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1 Inleiding en leeswijzer  
 

1. De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) ziet toe op de naleving van de Wet Markt en 

Overheid. De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is onderdeel van de Mededingingswet (Mw).
1
 

Het doel van de Wet M&O is “het creëren van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen 

tussen enerzijds overheden die als aanbieder van goederen of diensten aan derden optreden 

en anderzijds particuliere ondernemingen.”
2
 

 

2. Het uitgangspunt van de Wet M&O is dat overheidsorganisaties de vrijheid hebben om 

“economische activiteiten” te verrichten (en daarbij mogelijk met particuliere ondernemingen 

concurreren), maar dat zij zich daarbij wel aan een aantal gedragsregels moeten houden.  

 

3. Op 17 juli 2018 heeft de ACM in het kader van de Wet M&O een aanvraag tot het nemen van 

een besluit als bedoeld in artikel 70c, lid 1, Mw (hierna: handhavingsverzoek) ontvangen. Dit 

handhavingsverzoek is ingediend door Exploitatiemaatschappij De Ried B.V. (hierna: De Ried). 

In het handhavingsverzoek stelt De Ried dat de gemeente Harlingen (hierna: de gemeente) in 

strijd handelt met de Wet M&O. Volgens De Ried hanteert de gemeente bij het exploiteren van 

de trailerhelling aan het Skieppedykje geen kostendekkende tarieven. Zij stelt dat zij hierdoor 

wordt benadeeld in haar concurrentiepositie. Naar het oordeel van De Ried voldoet de 

gemeente niet aan de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten, zoals 

beschreven in artikel 25i, eerste lid, Mw. De Ried verzoekt de ACM een boete of een last onder 

dwangsom op te leggen aan de gemeente. Naar aanleiding van het handhavingsverzoek van 

De Ried heeft de ACM onderzocht of de gemeente de Wet M&O overtreedt. 

 

4. De ACM concludeert op basis van haar onderzoek dat de gemeente niet de integrale kosten 

doorberekent bij het exploiteren van de trailerhelling aan het Skieppedykje, nu zij de 

trailerhelling gratis aanbiedt. De gemeente overtreedt daarmee artikel 25i, eerste lid, Mw. In dit 

besluit legt de ACM uit waarom zij tot deze conclusie komt. De ACM beschrijft 

achtereenvolgens: 

- het wettelijk kader waarbinnen de ACM tot dit besluit is gekomen (hoofdstuk 2); 

- de door de ACM gevolgde procedure (hoofdstuk 3); 

- de relevante feiten (hoofdstuk 4); 

- de toepasselijkheid van artikel 25i Mw (hoofdstuk 5); 

- de beoordeling van de feiten en omstandigheden (hoofdstuk 6); 

- de zienswijze van de gemeente Harlingen (hoofdstuk 7); 

- de reactie van de ACM op de zienswijze van de gemeente Harlingen (hoofdstuk 8); 

- de reactie op het verzoek om een boete of last onder dwangsom op te leggen (hoofdstuk 9); 

- de conclusie van de ACM (hoofdstuk 10). 

                                                        
1
 Hoofdstuk 4B Mededingingswet. 

2
 Kamerstukken II, 2007/2008, 31 354, nr. 3. 
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2 Wettelijk kader 
 

5. Op grond van artikel 70c, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Mw kan de ACM, in geval van een 

overtreding van artikel 25i, eerste lid, Mw verklaren dat zij een overtreding heeft vastgesteld. 

 

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

concurrentievervalsing met ondernemingen te voorkomen, dienen overheidsorganisaties 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 van gegevens in artikel 25k Mw en de plicht tot functiescheiding in artikel 

25l Mw. 

 

7. 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. 

 

8. In het Besluit Markt en Overheid (Besluit M&O)
3
 zijn, op grond van artikel 25m, eerste lid, Mw 

nadere regels gesteld over de toepassing van de plicht tot integrale kostendoorberekening (art. 

25i, eerste lid, Mw) en het bevoordelingsverbod (art. 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). 

 

9. 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 een economische activiteit; 

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

overgangstermijn van toepassing zijn. 

3 Procedure  
 

10. De ACM heeft naar aanleiding van het ontvangen handhavingsverzoek beoordeeld of de 

gemeente bij het exploiteren van de trailerhelling aan het Skieppedykje heeft gehandeld in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 25i Mw. 

 

                                                        
3
 Besluit van 6 juni 2012, houdende regels voor overheden over de doorberekening van kosten en de toepassing van het 

bevoordelingsverbod (Besluit Markt en Overheid), Staatsblad 2012, nr. 255. 
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11. De gemeente heeft in de periode augustus tot en met november 2018 desgevraagd aan de 

ACM schriftelijke en mondelinge informatie verstrekt over het exploiteren van de trailerhelling 

aan het Skieppedykje.  

 

12. Op 28 november 2018 heeft de ACM de conceptversie van dit besluit aan de gemeente 

Harlingen toegezonden en heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op dit 

besluit naar voren te brengen. De gemeente heeft op 13 december 2018 een zienswijze 

ingediend. 

4 Feiten 

 

13. De Ried is een beheermaatschappij die onder meer bedrijfsmatig een trailerhelling exploiteert. 

Mensen kunnen tegen betaling gebruikmaken van de trailerhelling om hun boot te water te 

laten. Ook kunnen zij op het terrein van De Ried hun auto inclusief trailer parkeren. 

 

14. De gemeente Harlingen heeft twee openbare trailerhellingen in eigendom en exploiteert deze. 

De trailerhelling bij de Nieuwe Willemshaven staat in verbinding met een zeehaven en de 

trailerhelling aan het Skieppedykje staat in verbinding met een binnenhaven.
4

Het 

handhavingsverzoek van De Ried ziet alleen op de trailerhelling aan het Skieppedykje. Deze 

trailerhelling ligt dichtbij de trailerhelling van De Ried.  

 

15. De trailerhelling aan het Skieppedykje is op 29 juni 2018 opengesteld. De gemeente heeft 

gesteld dat de trailerhelling is aangelegd omdat er volgens de gemeente te weinig 

mogelijkheden zijn om in het binnenwater van de stad Harlingen een boot te water te laten en 

daar vraag naar is. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. 

5 Toepasselijkheid art. 25i Mw 

5.1 Bestuursorgaan 

 

16. Artikel 25i, eerste lid, Mw is alleen van toepassing voor zover een bestuursorgaan een 

economische activiteit verricht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot 

de aanleg van de trailerhelling aan  het Skieppedykje en heeft ook besloten dat het gebruik van 

deze trailerhelling gratis is. Het college van burgemeester en wethouders is een 

bestuursorgaan in de zin van art. 1:1, eerste lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb). Dit leidt tot de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Harlingen met de exploitatie van een trailerhelling een economische activiteit 

verricht. 

 

                                                        
4
 Antwoord van gemeente op informatieverzoek, 16 oktober 2018, ACM/IN/423776. 
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5.2 Economische activiteit 

 

17. In dit besluit dient te worden beoordeeld of het exploiteren van een trailerhelling door de 

gemeente een economische activiteit is. Voor deze beoordeling sluit de ACM aan bij Europese 

jurisprudentie over het begrip “economische activiteit”.
5
 Volgens vaste jurisprudentie is een 

economische activiteit “elke activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten 

op een bepaalde markt”.
6
   

 

18. Een leidend beginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie over het ondernemingsbegrip 

en het begrip economische activiteit is of het gaat om activiteiten die ook door particuliere 

ondernemingen op een markt en in concurrentie kunnen worden verricht, zodat de entiteit in 

kwestie daarmee, feitelijk of potentieel, in concurrentie treedt.
7

 De rechtsvorm of de 

financiering van de entiteit is hierbij niet doorslaggevend.
8
 

 

19. Voor het vaststellen of een bestuursorgaan een economische activiteit verricht, is de aard van 

de activiteit bepalend.
9
 Uit jurisprudentie blijkt dat in dit kader onder meer van belang is wat het 

doel is waarmee de activiteiten worden verricht en aan welke regels de activiteiten zijn 

onderworpen.
10

 Als het gaat om activiteiten die door bestuursorganen worden verricht, dient 

volgens jurisprudentie onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin het 

bestuursorgaan handelt in de uitoefening van overheidsgezag, en de situatie waarin 

economische activiteiten van industriële of commerciële aard, bestaande uit het aanbieden van 

goederen en diensten op de markt, worden verricht.
11

 Voor zover bestuursorganen handelen in 

de uitoefening van overheidsgezag, verrichten zij in beginsel geen economische activiteit.  

 

Toegepast op de exploitatie van de trailerhelling door de gemeente 

20. In het kader van dit onderzoek moet worden bepaald of de gemeente met het exploiteren van 

de trailerhelling overheidsgezag uitoefent of een economische activiteit verricht.   

 

21. Het exploiteren van een trailerhelling is geen uitoefening van overheidsgezag die bij of 

krachtens de wet aan gemeenten is opgedragen. In de praktijk exploiteren ook particuliere 

                                                        
5
 Kamerstukken II, 2007/2008, 31 354, nr. 3 p. 30-31. 

6
 HvJ EU 26 maart 2009, ECLI:EU:C:2009:191 (zaak C-113/07 SELEX Sistemi Itegrati SpA), r.o. 69.  

7
 Zie hiertoe bijvoorbeeld HvJ EU 16 november 1995, ECLI:EU:C:1995:392 (C-244/94 FFSA), HvJ EU 21 september 

1999, ECLI:EU:C:1999:434 (gevoegde zaken C-115/97 - C-117/97 Brentjes’ Handelsonderneming B.V.), HvJ EU 23 april 

1991, ECLI:EU:C:1991:161 (C-41/90 Höfner/Elser) en HvJ EU 24 oktober 2002, ECLI:EU:C:2002:617 (C-82/01 Aéroports 

de Paris), r.o. 71. 
8
 HvJ EU 12 september 2000, ECLI:EU:C:2000:428 (gevoegde zaken C-180/98 - C-184/98 Pavlov), r.o.74. 

9
 HvJ EU 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7 (C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH), r.o. 19. 

10
 HvJ EU 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7 (C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH), r.o. 30. 

11
 HvJ EU 18 maart 1997, ECLI:EU:C:1997:160 (C-343/95 Diego Cali & Figli Srl), r.o. 16. 
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ondernemingen trailerhellingen. Zo exploiteren in Harlingen De Ried
12

, camping Zeehoeve, 

Multiship Holland B.V. en jachtwerf Kosik een trailerhelling op commerciële basis.
13

 De 

gemeente treedt derhalve met de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje in 

concurrentie met andere (commerciële) exploitanten van trailerhellingen. 

 

22. De gemeente streeft weliswaar niet noodzakelijkerwijs een commercieel doel na met de 

exploitatie van de trailerhelling, maar gelet op het bovenstaande verricht de gemeente naar het 

oordeel van de ACM met het exploiteren van de trailerhelling aan het Skieppedykje een 

economische activiteit.  

5.3 Uitzonderingsbepalingen 

 

23. Uit onderzoek door de ACM is niet gebleken dat een of meer van de uitzonderingsbepalingen 

van artikel 25h Mw of artikel 25i, tweede lid, Mw van toepassing zijn. 

5.4 Periode 

 

24. De Wet M&O is per 1 juli 2012 in werking getreden en schrijft voor dat overheden de integrale 

kosten voor een economische activiteit moeten doorberekenen.
14

 De gemeente exploiteert de 

trailerhelling vanaf 29 juni 2018. Dit houdt in dat de gemeente vanaf 29 juni 2018 de integrale 

kosten moet doorberekenen bij de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje.  

5.5 Conclusie 

 

25. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat de verplichting tot het doorberekenen van 

integrale kosten van toepassing is op de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje 

door de gemeente. 

6 Beoordeling conceptbesluit  

 

26. Artikel 25i, eerste lid, Mw verplicht bestuursorganen om voor een product dat of de dienst die 

zij aanbieden ten minste de integrale kosten aan afnemers in rekening te brengen. Artikel 25i, 

vierde lid, Mw stelt dat een bestuursorgaan op verzoek van de ACM dient aan te tonen dat het 

heeft voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichting. Volgens het Besluit M&O is het 

aan het bestuursorgaan om binnen haar organisatie de doorberekening van de integrale 

kosten zodanig in te richten dat zij dit kan aantonen.  

 

                                                        
12

 De heer Drijfhout van De Ried heeft in het telefoongesprek van 26 juli 2018 met de ACM aangegeven dat gebruikers 

een vergoeding moeten betalen als zij gebruik willen maken van de trailerhelling van De Ried. Voor een aanvullend 

bedrag kunnen gebruikers ook gebruik maken van de parkeerplaats op het terrein van De Ried. 
13

 Antwoord van gemeente op informatieverzoek, 16 oktober 2018, ACM/IN/423776. 
14

 Er geldt een overgangstermijn voor economische activiteiten die voor die datum werden verricht. 
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27. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM of de gemeente bij de exploitatie van de trailerhelling aan 

het Skieppedykje de integrale kosten doorberekent. De ACM geeft in dit hoofdstuk eerst het 

overzicht van de exploitatiekosten en –opbrengsten weer dat de gemeente aan de ACM heeft 

toegestuurd (paragraaf 6.1), waarna de ACM dit overzicht beoordeelt (paragraaf 6.2). Daarna 

trekt de ACM een conclusie uit haar beoordeling (paragraaf 6.3). 

 

6.1 Overzicht kosten exploitatie trailerhelling aan het Skieppedykje van de 

gemeente  

 

28. De ACM heeft de gemeente verzocht aan te tonen dat zij de integrale kosten doorberekent bij 

de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje. De gemeente heeft desgevraagd 

aangegeven welk aggregatieniveau zij hanteert en heeft een overzicht verstrekt van de kosten 

die zij maakt voor de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje.  De ACM zal deze 

punten hierna achtereenvolgens behandelen. 

 

Aggregatieniveau 

29. Artikel 4 van het Besluit M&O biedt de mogelijkheid om, indien bij het verrichten van 

economische activiteiten verscheidene goederen of diensten worden aangeboden, de 

kostendoorberekening voor deze goederen of diensten gezamenlijk uit te voeren. Dit kan 

echter alleen voor zover die goederen of diensten tot dezelfde markt behoren.   

 

30. De gemeente beschouwt de trailerhelling (en de bijbehorende parkeergelegenheid voor auto’s 

en trailers) aan het Skieppedykje als het aggregatieniveau. 

 

Overzicht van de kosten 

31. De gemeente heeft aan de ACM onderstaand overzicht verstrekt van de begrote kosten die 

betrekking hebben op de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje voor het jaar 

2018:
15

  

  

                                                        
15

 Antwoord van gemeente op informatieverzoek, 12 september 2018, ACM/IN/421189, nader toegelicht op 16 oktober 

2018, ACM/IN/423776. 
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Investeringskosten trailerhelling  

Aankoop grond voor trailerhelling € 1.125,00 

Realisering trailerhelling € 119.914,77 

Jaarlijkse kosten trailerhelling  

Afschrijvingskosten  

€ 119.914,77
16

 : 40
17

  € 2.997,87 

Grond trailerhelling  

€ 1.125,00
18

 x 0,72%
19

 € 8,10 

Realisering trailerhelling  

€ 119.914,77 x 0,72% € 863,39 

Operationele kosten  

Jaarlijks onderhoud € 250,00 

Totale jaarlijkse kosten € 4.119,36 

 

32. De posten ‘Grond trailerhelling’  en ‘Realisering trailerhelling’  in het bovenstaande overzicht 

betreffen de vermogenskosten die de gemeente toerekent aan het gebruik van de trailerhelling. 

Uit een nadere toelichting van de gemeente
20

 blijkt dat de trailerhelling wordt gefinancierd met 

een combinatie van vreemd vermogen (leningen en kredieten) en reserves en voorzieningen. 

De gemeente heeft de vermogenskosten berekend op basis van de rente die zij daadwerkelijk 

betaalt voor het vreemd vermogen. 

 

33. De gemeente berekent geen rentevergoeding dan wel vermogenskostenvergoeding over het 

eigen vermogen omdat zij stelt dat dit niet is toegestaan op basis van het “Besluit Begroting en 

verantwoording”.
21

 In een gesprek met de gemeente
22

 heeft de gemeente desgevraagd 

bevestigd dat op basis van de “notitie rente 2017”
23

 de mogelijkheid bestaat om ook over het 

eigen vermogen een vermogenskostenvergoeding te berekenen. De gemeente doet dat echter 

niet.  

                                                        
16

 Dit bedrag bevat de aanlegkosten, legeskosten, notariskosten e.d. 
17

 De trailerhelling wordt in 40 jaar afgeschreven. 
18

 Dit betreft een stuk grond van 225m2 dat tegen een agrarische boekwaarde van €5/m2 is uitgeruild met Liander 
19

 Dit is het gemiddelde rentepercentage dat wordt betaald over het vermogen dat wordt gebruikt ter financiering van 

gemeentelijke investeringen. 
20

 Antwoord van gemeente op informatieverzoek, 1 november 2018, ACM/IN/423780. 
21

 Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en 

verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het 

Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het BBV ziet niet specifiek op de integrale kostenberekening in het kader van 

de Wet M&O.  
22

 Telefoongesprek gemeente, 19 november 2018, ACM/UIT/502673. 
23

 In de notitie Rente 2017 van de Commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de 

begroting en jaarstukken van lagere overheden. De notitie Rente 2017 ziet niet specifiek op de integrale 

kostenberekening in het kader van de Wet M&O.  
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6.2 Beoordeling kosten en opbrengsten exploitatie  trailerhelling aan het 

Skieppedykje door de ACM 

 

Aggregatieniveau 

34. De ACM kan zich vinden in het standpunt van de gemeente dat het aggregatieniveau de 

trailerhelling (en de bijbehorende parkeergelegenheid voor auto’s en trailers) aan het 

Skieppedykje is. 

 

Kosten  

35. Conform het Besluit M&O dient de gemeente ten minste de volgende kosten in aanmerking te 

nemen, bij het bepalen van de integrale kosten die zij in rekening brengt aan de gebruikers van 

de trailerhelling aan het Skieppedykje: (1) operationele kosten, (2) afschrijvings- en 

onderhoudskosten en (3) vermogenskosten. Het Besluit M&O schrijft tevens voor dat de 

bedoelde kosten volgens een stelsel van baten en lasten moeten worden bepaald.  

 

36. Naar het oordeel van de ACM omvat het kostenoverzicht dat de gemeente aan de ACM heeft 

gepresenteerd (zie randnummer 31 van dit besluit) ten minste de kostensoorten die het Besluit 

M&O voorschrijft. De door de gemeente gepresenteerde kosten komen de ACM logisch en 

redelijk voor. De ACM ziet geen reden om aan te nemen dat de gemeente van de kosten die zij 

daadwerkelijk administreert ten onrechte kosten buiten beschouwing heeft gelaten.  

 

37. De ACM stelt evenwel vast dat de gemeente de investering in de trailerhelling deels heeft 

gefinancierd met eigen vermogen en dat de gemeente geen vermogenskostenvergoeding 

berekent over dat deel. De ACM constateert dat de Commissie voor het Besluit Begroting en 

Verantwoording in haar notitie Rente 2017 adviseert om over het eigen vermogen en de 

voorzieningen geen rentevergoeding of vergoeding voor inflatie toe te passen, maar 

tegelijkertijd de mogelijkheid openlaat om dat wel te doen.
24

 

 

38. De Wet M&O en het Besluit M&O hebben tot doel een gelijk speelveld te creëren tussen 

overheden die economische activiteiten verrichten en ondernemers die soortgelijke activiteiten 

uitvoeren. Het is gebruikelijk dat ondernemers, net als de gemeente Harlingen, hun 

investeringen financieren met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. In tegenstelling 

tot overheden ontkomen ondernemers er niet aan om ook bij eigen vermogen rekening te 

houden met vermogenskosten. Anders gezegd: eigen vermogen is niet ‘gratis’. Bij 

ondernemers is het gebruik van de/een WACC
25

 gebruikelijk. Ook het Besluit M&O noemt de 

WACC expliciet als mogelijke basis voor vermogenskostenberekening door overheden. 

 

39. In het licht van het voorgaande ligt het op de weg van de gemeente om bij de vaststelling van 

                                                        
24

 Bij voorzieningen wordt de mogelijkheid tot renteberekening beperkt tot voorzieningen die tegen contante waarde zijn 

gewaardeerd.  
25

 WACC = Weighted Average Cost of Capital, de gewogen gemiddelde vermogenskosten. Deze omvat zowel eigen als 

vreemd vermogen. 
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de integrale kosten in het kader van de Wet M&O ook (de) kosten van eigen vermogen bij de 

vermogenskostenberekening in aanmerking te nemen. Dit betekent dat de integrale kosten die 

de gemeente maakt voor de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje hoger 

uitkomen dan de kosten zoals die onder randnummer 31 zijn genoemd.    

 

Opbrengsten 

40. De gemeente vraagt geen vergoeding voor het gebruik van de trailerhelling aan het 

Skieppedykje en behaalt dus geen opbrengsten met de exploitatie van de trailerhelling. 

 

Tussenconclusie 

41. De ACM concludeert dat de integrale kosten van de exploitatie van de trailerhelling aan het 

Skieppedykje meer dan € 4.119,36 bedragen. De opbrengsten bedragen € 0,00.     

6.3 Conclusie 

 

42. De ACM concludeert dat de gemeente kosten maakt voor de trailerhelling aan het 

Skieppedykje, maar deze kosten niet doorberekent aan de afnemers, nu zij de trailerhelling 

gratis aanbiedt. De gemeente voldoet dus niet aan de verplichting tot doorberekening van ten 

minste de integrale kosten, zoals verwoord in art. 25i Mw. 

7 Zienswijze van de gemeente Harlingen  
 

43. De ACM heeft op 13 december 2018 de zienswijze van de gemeente Harlingen ontvangen 

naar aanleiding van het conceptbesluit van de ACM van 28 november 2018. In haar zienswijze 

brengt de gemeente Harlingen het volgende naar voren. 

 

44. De gemeente is het niet eens met de conclusie van de ACM dat het op de weg van de 

gemeente ligt om bij de vaststelling van de integrale kosten ook de kosten van eigen vermogen 

bij de vermogenskostenberekening in aanmerking te nemen. De gemeente stelt dat zij geen 

rentekosten aan haar eigen vermogen toerekent, omdat de Commissie BBV dit aanbeveelt in 

haar rentenotitie. 

 

45. Daarnaast betoogt de gemeente dat zij de trailerhelling pas heel recent heeft aangelegd en 

geopend. De trailerhelling vormt onderdeel van een groter geheel, namelijk de ontwikkeling 

van een parkeerterrein die wordt aanbesteed. De gemeente is voornemens om de exploitatie 

van de trailerhelling hierin mee te nemen. Die ontwikkeling is op relatief korte termijn 

voorzien.
26

 De gemeente is van mening dat de kosten die de gemeente zou moeten maken om 

voor de tussenliggende tijd een bijdrage te heffen (voor hekken, slagbomen, etc) dermate hoog 

zijn dat het niet reëel is om te verwachten dat de gemeente de kosten doorberekent totdat het 

parkeerterrein is ontwikkeld. De gemeente stelt dat de ACM hier in haar conceptbesluit ten 

                                                        
26

 De gemeente heeft eerder aan de ACM laten weten dat zij de exploitatie van het parkeerterrein aanbesteedt in 2020. 

Antwoord van gemeente op informatieverzoek, 19 oktober 2018, ACM/IN/423779. 
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onrechte geen aandacht aan besteedt. 

 

46. Verder wijst de gemeente erop dat zij op dit moment afspraken maakt met verschillende 

visverenigingen/-federaties over de huur van de trailerhelling. De gemeente heeft eerder aan 

de ACM laten weten dat zij de trailerhelling willen huren tot de aanbesteding van de exploitatie 

van het parkeerterrein in 2020. De ACM heeft toen volgens de gemeente aangegeven dat dit 

een goede manier is om de overtreding te beëindigen. De ACM vermeldt hierover echter niets 

in haar concept-besluit. 

 

47. Tot slot maakt de gemeente een correctie op de feiten die in het conceptbesluit staan. In de 

gemeente zijn geen drie, maar twee openbare trailerhellingen.   

8 Reactie van de ACM op de zienswijze van de gemeente 
Harlingen 

 

48. De ACM heeft de zienswijze van de gemeente beoordeeld, maar ziet geen reden om terug te 

komen op haar conclusie dat de gemeente artikel 25i Mw overtreedt. Daarvoor is het volgende 

van belang. 

 

49. De ACM is bekend met de aanbevelingen van de Commissie BBV. De Commissie BBV 

adviseert inderdaad om over het eigen vermogen en de voorzieningen geen rentevergoeding 

of vergoeding voor inflatie toe te passen. Tegelijkertijd laten de aanbevelingen van de 

Commissie BBV ruimte om van dit advies af te wijken. 

 

50. De ACM stelt voorop dat zij niet van de gemeente vraagt haar begroting aan te passen. De 

gemeente hoeft dus niet in haar begroting een rentevergoeding over het eigen vermogen toe te 

passen. Vanwege het doel van de Wet M&O en het Besluit M&O gaat het de ACM erom dat de 

gemeente een rentevergoeding over het eigen vermogen toepast bij het berekenen van de 

integrale kosten voor de trailerhelling.  

 

51. Voor zover de gemeente wijst op de voorziene ontwikkelingen voor de trailerhelling, stelt de 

ACM het volgende. De Wet M&O is in het leven geroepen om een gelijk speelveld te creëren 

op het moment dat een overheid een economische activiteit gaat ontplooien. Een overheid 

moet zich daarom aan de gedragsregels uit de Wet M&O houden, zodra zij met een 

economische activiteit begint. Het feit dat de gemeente voor een, in de ogen van de gemeente, 

korte periode hoge kosten moet maken om de integrale kosten in rekening te brengen, maakt 

niet dat de gemeente niet aan de gedragsregels hoeft te voldoen. Voor een dergelijke situatie 

is geen uitzondering in de Wet M&O voorzien. De gemeente had dit in aanloop naar het 

exploiteren van de trailerhelling al kunnen betrekken in haar besluitvorming over de opening 

van de trailerhelling. 

 

52. De ACM ziet verder in het betoog dat de trailerhelling in 2020 onderdeel wordt van de 
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aanbesteding van de exploitatie van een parkeerterrein en dat de gemeente in de tussentijd 

kosten moet maken om aan de Wet M&O te voldoen, geen reden om af te zien van dit besluit. 

De ACM wijst erop dat De Ried een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de ACM. De Ried 

heeft aangegeven dat zij oneerlijke concurrentie ondervindt van de nabijgelegen trailerhelling 

van de gemeente. De gemeente biedt deze trailerhelling al vanaf 28 juni 2018 gratis aan en 

berekent dus geen kosten door. In het licht van al deze omstandigheden acht de ACM haar 

besluit niet onevenredig. 

 

53. De ACM heeft de gemeente inderdaad aangegeven dat het verhuren van de trailerhelling aan 

de visverenigingen/-federaties een manier is om de overtreding van artikel 25i Mw te 

beëindigen, zolang hierbij de integrale kosten worden doorberekend. De beoogde oplossing 

van de gemeente is evenwel niet relevant voor de beoordeling van de huidige situatie. Daarom 

heeft de ACM deze ontwikkeling niet benoemd in het conceptbesluit. Wel betrekt de ACM de 

bereidwilligheid van de gemeente om de overtreding te beëindigen bij haar keuze voor het 

handhavingsinstrument. De ACM verwijst in dit verband kortheidshalve naar randnummer 56.   

 

54. Tot slot vermeldt de ACM dat zij in hoofdstuk 4 heeft aangepast dat er in Harlingen twee 

openbare trailerhellingen zijn. 

9 Verzoek om boete of last onder dwangsom 

55. De Ried heeft de ACM verzocht een boete of een last onder dwangsom op te leggen aan de 

gemeente. De ACM wijst erop dat zij bij een overtreding van de Wet M&O kan verklaren dat zij 

een overtreding heeft vastgesteld of een last onder dwangsom kan opleggen.
27

 De ACM kan  

geen boete opleggen bij een overtreding van de Wet M&O. De ACM kan daarom niet aan dit 

verzoek van De Ried tegemoetkomen. 

 

56. Verder legt de ACM geen last onder dwangsom op aan de gemeente. Het doel van een last 

onder dwangsom is een overtreder ertoe te bewegen een overtreding te beëindigen. De 

gemeente is evenwel al bereidwillig om de overtreding te stoppen. Zij heeft al stappen 

ondernomen om de trailerhelling te gaan verhuren aan visverenigingen/-federaties. De ACM 

gaat er vanuit dat de gemeente daarbij de integrale kosten zal doorbereken. De gemeente 

heeft aangeven dat zij ernaar streeft om de afspraken met de visverenigingen/-federaties eind 

januari 2019 af te ronden.
28

 De ACM ziet gelet hierop geen reden om op dit moment een last 

onder dwangsom op te leggen, maar kiest ervoor om te verklaren dat zij een overtreding heeft 

vastgesteld. De ACM wijst erop dat zij alsnog een last onder dwangsom kan opleggen, indien 

blijkt dat de gemeente de overtreding niet binnen afzienbare tijd beëindigt.  

 

                                                        
27

 Artikel 70c, eerste lid, Mw. 
28

 Antwoord van gemeente, 19 december 2018, ACM/IN/425551. 
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10 Conclusie  

 

57. Op grond van artikel 70c, aanhef en onder a, Mededingingswet verklaart de ACM dat het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen vanaf 28 juni 2018 tot 

en met in ieder geval 21 december 2018 artikel 25i, eerste lid, Mededingingswet overtreedt bij 

de exploitatie van de trailerhelling aan het Skieppedykje. 

 

 

 

Den Haag, 

 

Datum: 21 december 2018 

 

 

De 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. 


