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De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) wijst uw verzoek om een verklaring voor recht en een 

(preventieve) last onder dwangsom
1
 af. Hieronder legt de ACM uit op basis van welke gegevens zij tot 

de afwijzing van uw verzoek is gekomen. 

 

Handhavingsverzoek  

Bij brief van 9 februari 2018 heeft u de ACM verzocht handhavend op te treden tegen de gemeente 

Nissewaard (hierna: de gemeente). De gemeente zou de gedragsregels van de Wet Markt en 

Overheid (hierna: de Wet M&O) niet naleven bij de beoogde verhuur van een ruimte in het pand van 

de gemeentelijke bibliotheek. U vraagt de ACM na te gaan of de gemeente de gedragsregels heeft 

geschonden. Als dit het geval is, dan wilt u dat de ACM passende maatregelen neemt om verdere 

overtredingen van de wet af te wenden.
2
 

 

Feiten 

De bibliotheek ‘De Boekenberg’ in Spijkenisse (hierna: de bibliotheek) is in eigendom van de 

gemeente. U geeft aan dat de gemeente van plan is een ruimte onder de bibliotheek te gaan verhuren 

aan een horecaondernemer (hierna: de beoogd huurder). De bedoeling is dat in de ruimte een 

restaurant gevestigd wordt dat rechtstreeks zal concurreren met uw restaurants. Om de vestiging van 

dit restaurant mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

een omgevingsvergunning verleend aan de beoogd huurder. Hierbij is een ontheffing van de 

gebruiksregels van het bestemmingsplan verleend. De gemeente handelt hier volgens u als overheid 

bij het verlenen van een omgevingsvergunning, en tegelijkertijd als eigenaar/beoogd verhuurder van 

de ruimte onder de bibliotheek. U geeft aan dat de gemeente hierbij, voor zover u kunt  nagaan, niet 

de juiste functiescheiding heeft gehanteerd. De gemeente zou dus mogelijk artikel 25l 

Mededingingswet (hierna: Mw) overtreden.  

 

Verder geeft u aan dat de gemeente de beoogd huurder tweeëneenhalf jaar vrijstelt van betaling van 

huur. Ook zou de gemeente EUR 225.000 (exclusief btw) investeren voor het aanpassen van het 

onroerend goed aan de wensen van de beoogd huurder. Dit is volgens u een tegenprestatie voor het 

in dienst nemen van 40 fulltime werkzoekenden uit het bemiddelingsbestand van Voorne Putten. Deze 

afspraken zijn opgenomen in een intentieovereenkomst tussen de beoogd huurder en de gemeente, 

ondertekend op respectievelijk 15 november 2016 en 27 februari 2017 (hierna: de 

intentieovereenkomst). U geeft aan dat deze huurvoorwaarden niet marktconform zijn. De ACM leest 

in deze stelling dat u meent dat de gemeente de integrale kosten van de verhuur niet doorberekent en 

dus artikel 25i Mw overtreedt.   

                                                        
1
 Zoals bedoeld in artikel 70c, lid 1, Mw en artikel 5:7 Awb  

2
 De ACM vat dit op als een verzoek om een verklaring voor recht en een (preventieve) last onder dwangsom zoals 

bedoeld in artikel 70c, lid 1, Mw en artikel 5:7 Awb.  
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De gemeente heeft de ACM laten weten dat de intentieovereenkomst door tijdsverloop is vervallen en 

dat er nog geen nieuwe intentie- of huurovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en de beoogd 

huurder.
3
 De ACM heeft de behandeling van haar onderzoek acht weken opgeschort om te zien of er 

nieuwe ontwikkelingen zouden plaatsvinden in de onderhandelingen tussen de gemeente en beoogd 

huurder. Na deze periode heeft de gemeente opnieuw aangegeven dat de inhoud van een mogelijke 

nieuwe intentie- of huurovereenkomst nog niet vaststaat. Bovendien moet er een raads- en 

collegebesluit genomen worden voordat een intentie- of huurovereenkomst gesloten kan worden. Een 

dergelijk besluit is nog niet genomen.
4
 Wij hebben u hier op 7 juni 2018 telefonisch over 

geïnformeerd.
5
 

 

Beoordeling ACM 

De Wet M&O heeft als doel zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en 

bedrijven te creëren. Hiervoor zijn gedragsregels opgenomen waaraan overheden zich moeten 

houden wanneer zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten uitvoeren. Zo moeten 

overheden onder meer tenminste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun tarieven 

doorberekenen (artikel 25i Mw). Daarnaast mag niet dezelfde persoon betrokken zijn bij zowel het 

verrichten van een economische activiteit door een overheid, als bij het uitoefenen van 

publiekrechtelijke bevoegdheden door diezelfde overheid ten aanzien van de economische activiteit 

(artikel 25l Mw).
 
 

 

De gemeente is van plan om een ruimte in de bibliotheek te verhuren aan een horecaondernemer, met 

als doel dat een restaurant wordt gevestigd in de bibliotheek. Het verhuren van dergelijke ruimten is 

een economische activiteit.  

  

De gemeente en de beoogd huurder hebben nog geen overeenstemming bereikt over de inhoud van 

een intentie- of huurovereenkomst. De overeenkomst is nog niet gesloten, waardoor er nog geen 

sprake is van verhuur. De gemeente verricht dus geen economische activiteit. Dat betekent dat er 

geen sprake kan zijn van een overtreding van één van de gedragsregels in de Wet M&O. De ACM kan 

daarom niet verklaren dat zij een overtreding heeft vastgesteld of een last onder dwangsom opleggen.  

 

Indien een overtreding nog niet heeft plaatsgevonden, kent de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: 

Awb) de mogelijkheid om een preventieve last onder dwangsom op te leggen (artikel 5:7 Awb).
6
 Een 

preventieve last onder dwangsom kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding 

klaarblijkelijk dreigt. Dit betekent dat een preventieve last onder dwangsom alleen kan worden 

opgelegd als de overtreding zich met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.
7
 

De jurisprudentie stelt strenge eisen aan het aannemen van een toekomstige overtreding. 

 

In deze zaak kan niet worden gesteld dat overtreding van artikel 25i dan wel artikel 25l Mw zich met 

een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen. Er is nog geen overeenstemming 

bereikt over de inhoud van de intentie- of huurovereenkomst. De voorwaarden waaronder de ruimte in 

de bibliotheek verhuurd zal worden, zijn dus nog niet bekend. Het staat zelfs nog niet vast dat de 

                                                        
3
 E-mail van de gemeente aan de ACM op 13 maart 2018.  

4
 Telefoongesprek tussen de ACM en de gemeente op 30 mei 2018, bevestigd in e-mail op 5 juni 2018. 

5
 Telefoongesprek tussen de ACM en uw gemachtigde op 7 juni 2018 

6
 Zie uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 april 2016 ECLI:NL:RVS:2016:935.  

7
 Zie uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 

ECLI:NL:RVS:2011:BU8881 en uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 april 2016 
ECLI:NL:RVS:2016:984. 
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ruimte verhuurd zal worden. Van een dreigende schending van de gedragsregels van de Wet M&O is 

dan ook geen sprake. Daarom kan de ACM geen preventieve last onder dwangsom opleggen. 

 

Gelet op het bovenstaande wijst de ACM uw verzoek tot het geven van een verklaring voor recht en 

een (preventieve) last onder dwangsom zoals bedoeld in artikel 70c, lid 1, Mw en artikel 5:7 Awb af.  

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze, 

w.g. 

 

 

 

 

drs. C.M. van den Broek 

Teammanager Directie Mededinging 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 

16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 


