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Wet MenO: 

de overheid als ondernemer



Waarom een Wet Markt en Overheid?

…naar sportieve concurrentie

Van een ongelijk speelveld…



Kern wet Markt en Overheid

̶ Het is overheden toegestaan economische activiteiten 

uit te voeren (geen verbodstelsel)

̶ Mits ze dat doen op een gelijk speelveld, door 

vier gedragsregels na te leven:

Integrale kosten doorberekenen

Verbod op bevoordeling overheidsbedrijven

Verbod op functievermenging

Gegevensverstrekking aan derden

̶ per 1 juli 2012 voor nieuwe gevallen

̶ en vanaf 1 juli 2014 voor alle economische activiteiten



Praktische handreikingen



In drie stappen naar compliance!

Doe de Markt en Overheid test!











Uitzondering algemeen belang

(art. 25h lid 5 Mw.)

─ Economische activiteiten en bevoordelingen die 

plaatsvinden in het algemeen belang zijn uitgezonderd van 

de Wet MenO

─ Besluit dient door de gemeenteraad te zijn vastgesteld.

─ Besluit van algemene strekking in de zin van de Awb.



Uitzondering algemeen belang

(art. 25h lid 5 Mw.)

─ Awb bevat eisen en waarborgen voor zorgvuldige 

totstandkoming van een besluit

Schriftelijk

Bekendmaking

Zorgvuldige voorbereiding 

Belangenafweging/ inspraak

Deugdelijke motivering

Bezwaar en Beroep

─ Toetsing door de bestuursrechter (Rb Rotterdam)



Uitzondering algemeen belang

(art. 25h lid 5 Mw.)

─ Begrip algemeen belang

Marginale toetsing door bestuursrechter; ruime 

beleidsvrijheid

Vergelijkbaar maar niet hetzelfde als DAEB



Uitzondering staatssteun 

(art. 25h lid 4 en art. 25j lid 3 onder b Mw.) 

- Uitgangspunt is het voorkomen van dubbel toezicht.

- Economische activiteiten ten aanzien waarvan een maatregel is getroffen 

die naar de mening van het bestuursorgaan kwalificeert als staatssteun

- Bevoordeling die naar de mening van het bestuursorgaan kwalificeert als 

staatssteun



Uitzondering staatssteun 

(art. 25h lid 4 en art. 25j lid 3 onder b Mw.) 

- Onder de uitzondering valt zowel aanmeldingsplichtige als vrijgestelde 

staatssteun.

- In ieder geval geen staatssteun, en dus wet M&O van toepassing indien:

Het gaat om bedragen van minder dan 200.000 euro in 3 jaar

Activiteiten/bevoordeling met enkel zeer lokale effecten. 



Uitzondering staatssteun 

(art. 25h lid 4 en art. 25j lid 3 onder b Mw.) 

- Toch overlap mogelijk, indien bestuursorgaan van 

mening is dat er geen sprake is van staatssteun 

maar er wel een vermoeden van  staatssteun is. 

- ACM wacht lopende onderzoeken van de EC af

- ACM zal wijzen op mogelijkheden om bij EC klacht 

in te dienen. 



De Wet MenO in de praktijk



Het begrip economische activiteit

• Wat is een economische activiteit?

Het aanbieden van een product en/of dienst op een markt

• Wanneer verricht een overheid een economische activiteit?

• Handvatten:

– Spoorboekje ACM (de markt en overheid test)

– Analyse RDW 



Het begrip economische activiteit

Kader:

• Rechtsvorm is niet bepalend

• Aard van de activiteit is bepalend (doel en regels waaraan 

activiteit is onderworpen)

• Onderscheid: uitoefening van openbaar gezag en het 

verrichten van economische activiteiten



Doorberekenen integrale kosten

• Artikel 25i Mw: ten minste de integrale kosten

• Besluit Markt en Overheid (nadere invulling)

- Geen boekhoudkundige verplichtingen

- Consequente toepassing bedrijfseconomische principes

- Alle kosten toerekenen:

o operationele kosten

o afschrijvings- en onderhoudskosten

o Vermogenskosten

o Bij onroerende zaken: marktwaarde bepalend, op objectieve wijze 

vastgesteld



Doorberekenen integrale kosten

Stappen:

1. Welke activiteiten zijn aan te merken als een 

economische activiteit?

2. Bepaal op welk (soort van) goederen en diensten de 

kostendoorberekening moet worden toegepast

3. Bepaal welke kosten gemoeid zijn met het leveren van 

die goederen/ verrichten van die diensten

4. Reken deze kosten toe aan die goederen of diensten



Doorberekenen integrale kosten

Valkuilen en aandachtspunten

Alleen de ‘zichtbare’ kosten worden meegenomen, niet de 

integrale. Of enkel de marginale kosten

Hoeveelheden producten en diensten door de jaren heen 

Historische tarieven



Vragen? 


