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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar 

gericht tegen zijn besluit van 28 januari 2003, kenmerk 3279/3. 

 

 

I. Procesverloop 

 

1. Bij brief d.d. 18 december 2002 heeft Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke 

Randmeren (hierna ook: de Werkgroep) bij de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de d-g NMa) een klacht ingediend tegen de gemeente Hoorn 

(hierna ook: de gemeente). De Werkgroep is opgericht op 15 maart 2000. De leden van de 

Werkgroep zijn natuurlijke of rechtspersonen met een jachthaven die op een commerciële 

basis, zonder (overheids)subsidie, wordt geëxploiteerd. 

 

2. Bij besluit d.d. 28 januari 2003, met kenmerk 3279/3 (hierna ook: het bestreden besluit), 

heeft de d-g NMa genoemde klacht afgewezen. 

 

3. De Werkgroep heeft bij brief d.d 17 februari 2003 een bezwaarschrift ingediend tegen 

genoemd besluit. 

 

4. Bij brief d.d. 19 mei 2003 heeft de gemeente haar opmerkingen omtrent het bezwaarschrift 

van de Werkgroep ingediend. 

 

5. Op 28 mei 2003 heeft ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 

NMa) een hoorzitting plaatsgevonden. 

 

6. Bij fax d.d. 5 juni 2003 en bij brieven van 15 oktober 2003 en 16 december 2003 heeft de 

Werkgroep nadere stukken toegezonden. 
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II.  Het bestreden besluit 

 

7. In het bestreden besluit wordt – samengevat – het volgende overwogen.  

 

8. De klacht van de Werkgroep keert zich tegen de gemeente Hoorn, wegens: a) het voor 

rekening van de gemeente opstellen van een rapport getiteld "Havenontwikkeling tussen 

Julianapark en Schelphoek - Verkenning van de haalbaarheid"; b) het voor rekening van de 

gemeente opstellen van de zogenoemde definitiefase1; en c) de – exclusieve – gunning aan 

de stichting Nautisch Kwartier van de exploitatie van de te ontwikkelen jachthaven aan de 

Schelphoek. 

 

9. Binnen de NMa wordt een prioriteringsbeleid gehanteerd. Bij de uitvoering van dit beleid 

wordt binnen de beschikbare tijd en middelen een afweging gemaakt of bepaalde 

gedragingen van een onderneming nader onderzocht zullen worden. Bij deze afweging 

spelen verschillende aspecten een rol.2 

 

10. In het licht van het voorgaande onderwerpt de d-g NMa genoemde klacht niet aan een nader 

onderzoek. Met name de geringe kansrijkheid van de vaststelling van een overtreding en het 

ontbreken van voldoende economische importantie spelen een belangrijke rol. Van belang 

hierbij is, dat de Mededingingswet slechts van toepassing is op ondernemingen. Uit de door 

de Werkgroep bij haar klacht gevoegde informatie blijkt dat het opstellen van de definitiefase 

onder meer betrekking heeft op onderwerpen als: milieueffectenrapportage, verkeer, 

ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hieruit volgt dat het handelen van de gemeente, in 

ieder geval ten dele, geen economisch karakter heeft, maar plaatsvindt in het kader van de 

uitoefening van haar publieke taken. Ten slotte kent de gemeentelijke havenontwikkeling 

(mogelijk) een inspraak- en bezwaarprocedure. Het dossier met betrekking tot deze zaak 

wordt derhalve gesloten. 

 

 

III. Het bezwaar 

 

11. Allereerst keert de Werkgroep zich tegen het oordeel dat de gemeente geen onderneming is 

aangezien de handelwijze van de gemeente in ieder geval ten dele geen economische 

karakter heeft, maar plaatsvindt in het kader van de uitoefening van haar publieke taken. In 

                                                           
1 Volgens de bij de klacht gevoegde informatie wordt in de definitiefase duidelijk gemaakt wat de verplichtingen, 

inspanningen, knelpunten en mogelijkheden zijn met betrekking tot: milieueffectenrapportage, verkeer, ruimtelijke 

ordening, stedenbouw, kosten, noodzaak van uitbreiding van het aantal ligplaatsen en eigendomsverhoudingen. 

2 Het bestreden besluit wijst daarvoor naar het Jaarverslag 2000 van de NMa en Dte, p. 16 en het besluit op bezwaar d.d. 31 

juli 2002 in zaak-2844/Huub Kemper.  
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dit verband voert de Werkgroep aan, dat de gemeente optreedt als onderneming waar zij de 

kosten voor het opstellen van een haalbaarheids- en definitiefaserapport betaalt. Door te 

oordelen dat de gemeente als overheidsinstantie geen onderneming is, verleent de NMa 

overheidsinstanties onschendbaarheid. Aldus gaat de NMa lijnrecht in tegen het standpunt 

van de Europese Commissie bij artikel 87, lid 1, EG. Door non-profit-jachthavens (havens 

uitgebaat door (watersport)verenigingen en stichtingen) te bevoordelen ten opzichte van for-

profit-jachthavens (havens uitgebaat door NV's en BV's), handelt de gemeente Hoorn in 

strijd met de Mededingingswet.  

 

12. In zijn brieven d.d. 15 oktober 2003 en 16 december 2003 wijst de Werkgroep in dit verband 

nog op het voornemen van de gemeente Hoorn om voor de uitvoeringsplannen een miljoen 

euro uit te trekken. De gemeente treedt op als onderneming omdat zij kosten van de 

uitvoeringsplannen, die bij for-profit-ondernemingen voor rekening van de ondernemer zélf 

komen, op zich neemt. Door het betalen van deze kosten handelt de gemeente Hoorn in 

strijd met art. 87, eerste lid, EG-Verdrag. 

 

13. Voorts heeft de Werkgroep zich, met name tijdens de hoorzitting, gekeerd tegen het oordeel 

dat het deze zaak ontbreekt aan een voldoende economisch belang. Ter onderbouwing van 

het economische belang wijst de Werkgroep erop, dat er in Nederland ongeveer 1100 à 1200 

jachthavens zijn. Rond de 525 jachthavens zijn for-profit-jachthavens, rond de 575 

jachthavens zijn non-profit-jachthavens. Het aantal ligplaatsen bij de non-profit-jachthavens 

is totaal circa 185.000, bij de for-profit-jachthavens circa 167.000. De prijs voor een 

gemiddelde ligplaats bij een non-profit-jachthaven was in 2000 circa 850 gulden en bij een 

for-profit-jachthaven circa 1600 gulden. De oorzaak van het prijsverschil ligt in subsidiëring 

door de overheid en verschil in belastingheffing. Zo betalen verenigingen die een haven 

exploiteren geen vennootschapsbelasting. Voorts betalen verenigingen en stichtingen voor 

het recht een jachthaven te exploiteren geen vergoeding. Keer op keer bevoordeelt de lagere 

overheid de non-profitjachthavens door subsidiëring en voordelige contracten. De for-profit-

jachthavens concurreren met verenigingen en stichtingen die subsidies ontvangen, fiscale 

voordelen genieten en voor wie de kosten van vooronderzoek door de gemeenten worden 

betaald. Dit speelt op de gehele Nederlandse markt. 

 

 

IV.  Beoordeling 

 

14. Ingevolge artikel 3, eerste lid, Mw heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit “ tot taak het 

verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van deze wet.”  Uit de Memorie 

van Toelichting bij de Mededingingswet (hierna: Memorie van Toelichting) blijkt dat de d-g 

NMa bij de beslissing of hij een klacht in behandeling neemt en welke prioriteiten hij daarbij 
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stelt, de nodige discretionaire ruimte heeft.  Dat is ook het geval bij de ambtshalve beslissing 

tot het wel of niet houden van toezicht en het instellen van een onderzoek. 

 

15. Deze discretionaire ruimte heeft haar weerslag op de omvang en de diepgang van een 

onderzoek. Deze zullen in het bijzonder afhangen van de urgentie van de te geven 

beschikking, en de grootte van de belangen die daarbij zijn betrokken, in verband met de 

kosten en de duur van een in aanmerking komend onderzoek en de resultaten die het zal 

kunnen opleveren. 

 

16. Met de Mededingingswet is uitdrukking gegeven aan het belang dat moet worden toegekend 

aan werkzame mededinging en de daaruit voortvloeiende (potentiële) welvaartsverbetering, 

alsmede de effectieve bestrijding van onaanvaardbare beperkingen daarvan. Het is in het 

licht van dit algemeen belang dat de beslissingen van de d-g NMa over de bestuursrechtelijke 

toepassing en handhaving van de Mededingingswet dienen te worden genomen. 

 

17. Zoals hierboven uiteengezet dient er, tegen de achtergrond van de beleidsvrijheid die de d-g 

NMa daarbij heeft, gewicht te worden toegekend aan de noodzaak prioriteiten te stellen.  

 

18. Bij het bestreden besluit heeft de d-g NMa afgezien van een nader onderzoek en de klacht 

van de Werkgroep afgewezen, met name gelet op de geringe kansrijkheid van de vaststelling 

van een overtreding van de Mededingingswet en het ontbreken van voldoende economische 

importantie.  

 

19. Wat de (kans op) vaststelling van een overtreding van de Mededingingswet betreft, heeft de 

Werkgroep aangevoerd, dat – kort gezegd – de gemeente non-profit-jachthavens bevoordeelt 

ten opzichte van for-profit-jachthavens door het verlenen van financiële voordelen en aldus 

de Mededingingswet overtreedt. Zo neemt de gemeente de kosten voor het opstellen van een 

haalbaarheids- en definitiefaserapport op zich, draagt het kosten van uitvoeringsplannen en 

gunt het de exploitatie van een jachthaven (exclusief) aan de non-profitorganisatie Nautisch 

Kwartier. Een en ander vervalst de concurrentie tussen non-profit-jachthavens en for-profit-

jachthavens. 

 

20. Deze bezwaargrond faalt. Het betoog van partijen houdt in wezen een klacht in omtrent 

steunverlening door de gemeente aan een onderneming. Steunverlening door de gemeente 

valt evenwel buiten de reikwijdte van de Mededingingswet; de d-g NMa is dan ook niet 

bevoegd om ter zake op te treden. Dit laat onverlet, dat onder omstandigheden tegen zulk 

een gedraging op grond van artikel 87 EG kan worden opgetreden door de Commissie van de 

EG.3  

                                                           
3 Vgl. PB 2003, C 69/4-Steunmaatregel C 10/03–"Steunverlening aan non-profitjachthavens".  
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21. Een nader onderzoek is in dit individuele geval dan ook niet gerechtvaardigd. Aangezien de 

gedragingen van de gemeente waarover de Werkgroep in wezen klaagt niet in strijd zijn met 

de Mededingingswet, zou een nader onderzoek immers niet tot een andere uitkomst leiden.  

 

22. Gelet op het voorgaande behoeft de bezwaargrond betreffende het economische belang – 

wat daar overigens van zij – geen bespreking. 

 

23. Het bezwaar van de Werkgroep tegen het besluit van de d-g NMa van 28 januari 2003, met 

kenmerk 3279/3, is derhalve ongegrond. 

 

 

V.  Besluit 

 

24. De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het tegen zijn 

besluit van 28 januari 2003, met kenmerk 3279/3, gemaakte bezwaar ongegrond. 

 

 

 

Datum: 10 februari 2004 

 
 
De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
voor deze: 
 
 
w.g. 
 
 
Drs. R.J.P. Jansen  
Plv. directeur-generaal  

 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

 

 

 
 


