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Samenvatting  
  

Camping Musselkanaal heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 25 november 2019, waarin de 

ACM verklaart dat de Gemeente Stadskanaal bij de exploitatie van de camperplaatsen Spoordok tussen 

1 juli 2014 en 1 juni 2018 niet alle integrale kosten doorberekende. De ACM handhaaft in dit besluit haar 

conclusie dat de Gemeente met de tariefverhoging vanaf 1 juni 2018 de integrale kosten dekt voor de 

periode van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018. De ACM verklaart het bezwaar ongegrond. 
 

1 Procedure 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft bij besluit van 25 november 2019
1

 (hierna: 

het bestreden besluit) op grond van artikel 70c, eerste lid, aanhef en onder a, Mededingingswet 

(hierna: Mw) verklaard dat de Gemeente Stadskanaal vanaf 1 juli 2014 tot met 31 mei 2018 (hierna: 

de Gemeente) artikel 25i, eerste lid, Mw heeft overtreden. De overtreding bestond uit het niet 

volledig doorberekenen van de integrale kosten die de Gemeente maakt bij de exploitatie van de 

camperplaatsen Spoordok. De ACM heeft in het primaire besluit vastgesteld dat de Gemeente met 

de tariefverhoging vanaf 1 juni 2018 de integrale kosten dekt voor de periode 1 juni 2018 tot en met 

31 december 2018. 

2. In hoofdstuk 4 van het bestreden besluit
2

 heeft de ACM de relevante feiten uiteengezet die 

betrekking hebben op de exploitatie van de camperplaatsen Spoordok. De ACM verwijst hier 

kortheidshalve naar. 

3. Op 12 december 2019 heeft de eigenaresse van Camping Musselkanaal (hierna: Camping 

Musselkanaal), de ACM er schriftelijk op gewezen dat de Gemeente geen nachtregister bijhoudt en 

in strijd met het bestemmingsplan extra camperplaatsen exploiteert.
3
 Op 11 januari 2020 heeft 

Camping Musselkanaal een bezwaarschrift ingediend, gericht tegen het besluit van 25 november 

2019. De ACM heeft het bezwaar van 11 januari 2020 op 21 februari 2020 abusievelijk kennelijk niet 

ontvankelijk verklaard wegens het overschrijden van de bezwaartermijn.
4
 In een later stadium heeft 

de ACM het schriftelijk stuk van 12 december 2019 alsnog als bezwaarschrift aangemerkt, gericht 

tegen het besluit van 25 november 2019. De ACM trekt haar besluit van 21 februari 2020 in en stelt 

daarvoor deze beslissing op het bezwaar van Camping Musselkanaal in de plaats. 

                                                        
1
 Kenmerk ACM/UIT/520663, kenmerk openbare versie: ACM/UIT/523823. Zie ook: 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/Gemeente-stadskanaal-overtrad-wet-markt-en-overheid-bij-camperplaatsen-spoordok. 
2
 Randnummers 18 tot en met 21 van het bestreden besluit. 

3
 Kenmerk ACM/IN/457277. 

4
 Kenmerk ACM/UIT/528625. 
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4. Op 20 augustus 2020 heeft Camping Musselkanaal haar bezwaar aangevuld.
5
 Verder constateert 

de ACM dat de Gemeente geen bezwaar heeft aangetekend tegen het bestreden besluit. 

5. Op 22 september 2020 zijn Camping Musselkanaal en de Gemeente gehoord. De hoorzitting vond 

in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 – met toestemming van partijen – telefonisch 

plaats. Na de telefonische hoorzitting heeft Camping Musselkanaal nog enkele stukken aan de ACM 

gestuurd.
6
 De Gemeente heeft op 9 oktober 2020 op deze stukken gereageerd en nadere stukken 

ingediend ter onderbouwing van de beheerkosten van de camperplaatsen Spoordok.
7
 Het verslag 

van de hoorzitting is op 9 oktober 2020 aan Camping Musselkanaal en de Gemeente toegestuurd.
8
 

De opmerkingen van de Gemeente naar aanleiding van dit verslag van 16 oktober 2020 heeft de 

ACM aan het verslag gehecht.
9
 

 

2 Bezwaargronden  

6. Camping Musselkanaal stelt in haar bezwaarschrift kort samengevat:
10

  

 Dat de Gemeente ten onrechte geen nachtregister bijhoudt;  

 Dat financiële gegevens in het bestreden besluit afwijken van andere kostenoverzichten van de 

gemeente;  

 Dat de Gemeente rond het jaar 2000 een grote investering in de camperplaatsen Spoordok 

heeft gedaan en de kosten hiervan niet doorberekent; 

 Dat de Gemeente gedurende vier jaar subsidies in de camping heeft gestoken die niet worden 

doorberekend in de kosten; en 

 dat de Gemeente in strijd met het bestemmingsplan vijftien tot zeventien extra standplaatsen 

exploiteert. 

 

7. Ten slotte verzoekt Camping Musselkanaal om een schadevergoeding en compensatie voor de 

periode dat de Gemeente de integrale kosten bij de exploitatie van de camperplaatsen Spoordok 

niet volledig heeft doorberekend. 

 

3 Beoordeling 

3.1 Nachtregister 

Standpunt partijen 

8. Camping Musselkanaal stelt dat in het bestreden besluit geen rekening is gehouden met de kosten 

die zouden voortvloeien uit het bijhouden van een verplicht nachtregister door de Gemeente.
11

 

Aangezien de camperplaatsen Spoordok zeven maanden per jaar permanent toegankelijk zijn, zou 

er altijd iemand aanwezig moeten zijn voor het in- en uitchecken van gasten. Dit is volgens Camping 

                                                        
5
 Kenmerk ACM/IN/528806. 

6
 Documenten met kenmerken ACM/IN/538405, ACM/IN/538725 en ACM/IN/540070. 

7
 Kenmerk ACM/IN/544756. 

8
 Kenmerken ACM/UIT/542379 en ACM/UIT/542373. 

9
 Kenmerk ACM/IN/547382. 

10
 E-mail van 12 december 2019 (kenmerk ACM/IN/457277), de handgeschreven brief van 11 januari 2020  (kenmerk 

ACM/IN/455221) en de brief van 20 augustus 2020 (kenmerk ACM/IN/528806). 
11

 Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. 
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Musselkanaal niet het geval. De personeelskosten zoals opgenomen in het bestreden besluit zijn 

hierdoor onterecht lager. 

9. De Gemeente stelt dat de kosten voor het beheer van het nachtregister wel zijn opgenomen in het 

bestreden besluit. Zij stelt dat zij voor het beheer van de camperplaatsen Spoordok een 

overeenkomst heeft gesloten met het Sociale Werkvoorzieningsbedrijf Wedeka Bedrijven, waarbij 

één van hun medewerkers gedurende het seizoen belast is met het beheer van de camping en 

daarmee met het bijhouden van het nachtregister. Deze medewerker is een aantal keer per dag 

fysiek aanwezig en is altijd telefonisch bereikbaar. Volgens de Gemeente verplicht artikel 438 

Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) niet tot een doorlopende fysieke aanwezigheid. 

Beoordeling ACM 

10. Op grond van artikel 438 Sr is, kort gezegd, iedere ondernemer die nachtverblijf aanbiedt verplicht 

een nachtregister bij te houden. Zoals toegelicht op de hoorzitting heeft de ACM geen bevoegdheid 

tot handhaving ten aanzien van dit artikel. De ACM beoordeelt dus niet hoe artikel 438 Sr 

geïnterpreteerd moet worden en of de Gemeente zich hieraan houdt. De ACM beoordeelt alleen of 

de Gemeente bij de exploitatie van de camperplaatsen Spoordok ten minste de integrale kosten 

doorberekende in het licht van de bezwaargrond dat ten onterechte te lage personeelskosten in 

rekening zijn gebracht. De ACM beoordeelt in bezwaar derhalve opnieuw of het aannemelijk is dat 

de gegevens met betrekking tot de personeelskosten die de Gemeente aanlevert, juist zijn. 

11. De Gemeente heeft de personeelskosten op verzoek van de ACM onderbouwd. Uit facturen blijkt 

dat Wedeka Bedrijven in 2020 10.085 euro bij de Gemeente in rekening heeft gebracht. Dit bedrag 

is vergelijkbaar met de bedragen die de Gemeente ten aanzien van de personeelskosten in het 

bestreden besluit heeft aangeleverd. Gezien de aard van de werkzaamheden (bepaalde momenten 

fysiek aanwezig en altijd telefonisch aanwezig) is er geen reden om te twijfelen aan de hoogte van 

de personeelskosten. 

12. De ACM concludeert dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van de personeelskosten 

zoals genoemd in de integrale kostprijsberekening in het bestreden besluit. 

3.2 Cijfers 

Standpunt partijen 

13. Camping Musselkanaal stelt daarnaast dat bepaalde cijfers in het bestreden besluit afwijken van 

een rapport van Sweco en een rapport van de Gemeente uit 2014/2015.
12

 Het aantal gasten in 2014 

of 2015 in het gemeenterapport wijkt bijvoorbeeld af van de gegevens in het bestreden besluit en de 

hoogte van de kostprijs in 2014 zou in alle drie de stukken verschillen. 

14. De Gemeente stelt dat de gegevens zoals vermeld in het bestreden besluit juist zijn. Volgens de 

Gemeente kent de kostprijs een variabel karakter en past zij de gastentarieven jaarlijks aan op 

basis van een begroting. Daarnaast verschillen de uitgangspunten uit het Besluit Begroting en 

Verantwoording voor provincies en Gemeenten (BBV) die door de Gemeente in acht worden 

genomen, soms met de uitgangspunten die in het bedrijfsleven gebruikelijk zijn. Een begroting op 

basis van het BBV kan hierdoor afwijken van een begroting die is vastgesteld op basis van 

bedrijfseconomische uitgangspunten. Verder kan de raming van bepaalde kosten afwijken van de 

                                                        
12

 Respectievelijk bijlagen 5, 4 en 3 van de brief van 20 augustus 2020 (kenmerk ACM/IN/528806). 
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daadwerkelijke kosten. Ook is het Sweco-rapport volgens de Gemeente niet meer relevant, nu de 

rechter daarover heeft overwogen dat het rapport gebaseerd is op onjuiste uitgangspunten. 

Beoordeling ACM 

15. De ACM stelt voorop dat zij in eerste instantie uitgaat van de cijfers die de Gemeente bij haar 

aanlevert. Indien er reden is om hieraan te twijfelen doet zij nader onderzoek. Het door Camping 

Musselkanaal aangehaalde Sweco-rapport is door de Gemeente gebruikt ter onderbouwing van een 

algemeen belang besluit (hierna: het Algemeen belang besluit) met betrekking tot de 

camperplaatsen Spoordok. In de uitspraak van 22 maart 2018 vernietigde de rechtbank Rotterdam 

het Algemeen belang besluit van de Gemeente omdat de onderbouwing van dit besluit vooral 

berustte op het Sweco-rapport, dat dusdanige gebreken vertoonde dat daarmee ook geen sprake 

was van een gedegen onderbouwing.
13

 De ACM neemt de gegevens uit het Sweco-rapport derhalve 

niet mee in de beoordeling van het bezwaar. 

16. Daarnaast is onduidelijk of de cijfers uit bijlage 3 (pagina uit een rapport van de Gemeente) zien op 

de realisatie van 2014 of over de raming van 2015. De ACM ziet hierin dan ook geen aanleiding om 

de cijfers in het bestreden besluit in twijfel te trekken. 

17. De ACM concludeert dat de andere kostenoverzichten van de gemeente in de bijlagen bij het 

bezwaarschrift geen aanleiding geven om de juistheid van de integrale kostprijsberekening in het 

bestreden besluit in twijfel te trekken. 

3.3 Afschrijving 

Standpunt partijen 

18. Camping Musselkanaal stelt dat de camperplaatsen Spoordok en de haven rond het jaar 2000 zijn 

aangelegd voor ongeveer 1,5 miljoen gulden. Dit bedrag zou vroegtijdig zijn afgelost met aandelen 

Essent of Nuon en schenkingen. Camping Musselkanaal stelt dat de Gemeente met deze 

handelswijze oneerlijk concurreert. De camperplaatsen Spoordok profiteren nog altijd van deze 

investeringen en een dergelijke investering is voor Camping Musselkanaal niet mogelijk. 

19. Tijdens de hoorzitting is een document uit het raadsarchief van de Gemeente Stadskanaal ter 

sprake gekomen. Daarin wordt een toelichting gegeven op de investering van ongeveer 1,5 miljoen 

euro in de periode 1999-2001.
14

 Camping Musselkanaal en de Gemeente hebben op dit stuk 

gereageerd.  

20. In de zienswijze van de Gemeente van 9 oktober 2020 stelt zij dat Camping Musselkanaal na de 

hoorzitting een aanvullend stuk
15

 heeft ingediend dat niet door de ACM was opgevraagd. De 

Gemeente meent dat dit document niet betrokken mag worden bij de beoordeling van het bezwaar. 

Beoordeling ACM 

21. De ACM neemt het door Camping Musselkanaal ingediende aanvullende stuk wel mee in haar 

besluitvorming. De gemeente heeft de gelegenheid gehad om op het stuk te reageren. Daarnaast 

heeft de Gemeente tijdens de hoorzitting zelf gevraagd of Campings Musselkanaal haar stelling 

verder kon onderbouwen.
16

 De Gemeente is met het indienen van het stuk door Camping 

                                                        
13

 ECLI:NL:RBROT:2018:2244. 
14

 Het document (raadsvergadering van 28 mei 2018) is openbaar beschikbaar via https://raadsarchief.stadskanaal.nl. 
15

 Beantwoording vragen van Camping Musselkanaal inzake het Sweco-rapport door de Gemeente. Zie blz. 2-3 zienswijze. 
16

 Kenmerk ACM/IN/538405, pagina 17. 
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Musselkanaal niet geschaad in haar procesbelang en betrekking van het stuk bij de besluitvorming 

is niet in strijd met een goede procesorde.  

22. Camping Musselkanaal heeft haar stelling omtrent de investering uit 2000 en de afschrijving 

daarvan niet met documenten onderbouwd. De enige informatie die de ACM hierover ter 

beschikking staat komt uit een document dat door de Gemeente is opgesteld ten behoeve van de 

raadsvergadering van 28 mei 2018.
17

 Dit document is op de hoorzitting ter sprake gekomen en 

zowel Camping Musselkanaal als de Gemeente hebben de gelegenheid gehad om op dit stuk te 

reageren. De ACM heeft geen redenen om te twijfelen aan de juistheid van de informatie in dit 

document en zal daarom bij de beoordeling van deze bezwaargrond uitgaan van de informatie in dit 

document.  

23. Uit het bovengenoemde document blijkt dat er, zoals Camping Musselkanaal stelt, in de periode 

1999-2001 ongeveer 1,5 miljoen euro is geïnvesteerd in het gebied Havenkade, waar de 

camperplaatsen Spoordok onderdeel van uitmaken. Van deze investering is ogenschijnlijk slechts 

een klein gedeelte, ongeveer 141.000 euro, aan de camperplaatsen Spoordok besteed. Het 

overgrote gedeelte van de investering is aan andere doeleinden besteed, zoals de 

aanlegvoorzieningen van de haven en uitzichtpunten inclusief een brug.  

24. Camping Musselkanaal meent dat vooral de camperplaatsen Spoordok van deze voorzieningen 

profiteren en dat het eerdergenoemde document uitgaat van de geldigheid van het Algemeen 

belang besluit. De Gemeente stelt daartegenover dat de voorzieningen een algemeen nut dienen en 

door veel meer mensen dan alleen de bezoekers van de camperplaatsen Spoordok worden 

gebruikt.  

25. De ACM stelt vast dat het eerder genoemde document, in tegenstelling tot hetgeen Camping 

Musselkanaal stelt, wel uitgaat van de situatie waarin de camperplaatsen Spoordok geen activiteit 

van algemeen economisch belang is, waardoor een kostendekkend tarief moet worden bepaald. 

Wel wordt over de investering opgemerkt dat deze is aangemerkt als een investering in de 

openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De ACM heeft in eerdere besluiten overwogen dat 

kosten voor investeringen in algemene voorzieningen (gedeeltelijk) moeten worden toegerekend 

aan de exploitatie van een economische activiteit indien er een causaal verband bestaat tussen de 

kosten van een investering en het functioneren van de economische activiteit. De ACM stelt vast dat 

uit het eerdergenoemde document blijkt dat dit causale verband bestaat voor de investering van 

141.000 euro maar niet voor de rest van de investering.   

26. De investering van 141.000 euro is tussen 1999 en 2009 volledig afgeschreven, waardoor er 

sindsdien geen kapitaallasten over deze investering meer zijn meegenomen bij het bepalen van de 

kostprijs van een overnachting. Als de 141.000 euro die in de camperplaatsen Spoordok is 

geïnvesteerd niet was afgeschreven, zou de huidige jaarlast voor die investering blijkens het 

eerdergenoemde document ongeveer 550 euro bedragen. Of deze jaarlast in de 

kostprijsberekening meegenomen had moeten worden, kan in het midden blijven. Uit het primaire 

besluit blijkt dat de camperplaatsen Spoordok met het verhoogde tarief sinds 1 juni 2018 een 

positief resultaat van ruim 1000 euro per jaar boekt. Ook als de jaarlast van 550 euro wordt 

meegenomen, hanteert de Gemeente dus een kostendekkend tarief.  

                                                        
17

 Het document genaamd ‘16a Beroepschrift Aanwijsbesluit activiteit alg. economisch belang’ is openbaar beschikbaar via 
https://raadsarchief.stadskanaal.nl/RisBisItem.aspx?t=RS&id=296. 
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27. De ACM concludeert dat kapitaallasten over de door Camping Musselkanaal aangehaalde 

investering in het gebied Havenkade, voor zover deze aan de camperplaatsen Spoordok kan 

worden toegerekend, geen hogere kostprijs voor een overnachting tot gevolg hebben.  

3.4 Subsidie 

Standpunt partijen 

28. Camping Musselkanaal stelt dat er gedurende 4 jaar ongeveer 50.000 euro subsidie in de 

camperplaatsen Spoordok is gestoken naast het geld voor de aanschaf van wifi en wasmachines. 

Tijdens de hoorzitting heeft Camping Musselkanaal toegelicht dat het gaat om het verlies dat door 

de camping is geleden tussen 2014 en 2018. 

Beoordeling ACM 

29. De ACM stelt voorop dat in het primaire besluit is vastgesteld dat de Gemeente tussen 1 juli 2014 

en 31 mei 2018 de Mededingingswet heeft overtreden door gedurende deze periode niet de 

integrale kosten zoals verwoord in art. 25i Mw door te berekenen aan de campinggasten. In die 

periode heeft de Gemeente verlies geleden met de camperplaatsen Spoordok. Met de 

tariefverhoging van 1 juni 2018 overtreedt de Gemeente artikel 25i Mw niet langer. 

30. Uit de Mededingingswet volgt niet dat de Gemeente het verlies dat de Gemeente heeft geleden met 

de camperplaatsen Spoordok gedurende de periode van de overtreding moet compenseren of 

terugverdienen door middel van een verdere tariefverhoging. De ACM heeft vastgesteld dat het 

verhoogde tarief van 1 juni 2018 de integrale kosten dekt voor de periode van 1 juni 2018 tot en met 

31 december 2018. Het geleden verlies gedurende de overtreding dat de ACM heeft vastgesteld, is 

niet relevant voor de vaststelling van een kostendekkend tarief na de overtreding.  

31. De ACM concludeert dat de door Camping Musselkanaal aangehaalde subsidie het verlies betreft 

dat de Gemeente gedurende de periode tussen 2014 en 2018 heeft geleden. De ACM heeft reeds 

vastgesteld dat de Gemeente in die periode de Mededingingswet heeft overtreden. Het tijdens de 

overtreding geleden verlies is niet relevant voor de berekening van een kostendekkend tarief na de 

overtreding.  

3.5 Extra plaatsen 

Standpunt partijen 

32. Verder stelt Camping Musselkanaal dat de Gemeente in de periode dat het algemeen belang besluit 

gold, in strijd met wet- en regelgeving, circa vijftien extra camperplaatsen bij Spoordok heeft 

gerealiseerd. Zij stelt dat iemand van de Commissie Rechtsbescherming van de Gemeente de 

informele toezegging heeft gedaan dat deze camperplaatsen bij vernietiging van het algemeen 

belang besluit zouden worden verwijderd. De extra camperplaatsen zijn echter nog steeds in 

gebruik, ondanks dat het algemeen belangbesluit is vernietigd. 

33. De Gemeente stelt dat zij voor deze extra plaatsen op 9 mei 2017 een omgevingsvergunning heeft 

verleend voor de duur van 10 jaar. Het bezwaar dat Camping Musselkanaal tegen deze vergunning 

heeft gemaakt, heeft de Gemeente ongegrond verklaard. De Gemeente betwist verder dat er een 

(informele) toezegging zou zijn gedaan over het verwijderen van de extra plaatsen. 
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Beoordeling ACM 

34. De ACM beschikt niet over de bevoegdheid om te beoordelen of de extra camperplaatsen in strijd 

zijn met omgevingsrechtelijke voorschriften. Daarnaast stelt de ACM vast dat er geen aanwijzingen 

zijn dat de integrale kosten met betrekking tot deze extra plaatsen niet worden doorberekend in de 

integrale kostendoorberekening in het bestreden besluit. Camping Musselkanaal voert dit ook niet 

aan. 

35. De ACM ziet in de stelling van Camping Musselkanaal dat de Gemeente onrechtmatig extra 

camperplaatsen Spoordok exploiteert, geen aanleiding om het bestreden besluit te wijzigen. 

3.6 Conclusie 

36. De ACM stelt vast dat de door Camping Musselkanaal aangevoerde bezwaargronden niet tot de 

conclusie leiden dat de Gemeente met de gehanteerde prijs voor een overnachting op de 

camperplaatsen Spoordok artikel 25i Mw overtreedt. De ACM verklaart het bezwaar van Camping 

Musselkanaal ongegrond. 

 

4 Verzoek om schadevergoeding 

37. Ten slotte verzoekt Camping Musselkanaal om een schadevergoeding en een compensatie voor de 

periode dat de integrale kosten niet zijn doorberekend. 

38. In het bestreden besluit heeft de ACM verklaard dat de Gemeente van 1 juli 2014 tot en met 31 mei 

2018 niet de integrale kosten heeft doorberekend bij de exploitatie van de camperplaatsen 

Spoordok. De ACM kan een overtreding van artikel 25i Mw vaststellen en een last onder dwangsom 

opleggen. De ACM kan geen schadevergoeding toekennen aan partijen die mogelijk benadeeld zijn 

door de geconstateerde overtreding. Partijen die benadeeld zijn door een door de ACM 

geconstateerde overtreding, kunnen zich tot de civiele rechter wenden voor een 

schadevergoedingsprocedure. 
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5 Besluit 

39. De Autoriteit Consument en Markt: 

a. trekt het besluit van 21 februari 2020 met kenmerk ACM/UIT/528625 in en stelt dit besluit 

hiervoor in de plaats; 

b. verklaart het bezwaar van Camping Musselkanaal ongegrond en handhaaft het bestreden 

besluit. 

Den Haag, 9 december 2020 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

mr. M.T.P.J. van Oers 

Directeur Juridische Zaken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook digitaal beroep instellen, via 

www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 

de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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Bijlage: Juridisch kader 
 

Mededingingswet / Wet M&O 

Artikel 25h Mw luidt, voor zover hier van belang: 

“(…) 

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het aanbieden van goederen of diensten door 

bestuursorganen aan andere bestuursorganen of aan overheidsbedrijven voor zover deze 

goederen of diensten zijn bestemd voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. 

3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bestuursorganen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, 

onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en op bestuursorganen van openbare lichamen 

van beroep en bedrijf die zijn ingesteld op grond van artikel 134 van de Grondwet. 

(…)” 

Artikel 25i Mw luidt, voor zover hier van belang: 

“1. Een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht, brengt de afnemers van een 

product of dienst ten minste de integrale kosten van dat product of die dienst in rekening. 

(…)” 

“4. Op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt toont een bestuursorgaan aan dat het 

heeft voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichting.” 

Artikel 2 Mw luidt: 

“De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van het bij of 

krachtens deze wet bepaalde.” 

 

Besluit M&O 

In het Besluit markt en overheid
18

 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 (ex art. 25j, eerste lid, Mw). De nadere regels over de plicht tot integrale 

kostendoorberekening gaan onder andere in op: 

a. de (soort van) goederen en diensten waarop de kostendoorberekening moet worden toegepast 

(aggregatieniveau in de activiteiten); 

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

onderhoudskosten en vermogenskosten); 

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

 

Artikel 3 van het Besluit M&O, dat ziet op uitgangspunten voor kostendoorberekening, luidt: 

“De doorberekening van de integrale kosten van goederen of diensten, bedoeld in artikel 25i, 

eerste lid, van de wet, geschiedt op grond van consequent toegepaste en objectief te 

                                                        
18

 Besluit van 6 juni 2012, houdende regels voor overheden over de doorberekening van kosten en de toepassing van het 
bevoordelingsverbod. 
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rechtvaardigen bedrijfseconomische principes, met dien verstande dat de kosten worden 

berekend met toepassing van een stelsel van baten en lasten.” 

Artikel 4 van het Besluit M&O, dat ziet op categorieën van goederen en diensten, luidt: 

“Indien bij het verrichten van economische activiteiten verscheidene soorten goederen of 

diensten worden aangeboden, kan de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, 

van de wet, voor deze goederen of diensten gezamenlijk geschieden voor zover die goederen 

of diensten tot dezelfde markt behoren.” 

Artikel 5 van het Besluit M&O, dat ziet op het kostenbegrip, luidt: 

“1. Bij de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, worden in elk geval in 

aanmerking genomen: 

a. operationele kosten; 

b. afschrijvings- en onderhoudskosten; 

c. vermogenskosten. 

Artikel 6 van het Besluit M&O, dat ziet op kosten inzake activa, luidt: 

“Indien voor de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, kosten 

worden bepaald die betrekking hebben op activa, wordt daarbij uitgegaan van de jaarstukken, 

voor zover deze relevante gegevens betreffende die activa bevatten, en van de regels die bij of 

krachtens wet inzake de waardering en afschrijving van activa zijn bepaald, onverlet het 

bepaalde in artikel 3.” 

Artikel 7 van het Besluit M&O, dat ziet op vermogenskosten, luidt: 

“Indien voor de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de in artikel 

25i, derde lid, van de wet bedoelde vermogenskosten worden bepaald, wordt daarbij uitgegaan 

van de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen dat wordt aangewend voor de 

financiering van de desbetreffende economische activiteiten, tenzij het activiteiten betreft 

waarvoor afzonderlijke financiering plaatsvindt.” 

Artikel 8 van het Besluit M&O, dat ziet op toerekening, luidt: 

“Ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft, worden bij de kostendoorberekening, 

bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de kosten van productiemiddelen die geheel of 

gedeeltelijk worden aangewend voor het leveren van goederen of het verrichten van diensten 

naar rato van het gebruik van die productiemiddelen toegerekend aan die goederen of 

diensten.” 

 




