Factsheet
Factsheet: Wat is een economische activiteit?
Ondernemers bieden goederen en diensten aan. Dat noemen we ook wel het “uitvoeren van economische
activiteiten”. Als overheidsorganisatie voert u juist publieke taken uit. Dat zijn taken in het publieke belang en die
zijn wettelijk vastgelegd. Een bekend voorbeeld van een publieke taak is handhaving van de openbare orde en
veiligheid. Naast uw publieke activiteiten mag u ook economische activiteiten uitvoeren. In dat geval biedt u
producten en/of diensten aan en concurreert u met ondernemers. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moet
u zich aan de 4 gedragsregels van de Wet Markt en Overheid houden. Zo hebben ondernemers een eerlijke
kans.
Hoe herken ik een economische activiteit?
Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat een economische activiteit is. Daarom geven wij u een aantal
handvatten.

Een economische activiteit is in ieder geval:


Het aanbieden van producten of diensten op een markt. Vaak concurreren ondernemingen met
elkaar om deze producten of diensten. Bijvoorbeeld het ophalen van bedrijfsafval.

Voor de uiteindelijke beoordeling of iets een economische activiteit is, zijn de volgende vragen van
belang:
-

Wat is het doel van de activiteit?

-

Is deze activiteit een (wettelijk opgelegde) overheidstaak? Zo nee, dan is er mogelijk sprake
van een economische activiteit. Breng daarom goed in kaart of er wet- en regelgeving is
over deze activiteit. En zo ja: wat uw rol is bij de uitvoering.
Voorbeeld: Zo kan het aanbieden van parkeerplaatsen in een parkeergarage als doel
hebben om meer publiek te trekken naar het stadscentrum. Maar het is geen wettelijk
opgelegde taak (zoals openbare orde en veiligheid) dat auto’s in parkeergarages moeten
staan. Parkeergarages kunnen ook door particuliere ondernemingen worden gebouwd en
geëxploiteerd. Het exploiteren van een parkeergarage is dus een economische activiteit.

-

Bieden commerciële ondernemers dezelfde economische activiteit aan? Als er
ondernemers zijn die dezelfde producten en diensten aanbieden, dan is dit een sterke
aanwijzing dat sprake is van een economische activiteit.



Kijk ook naar andere aanwijzingen voor een economische activiteit:
-

Moet voor de activiteit worden betaald?;

-

Wordt de activiteit met een winstoogmerk uitgevoerd?

Voorbeelden van economische activiteiten
-

De exploitatie van jachthavens of een trailerhelling;

-

Het ter beschikking stellen van vastgoed, van een ruimte in een pand of van grond;

-

Het aanbieden van camperplaatsen met de mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf;

-

Het aanbieden van beschermingsbewind.

Op onze website treft u een lijst aan met meer voorbeelden van economische activiteiten.
Voorbeelden van niet-economische activiteiten
In een aantal gevallen heeft de ACM geoordeeld dat er géén economische activiteit is:
-

De applicatie Klic-Viewer van het Kadaster;

-

De online voertuiginformatie tool van de RDW;

-

De salarisadministratiediensten in het kader van persoonsgebondenbudget van de Sociale
Verzekeringsbank.

