
Als ambtenaren  
ondernemers worden

Met de Wet Markt en Overheid kansen en keuzes  
bieden voor bedrijven en consumenten



Als ambtenaren  
ondernemers worden

Met de Wet Markt en Overheid kansen en keuzes  
bieden voor bedrijven en consumenten



Als ambtenaren  
ondernemers worden

Met de Wet Markt en Overheid kansen en keuzes  
bieden voor bedrijven en consumenten



Colofon
Als Ambtenaren ondernemers worden is een uitgave van  
Autoriteit Consument & Markt, Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag.
Concept en redactie: Gentle Giant (i.s.m. ACM), illustraties: Haes,
vormgeving: C10 Ontwerp en realisatie: Rooduijn Jansen BV.
 
Namens ACM werkten mee:
Véronique van Poll
Ronald Timmerman
Paul Benner
Marieke Roelofsen
Hélène de Krom
Bart-Jan Heijnen

Hoewel bij deze uitgave uiterste zorg is nagestreefd, kunnen noch de 
auteurs, noch de rechthebbenden enige aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele (druk-)fouten of onvolledigheden.

Meer informatie over de Wet Markt en Overheid vindt u op www.acm.nl
Doe De Markt en Overheid Test op www.acm.nl

De tekst van dit boekje is vastgesteld door ACM op 1 maart 2014.



Als ambtenaren ondernemers worden 3

Voorwoord 
	 Anita Vegter, Bestuurslid ACM		 4

Voorwoord 
	 Annemarie Jorritsma, voorzitter bestuur VNG		 6

Voorbeelden
	 Uitgevaren	 9
	 Afval Bak	 13
	 Vervoering	 17
	 Vlinders	 21
	 Pleinvrees	 25
	 Schuitje varen	 29
	 Water val	 33
	 Oh MVO	 37
	 Balbezit	 41
	 Erin tuinen	 45

	 De Wet Markt en Overheid	 49

	 Puzzel	 52

	 Handig om te weten	 53

	 Inventarisatie 	 54
 voor economische activiteiten en overheidsbedrijven

	 Notitie pagina’s	 58

Insert:		Nieuwsgierig of uw organisatie eerlijk onderneemt?  
Doe NU De Markt en Overheid Test!

Inhoudsopgave



Autoriteit Consument & Markt4

“ Geholpen door alle praktische 
informatie uit het boekje kunt 
u ervoor zorgen dat u als 
overheid op 1 juli gezonde 
concurrentie aangaat met 
ondernemers.”
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A ls ambtenaren ondernemers worden… Die intrigerende titel heeft 
dit boekje. Prachtig! Is mijn eerste reactie. Want ondernemers 

zijn innovatief, zoeken nieuwe markten en producten, luisteren naar 
klanten enzovoort. Zo’n overheid willen we ook. Maar als de overheid 
teveel ondernemer wordt en economische activiteiten met belastinggeld 
gaat uitvoeren, dán verandert de zaak. Dat is oneerlijke concurrentie. 
Ondernemers kunnen niet opboksen tegen overheden die de kosten niet 
doorberekenen in de prijs of die overheidsbedrijven subsidiëren.
Overheden moeten zich houden aan gedragsregels.

Het stimuleren van ondernemerschap past in de missie van de  
Autoriteit Consument & Markt (ACM): het bevorderen van kansen en 
keuzes voor bedrijven en consumenten. Hier ligt de sleutel voor goed 
werkende markten. We treden op tegen bedrijven die zich niet aan de 
regels houden. En we kijken met een breed vizier naar wat er nodig is om 
het onderliggende probleem op de markt op te lossen. Het effect staat 
centraal bij het inzetten van onze instrumenten en bevoegdheden.

Na 1 juli 2014 vallen alle economische activiteiten van overheden onder 
de Wet Markt en Overheid. Sommige overheden moeten nog flink aan 
de slag. ACM geeft tot die tijd informatie en hulp over de gedragsregels 
aan overheden en ondernemers. Met dit boekje maakt ACM het de 
overheden een beetje makkelijker. We geven sprekende voorbeelden en 
geestige illustraties waardoor er voor iedere overheid iets herkenbaars 
in het boekje te vinden is. Geholpen door alle praktische informatie uit 
het boekje kunt u ervoor zorgen dat u als overheid op 1 juli gezonde 
concurrentie aangaat met ondernemers. • 

Anita Vegter
Bestuurslid Autoriteit Consument & Markt

Voorwoord 	

Anita Vegter
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“ Ondernemers zijn belangrijk 
voor een gemeente, 
laten we er dan ook voor 
zorgen dat zij de motivatie 
blijven houden om te 
ondernemen.”
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D it boekje van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan u, als 
ambtenaar, helpen bij het invoeren van de Wet Markt en Overheid. 

Tijdens de laatste informatiemiddag bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) over dit onderwerp werd duidelijk dat gemeenten nog 
hard aan de slag moeten om de wet per 1 juli doorgevoerd te hebben.  
Uit een steekproef van de ACM bleek dat nog maar bij weinig gemeenten 
de sporthallen ‘Wet Markt en Overheid’-proof waren.

Het is belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen de economische 
activiteiten in kaart te brengen en te bepalen of de Wet Markt en Overheid 
hierop van toepassing is. Op 1 juli moeten de economische activiteiten 
voldoen aan de Wet Markt en Overheid om een eerlijk speelveld te 
creëren voor de ondernemers in uw gemeenten. Daar waar het gaat om 
algemeen belang moet ook een zorgvuldige afweging worden gemaakt 
tussen publieke en economische belangen en kan de gemeente dit 
vastleggen in een raadsbesluit.

Ondanks het feit dat er al veel op het bordje ligt van de gemeenten, zoals 
de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van zorg, jeugd en werk, 
vertrouw ik erop dat gemeenten ook bij de uitvoering van deze wet haar 
verantwoordelijkheden oppakken. Ondernemers zijn belangrijk voor een 
gemeente, laten we er dan ook voor zorgen dat zij de motivatie blijven 
houden om te ondernemen. Met de hulp van ACM en haar deskundigheid 
en ondersteuning vanuit de VNG moet het voor gemeenten mogelijk zijn 
om het per 1 juli op orde te hebben. Ik wens u daarbij succes. •

Annemarie Jorritsma
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voorwoord 	

Annemarie Jorritsma
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Voorbeelden 



Uitgevaren
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ZOU DEZE (OVERIJVERIGE) GEMEENTEL IJKE ACTIE LE IDEN  
TOT DE DOODSLAG VAN Z IJN FAMIL IEBEDRIJF?
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N iet zonder trots opende de burgemeester van de gemeente 
Grondvorst onlangs het gemeentelijk crematorium, een welkome 

aanvulling op de gemeentelijke begraafplaats annex rouwcentrum.  
De plannen voor een gemeentelijke installatie voor lijkverbranding 
hadden jarenlang onder vuur gelegen van de bewoners van de 
aanpalende woonwijken. 

Voortvaren, dé rouw- en uitvaartspecialist van Grondvorst, was ook 
bijzonder verheugd om naast de gebruikelijke teraardebestellingen nu 
een oplossing in urnen en kruiken te kunnen bieden aan naasten en 
familieleden; zo liet het zich tijdens een interview met Het Stadsblad 
ontvallen. Onlangs had het bedrijf nog zijn tienduizendste uitvaart gevierd 
in het luisterrijk gerenoveerde rouwcentrum en dat met veel publieke 
belangstelling – zelfs Het Stadsblad had erover geschreven.

Een crematorium is veelal een kostbaar stukje architectuur en de bouw 
was het laatste decennium al talloze malen uitgesteld. Misschien wel 
dankzij de uiterst intensieve lobby van rouwondernemer Voortvaren 
werd uiteindelijk ruim een jaar geleden de eerste steen gelegd van een 
prachtig crematorium waarvan de schoorstenen tot in de hemel leken te 
reiken.

Bijna symptomatisch voor dit soort architectuur zijn de tegenvallende 
bouwkosten, niet eens zozeer door de techniek, maar meestal door de 
inkoop van de vaak exotische bouwmaterialen.

De gemeente Grondvorst had echter een razendslimme oplossing 
bedacht om dit schrijnende budgetprobleem op te lossen.

Uitgevaren
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De burgemeester van Grondvorst oordeelde dan ook heel snel, 
enthousiast en zeer positief over het diep doorgerekende commerciële 
plan om de gemeentelijke financiën uit de gevarenzone te houden: ‘Dit 
plan getuigt van ondernemingsgeest en innovatiekracht’, stelde de 
burgervader.

Dat Voortvaren bij zijn krachtige lobby min of meer zijn eigen graf aan 
het graven was, had hij onmogelijk kunnen bevroeden. Wat schetste 
zijn verbazing – of liever ontzetting – bij het zien van de paginagrote 
advertentie met de vette kop: ‘Gratis uitvaart bij een crematie!’ Nota bene 
in de rubriek Overheidsmededelingen van Het Stadsblad!
Bij het lezen van strofes als ‘Geheel verzorgde…’ en ‘...onbeperkt koffie en 
cake…’ werd het hem even te veel.

Zou deze overijverige gemeentelijke actie leiden tot de doodslag van zijn 
familiebedrijf? 
Het leek er zelfs op dat de laatste uitvaart van Voortvaren weleens die 
van zijn eigen bedrijf zou kunnen zijn. Dit kon toch niet waar zijn!
Ambtenaren die uitvaartondernemers worden zonder enige expertise in 
rouwproces en hemelvaart. • 

Mag de gemeente Grondvorst gratis uitvaarten aanbieden?   

Nee, dat mag niet. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie met private 

uitvaartondernemers.

De overheid mag daarom een product of dienst niet onder de kostprijs 

aanbieden. De Wet Markt en Overheid schrijft voor dat overheden de 

integrale kosten in rekening brengen bij afnemers.

Welke kosten dit zijn, staat in het Besluit Markt en Overheid van 6 juni 2012, 

Staatsblad 2012 255.

Integrale kosten
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HET E INDE VAN DE AFVALKETEN GAAT SOMS  
NAADLOOS OVER IN EEN NIEUW BEGIN.
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De gemeente Glaskan is misschien wel dé voortrekker in Nederland 
als het op het scheiden van afval aankomt. Glaskan hééft niet alleen, 

maar gééft ook alle ruimte om groen bezig te zijn. Elke tuin wordt gesierd 
met een bonte reeks containers die het mogelijk maakt alle afval met een 
meticuleuze precisie te scheiden. De Glaskanner gaat daarin heel ver en 
scheidt zelfs ferro- en nonferrometalen en de meerderheid composteert 
zelf zijn biologisch afval in een speciale kanariegele afvalbak. Het einde 
van de afvalketen gaat soms naadloos over in een nieuw begin. Recycling 
in optima forma. 

Om de kring rond te maken was een aantal slimme ondernemers wekelijks 
aan het werk die de weg wisten te vinden in de dynamische afvalmarkt. 
Voor een habbekrats leegden zij met hun Solid Waste Collector Train 
(SWCT) de containers. Zij zorgden ervoor dat het lege blik doperwten van 
gisteren als het ware morgen werd verwerkt tot een blikopener. 

De ultieme droom van elke milieuactivist bleek de nachtmerrie 
van Gemeentelijke Recycling bv. Waar bleef het koren op de molen 
van de hypermoderne afvalverwerkingsinstallatie? Voorwaar, de 
afvalverwerking stagneerde zodanig, dat voor het ontslag van 
medewerkers ernstig werd gevreesd.

Directeur Bak van Gemeentelijke Recycling bv lanceerde een geniaal 
reddingsplan. Waarom geen afval geïmporteerd uit landen waar 
recycling nog niet ‘leeft’? ‘Napels heeft een berg afval en die berg wordt 
alsmaar hoger’, vertelt hij, puttend uit de ervaringen opgedaan tijdens 
zijn laatste dienstreis. ‘Als we werkelijk weer aan het werk willen met 
onze installatie, moeten we daar eens gaan praten… onder het genot van 
een mooi glas Barolo natuurlijk!’

Afval Bak
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Het vuilnisplan werd afgebrand door heel Glaskan. Bak werd als maffioso 
afgeschilderd – zulke lui waren het ook die de afvalbranche toentertijd in 
New York criminaliseerden – en op non-actief gesteld. 

Intussen was de vuilnisverwerking al even non-actief als Bak en werkte 
het zich dagelijks dieper in de schulden. Als grootaandeelhouder zag de 
gemeente de inkomsten van de bv tot vèr onder nul zakken. De oplossing 
kwam onverwacht: bedenkend dat de verwerking van afval in feite een 
logistiek probleem was, besloot de gemeente tot de aanschaf van twee 
nieuwe Solid Waste Collector Trains. De aankoop liep budgettair gezien 
over een heel ander traject, want voor openbaar transport is altijd 
wel een potje te vinden. Voortaan maakte Gemeentelijke Recycling bv 
kosteloos gebruik van de fonkelnieuwe SWCT’s en daarmee werd het 
faillissement van het eigen afvalbedrijf voorkomen. 

Vanaf dat moment liep de afvalverwerking van Glaskan weer als een 
sneltrein. Wat wel betekende dat de slimme ondernemende afvalstunters 
Glaskan voortaan als een gepasseerd station konden beschouwen.
Enfin, directeur Bak had zijn handel weer op de rails... of was het 
noodsein niet écht gedoofd? •

Mag	deze	gemeente	haar	overheidsbedrijf	Gemeentelijke	Recycling	

bv	gratis	gebruik	laten	maken	van	de	twee	met	gemeenschapsgeld	

aangeschafte	Solid	Waste	Collector	Trains? Nee, dat mag niet. Daarmee 

bevoordeelt de gemeente namelijk haar eigen afvalverwerkingsbedrijf en 

ontstaat oneerlijke concurrentie voor de andere afvalverwerkingsbedrijven 

in de gemeente en omgeving. Het bevoordelingsverbod uit de Wet Markt en 

Overheid verbiedt dit.

Bij bevoordeling van een overheidsbedrijf kan er ook sprake zijn van 

staatssteun. De Wet Markt en Overheid is dan niet van toepassing.  

Doe De Markt en Overheid Test op www.acm.nl om te controleren of de  

Wet Markt en Overheid van toepassing is op uw situatie.

Bevoordeling
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Vervoering
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TIJDENS EEN ENQUÊTE MET REGUL IERE PASSAGIERS IS GEBLEKEN DAT 
MEN DE VOORKEUR GEEFT AAN SNORDRAGENDE CHAUFFEURS.
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B ijna tien jaar geleden maakten de knalgele bussen nog een heftige 
discussie los in de Vossemse gemeenteraad. Niemand wilde 

aanvankelijk gebruik maken van de ‘circusbussen’ – zo werden ze 
genoemd. Maar de uiterst comfortabele touringcars met luchtvering en 
toilet – voor de lange stukken – wonnen snel alle sympathie.

De bussen knielden voor moeders met kinderwagens en maakten de 
instap wel zo gemakkelijk. En de buschauffeur was nooit te beroerd om 
je leeggelopen mobieltje even op te laden met een speciaal stopcontact 
op het bus-dashboard. ‘Straks kun je ze overal opladen en heb je ook 
wifi’, wist de bestuurder vanonder zijn heldensnor te vertellen. ‘Helemaal 
elektrisch, die bussen!’
Zou de vloot gele bussen verdwijnen uit het straatbeeld? Elke tien jaar 
was de gemeente verplicht op zoek te gaan naar een partij die veilig 
en economisch het vervoer van de Vossemers kon garanderen. Naast 
de ritprijs – mocht beslist niet omhoog! – was er een lange lijst van 
randvoorwaarden opgesteld waaraan ‘het nieuwe ov’ moest voldoen.  
Een viertal innovatieve aanbieders van ov-producten lobbyde al maanden 
om hun Visie op de toekomst van het ov van Vossem te kunnen aanbieden. 
De blijdschap was groot toen ze de tender op de draaideurmat aantroffen, 
maar dat bleek van korte duur.

De duimdikke envelop bevatte een eisenpakket dat er niet om loog.  
Zo was de vereiste maximale CO2-footprint onbegrijpelijk klein  
– typefoutje? Wifi was simpel, maar een stopcontact bij elke stoel?  
Binnen de directieburelen sloeg de paniek langzaam toe.
Een kniel-installatie was kostbaar, maar hoe resulteerde dat in de 
ritprijs? Speciale kleur geel: oké!

Vervoering
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Bij het lezen van het laatste hoofdstuk van het eisenpakket liepen 
bij de ov-ondernemers de gemoederen hoog op. Hierin werden de 
eigenschappen van de buschauffeurs (m/geen v) beschreven. ‘Vloeiend 
Nederlands sprekend’ was eigenlijk net zoiets als het bezit van een 
busrijbewijs. Dat liep dus wel los! Bij de eis dat elke chauffeur ervaring 
moest hebben met alle computerplatforms begon de moed behoorlijk in 
de schoenen te zakken. ‘Tijdens een enquête met reguliere passagiers is 
gebleken dat men de voorkeur geeft aan snordragende chauffeurs.’ Toen 
sloeg de deur – automatisch – dicht!

‘De gemeenteraad heeft besloten het huidige ov-contract nog eens met 
tien jaar te verlengen. Het is onmogelijk gebleken een partij te vinden 
die ons huidige ov met al onze voorwaarden kan continueren, laat staan 
daarbij te innoveren’, zo sprak de Vossemse woordvoerder. •

Is	hier	sprake	van	handelen	in	strijd	met	de	Wet	Markt	en	Overheid?  
Nee, er is geen sprake van een overtreding van de Wet Markt en Overheid. 

Het handelen van de gemeente Vossem lijkt oneerlijk, maar de vraag of de 

aanbesteding op een juiste manier is vormgegeven, valt buiten de Wet Markt 

en Overheid. Daar zijn aanbestedingsregels voor.

Meer informatie over Europese en nationale aanbestedingsregels kunt u 

vinden bij Pianoo, het expertisecentrum over aanbesteden (www.pianoo.nl).

Aanbesteding
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DE BESMETTE BOMEN WERDEN VOOR EEN 
SCHAPPEL IJKE PRIJS MET DE GROND 
GEL IJKGEMAAKT.
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Het leek erop dat het hele dorp was uitgelopen voor het crisisberaad in 
de Heidemarkthal. Burgervader André Koçon opende de avond met: 

‘Een ware plaag, een ramp en misschien wel epidemie heeft ons dorp 
diep getroffen!’
‘…als we deze ramp willen overleven, dan moeten we ze niet alleen 
bestrijden, maar ze hun natuurlijke habitat ontnemen’, vervolgde hij, 
doelend op de processierupsen die inmiddels polonaise liepen over de 
talrijke weelderige eiken in het lommerrijke Meerenbergh.

‘Het is hard, het is verdrietig en velen onder ons zullen met pijn in hun 
hart afscheid moeten nemen van de prachtige oude eiken in hun tuin. 
Het zijn onze bomen, de Meerenberghse eiken, waar ze bezit van hebben 
genomen.’ Koçon, die nog nimmer met een dergelijk emotioneel bijltje 
had gehakt, was zichtbaar aangedaan.

In bijna elke tuin van het vooroorlogse villadorp stond minstens één eik; 
vaak geplant tijdens een memorabele familiegebeurtenis. De invasie van 
de rupsjes had ruïneuze gevolgen voor deze bomen – ze vraten de gaten 
in het weelderige bladerdak –.

‘Ik heb de laatste dagen onze inspecteur van Groenvoorziening naar het 
front gestuurd. Het slagveld is helder in kaart gebracht. We weten exact 
waar ze zitten – die ellendige rupsen. Ook wil ik hierbij een oproep doen 
aan alle Meerenberghers: geef uw ongezonde eik aan! Dat kan gratis per 
telefoon op 0800-VLINDER of per mail: info@eikpunt.nl. Uw aangifte is bij 
ons in vertrouwelijke handen.’ 
Daarmee was de oorlog aan de processierups verklaard met als inzet de 
kap van een belangrijk deel van het particuliere boombezit. 

Vlinders
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‘Voor deze grote actie met de naam “Processierupsen, wij kappen 
ermee!” hebben wij een beroep gedaan op het gemeentelijke 
calamiteitenfonds en de hulp ingeroepen van onze buurgemeenten. 
We rukken uit met zwaar kapmaterieel en zullen de bedreiging 
van de gezondheid van onze bomen tot aan de wortel verwijderen.’ 
Daadkrachtige woorden van de ambitieuze burgervader. 
De besmette bomen werden voor een schappelijke prijs met de grond 
gelijkgemaakt. En Koçons vader zag met zijn brandstoffenhandel  
Hout & Haard – ook hèt adres voor uw barbecue – wel brood in het 
afvoeren van het eikenhout. 

Bosbouwingenieur en voorzitter van de Samenwerkende Boom- en 
Struikbranchevereniging de heer Poppenrover sprak een paar weken 
later schande van het voortvarende optreden van de burgervader: ‘Wij 
hebben de gemeente gevraagd ons met de gedupeerden in contact te 
brengen, maar helaas… Wij hadden kunnen helpen met de door ons 
ontwikkelde eikenprocessierupszuiger en wat onschuldige chemie; dan 
had Meerenbergh er nu zeker niet uitgezien als een slagveld.’ •

Mag de gemeente de gegevens gebruiken op deze manier?  

Met het inventariseren van de door de processierups besmette bomen heeft 

de gemeente Meerenbergh waardevolle gegevens in de hand. De gemeente 

gebruikt die vertrouwelijke gegevens vervolgens om de besmette bomen te 

kappen tegen een kleine vergoeding. 

Het kappen van de bomen is een economische activiteit die private 

hoveniers kunnen uitvoeren. Als de gemeente Meerenbergh gegevens 

over besmette bomen gebruikt die zij niet onder dezelfde voorwaarden 

beschikbaar stelt aan private hoveniers, dan kan dat leiden tot oneerlijke 

concurrentie met private hoveniers. Op basis van de Wet Markt en Overheid 

is het daarom niet toegestaan dat overheden gegevens gebruiken voor 

economische activiteiten, als ondernemingen niet over deze gegevens 

kunnen beschikken.

Gegevensverstrekking
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‘ WAT LEKKERS ERBIJ?’ MAAKT PLAATS VOOR 
‘ EVEN EEN LUNCHJE DOEN’.
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Het gemeentehuis van Lagerveen, daterend van 1742, heeft een 
prachtige restauratie ondergaan. Midden op de Groote Markt is het 

een échte bezienswaardigheid. Naast dat het functioneert als stadhuis, 
worden er toeristische rondleidingen georganiseerd. Vanzelfsprekend 
sieren schilderijen van – niet zelden – grootmeesters de muren. 
Het is, zeker ‘s zomers, op het plein rondom goed toeven. De horeca doet 
goede zaken. Er is voor elk wat wils: gezellige bars, bistro’s, etcetera.

Jaarlijks mag het stadhuis rekenen op zo’n zestigduizend 
geïnteresseerde bezoekers. Een deel komt voor de obligate burgerzaken. 
Maar het overgrote deel laat zich graag door een vrijwilliger – een 
gepensioneerd ambtenaar van de burgerlijke stand – meevoeren door het 
onstuimige verleden van Lagerveen. De Lagerveners gaven zich over aan 
de goede dingen des levens en dat is anno 2014 niet veranderd.

De rondleiding is gratis en daarna is het goed toeven in het 
restaurant dat sinds kort een terras heeft onder de eeuwenoude 
kastanjes. De koffiefilterkan is er in 2004 ingeruild voor een prachtige 
espressomachine van Italiaanse makelij. Sinds die tijd komen er steeds 
meer mensen op de koffie op het gemeentehuis.

‘Wat lekkers erbij?’ maakt plaats voor ‘even een lunchje doen’. En niet 
zelden gaat dat over in een bourgondisch avondmaal Lagerveen waardig. 

Middeleeuws uitgedoste ambtenaren verzorgen de uitstekende bediening 
onder leiding van Theo Angevaren, gepensioneerd sterrenrestaurateur. 
Hij tekende ook voor de naam van de gezellige gemeentelijke uitspanning: 
Lagerhuisch.

Pleinvrees
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Lagerhuisch laat zien dat lekker eten niet duur hoeft te zijn. Dankzij 
het ontbreken van de hoge kosten van de witte brigade, zijn de prijzen 
van de spijzen en dranken op de A4-grote gefotokopieerde menukaart 
ouderwets, niet meer van deze tijd en misschien wel historisch. 

Tijdens een vergadering van de winkeliersvereniging stelde de uitbater 
van Le Coq de Basses Fagnes Pierre Storm dat uitsluitend een 
kantoorkoffieautomaat nog de concurrentie met de Lagerhuissche koffie 
aan zou kunnen. 

Uitkijkend vanuit de vergaderruimte boven zijn restaurant, stak de 
bezetting van zijn terras schril af bij die van het gemeentehuis.
En weet je wat… die Theo Angevaren zet écht iets lekkers op tafel. •

Het lijkt te mooi om waar te zijn, drank en spijs voor weinig. Is het dat ook?  

De gemeente Lagerveen mag een horecavoorziening exploiteren in het 

stadhuis. Zij moet daarbij echter wel de integrale kosten doorberekenen 

voor haar dranken en spijzen. Als de gemeente dit niet doet, kan dit tot 

oneerlijke concurrentie leiden met de andere horecaondernemers aan het 

plein. De Wet Markt en Overheid verplicht overheden om de integrale kosten 

van producten of diensten in rekening te brengen bij afnemers.

Welke kosten dit zijn, staat in het Besluit Markt en Overheid van 6 juni 2012, 

Staatsblad 2012 255.

Integrale kosten



Schuitje  
varen
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OM TE ALLEN TIJDE DE OPERATIONAL ITE IT (VAN DEZE 
‘ REDDINGSBOTEN’) TE GARANDEREN, WERDEN ZE BIJNA DAGEL IJKS 

GEBRUIKT DOOR KL INKHAMER ALS DEMONSTRATIESLOEP.
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A lles in het Noord-Hollandse dorp Waterveen stond in het teken van 
water. Het lag tussen twee enorme plassen en er was feitelijk maar 

één verbindingsroute. Hoogwater betekende voor de gemeenschap een 
kans op isolement.

Karel van Niedorp, de nieuwbakken burgemeester, kreeg zijn ambtsketen 
omgehangen dankzij zijn schoolvriend Herman Klinkhamer. Als 
derdegeneratiesloepenbouwer zette Herman het werk voort op de 
familiewerf aan de Waterveense Zuwe. 

De zogenaamde Klinkenhamers, de geheel uit eiken- en rozenhout 
vervaardigde sloepen, werden tot in Oost-Azië verkocht. Niet zelden was 
er buitenlands bezoek in Waterveen dat overnachtte in het enige hotel 
dat het dorp telde: het luxe waterresort Hotel Waterzicht****. Zo was de 
sjeik van Dahrein per watervliegtuig gekomen om een speciale sloep met 
goudbeslag te bestellen.

Waterveen en Klinkhamer werden internationaal in één adem genoemd 
als er ergens sprake was van luxe-sloepenbouw. Het aanpalende 
Zwanerveen en Kaanderplas telden weliswaar tientallen scheepswerven 
die kwalitatief dezelfde schuitjes veel interessanter aan konden bieden, 
maar daar gingen de buitenlanders volledig aan voorbij.

Met reden, want Van Niedorp deed precies hetzelfde. Alle uitnodigingen 
ten spijt, Karel legde niet aan bij de gemeentelijke steigers van zijn 
collega burgemeesters. Karel koos er bij zijn EvacuatieWaterveenProject 
voor om bij Klinkhamer de reddingsboten te laten bouwen met ruime 
subsidie van de gemeente.

Schuitje varen
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De aanschaf van de gemeentelijke reddingsboten had als enige doel 
het evacueren van de Waterveners bij calamiteiten en dan met name 
bij hoogwater door extreme regenval en storing van het poldergemaal. 
Het was in de historie van Waterveen nog nooit voorgekomen. ‘Maar 
het risico werd met de dag groter’, stelde Van Niedorp. De aangekochte 
gemeentesloepen werden afgemeerd aan een speciaal daarvoor 
gebouwde steiger.

Om te allen tijde de operationaliteit van deze ‘reddingsboten’ te 
garanderen, werden ze bijna dagelijks gebruikt door Klinkhamer als 
demonstratiesloep. Tijdens mooie zomerperioden – het water was dan 
laag en de gemalen stonden nagenoeg stil – werden de lelieblanke 
sloepen verhuurd aan de gasten van het resort. De hoge opbrengst van 
de verhuur verdween vanzelfsprekend in de gemeentekas!

‘Misschien wel door de crisis was de sloepenbouw rond Waterveen een 
beetje in het water gevallen’, schreef de Alkmaarder Courant. ‘Toch was 
de interesse in de regio voor sloepenbouw verdrievoudigd.’ •

Handelt de burgemeester in strijd met de Wet Markt en Overheid?

Botenbouwer Klinkhamer heeft maar geluk met zijn oude schoolvriend, de 

burgemeester van Waterveen. Hij krijgt subsidie om de reddingsboten te 

bouwen voor de gemeente. Er is hier evenwel geen sprake van strijdigheid 

met een van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. Botenbouwer 

Klinkhamer is namelijk geen overheidsbedrijf. Een subsidie aan een private  

onderneming valt niet onder de Wet Markt en Overheid.

Bij het verstrekken van een subsidie aan een private onderneming kan er 

wél sprake zijn van staatssteun.

Voor meer informatie over de staatssteunregels kunt u terecht bij Europa 

Decentraal (www.europadecentraal.nl).

Subsidie



Water val
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EEN EVEN DECLARABEL ALS MEMORABEL AVONDJE  
WATERFUN WERKTE VERFRISSEND.
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M isschien was het afsluiten van ‘de hoge’ de druppel die de emmer 
deed overlopen. Het gemeentebad wist, ondanks goedbedoelde 

initiatieven als 65+-waterjoggen en waterweg-trekkers, de recreatieve 
zwemmer niet meer te boeien. Naast de schoolzwemmertjes op dins- en 
donderdagochtend gleed het gemeentebad een rimpelloze teloorgang 
tegemoet. Belangrijke financiële injecties ten spijt, het bad uit begin jaren 
zestig was een bodemloze subsidieput geworden.
De exploitatie van de eens zo drukbezochte gemeentevoorziening had 
veel te lijden van het oeverloos populaire Health- en Fitnesscenter 
Tropical Gardens van een succesvolle Griekse zakenman. Dat had nog 
geen halve kilometer verderop zijn intrek genomen in de twee onderste 
etages van de gratis parkeergarage van het winkelcentrum. 
Was het begonnen met wat toestellen, een sauna en een gezellige 
sappenbar – op strikt biologische basis – inmiddels was het uitgegroeid 
tot een tropisch golfslagbad inclusief after-waterfun-restaurant met 
Hawaïaanse fingerfood als specialiteit. 

De kans dat de ontrouwe bezoekers van het gemeentebad ooit nog terug 
zouden keren was uiterst gering, maar toch zag de heer Plank van de 
gemeentelijke dienst Recreatie en Maatschappelijk Werk een bruisende 
toekomst. Drooglegging van het gemeentebad moest koste wat het de 
gemeente kost worden voorkomen. 

Misschien was het raadzaam de exploitatie van Tropical Gardens 
eens tegen het licht te houden. Trok het populaire waterpaleis niet 
te veel een wissel op de vele gemeentelijke faciliteiten zoals het 
gratis parkeerterrein? En hoe was het met het excessieve water- en 
energieverbruik gesteld? 

Water val
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Tijdens het weekeinde verstopten files de gehele infrastructuur 
rondom de tropische watertuin. Ook waren er vragen gesteld over de 
flamboyante, met wintervaste dadelpalmen uitgeruste aankleding van 
het pand. Was er eigenlijk precariobelasting verschuldigd voor deze 
exotische groenvoorziening?

Burgemeester en wethouders zagen in dat er nog een flinke slag te 
maken viel in het toezicht op de commerciële geëxploiteerde recreatie. 
Een even declarabel als memorabel avondje waterfun van Plank en 
zijn collega’s werkte verfrissend en bracht een aantal feiten boven 
water. Plank constateerde dat de subsidie die hij Tropical Gardens had 
toegekend, moest worden teruggedraaid. En hoe was het geregeld 
met de schade als gevolg van de overbelasting die Tropical Gardens 
onvermijdelijk toebracht?
Toen de succesvolle Griekse zakenman met terugwerkende kracht de 
blauw gecouverteerde rekening gepresenteerd kreeg, sneuvelde behalve 
het restaurantservies zijn animo. Het was óf de stop uit het zwembad 
trekken óf de toegangsprijzen verdriedubbelen.
Zou een krachtige financiële injectie en de geplande renovatie, die 
zoveel omvatte als het vanaf de bodem opnieuw opbouwen van het 
gemeentebad, leiden tot een grote stroom waterrecreanten? •

Mag de heer Plank beide functies uitvoeren? De ambtenaar in dit voorbeeld,  

de heer Plank, is verantwoordelijk voor het exploiteren van het gemeentelijke 

zwembad. Hij is ook verantwoordelijk voor het sportbeleid, waaronder het 

toekennen van subsidie aan sportvoorzieningen. Omdat het slecht gaat met 

het gemeentelijke zwembad, verlaagt de heer Plank de subsidie aan het 

zwemparadijs. Het zwemparadijs kan daardoor niet langer concurreren 

met het gemeentelijke zwembad. De heer Plank maakt hierbij gebruik 

van zijn bestuurlijke bevoegdheid (het verlagen van de subsidie) om het 

gemeentelijke zwembad overeind te houden. De overheid moet zulke 

belangenverstrengeling voorkomen. Daarom is het uitvoeren van beide 

functies door dezelfde ambtenaar niet toegestaan volgens de Wet Markt en 

Overheid.

Functiescheiding



Oh MVO
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ER Z IJN INMIDDELS VIJF OPLAADPUNTEN VOOR DE DEUR  
VAN HET MVO-SUPPORT KANTOOR.
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T ijdens de nieuwjaarsreceptie veranderde het leven van Xavier Helder. 
Als aanjager van ‘MVO Support’, een provinciaal werkbedrijf dat 

bedrijven op weg helpt hun ambities op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen waar te maken, wist hij zich plotseling zodanig 
verzekerd van een baanbrekend succes, dat hij spontaan met zijn eigen 
bril het champagneglas klinkte en een toost op zichzelf uitbracht. 
Eigenlijk was hij de enige en eenzame overgebleven MVO Support-er, 
maar ook daar zou nu snel verandering in komen.

Tijdens het uitwisselen van de obligate nieuwjaarswensen met collega 
Antim Resandt was de ongewisse toekomst van ‘MVO Support’ ter sprake 
gekomen. Antim – die na zijn voltooide MBA-opleiding een ‘jobstart’ bij de 
Provinciale milieuafdeling Oostland had gemaakt – kwam met een uiterst 
slimme oplossing om Xavier aan klanten te helpen.

Antim vertelde dat in deze tijd maatschappelijk verantwoord ondernemen 
het economisch verschil maakte en niet de zwarte jaarcijfers: ‘Wij zijn in  
het kader van de Wet Milieubeheer nagenoeg alle bedrijven in de provincie  
aan het ‘monitoren’… niet tot aan de basis van elke onderneming maar 
ik ben er zelfs de grond voor ingegaan… We weten álles!… Oók of ze ’s 
avonds het licht wel uitdoen.’ En zo vervolgde hij: ‘Niks stiekems of zo, ze 
vullen zélf twee keer per jaar een vragenlijst in!’
 
Resandt leegde ad fundum zijn glas: ‘Xavier, jongen ik heb een database 
voor je… met alles en iedereen … echt alle denkbare informatie die jij 
nodig hebt om van jouw toko weer een drukke tent te maken!
Xavier wist even niet hoe een database de redding van MVO Support zou 
kunnen betekenen, maar zijn commercieel opgeleide collega bracht hem 
snel de kneepjes van direct marketing bij.

Oh MVO
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‘Je filtert mijn database op bedrijven die wel wat met mvo kunnen. 
Ze hebben misschien een CO2-prestatieladder nodig of een 
windmolenadvies… dat kan je toch wel helder krijgen’, naamgrapte Antim. 
‘…Lukt het dan nog niet dan help ik je wel, ouwe makker…’ 

Helder en Resandt staken tijdens een lunch bij Lagerhuisch een slimme 
direct mail in elkaar. In dezelfde envelop als het ‘half jaarlijks provinciaal 
milieuonderzoek’ werd een folder van MVO Support bijgesloten. Daarbij 
een even aanbevelend als dwingend begeleidend schrijven ondertekend 
door drs. A.B.C Resandt, directie Milieubeheer Oostland.

Er zijn inmiddels vijf oplaadpunten voor de deur van het MVO Support-
kantoor. Helder rijdt elektrisch, zijn buitendienstmedewerkers ook.
Het is de tweeënvijftig particuliere mvo adviesbureaus in Oostland 
duidelijk. Ze wensen opheldering! •

Mag de provincie de gegevens van de database inzetten voor een  

direct mail? De provinciale milieuafdeling Oostland verzamelt vele 

gegevens van bedrijven op het gebied van milieuwetgeving in het kader van 

haar publieke taak. Deze gegevens blijken een uitkomst voor het provinciaal 

werkbedrijf MVO Support van de ambtenaar uit het verhaal, Xavier Helder, 

die om opdrachten verlegen zit. MVO Support adviseert bedrijven in het 

kader van maatschappelijk ondernemen en kan gegevens over het al dan 

niet voldoen aan de milieuwetgeving door bedrijven goed gebruiken om 

nieuwe klanten te winnen. De provincie mag deze gegevens, die zij op 

basis van haar publieke taak heeft verkregen, echter niet inzetten voor de 

economische activiteiten van MVO Support indien private adviesbureaus niet 

onder dezelfde voorwaarden van deze gegevens gebruik kunnen maken.

Gegevensverstrekking



Balbezit
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DE STAD OLDENBOARN ZETTE Z IC H ALS VOETBALSTAD  
ONMIDDELL IJK OP DE EUROPESE KAART.
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Dat FC Oldenboarn zo snel zou promoveren, had echt niemand 
vermoed. Oldenboarn werd tegenwoordig in één adem genoemd met 

Ajax en Feyenoord. Studio Voetbal had zelfs een uitgebreid interview met 
de sympathieke coach Adri Vijver met het ‘Bad van Boarn’ als decor. Een 
stadion dat feitelijk een stuk rianter van opzet was dan bijvoorbeeld de 
Amsterdamse Arena. Er konden – niemand wist waarom! – gemakkelijk 
twee wedstrijden tegelijk in gespeeld worden en dat gebruikmakend van 
maar één middenstip.

De stad Oldenboarn investeerde zo’n dertig miljoen euro in dit 
sportbolwerk en zette zich als voetbalstad onmiddellijk op de Europese 
kaart. ‘EK of WK? Het kan hier gewoon!’, stelde Adri trots. ‘We hoeven 
ons gewoon nergens voor te schamen, Barça kan hier gewoon een 
balletje komen trappen.’

Oldenboarn bouwde het stadion maar al te graag voor haar gevierde 
‘kluppie’. De Oldenboarners hielden niet van kapsones, ondanks hun 
hoge spelniveau. Zo verdiende keeper John Fontanel een schamele  
twee ton per jaar (‘Doe maar gewoon gewoon’, zei Adri nog), terwijl  
zijn collega-doelmannen met het driedubbele naar huis gingen.  
FC Oldenboarn was niet rijk, maar bijzonder stoer. Er moest geld in kas 
blijven om – als het strategisch zo uitkwam – hier en daar een speler weg 
te kunnen kopen. ‘We spelen heel gewoon mee in de Champions League’, 
opperde Vijver.

De gemeente verhuurde het stadion aan FC Oldenboarn voor wat je een 
fooi zou kunnen noemen: ‘dùùzend’ – in Oost-Brabants dialect – per 
maand. 

Balbezit
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Wat een luxe ‘bad’ zoals dit stedelijk stadion per jaar eigenlijk zou 
moeten opbrengen, daar verdiepte niemand zich in. Zelfs de gemeente 
realiseerde zich maar liever niet wat de grootstedelijke hobby kostte.

Was het wel zo gewoon wat er gebeurde in de stad Oldenboarn? • 

Zijn de Markt en Overheid regels hier van toepassing? De stad Oldeboarn 

verhuurt het stadion aan FC Oldeboarn tegen een zeer lage, niet-

marktconforme huurprijs. Daardoor houdt FC Oldeboarn voldoende budget 

over om goede, internationale spelers aan te kopen. FC Oldeboarn voetbalt 

dan ook op hoog internationaal niveau. Andere voetbalclubs krijgen deze 

steun niet van hun stad.

Een dergelijke steunmaatregel van een overheid die een aanzienlijk bedrag 

omvat (meer dan € 200.000 over een periode van drie jaar), kan de handel 

tussen EU-lidstaten ongunstig beïnvloeden en daardoor een oneerlijk 

speelveld creëren. Niet de Markt en Overheidsregels zijn hierop van 

toepassing, maar de Europese staatssteunregels. 

Voor meer informatie over de staatssteunregels kunt u terecht bij Europa 

Decentraal (www.europadecentraal.nl).

Staatssteun



Erin tuinen
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DE NIEUWE GEMEENTEL IJKE SERVIC E V IEL BIJ DE GROOTTUIN-E IGENAREN 
DIRECT IN BIJZONDER VRUCHTBARE AARDE.
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Toegegeven, uit de verte had Lodewijk Thomas, projectleider 
groenvoorziening gemeente Bollevaart veel weg van de gelijknamige 

televisie-tuinarchitect. Niet uitbundig, maar met een sterk gevoel van 
‘voor wat, hoort wat’ had hij kijk op alles wat groeit en bloeit en wat de 
grond in moet.

Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en hij werd op handen 
gedragen door de driehonderd groene vingers die de gemeentelijke 
groenvoorziening telde. Tuinen Tom – zijn bijnaam – spoorde zijn 
‘tuinjongens’ – zo noemde hij ze – aan steeds een tandje bij te schakelen 
bij het aanleggen van plantsoenen. Palen werden geslagen, perken 
werden gesteld, populieren verrezen te midden van struweel en 
grondkruipers vonden hun weg in de zwarte aarde. 
‘Onze Groenclub’ – zo werden ze door de Bollevaarders genoemd 
– kon altijd rekenen op veel enthousiaste toeschouwers tijdens hun 
hovenierswerk en dat maakte tongen los.

Op een toevallig netwerkpartijtje werd Thomas aangesproken door de 
manager interne dienst van Samen Wonen, een cluster serviceflats 
voor bejaarden. ‘Zijn’ flats stonden midden in een tuin zo groot als 
een stadspark. De manager liet er geen gras over groeien en opende 
het gesprek met: ‘Je weet niet wat die tuinen bij ons elk seizoen aan 
onderhoud kosten… het geld groeit daar zo’n beetje aan de bomen!’ 
Thomas’ belangstelling was geprikkeld.

In zijn optiek kon de toch ietwat obligate groenvoorziening met het 
huidige werktempo en inzet moeiteloos door worden getrokken naar 
de tuinen van serviceflats. Een oppervlakkige particuliere tuin ook niet 
daargelaten. 

Erin tuinen
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Tuinen Tom hoefde het legen van het ideeënbusje niet af te wachten. Het 
stadsbestuur loofde het vruchtbare initiatief om de overcapaciteit van de 
afdeling Groenvoorziening kosteloos aan te wenden voor het verbeteren 
van het totale aanzien van de stad en facilitaire instellingen te ontlasten 
van de hoge tuinonderhoudskosten. 

Voortaan kon Tuinen Tom zijn werkzaamheden uitvoeren vanuit een 
heuse – door de gemeente opgerichte – bv. Vanzelfsprekend prijkte het 
logo van de gemeente Bollevaart op zijn bedrijfsbus.
Thomas maakte onmiddellijk promotie, was leider af en werd manager. 
En voor zijn jongens lag er een bonus in de vorm van een flinke 
gratificatie in het verschiet. ‘Als de “tuintarget” maar wordt gehaald!’ De 
nieuwe gemeentelijke service viel bij de groottuin-eigenaren direct in 
bijzonder vruchtbare aarde.

Ver in de contreien van Bollevaart bracht het stadsgroene initiatief een 
aardverschuiving teweeg bij tuinarchitecten en hoveniersbedrijven. 
Tuincentra zagen de voorraad groenblijvers al ontbladeren. •

Bevoordeelt de gemeente de bv in dit verhaal? In dit verhaal werkt 

‘Tuinen Tom’ bij een overheidsbedrijf dat particuliere tuinen onderhoudt. De 

gemeente Bollevaart laat Tom kosteloos gebruik maken van ambtenaren 

van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente. Bovendien mag Tom 

het gemeentelijk logo op zijn busje plaatsen. Hiermee bevoordeelt de 

gemeente het groenbedrijf en dat strookt niet met het bevoordelingsverbod 

uit de Wet Markt en Overheid. Hiermee ontstaat oneerlijke concurrentie met 

andere groenbedrijven, die hun eigen personeel moeten betalen en niet het 

bekende en vertrouwde gemeentelogo op hun bus mogen zetten.

Let op: bij bevoordeling van een overheidsbedrijf kan er ook sprake zijn van 

staatssteun. De Wet Markt en Overheid is dan niet van toepassing. Doe De 

Markt en Overheid Test op	www.acm.nl om te controleren of de Wet Markt 

en Overheid van toepassing is op uw situatie.

Bevoordelingsverbod
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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 te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door 
de overheid. ACM houdt toezicht op naleving van deze regels. 

De 4 regels waar de overheid zich aan moet houden:

Kostendoorberekening  De overheid moet ten minste de integrale 
kosten van een economische activiteit in rekening brengen. Zij mag 

een product of dienst niet onder de kostprijs aanbieden.
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 ten opzichte van concurrerende bedrijven.

Bijvoorbeeld door het aanbieden van een gunstige financiering. Een 
gemeente mag geen lening verstrekken aan een overheidsbedrijf tegen 
voorwaarden die niet marktconform zijn.

Gegevenshergebruik  De overheid mag de gegevens waarover zij 
beschikt alleen hergebruiken voor andere, economische activiteiten 

als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) 
over de gegevens kunnen beschikken. De overheid heeft vaak informatie 
die ondernemers niet hebben. Zoals gegevens over burgers uit de 
gemeentelijke basisadministratie of het Kadaster.

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.

De Wet Markt en Overheid

49
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Voor wie gelden de gedragsregels?
De regels gelden voor alle overheden:

	 Rijksoverheid
	 Provincies
	 Gemeenten
	 Waterschappen
	 Gemeenschappelijke regelingen
	 Zelfstandige bestuursorganen (krachtens publiekrecht ingesteld)

Wat zijn economische activiteiten? 
Economische activiteiten zijn activiteiten die een bedrijf of overheid 
uitvoert als zij producten of diensten aanbiedt op een bepaalde 
markt. Een overheid zamelt bijvoorbeeld bedrijfsafval in of verhuurt 
kantoorruimte. Typische overheidstaken zoals het ophalen van 
huishoudelijk afval of het onderhoud van de openbare ruimte worden niet 
als economische activiteit gezien.

Wat is een overheidsbedrijf? 
Een overheidsbedrijf is een bedrijf waarin de overheid beleidsbepalende 
invloed heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een overheid beschikt 
over de meerderheid van de stemrechten. Of de bevoegdheid heeft om 
meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend 
orgaan te benoemen.

Functiescheiding  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 
en de economische activiteiten van die organisatie.
Een gemeenteambtenaar die aanvragen voor een kapvergunning 
behandelt, mag bijvoorbeeld niet tegelijkertijd betrokken zijn bij het 
aanbieden van kapwerkzaamheden aan particulieren.



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

Is er een overgangstermijn voor bestaande situaties?
Voor bestaande economische activiteiten is er een overgangsregeling. 
Wat zijn bestaande economische activiteiten? Dat zijn economische 
activiteiten die al werden uitgevoerd vóór 1 juli 2012. Voor deze 
activiteiten geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Overheden kunnen 
deze overgangsperiode gebruiken om de huidige werkwijze aan te passen 
aan de regels.
Voor nieuwe economische activiteiten, die zijn gestart op of na 1 juli 2012, 
geldt géén overgangstermijn.

Zijn er 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.  
Doe De De Markt en Overheid Test op www.acm.nl om te controleren of 
er een uitzondering op uw situatie van toepassing is.

Ik begrijp de regels niet goed. Hoe kan ik contact opnemen met ACM? 
Raadpleeg de website van ACM www.acm.nl en doe De Markt en 
Overheid Test om te controleren of de Wet Markt en Overheid van 
toepassing is op uw organisatie. Komt u er niet uit? Laat het ons dan 
weten via het contactformulier www.acm.nl/nl/contact/. Uw feedback is 
voor ons waardevol om goede voorlichting te geven. •
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D I K C E E P R O V I N C I E E
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F J I R D E B S D I E H R E V O

G N I D I E H C S E I T C N U F

Puzzel

ACCOMMODATIE 
ACM 
ALGEMEENBELANG 
AMBTENAAR 
BEDRIJFSAFVAL 
BEVOORDELING 
CONCURRENTIE 

DIENSTEN 
DOORBEREKENEN 
FUNCTIESCHEIDING 
GEDRAGSREGELS 
GEGEVENSGEBRUIK 
GEMEENTEN 
HANDHAVING 

INTEGRALEKOSTEN 
KOSTEN 
MARKT 
MEDEDINGING 
ONDERNEMER 
OVERHEID 
OVERHEIDSBEDRIJF 

PRODUCTEN 
PROVINCIE 
WET 
ZBO

(Oplossing:	pagina	64)

Met de Wet Markt en Overheid in de hand biedt ACM gelijke kansen en keuzes aan 

bedrijven en consumenten. Dat zorgt voor 



Handige documenten
	 Wet Markt en Overheid van 24 maart 2011, Staatsblad 2011 162
 Besluit Markt en Overheid van 6 juni 2012, Staatsblad 2012 255
  Handreiking Wet Markt en Overheid van het Ministerie van 

Economische Zaken

Handige links
 www.acm.nl
 www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
 www.overheid.nl
 www.vng.nl
 www.europadecentraal.nl
 www.ipo.nl
 www.uvw.nl

Handige publicaties
	 WRR-rapport 87: Publieke zaken in de marktsamenleving, www.wrr.nl
  Serie voor de rechtspraktijk, De markt(on)macht van de overheid, de 

overheid als opdrachtgever, ondernemer, financier en marktmeester, 
Den Hollander, 2013.

  Nulmeting Wet Markt en Overheid, 1 mei 2012, te raadplegen op  
www.acm.nl

  Speech Anita Vegter over Wet Markt en Overheid, te raadplegen op 
www.acm.nl

  Tijdschrift mededingingsrecht in de praktijk, Hoe maakt de NMa 
transparante keuzes bij het toezicht op de Wet Markt en Overheid? 
nr. 7, december 2012

  Steekproef sportaccommodaties en Wet Markt en Overheid naar 
sportieve concurrentie, 11 februari 2014, te raadplegen op  
www.acm.nl •

Handig om te weten
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Inventarisatie
Inventarisatie economische activiteiten

Economische activiteit Voldoet aan de wet

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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 31. 

 32. 
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 36. 

Economische activiteit Voldoet aan de wet
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Inventarisatie overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven Voldoet aan de wet
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 18. 
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Overheidsbedrijven Voldoet aan de wet
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Notities
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Oplossing	puzzel:

Met de Wet Markt en Overheid in de hand biedt ACM gelijke kansen en keuzes aan 

bedrijven en consumenten. Dat zorgt voor het	gelijke	speelveld.
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De Autoriteit Consument & Markt bevordert kansen en keuzes voor 
bedrijven en consumenten. Overheden verrichten veel economische 
activiteiten. Daarbij mogen zij niet oneerlijk concurreren met 
ondernemingen. Uiterlijk 1 juli 2014 moet het handelen van overheden 
in overeenstemming zijn met de Wet Markt en Overheid. 

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: “Een onderneming wordt de kans 
op eerlijke concurrentie ontnomen als overheden zich niet aan de 
regels houden bij het uitvoeren van economische activiteiten, zoals 
verhuur van vastgoed, inzameling van bedrijfsafval of verhuur van 
sportaccommodaties.”

Wist u dat… 
…  alle overheden zich aan de regels uit de Wet Markt en Overheid 

moeten houden, dus ook ACM.
…  ACM op 1 april 2013 is ontstaan uit een krachtenbundeling van  

de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA
…  er in Nederland 403 gemeenten zijn.
…  ook andere Europese landen voorwaarden stellen aan overheden die 

de markt opgaan.
…  waterschap en hoogheemraadschap hetzelfde is.
…  met name gemeenten (93%), waterschappen (92%) en provincies 

(80%) actief zijn op de markt.
…  ACM een scan heeft gedaan naar de economische activiteiten  

op het gebied van sportaccommodaties.
…  je ook (anoniem) tips/signalen in kan dienen bij ACM die duiden  

op kartelvorming, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Nieuwsgierig of uw organisatie eerlijk onderneemt?  
Doe NU De Markt en Overheid Test op www.acm.nl


