
    

 

Casus Gemeentelijke sportcomplexen  
Sport levert een belangrijke bijdrage aan een goede gezondheid en zorgt voor maatschappelijke 
betrokkenheid. Als gemeente wilt u sport en bewegen stimuleren en ervoor zorgen dat sport voor iedereen 
toegankelijk is. Bijvoorbeeld door sportverenigingen en sportcomplexen financieel te ondersteunen. Dat is 
heel begrijpelijk, maar hoe doet u dit zonder andere sportondernemers daarbij te hinderen? 
 

Michiel Denkers, Directeur Directie Mededinging van de ACM:  
“Wij krijgen regelmatig klachten van sportondernemers over oneerlijke concurrentie door gemeenten. 

Bijvoorbeeld van lokale ondernemers die een zwembad of een sporthal exploiteren. Deze ondernemers 
voelen zich benadeeld door gemeenten die soortgelijke sportactiviteiten aanbieden tegen lage tarieven. 

Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld.” 
 
Voorkom concurrentievervalsing 
Is uw gemeente eigenaar van een zwembad of een sporthal en verhuurt uw gemeente deze 
sportcomplexen aan een exploitant? Of beheert uw gemeente het sportcomplex zelf? Zorg dan dat uw 
gemeente eerlijk met andere sportondernemers concurreert. Dit doet u door in ieder geval alle kosten die u 
maakt in rekening te brengen bij de gebruikers. En als u financiële ondersteuning geeft aan 
sportondernemers moet u zorgen voor gelijke kansen en niet uw eigen sportonderneming bevoordelen. 
 
Verken de lokale markt 
Overweegt u zelf bepaalde sportactiviteiten aan te bieden of hiervoor accommodaties beschikbaar te 
stellen? Stel uzelf dan de volgende vragen: 
- Zijn er al sportondernemers actief in mijn regio?  
- Kan ik de activiteit overlaten aan de markt? Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan de 

activiteit of door subsidie te verstrekken?  
 
Kiest u er als gemeente voor om zelf sportaccommodaties te (laten) exploiteren? Dan moet u zich  
houden aan de 4 gedragsregels van de Wet Markt en Overheid. Zo heeft iedereen een eerlijke kans om te 
ondernemen. 
 
Wanneer algemeen belang? 
Vindt u dat u de sportactiviteiten in de gemeente alleen met een algemeen belang besluit kunt faciliteren? 
Dan hoeft u zich niet meer aan de 4 gedragsregels te houden. Dit kan gevolgen hebben voor de 
sportondernemers in uw regio. De ACM benadrukt daarom dat het belangrijk is dat u hierbij een bewuste 
afweging maakt: Schieten sportondernemers daadwerkelijk tekort en is er sprake van marktfalen? Of zijn de 
sportondernemers net zo goed in staat om een breed en betaalbaar sportaanbod te garanderen? Neemt u 
toch een algemeen belang besluit? Weeg dan de gevolgen voor de sportondernemers in uw regio mee en 
betrek ze bij uw besluitvorming. En beargumenteer uw besluit goed.  

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-door-overheden/als-overheden-concurreren
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/CBb-geeft-duidelijkheid-over-toepassing-Wet-Markt-en-Overheid.aspx



