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De Wet Markt en Overheid
De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich 
daarbij wel aan vier gedragsregels houden. Die regels zijn er om ondernemers 
als u te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. De Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op naleving van deze regels.

De 4 regels waar de overheid zich aan moet houden:

Gemaakte kosten doorberekenen
De overheid moet op zijn minst de gemaakte kosten van een 

economische activiteit in rekening brengen. Het onder de kostprijs 
aanbieden van producten of diensten is verboden. Zo moet een 
gemeentelijke plantsoenendienst die ook particuliere tuinen onderhoudt, 
de kosten van dat particuliere onderhoud volledig in rekening brengen.

Bevoordelingsverbod
De overheid mag eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen. Bijvoorbeeld 

door het aanbieden van een gunstige financiering. Dat komt ten nadele van con-
currerende bedrijven.Een gemeente mag geen lening verstrekken aan een over-
heidsbedrijf tegen voorwaarden die niet marktconform zijn.

Gegevenshergebruik alleen onder dezelfde voorwaarden
De overheid heeft vaak informatie die ondernemers niet hebben. Zoals 

gegevens over burgers uit de gemeentelijke basisregistratie of het Kadaster. 
Deze gegevens mag zij alleen hergebruiken voor economische activiteiten als 
andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) over deze 
gegevens kunnen beschikken. Een gemeente wil bijvoorbeeld een commerciële 
mailing versturen en wil daarvoor de gegevens van burgers uit de gemeentelijke 
basisregistratie gebruiken. De gemeente mag die gegevens alleen gebruiken als 
zij die gegevens onder dezelfde voorwaarden ook aan derden beschikbaar stelt.

Geen belangenverstrengeling
De overheid moet belangenverstrengeling voorkomen. Als een overheid voor 

bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol heeft en die economische 
activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de 
bestuurlijke ende economische activiteiten van die organisatie. Een gemeente-
ambtenaar die aanvragen voor een kapvergunning behandelt, mag bijvoorbeeld 
niet tegelijkertijd betrokken zijn bij het aanbieden van kapwerkzaamheden aan 
particulieren.



Veelgestelde vragen
Voor welke overheden gelden de regels?
De regels gelden voor alle overheden:
• Rijksoverheid
• Provincies
• Gemeenten
• Waterschappen
• Gemeenschappelijke regelingen
• Zelfstandige bestuursorganen (krachtens publiekrecht ingesteld)

Zijn er ook uitzonderingen op de regels?
De regels voor oneerlijke concurrentie door de overheid gelden niet voor het lager 
en hoger onderwijs en voor de publieke omroep. Ook zijn er uitzonderingen voor 
economische activiteiten die de overheid in het algemeen belang uitvoert of waarbij 
sprake is van staatssteun. Ook bij zelfvoorziening (inbesteding) gelden de regels niet. 
Een overzicht van alle uitzonderingen vindt u in de Handreiking Markt en Overheid die  
u kunt vinden op www.acm.nl

Wat doet ACM als een overheidsorganisatie zich  
niet aan de regels houdt?
ACM kan nader onderzoek doen op basis van 
vragen, tips en signalen die wij binnenkrijgen over 
oneerlijke concurrentie door de overheid. Denkt ACM 
dat er voldoende bewijs is dat de overheid de regels heeft 
overtreden? Dan kunnen wij verklaren dat zij de overtreding 
heeft vastgesteld. En als dit niet afdoende is, dan kunenn 
we bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen om 
beëindiging van de overtreding af te dwingen.

Hoe kan ik contact opnemen met ACM?
U kunt voor vragen, tips en signalen over de Wet Markt en 
Overheid terecht bij ACM. U kunt ook anoniem contact met 
ons opnemen. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met ACM via www.acm.nl/nl/contact.



Kent u ondernemers, die ook graag het boekje ‘Als 
ambtenaren ondernemers worden’ willen ontvangen, 
neem dan contact op met ACM via www.acm.nl/nl/contact

Op de website vindt u ook meer informatie over de Wet 
Markt en Overheid.
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