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1 Inleiding en procedure 

 

 

1. De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) heeft bij besluit van 26 september 

2017 1  op grond van artikel 70c, aanhef en onder a, Mededingingswet (hierna: Mw) 

vastgesteld en verklaard dat het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veenendaal (hierna ook aangeduid als: de gemeente) artikel 25i, eerste lid, Mw 

overtreedt bij de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. De 

ACM heeft op basis van haar onderzoek geconcludeerd dat de gemeente niet de integrale 

kosten doorberekent in de parkeertarieven voor de gemeentelijke parkeergarages en 

parkeerterreinen in het centrum van Veenendaal. De ACM heeft vastgesteld dat deze 

overtreding heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2014 tot en met in ieder geval 31 december 

2016. Kortheidshalve verwijst de ACM verder naar de inhoud van het besluit van 26 

september 2017. 

 

2. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek om handhaving van Q-Park 

Operations Netherlands II B.V. (hierna: Q-Park) van 13 december 2016, waarin Q-Park de 

ACM onder meer heeft verzocht de gemeente een last onder dwangsom op te leggen. Bij 

brief van 27 oktober 2017 heeft Q-Park bezwaar gemaakt tegen het besluit van 26 

september 2017. De belangrijkste bezwaargrond die Q-Park tegen dit besluit heeft 

aangevoerd, is dat de ACM ten onrechte niet heeft beslist op het verzoek van Q-Park om 

de gemeente een last onder dwangsom op te leggen. Deze bezwaargrond vat de ACM op 

als een verzoek om een last onder dwangsom op te leggen. Q-Park heeft de ACM 

overigens tevens in gebreke gesteld op grond van artikel 4:17, derde lid, van de Algemene 

wet bestuursrecht (hierna: Awb) en haar verzocht binnen twee weken na dagtekening van 

het bezwaarschrift alsnog een last onder dwangsom op te leggen aan de gemeente. 

 

3. De ACM willigt het verzoek om handhaving van Q-Park in en legt aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal (hierna: het college) een last 

onder dwangsom op ter beëindiging van de overtreding. 

 

2 Wettelijk kader 

 

 

4. Op grond van artikel 70c, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Mw kan de ACM, ingeval van 

een overtreding van artikel 25i, eerste lid, Mw de overtreder een last onder dwangsom 

opleggen. 

 

                                                      
1
 Kenmerk ACM/DM/2017/205525, kenmerk openbare versie: ACM/DM/2017/282891 



Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr. ACM/16/012014  Openbaar 

  

 
 

3/6 

5. De Wet M&O richt zich tot overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten. 

Om concurrentievervalsing met ondernemingen te voorkomen, dienen overheids- 

organisaties die activiteiten ‘op de markt’ verrichten zich te houden aan vier gedragsregels 

zoals neergelegd in de Wet M&O. Deze gedragsregels omvatten de plicht tot integrale 

kostendoorberekening in artikel 25i, eerste lid, Mw, het bevoordelingsverbod in artikel 25j 

Mw, de plicht tot beschikbaarstelling gegevens in artikel 25k Mw en de plicht tot 

functiescheiding in artikel 25l Mw. 

 

6. In de artikelen 25h, 25i en 25j Mw zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen waarbij de Wet 

M&O niet van toepassing is. Deze uitzonderingsbepalingen zien zowel op de aard van het 

bestuursorgaan als op de aard van de verrichte activiteiten. 

 

7. In het Besluit markt en overheid
2
 zijn, op grond van artikel 25m, eerste lid, Mw nadere 

regels gesteld over de toepassing van de plicht tot integrale kostendoorberekening (artikel 

25i, eerste lid, Mw) en het bevoordelingsverbod (artikel 25j, eerste lid, Mw). De nadere 

regels over de plicht tot integrale kostendoorberekening gaan onder andere in op: 

 de (soort van) goederen en diensten waarop de kostendoorberekening moet 

worden toegepast (aggregatieniveau in de activiteiten); 

 de in aanmerking te nemen kostensoorten (operationele kosten, afschrijvings- en 

onderhoudskosten en vermogenskosten); 

 de bron van de door te berekenen kosten (bijvoorbeeld: raming, realisatie). 

 

8. Om te kunnen vaststellen welke verplichtingen uit de Wet M&O in een concreet geval van 

toepassing zijn, dient achtereenvolgens: 

 het bestuursorgaan in kwestie te worden gekwalificeerd; 

 de verrichte activiteit te worden gekwalificeerd als economische activiteit; 

 te worden vastgesteld dat geen van de wettelijke uitzonderingsbepalingen en/of 

overgangstermijn van toepassing zijn. 

 

3 Feiten 

 

9. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het besluit van de ACM van 26 september 2017 heeft de 

ACM de relevante feiten uiteengezet die betrekking hebben op de exploitatie van de 

gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. De ACM verwijst hier kortheidshalve 

naar. 

 

                                                      
2
 2 Besluit van 6 juni 2012, houdende regels voor overheden over de doorberekening van kosten en de toepassing 

van het bevoordelingsverbod. 
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4 Zienswijze gemeente 

 

10. Voor de zienswijze van de gemeente op het conceptbesluit en de reactie daarop van de 

ACM, verwijst de ACM naar hoofdstuk 7 van haar besluit van 26 september 2017. 

 

5 Last onder dwangsom 

 

11. Uit artikel 70c, aanhef en onderdeel b, Mw volgt dat de ACM bevoegd is een last onder 

dwangsom op te leggen bij overtreding van artikel 25i, eerste lid, Mw. 

 

12. De ACM acht het in dit geval nodig om een last onder dwangsom op te leggen. In dit 

verband acht de ACM het van belang dat de onrechtmatige situatie in elk geval twee en 

een half jaar heeft voortgeduurd. De overtreding heeft tot en met in ieder geval 31 

december 2016 plaatsgevonden. De ACM heeft inmiddels een bezwaarschrift ontvangen 

waaruit blijkt dat de gemeente Veenendaal persisteert in haar opstelling en de door de 

ACM geconstateerde overtreding niet onderschrijft. Hieruit leidt de ACM af dat de 

overtreding nog immer voortduurt. In het licht van deze omstandigheden acht de ACM het 

noodzakelijk om een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding te beëindigen. 

 

13. De ACM stelt vast dat de gemeenteraad geen besluit heeft genomen waarin is vastgesteld 

dat de onderhavige exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen 

plaatsvindt in het algemeen belang. De ACM gelast het college om binnen de 

begunstigingstermijn van dit besluit de geconstateerde overtreding - die op dit moment nog 

steeds voortduurt - te beëindigen. 

 

14. De overtreding dient op de volgende wijze te worden beëindigd. Het college dient binnen 

de begunstigingstermijn van dit besluit ervoor te zorgen dat bij de gebruikers van de 

parkeerplaatsen in de gemeentelijke parkeergarages en op de gemeentelijke 

parkeerterreinen in het centrum van Veenendaal ten minste de integrale kosten van de 

exploitatie van die parkeergarages en -terreinen in rekening worden gebracht. Meer 

concreet houdt dat in dat het college deze integrale kosten moet vaststellen met 

inachtneming van de uitgangspunten van de Wet M&O, het Besluit markt en overheid en 

het besluit van de ACM van 26 september 2017. Vervolgens dient het college de 

parkeertarieven zodanig vast te stellen dat de opbrengsten hieruit ten minste de integrale 

kosten van de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen 

dekken. 

 

15. De ACM verbindt aan deze last een begunstigingstermijn van twaalf weken. Naar het 

oordeel van de ACM is een termijn van twaalf weken redelijk met het oog op het besluit dat 
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het college moet nemen om de overtreding te beëindigen. In dit verband acht de ACM van 

belang dat zij in het besluit van 26 september 2017 al duidelijke handreikingen heeft 

gegeven voor het vaststellen van de integrale kosten, zodat dit niet veel tijd in beslag hoeft 

te nemen. Daarnaast heeft de ACM bij het vaststellen van de begunstigingstermijn 

rekening gehouden met het feit dat de benodigde gemeentelijke besluitvorming enige tijd in 

beslag zal nemen. 

 

16. Indien het college niet binnen twaalf weken de overtreding beëindigt, verbeurt zij een 

dwangsom. De ACM stelt de hoogte van deze dwangsom vast op € 5.000 per volledige 

week waarin het college niet aan de last heeft voldaan, met een maximum van € 50.000. 

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom heeft de ACM er rekening mee gehouden 

dat de gemeente Veenendaal de Wet M&O al ruim twee jaar overtreedt bij de exploitatie 

van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. Het is mogelijk dat de 

gemeente hierbij schade heeft veroorzaakt. 

 

17. Naar het oordeel van de ACM staat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding 

tot de zwaarte van het belang dat door de overtreding wordt geschonden. Dit belang betreft 

een zo gelijk mogelijke concurrentieverhouding tussen enerzijds de gemeente Veenendaal 

als aanbieder van parkeerplaatsen in parkeergarages en op de parkeerterreinen in het 

centrum van Veenendaal en anderzijds particuliere ondernemingen die in de (nabije) 

omgeving eveneens parkeerplaatsen tegen betaling aanbieden, zoals Q-Park. Met het oog 

op dit belang is het noodzakelijk dat het college tarieven vaststelt voor het parkeren in de 

gemeentelijke parkeergarages en op de parkeerterreinen in het centrum van Veenendaal 

die ten minste de integrale kosten voor de exploitatie van die parkeergarages en 

parkeerterreinen dekken. Verder is de dwangsom naar het oordeel van de ACM voldoende 

hoog om het college binnen de begunstigingstermijn tot beëindiging van de overtreding te 

bewegen. 
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6 Besluit 

In aanvulling op haar besluit van 26 september 2017 legt de Autoriteit Consument & Markt op 

grond van artikel 70c, aanhef en onderdeel b, Mededingingswet een last onder dwangsom op 

met de volgende inhoud: 

 

18. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal dient uiterlijk 

twaalf weken na dagtekening van dit besluit de overtreding van artikel 25i, eerste lid, 

Mededingingswet te beëindigen door ten minste de integrale kosten door te berekenen in 

de parkeertarieven voor de gemeentelijke parkeergarages en de parkeerterreinen in het 

centrum van Veenendaal. 

 

19. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal verbeurt een 

dwangsom van € 5.000 per volledige week waarin het na het verstrijken van de onder 1 

genoemde termijn niet aan de last voldoet, zulks met een maximum van € 50.000. 

 

Den Haag, 10 november 2017 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

 

 

 

 

dr. B.L.K. Vroomen 

Teammanager Directie Mededinging 
 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 

 

 


