsregels, zijn de activiteiten die 
verricht worden in het algemeen belang conform artikel 25h, 
vijfde l id van de Mededingingswet. In dit voorstel worden 
deze activiteiten benoemd, ter besluitvorming van de raad. 

 

 

 
   

Voorgestelde beslissing : I.  De volgende economische activiteiten aan te wijzen die 
plaats vinden als economische activiteit in het algemeen 
belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde l id van de Mede-
dingingswet: 
a. exploitatie gemeenteli jke begraafplaatsen; 
b. exploitatie aula’s begraafplaatsen; 
c. verhuur binnen- en buitensportaccommodaties of erf-

pacht gemeenteli jke grond/gebouw; 
d. verhuur kantines sportaccommodaties; 
e. verhuur van vastgoed aan maatschappelijke organisa-

ties. 
II .  dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten 

treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014. 
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Inleiding  
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M en O) in werking getreden. Deze 
wet maakt onderdeel uit van de Mededingingswet. 
 
Deze wet heeft als doel om oneerli jke concurrentie tegen te gaan en zo geli jk mogelijke 
concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren.  
De wet bevat hiervoor vier gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden, indien 
zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten op de markt uitvoeren: 
 
• Kostendoorberekening: overheden moeten ten minste alle integrale kosten van een eco-

nomische activiteit doorberekenen in de verkoopprijs.  
• Bevoordelingsverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen 

boven concurrerende bedrijven.  
• Gegevenshergebruik: overheden mogen de gegevens waar ze over beschikken alleen 

hergebruiken voor andere, economische activiteiten als andere organisaties of bedrijven 
ook (onder dezelfde voorwaarden) over de gegevens kunnen beschikken.  

• Functiescheiding: als een overheid voor bepaalde economische activiteiten een bestuur-
l i jke rol heeft en die economische activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde per-
sonen betrokken zijn bij de bestuurli jke en de economische activiteiten van die organisa-
tie.  

 
Bovenstaande regels, gelden ook voor overheidsbedrijven die zijn ondergebracht in aparte 
rechtspersonen. Met name de eerste twee genoemde punten zijn van belang. Dat betekent 
ook dat de implementatie van de Wet M en O los gezien moet worden van de inrichting van 
de gemeenteli jke organisatie.  
 
Voorbeelden van economische activiteiten zijn de verhuur van sportaccommodaties, het ex-
ploiteren van een fietsenstall ing en het verhuren van vastgoed. Het verrichten van dergeli jke 
economische activiteiten kan mogelijkerwijs leiden tot oneerli jke concurrentie met private 
bedrijven. 
 
Werkingsfeer 
De gedragsregels van de Wet M en O gelden voor alle overheden. Voor de gemeente bete-
kent dit dat de wet ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen. 
 
Alle economische activiteiten vallen onder de reikwijdte van de wet. Er is sprake van ‘eco-
nomische activiteiten’ indien de gemeente zelf of via haar overheidsbedrijf in concurrentie 
met andere ondernemingen goederen of diensten aanbiedt op een markt. Of hiervan sprake 
is, is afhankeli jk van de karakteristieken van de activiteiten. Een sterke indicatie dat de door 
de gemeente verrichte activiteit van economische aard is, is dus de aanwezigheid van ver-
schil lende aanbieders van dezelfde goederen of diensten. Als er dus concurrentie is door 
aanbieders zijn van hetzelfde product als de gemeente aanbiedt, dan valt dit onder de Wet 
M en O en moet daarvan dus de integrale kostprijs doorberekend worden. De reikwijdte van 
de Wet M en O is in potentie dus erg groot. 
 
Uitzonderingen 
De wet geeft een aantal uitzonderingen van economische activiteiten, waarvoor de gedrags-
eisen van de wet niet gelden. De Wet M en O is dan niet van toepassing. 
Ten eerste is een uitzondering gemaakt voor enkele specif ieke organisaties, zoals openbare 
onderwijsinstell ingen en publieke omroepinstell ingen. Ook verhuur van gemeenteli jke vast-
goed, bijvoorbeeld schoolgebouwen, aan deze instell ingen is toegestaan zolang dit aan-
toonbaar (mede) ten goede komt aan de publieke taak van deze instell ing. 
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Ook de uitoefening van andere typische (publiekrechteli jke) overheidstaken, is uitgezonderd 
van de wet, zoals handhaving van de openbare orde, het verlenen van vergunningen en het 
uitvoeren van werkzaamheden die vallen onder het begrip sociale werkvoorziening. Dat 
geldt overigens ook indien de uitvoering daarvan door andere gemeenten wordt verricht 
door andere gemeenten. 
 
Evenmin is er sprake van een economische activiteit, indien de gemeente diensten verricht 
of goederen levert binnen de eigen organisatie (zelfvoorziening) of aan andere overheden 
ter uitvoering van hun publiekrechteli jke taak In dat geval worden die goederen of diensten 
niet aangeboden op een markt, zodat de overheid niet in concurrentie treedt met derden. 
 
Ook is het mogelijk dat de economische activiteiten zijn uitgezonderd, indien er voor die 
activiteiten sprake is van staatssteun door middel van een steunmaatregel. Dan gelden im-
mers al de Europese staatssteunregels. Als er sprake is van zogenaamde de-minimissteun, 
waarbij het steunbedrag minder dan € 200.000 bedraagt, gerekend over drie jaar, is de Wet 
M en O wel weer van toepassing. 
 
Tot slot is verder in artikel 25h van de Mededingingswet een belangrijke uitzondering ge-
maakt voor economische activiteiten en voor bevoordelingen van overheidsbedrijven die 
plaatsvinden in het algemeen belang (zie hierna). De gemeenteraad moet daarover dan wel 
een gemotiveerd besluit nemen. 
 
Algemeen belang 
Bij het bepalen van het algemeen belang spelen de volgende zaken een rol. Van belang is 
wat het beoogde doel en de beoogde doelgroep is van de activiteit en welke andere instru-
menten er zijn ter verwezenli jking van het algemeen belang. De gemeente verricht een eco-
nomische activiteit omdat er een publiek (algemeen) belang mee gemoeid is waarin door de 
markt niet, onvoldoende of op onjuiste wijze wordt voorzien. Kortom er is sprake van markt-
falen

 

. De overheid hecht zo veel belang aan de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankeli jk-
heid van dergeli jke activiteiten dat ze als het ware wil garanderen dat deze activiteiten op 
haar voorwaarden worden aangeboden. Daarmee onderscheiden deze activiteiten zich van 
andere, reguliere economische activiteiten. 

Dat algemeen belang is er niet, indien de markt zelf voorziet in het aanbod van de desbe-
treffende goederen of diensten. Terreinen die door het ministerie zijn benoemd waar het 
goed denkbaar is dat economische activiteiten in het kader van het algemeen belang ver-
r icht worden zijn: volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzi jn, culturele activiteiten, 
ruimteli jke ordening en veil igheid.  Subsidiering van dergeli jke activiteiten is door de ge-
meente Haren geregeld in de Algemene Subsidie Verordening en in beleidsregels. 
 
Wanneer een economische activiteit wordt benoemd in het kader van het algemeen belang, 
moeten de gevolgen daarvan voor derden worden bepaald. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
de belangen van de private ondernemers die concurreren met de gemeente die zich vanwe-
ge het algemeen belang niet aan de verplichting tot kostendoorberekening hoeft te houden 
of met een overheidsbedrijf dat door een gemeente mag worden bevoordeeld. Ook moet 
worden bepaald of het noodzakeli jk en proportioneel is om gebruik te maken van de uitzon-
dering van algemeen belang. De voordelen ten aanzien van het algemeen belang moeten 
opwegen tegen de nadelen voor de belangen van derden. Steeds zal bekeken moeten wor-
den of het r isico bestaat van verdringing van de markt van private ondernemingen als ge-
volg van het niet meer van toepassing zijn van de gedragsregels van de wet. Verder zijn de 
aard en de duur van de economische activiteiten en de aard en de duur van de bevoordeling 
van belang.  
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Kortom, er dient goed gemotiveerd te worden waarom sprake is van een algemeen belang, 
dat afgewogen tegen de belangen van private ondernemers, reden is de economische activ i-
teiten buiten de reikwijdte van de gedragsregels van de wet te plaatsen. 
 
Situatie Haren 
Nieuwe economische activiteiten moeten al direct aan de wet voldoen. Van bestaande eco-
nomische activiteiten die verricht worden door de gemeente Haren moest echter worden 
nagegaan of deze aan de gedragseisen van de wet voldoen of dat deze gemotiveerd uitge-
zonderd moeten worden in het kader van het algemeen belang.  
 
Bij het overgrote deel van de economische activiteiten is geconstateerd dat wordt voldaan 
aan de gedragseisen van de wet. Voor een klein aantal andere activiteiten geldt dit niet, 
maar is geconstateerd dat deze worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang, 
waardoor niet hoeft te worden voldaan aan de gedragseisen. In de inventarisatie zijn geen 
economische activiteiten aangetroffen, die niet voldoen aan de gedragseisen én niet onder 
het algemeen belang zijn te scharen. 
 
In dit raadsvoorstel worden voorstellen gedaan voor het aanwijzen van economische activ i-
teiten  
 
Voorstel aanwijsbesluiten 
Gezien het bovenstaande stellen wij voor om de volgende activiteiten aan te wijzen als eco-
nomische activiteiten van algemeen belang. 
 
Exploitatie gemeenteli jke begraafplaatsen 
Het exploiteren van een begraafplaats is een economische activiteit die ook door private 
ondernemers wordt verricht. Gemeenten zijn wetteli jk verplicht te voorzien in een gemeente-
li jke begraafplaats. De gemeenteli jke begraafplaatsen worden bij de exploitatie geconfron-
teerd met lasten uit het verleden omdat er sprake is van een percentage eeuwigdurende of 
afgekochte graven die geen baten meer opleveren maar wel onderhoud vergen. Bij de be-
graafplaatsen die door private parti jen worden geëxploiteerd doet dit verschijnsel zich niet 
voor. Hieruit bestaat dan ook het marktfalen. Het verbeteren van de kostendekkendheid van 
de gemeenteli jke begraafplaatsen kan door middel van aanzienli jke verhoging van de tarie-
ven. Van een volledige kostendekkendheid waarbij de integrale kosten volledig worden 
doorberekend, zou echter leiden tot een vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenste ta-
r iefsverhoging. Het betaalbaar houden van de mogelijkheid tot begraven op de gemeenteli j-
ke begraafplaatsen wordt in het algemeen belang geacht. Dit belang weegt zwaarder dan de 
gemeente te houden aan het doorberekenen van de integrale kosten en de commerciële be-
langen van exploitanten van particuliere begraafplaatsen. 

 
Exploitatie aula’s begraafplaatsen 
De gemeente exploiteert de aula’s van beide gemeenteli jke begraafplaatsen. Het betaalbaar 
houden van de mogelijkheid om op gepaste wijze afscheid te nemen van dierbaren die zijn 
overleden voor een betaalbare prijs wordt van algemeen belang geacht. Dit belang weegt 
zwaarder dan de gemeente te houden aan het doorberekenen van de kosten. 
 
Verhuur binnen en buitensportaccommodaties of erfpacht gemeentelijke grond/gebouw 
Het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties en het in erfpacht geven van ge-
meenteli jke grond ten behoeve van sportaccommodaties, betreft in beginsel economische 
activiteiten omdat het verlening van diensten betreft tegen betaling van een vergoeding op 
een markt; 
De gemeente Haren streeft ernaar om de deelname aan sportbeoefening door volwassen en 
jeugdigen zoveel mogelijk te bevorderen door het gebruik van gemeenteli jke binnen- en bui-
tensportaccommodaties betaalbaar en toegankeli jk te houden. 
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Deze doelstell ing houdt verband met het realiseren van sociale maatschappelijke doelen 
van algemeen belang, zoals het bevorderen van de gezondheid van burgers en van partici-
patie in de samenleving. 
 
Verhuur kantines sportaccommodaties 
Bij enkele sportaccommodaties is een kantine aanwezig. Kostprijsdekkende huur is niet op 
te brengen voor sportkantines. Sportbonden eisen bij competit ies echter de aanwezigheid 
van een restauratieve voorziening voor de sporters. Bovendien kunnen ouders en andere 
belangstellenden, t i jdens het sporten van hun kinderen iets drinken wat de activiteiten van 
hun kinderen bevordert evenals de participatie in de samenleving. Om deze redenen wordt 
geen kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. De kantine wordt slechts beschikbaar 
gesteld voor activiteiten of verhuur indien het een relatie heeft met de sportactiviteit. Inci-
denteel wordt aan andere (niet sportgerelateerde) organisaties verhuurd, mits hun activitei-
ten een maatschappelijke belang dienen en vanwege de omvang van de activiteit aangewe-
zen zijn op de kantine en sporthal.  

 
Verhuur van vastgoed aan maatschappelijke organisaties 
Bij verhuur van (delen van) vastgoed aan maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld de 
Wereldwinkel, het Nye Cruys, cultureel centrum ‘t Clockhuys, wijk en buurthuizen) zou het in 
rekening brengen van kostprijsdekkende huur ertoe leiden dat de organisaties hogere kos-
ten in rekening gebracht kri jgen en daardoor hun maatschappelijk gewenste activiteiten niet 
meer (volledig) uit kunnen voeren. De beschikbaarheid van buurthuizen en dergeli jke komt 
bovendien de leefbaarheid van buurten en wijken ten goede. 
 
Rechtsmiddelen 
Een ondernemer kan op het terrein van Markt en Overheid verschil lende rechtsmiddelen 
inzetten tegen het optreden van de desbetreffende overheid of tegen het (nalaten van) op-
treden door de ACM. 
 
Een bezwaar- of beroepsprocedure vormt het sluitstuk van de besluitvorming inzake het al-
gemeen belang. Via deze weg krijgen belanghebbenden de mogelijkheid het raadsbesluit tot 
aanwijzen van algemeen belang aan te vechten en hun belangen te verdedigen. De moge-
li jkheid van bezwaar en beroep moet vermeld worden bij het publiceren van het besluit. 
 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM), voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
( ‘NMa’) houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels. De bestuursrechteli jke handha-
ving van de gedragsregels vindt dus door ACM plaats. De ACM kan toezicht uitoefenen uit 
eigen beweging, of optreden naar aanleiding van klachten of signalen van bijvoorbeeld ge-
dupeerde ondernemingen. De ACM kan bij besluit verklaren dat zij een overtreding van de 
gedragsregels heeft vastgesteld, of wanneer zij meent dat dit niet afdoende is, aan de over-
heid een last onder dwangsom opleggen om beëindiging van de overtreding af te dwingen. 
 
Naast of in plaats van het traject bij de ACM kan een ondernemer een procedure aanspan-
nen bij de civiele rechter. Het civielrechteli jke traject berust op de actie uit onrechtmatige 
daad. Bij de civiele rechter kan tevens schadevergoeding worden gevorderd. 
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Tot slot 
De Wet M en O is nog nieuw en gemeenten hebben nog niet veel ervaring kunnen opdoen 
met de prakti jk van deze wet. Er is bovendien nog weinig jurisprudentie die nadere invull ing 
geeft van het begrip algemeen belang. Het is daarom niet uitgesloten dat, om te bli jven vol-
doen aan de gedragsbepalingen die de Wet W en O voorschrijft, de l i jst van activiteiten van 
algemeen belang bijgesteld moet worden. Een eventueel bijgestelde li jst zal ter besluitor-
ming aan de raad worden voorgelegd. 
 
Haren, 8 december 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 
 


