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Sectorstudies Markt en Overheid 

 

Een onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid voor de exploitatie van 

sportaccommodaties, de exploitatie van parkeergarages en de inzameling van bedrijfsafval door 

gemeenten. 
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Samenvatting sectorstudies Wet Markt en Overheid 

 

Aanleiding sectorstudies 

De overheid mag zich gedragen als ondernemer maar moet zich daarbij wel aan bepaalde 

regels houden. Deze regels moeten ondernemers beschermen tegen oneerlijke concurrentie en 

staan in de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet MenO). Deze wet is sinds 1 juli 2012 onderdeel 

van de Mededingingswet en is - na een overgangsperiode van 2 jaar - per 1 juli 2014 volledig 

van kracht.  

 

Om de gevolgen van de invoering van de Wet MenO te onderzoeken, heeft ACM gekeken naar 

veel voorkomende economische activiteiten en naar binnengekomen signalen van marktpartijen 

over oneerlijke concurrentie door overheden. In drie sectoren kwam dit samen: de exploitatie 

van sportaccommodaties, de exploitatie van parkeergarages en de inzameling van bedrijfsafval. 

Dit zijn economische activiteiten die door veel gemeenten worden uitgevoerd. Met de 

sectorstudies heeft ACM in kaart gebracht in hoeverre door ondernemers in deze sectoren 

oneerlijke concurrentie wordt ervaren en in hoeverre gemeenten handelen in overeenstemming 

met de Wet MenO. 

 

Kostendoorberekening en bevoordelingsverbod 

De Wet MenO kent vier gedragsregels waaraan overheden zich aan moeten houden. Deze 

studie kijkt naar twee gedragsregels, te weten: de verplichting tot het doorberekenen van de 

integrale kosten en het verbod om overheidsbedrijven te bevoordelen. 

 

De eerste gedragsregel houdt in dat ten minste de integrale kosten van een product of dienst bij 

afnemers in rekening worden gebracht. In het Besluit Markt en Overheid staan eisen ten 

aanzien van de toepassing van de bedrijfseconomische principes voor de doorberekening en de 

kostensoorten die hierbij moeten worden toegepast. 

 

De tweede gedragsregel is het verbod op bevoordeling van bedrijven waar de overheid een 

beleidsbepalende invloed in heeft. De overheid mag deze 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. 
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Onderzoek ACM en voornaamste bevindingen 

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek heeft ACM in de drie onderzochte sectoren 

gesprekken gevoerd met marktpartijen en gemeenten. Daarnaast heeft ACM de 

binnengekomen signalen van marktpartijen geanalyseerd en eigen onderzoek uitgevoerd naar 

de naleving van de Wet MenO door gemeenten. 

 

Uit het onderzoek komen twee duidelijke bevindingen naar voren. De eerste is dat veel 

gedragingen die marktpartijen ervaren als oneerlijke concurrentie, buiten de Wet MenO vallen. 

Kwesties die naar voren kwamen in de drie sectoren hadden bijvoorbeeld betrekking op 

aanbesteding en inbesteding van gemeenten en fiscale regelgeving waardoor zij een 

concurrentievoordeel zouden genieten. Een tweede bevinding is dat ten aanzien van de 

exploitatie van sportaccommodaties en parkeergarages de meeste gemeenten een algemeen 

belang besluit (hierna: ABB) hebben genomen. Deze uitzondering in de wet houdt in dat 

wanneer de gemeenteraad een activiteit als algemeen belang aanmerkt en dit als zodanig bij 

besluit heeft vastgesteld, de gedragsregels uit de Wet MenO niet langer van toepassing zijn. 

Ondernemers kunnen bezwaar maken tegen dit besluit of, na het verstrijken van de 

bezwaartermijn, een bestuursrechtelijke procedure aanspannen. In de praktijk blijkt dat van 

deze mogelijkheden niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt. 

 

Bevindingen sectorstudie sportaccommodaties 

Marktpartijen in deze sectorstudie gaven aan dat zij in veel gevallen niet in directe concurrentie 

met de gemeente treden. Grote voorzieningen zoals zwembaden of sporthallen zouden niet 

bestaan zonder publiek geld. Daarnaast zijn marktpartijen vaak eerder een partner van 

gemeenten doordat ze de gemeentelijke voorzieningen exploiteren. Bij kleinere voorzieningen 

concurreren gemeenten wel. Voorbeelden waarbij mogelijk sprake is van oneerlijke 

concurrentie zijn: nevenactiviteiten van gesubsidieerde private exploitanten zoals horeca of 

fitness en gemeenten die een squashbaan of fitness-faciliteiten exploiteren. 

 

Begin 2014 was het eerste onderzoek van ACM naar sportaccommodaties. Van de 35 

gemeenten lieten er toentertijd 8 de exploitatie van sportaccommodaties aan private partijen 

over. Op deze gemeenten is de Wet MenO niet op van toepassing. De meeste van de overige 

27 gemeenten handelden destijds niet in overeenstemming met de Wet MenO zoals deze per 1 

juli 2014 geldt. 
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In het vervolgonderzoek in het najaar van 2014 zijn alleen de 27 gemeenten betrokken die zelf 

sportaccommodaties exploiteren of die de exploitatie laten uitvoeren door een overheidsbedrijf. 

Uit het onderzoek bleek dat zij inmiddels allemaal een ABB hadden genomen of een dergelijk 

besluit in voorbereiding hadden. Uit de onderbouwing van deze besluiten blijkt dat gemeenten 

een groot belang hechten aan de maatschappelijke waarde van sport en zij het bevorderen van 

deelname hieraan als hun taak zien. Met het nemen van de ABB’s vallen de activiteiten van 

gemeenten op het gebied van sportaccommodaties niet meer onder de Wet MenO.  

 

Bevindingen sectorstudie parkeergarages 

Net als bij sportaccommodaties geven veel marktpartijen aan dat zij gemeenten eerder als 

samenwerkingspartners dan als concurrenten zien. Enerzijds omdat zij afhankelijk zijn van het 

gemeentelijk parkeerbeleid. Anderzijds wordt er weinig concurrentie ervaren omdat private en 

gemeentelijke parkeergarages hiervoor maar in beperkte mate dicht genoeg bij elkaar staan. Er 

werden wel voorbeelden genoemd van situaties waar marktpartijen oneerlijke concurrentie 

ervaren. Gemeenten hoeven bijvoorbeeld in bepaalde gevallen geen BTW af te dragen. Een 

ander voorbeeld is de rolvermenging bij aanbestedingen waar gemeenten zowel de 

aanbesteding uitschrijft als hier op inschrijft. Deze voorbeelden vallen echter buiten de 

reikwijdte van de Wet MenO. 

 

Voor de sectorstudie parkeergarages zijn 38 gemeenten ondervraagd. Hiervan hebben er 25 

een ABB genomen over parkeergarages waarmee deze activiteiten niet meer onder de Wet 

MenO vallen. De motivering hiervoor gaat over het voorkomen van een te hoge parkeerdruk, 

het waarborgen van de leefbaarheid, milieuaspecten en de bereikbaarheid van het stadshart. 

Sommige gemeenten hebben geen ABB genomen. Positief punt daarbij is dat enkele grote 

gemeenten zonder ABB zijn nagegaan (of hebben laten nagaan) of de integrale kosten goed 

worden doorberekend. De gemeenten waarbij de exploitatie is ondergebracht in een 

overheidsbedrijf hebben ofwel een ABB genomen, of er zijn geen signalen van bevoordeling 

vernomen. Van marktpartijen kwamen signalen dat gemeenten, in specifieke gevallen, onder de 

kostprijs zouden opereren. Binnen het nadere onderzoek gaven gemeenten aan dat zij wel 

degelijk de integrale kosten doorberekenen.  
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Bevindingen sectorstudie inzameling bedrijfsafval 

Binnen de sectorstudie bedrijfsafval gaven marktpartijen voor het overgrote deel aan dat zij 

gemeenten wél als (één van de) concurrenten in de markt zien. Signalen van mogelijk 

oneerlijke concurrentie gaan bijvoorbeeld over een schaalvoordeel van gemeenten omdat zij 

ook huishoudelijk afval inzamelen en over verschillen in regulering voor overheid en private 

bedrijven waardoor marktpartijen een kostennadeel hebben. Deze problemen vallen echter 

buiten de reikwijdte van de Wet MenO. 

 

Een groot onderscheid met de andere twee studies is dat van de 9 casussen er slechts binnen 

1 gemeente een ABB ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafval is genomen. Een ander 

verschil is dat in deze markt gemeenten naast met een eigen dienst of overheidsbedrijf, ook via 

zogenoemde gemeentelijke regelingen (GR’s) op deze markt actief zijn. Gemeenten zien het 

inzamelen van bedrijfsafval niet als hun kerntaak. Een beperkt deel van de omzet op 

afvalinzameling komt uit bedrijfsafval en sommige gemeenten hebben deze taak bewust 

afgestoten. Wanneer er geen ABB is genomen, moeten gemeenten zich echter wel aan de 

gedragsregels houden. 

 

Alle 6 de gemeenten of GR’s hebben een systeem om de integrale kosten door te rekenen en 

zeggen dit ook te doen. De overheidsbedrijven geven aan dat zij deze kosten ook 

doorberekenen en niet profiteren van bevoordeling door gemeenten. Daarmee geven zij aan dat 

de deelnemende gemeenten zich aan de gedragsregels houden. 

 

Binnen de 9 onderzochte casussen zijn geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen dat 

de betrokken gemeenten de Wet MenO niet naleven.   
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1 Aanleiding, doel en opzet onderzoek 

1.1 Aanleiding en doel onderzoek 

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet MenO)
 
in werking getreden.

1
 Deze wet 

bevat 4 gedragsregels waaraan overheden
2
 zich moeten houden bij het uitvoeren van 

economische activiteiten.
3
 Het doel van deze gedragsregels is om zo gelijk mogelijke 

concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. Het onderstaande kader 

geeft een overzicht van de vier gedragsregels. 

 

Gedragsregels Wet Markt en Overheid 

 

Integrale kostendoorberekening 

Overheden moeten ten minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun 

tarieven doorberekenen. 

 

Bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven 

Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven
4
 niet bevoordelen boven concurrerende 

bedrijven. 

 

Gegevensgebruik 

Overheden mogen de gegevens waarover ze beschikken alleen hergebruiken voor andere, 

economische activiteiten als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde 

voorwaarden) over deze gegevens kunnen beschikken. 

 

Functiescheiding 

Op het moment dat een overheid bij bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol 

heeft en ook zelf die economische activiteiten uitvoert, dan mogen niet dezelfde personen 

betrokken zijn bij de bestuurlijke en economische activiteiten van die organisatie. 

 

 

  

                                                      
1
 Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter uitvoering van regels inzake ondernemingen die deel 

uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden, Stb. 2011, nr. 162. 

2
 Onder overheden wordt verstaan: het rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en publiekrechtelijke 

zelfstandige bestuursorganen (a-organen). 

3
 Onder een economische activiteit wordt verstaan: het aanbieden van goederen en diensten op een markt. 

4
 Er is sprake van een overheidsbedrijf indien een overheidsorganisatie beleidsbepalende invloed heeft op een 

privaatrechtelijke onderneming of indien een overheidsorganisatie deelneemt in een personenvennootschap. 
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Aanleiding sectorstudies 

Tot 1 juli 2014 was er sprake van een overgangssituatie voor bestaande situaties. Overheden 

konden deze periode gebruiken om de uitvoering van economische activiteiten in 

overeenstemming te brengen met de Wet MenO. ACM heeft in de overgangsperiode veel 

voorlichting gegeven aan overheden met het oog op een juiste implementatie van de Wet MenO 

en het bevorderen van spontane naleving. Zo heeft ACM voorlichting gegeven bij 

bijeenkomsten en via haar website.
5
  

 

Met het verstrijken van de overgangsperiode heeft ACM het zwaartepunt van haar activiteiten 

verschoven van voorlichting naar handhaving. ACM heeft daarbij aangekondigd dat zij - naast 

het onderzoeken van klachten van ondernemers - zelf drie sectoren onder de loep zou nemen, 

te weten: de exploitatie van sportaccommodaties en van parkeergarages en het inzamelen van 

bedrijfsafval.
6
  

 

De keuze voor deze sectoren is gebaseerd op het feit dat dit veelvoorkomende activiteiten zijn 

van overheden en ACM bij aanvang van het onderzoek concrete signalen had (op basis van 

ontvangen klachten van marktpartijen en openbare bronnen) dat de uitvoering van deze 

economische activiteiten door gemeenten nog niet in overeenstemming was met de Wet MenO. 

 

Voor de exploitatie van sportaccommodaties geldt dat ACM hier in 2013 reeds onderzoek naar 

heeft gedaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste gemeenten hun handelswijze 

nog niet in overeenstemming hadden gebracht met de Wet MenO.
7
 Met het vervolgonderzoek is 

ACM nagegaan of de Wet MenO inmiddels wel wordt nageleefd den in hoeverre dit heeft 

geresulteerd in een gelijk speelveld. 

 

Voor de exploitatie van parkeergarages geldt dat ACM niet veel klachten over oneerlijke 

concurrentie in deze sector heeft ontvangen, maar dat uit openbare bronnen bleek dat de 

exploitatie van gemeentelijke parkeergarages veelal niet kostendekkend is. 

 

Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafval, geldt dat ACM relatief veel signalen heeft 

ontvangen over oneerlijke concurrentie door overheden in deze markt. Met het onderzoek heeft 

ACM daarom meer inzicht willen krijgen wat hiervan de reden is en in hoeverre de Wet MenO 

kan bijdragen aan meer gelijke concurrentieverhoudingen in deze sector. 

                                                      
5
 ACM heeft de Markt en Overheid test ontwikkeld en het boekje ‘Als ambtenaren ondernemers worden’ gepubliceerd. 

www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/oneerlijke-concurrentie-door-de-overheid/overheden-en-de-

wet-markt-en-overheid 

6
 www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13081/Overheden-mogen-niet-oneerlijk-concurreren-met-bedrijven 

7
 www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12603/Steekproef-sportaccommodaties-en-Wet-Markt-en-Overheid-naar-

sportieve-concurrentie/ 
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Doel en opzet sectorstudies 

Met de sectorstudies wenst ACM meer inzicht te krijgen in de ernst en omvang van de 

problematiek in relatie tot de reikwijdte van de Wet MenO. Daarom is in het onderzoek aan 

ondernemers gevraagd in hoeverre zij bij de exploitatie van sportaccommodaties, 

parkeergarages en de inzameling van bedrijfsafval oneerlijke concurrentie ervaren. Daarnaast 

wil ACM met de sectorstudies een beter beeld krijgen in hoeverre gemeenten in de onderzochte 

sectoren conform de Wet MenO handelen. 

1.2 Opzet onderzoek  

Het onderzoek naar de exploitatie van sportaccommodaties is een vervolg op het onderzoek dat 

in 2013 is uitgevoerd. Daarom is in dit vervolgonderzoek bij dezelfde 27 gemeenten onderzocht 

of de exploitatie van de sportaccommodaties in overeenstemming is met de Wet MenO. 

 

Het onderzoek naar de exploitatie van parkeergarages heeft zich gericht op de 38 grootste 

gemeenten in Nederland. De keuze voor deze gemeenten is gebaseerd op de verwachting dat 

grote gemeenten meer (overdekte) parkeergarages exploiteren en daarmee eerder (potentieel) 

in concurrentie treden met private aanbieders ten opzichte van kleinere gemeenten. 

 

Bij bedrijfsafval zijn 9 verschillende situaties onderzocht. De reden hiervan is dat de inzameling 

van bedrijfsafval door gemeenten op verschillende manieren is georganiseerd en dat daarbij 

door gemeenten ook veelal wordt samengewerkt, bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke 

regeling of als aandeelhouder van een overheidsbedrijf. 

 

De bevindingen van ACM zijn gebaseerd op informatie uit openbare bronnen (websites 

gemeenten, uittreksels KvK, etc.) en informatie die door gemeenten aan ACM is verstrekt. Aan 

de gemeenten zijn per e-mail dan wel telefonisch vragen gesteld. Deze gemeenten hebben 

antwoord gegeven op de vragen, waarbij in sommige gevallen aanvullende informatie is 

toegezonden.  

 

1.3 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgend ingegaan op de resultaten van het 

onderzoek bij sportaccommodaties (hoofdstuk 2), parkeergarages (hoofdstuk 3) en bedrijfsafval 

(hoofdstuk 4). 
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2 Sportaccommodaties 

2.1 Inleiding 

Vrijwel alle gemeenten in Nederland exploiteren sportaccommodaties, zoals een sporthal of een 

zwembad. Niet zelden worden deze activiteiten gefinancierd met publieke middelen. Op de 

markt voor de exploitatie van sportaccommodaties zijn echter ook private aanbieders actief, 

waarmee deze gemeenten in concurrentie kunnen zijn. Dit zou kunnen leiden tot oneerlijke 

concurrentie, omdat gemeenten vanuit hun publieke functie concurrentievoordelen kunnen 

hebben en daarmee in staat zijn goederen of diensten aan te bieden voor een lagere prijs dan 

private ondernemingen. 

 

Op grond van de Wet MenO zijn gemeenten verplicht om ten minste de integrale kosten van de 

exploitatie van sportaccommodaties in hun tarieven door te berekenen. Ook is het niet 

toegestaan dat gemeenten hun eigen overheidsbedrijven bevoordelen. Deze regels beogen een 

gelijk speelveld te creëren tussen gemeenten en private ondernemers. 

 

Onderzoek ACM 2013: Naar sportieve concurrentie 

In de periode 1 juli 2012 – 1 juli 2014 was er sprake van een overgangstermijn. Tijdens deze 

overgangstermijn was de Wet MenO nog niet van toepassing op bestaande situaties. Om meer 

inzicht te krijgen in de wijze waarop de gedragsregels in de praktijk worden toegepast, heeft 

ACM heeft in 2013 reeds onderzoek gedaan naar de exploitatie van sportaccommodaties door 

gemeenten. De resultaten van dit onderzoek heeft ACM opgenomen in het rapport ‘naar 

sportieve concurrentie’ dat is gepubliceerd op 11 februari 2014.
8
  

 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de handelswijze van de gemeenten bij de exploitatie van 

sportaccommodaties in de meeste gevallen nog niet in overeenstemming was met de 

gedragsregels uit de Wet MenO, omdat enerzijds geen kostendekkende tarieven werden 

gehanteerd en anderzijds financiële voordelen werden toegekend aan overheidsbedrijven, 

waarbij het risico bestond op bevoordeling 

 

In de periode van september tot en met november 2014 heeft ACM een vervolg gegeven aan 

het onderzoek uit 2013. Daarmee wilde ACM inzicht verkrijgen in hoeverre de eerder 

onderzochte gemeenten – na het verstrijken van de overgangstermijn – hun handelswijze ten 

aanzien van de exploitatie van sportaccommodaties in overeenstemming hebben gebracht met 

de Wet MenO. Tevens wilde ACM inzicht verkrijgen in waar de grootst mogelijke problemen op 

het gebied van de Wet MenO zich mogelijk voordoen bij de exploitatie van 

sportaccommodaties. 
  

                                                      
8
 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12603/Steekproef-sportaccommodaties-en-Wet-Markt-en-Overheid-naar-

sportieve-concurrentie/ 
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Opzet vervolgonderzoek 

Het vervolgonderzoek naar de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties bestaat uit 

een aantal stappen. Allereerst is onderzocht waar de grootst mogelijke problemen op het 

gebied van de Wet MenO zich voordoen. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met private partijen 

en belangenorganisaties, er zijn signalen uit de markt geanalyseerd en er is onderzoek gedaan 

in openbare bronnen zoals social media en internet. Daarnaast is bij de eerder betrokken 

gemeenten onderzocht wat er is veranderd ten opzichte van het eerdere onderzoek uit 2013. 

Hebben de gemeenten in de tussentijd een algemeen belang besluit genomen, dan wel andere 

maatregelen genomen om aan de Wet MenO te voldoen? 

 

2.2 Markt voor de exploitatie van sportaccommodaties 

In Nederland wordt op vele manieren en in diverse verbanden gesport. Veel vormen van sport 

zijn niet mogelijk zonder goede sportvoorzieningen, zoals sportzalen en sportvelden. Uit de 

nulmeting
9
 en eerder uitgebrachte rapporten

10
 komt naar voren dat gemeenten voorzien in deze 

behoefte door, al dan niet samen met private aanbieders, sportaccommodaties te exploiteren. 

Onder het exploiteren van sportaccommodaties wordt verstaan: het tegen betaling ter 

beschikking stellen van accommodaties aan derden, zoals sportverenigingen en scholen, ten 

behoeve van sportbeoefening.
11

 De sportaccommodaties die worden geëxploiteerd door een 

gemeente of overheidsbedrijf worden in de rapport aangeduid als ‘gemeentelijke 

sportaccommodaties’.  

 

Uit diverse rapporten en informatie van gemeenten blijkt dat er grote diversiteit is in soorten 

gemeentelijke sportaccommodaties. In de regel maken gemeenten onderscheid in verschillende 

typen binnensportaccommodaties, zoals gymzalen en sporthallen, en typen 

buitensportaccommodaties, zoals sportvelden en sportbanen.
12

 Ook zwembaden zijn aan te 

merken als sportaccommodatie. Gemeenten zien dit over het algemeen als een aparte 

categorie. 
  

                                                      
9
 De nulmeting is eind 2012 in opdracht van ACM uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de naleving van de 

gedragsregels uit de Wet MenO door overheden en de ernst en omvang van de MenO problematiek. De resultaten van 

de nulmeting zijn in mei 2013 gepubliceerd. 

10
 ‘Handreiking gemeentelijk tarieven- en subsidiebeleid in de sport’, 2003, VNG, ‘Een veld voor de helft: over sociale 

tarieven en subsidies’, maart 2011, W.J.H. Mulier Instituut, ‘Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de 

invloed van bezuinigingen’, 4 juni 2012, Vereniging Sport en Gemeenten. 

11
 ‘Naar sportieve concurrentie. Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door 

gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.’ 

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12603 

12
 ‘Handreiking gemeentelijk tarieven- en subsidiebeleid in de sport, VNG’, augustus 2003, p.17, ‘Een veld voor de 

helft: over sociale tarieven en subsidies’, W.J. H. Mulier Instituut, maart 2011, hfst. 3 
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Voor diverse typen sportaccommodaties zijn veel gemeenten van mening dat zij moeten zorgen 

voor een goed voorzieningenniveau omdat sport onder andere bijdraagt aan sociale 

samenhang, gezondheid en participatie in de maatschappij. Het gaat dan met name om grote 

sportfaciliteiten, zoals sporthallen of sportvelden. Veelal is er geen private exploitant die 

concurreert met deze gemeentelijke faciliteiten. Zonder publiek geld zouden deze voorzieningen 

dan ook niet tot stand komen. Daartegenover staan sportaccommodaties waarbij een dergelijke 

rol van de gemeente  minder voor de hand ligt omdat daarin wel door de markt wordt voorzien, 

zoals de exploitatie van een tennisbaan, squashbaan, golfbaan of fitnessclub. 

 

2.3 Problematiek volgens marktpartijen 

Algemeen beeld 

Voorafgaand aan het verstrijken van de overgangstermijn heeft ACM ondernemers nogmaals 

opgeroepen hun signalen over mogelijke oneerlijke concurrentie te melden bij ACM. Er zijn tot 

dusver weinig relevante signalen binnengekomen. Een deel van de door ACM 

ontvangensignalen had betrekking op de exploitatie van sportaccommodaties. In de volgende 

paragraaf wordt op een aantal van deze signalen verder ingegaan. Ook uit gesprekken met 

private partijen blijkt dat er weinig signalen zijn die betrekking hebben op mogelijke oneerlijke 

concurrentie op het gebied waar de Wet MenO op ziet. 

 

ACM heeft sinds mei 2012 in totaal vijftien signalen ontvangen over de exploitatie van 

sportaccommodaties door gemeenten. Deze signalen geven een eerste indicatie van de 

problematiek, maar daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat bij de nulmeting (eind 

2012) is gebleken dat de bekendheid van de Wet MenO bij ondernemers gering was. 

 
Geen MenO-problemen 
 

Uit het onderzoek zijn de volgende voorbeelden van mogelijke oneerlijke concurrentie naar 

voren gekomen die niet onder de reikwijdte van de Wet MenO vallen: 

 
1. Het verrichten  van aanvullende activiteiten naast het exploiteren van een zwembad. 

2. Mogelijk selectief vergunningenbeleid. 

1. Het verrichten van aanvullende activiteiten naast het exploiteren van een zwembad 

Uit gesprekken met private partijen en uit de signalen blijkt dat grote exploitanten in de regel 

geen oneerlijke concurrentie door gemeenten ervaren. De reden die deze private partijen 

hiervoor geven, is dat ze veelal de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties uitvoeren 

en een goede samenwerking met gemeenten ervaren. De gemeente is dan eigenaar van de 

sportaccommodatie en heeft de exploitatie uitbesteed. Ook komt het voor dat gemeenten 

subsidies geven aan private exploitanten van sportaccommodaties zoals bijvoorbeeld voor de 

exploitatie van een zwembad. Voor gemeenten is het aantrekkelijk om een private exploitant in 

te schakelen, omdat dit de exploitatiekosten drukt. Voor de private ondernemer is de 

samenwerking interessant omdat de exploitatietekorten door de gemeente worden gedekt. 
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De oneerlijke concurrentie kan ontstaan omdat een gemeente bijvoorbeeld een subsidie 

verstrekt aan een private ondernemer voor de exploitatie van een zwembad en deze 

gesubsidieerde private exploitanten vervolgens nevenactiviteiten gaan uitvoeren, zoals horeca 

of fitness. De benadeelden zijn dan horecaondernemingen of fitnessaanbieders die geen 

subsidie ontvangen. De marktverstoring is volgens private partijen dan niet het gevolg van de 

economische activiteiten van de gemeente, maar het gevolg van de subsidies aan private 

exploitanten. Het gaat hier om subsidies aan private ondernemingen, niet zijnde 

overheidsbedrijven, waardoor de Wet MenO niet van toepassing is op dergelijke situaties. 

 

Koninklijke Horeca Nederland constateert bijvoorbeeld dat gemeenten subsidies geven aan 

verenigingen of stichtingen die hun horecaactiviteiten hebben ondergebracht in een aparte B.V. 

en zich daarmee onttrekken aan de regels van paracommercialisme die oneerlijke concurrentie 

met het bedrijfsleven moet voorkomen. 

 

Limburgse horecaondernemers zien de door de overheid direct of indirect gesubsidieerde sportkantines, culturele 

instellingen en dorps- en buurthuizen massaal als concurrent van hun broodwinning. Op de enquête via de website 

wijlimburg.nl
13

 (met medewerking van Koninklijke Horeca afdeling Limburg) zijn 115 reacties binnengekomen. Op de 

vraag ‘Ziet u oneerlijke concurrentie vanuit instellingen/bedrijven die met overheidssteun (subsidies, leningen en 

dergelijke) werken?’ reageerden 111 horecaondernemers met een ‘ja’. 

 
2. Mogelijk selectief vergunningenbeleid  

ACM heeft signalen ontvangen van private partijen die aangeven graag toe te treden tot de 

markt voor sportaccommodaties in bepaalde gemeenten door bijvoorbeeld een squashbaan te 

exploiteren of een fitnesscentrum te starten. Deze partijen krijgen echter geen vergunning. Als 

reden geeft de gemeente bijvoorbeeld aan dat dit zou kunnen leiden tot gederfde inkomsten 

voor de private exploitant van de gemeentelijke sportaccommodaties. De Wet MenO is echter 

niet van toepassing op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals 

vergunningverlening).  

 

Tevens is in gesprekken door private exploitanten aangegeven dat het kwaliteitsniveau van de 

gemeentelijke sportvoorzieningen veelal lager ligt dan dat van private voorzieningen. 
  

                                                      
13

 http://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburgse-horeca-ziet-overheden-massaal-als-oneerlijke-

concurrent/#.VH8zzXlgVHh  
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Mogelijke MenO problemen 

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn door marktpartijen ook voorbeelden genoemd van 

oneerlijke concurrentie die mogelijk wel onder de reikwijdte van de Wet MenO vallen: 

 
1. Lage tarieven. 

2. Onderscheid in type sport. 

1. Lage tarieven  

Een aantal signalen had betrekking op de lage tarieven die de gemeente hanteert bij de 

sportaccommodaties. Dit betreft zwembaden, maar ook andere sportfaciliteiten zoals 

squashbanen, sport-o-theken en gymzalen. Marktpartijen ervaren oneerlijke concurrentie omdat 

gymzalen in de avonduren tegen zeer lage tarieven worden verhuurd aan aerobicgroepen. Dit 

bemoeilijkt de concurrentie met private fitnessbedrijven die niet in staat zijn tegen gelijke 

tarieven eenzelfde les aan te bieden. 

 

“Helaas hebben we [ACM: gemeente Roermond] moeten besluiten om te stoppen met het beschikbaar stellen van 

materialen uit de spel-o-theek. Een belangrijke reden daarvoor is de concurrentie met commerciële aanbieders. De 

tarieven van de spel-o-theek waren lager dan die van bedrijven die spelmaterialen verhuren. Dat leidde tot scheve 

concurrentie. De gemeente is daar meermaals op aangesproken. Met ons besluit om spelmaterialen niet langer 

beschikbaar te stellen via de spel-o-theek nemen we bovendien een voorschot op de Wet Markt en Overheid, die dit 

jaar van kracht zal worden. Deze wet gaat onder andere in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van commerciële 

activiteiten door gemeenten. Al met al leidt dit ertoe dat we binnen de gemeentelijke organisatie opnieuw moeten 

kijken naar de functie van de spel-o-theek. Een eerste gevolg daarvan is dat we de verhuur van materialen hebben 

beëindigd, hoe jammer dat ook is.”
14

 

 
2. Onderscheid in type sport 

Uit gesprekken en signalen is gebleken dat voor een aantal type sportaccommodaties het door 

private partijen begrijpelijk wordt geacht dat er een ABB wordt genomen. Een gemeente moet 

tenslotte zorgen voor een goed voorzieningenniveau en zonder publiek geld komen deze 

voorzieningen vaak niet tot stand. Dit geldt vooral voor grote sportaccommodaties, zoals 

sporthallen of zwembaden. Veelal is er geen private exploitant die concurreert met deze 

gemeentelijke sportaccommodaties. Anders ligt dit volgens private partijen bij 

sportvoorzieningen waarin wel door de markt wordt voorzien.Denk bijvoorbeeld aan tennis-, 

squash- en golfbanen en fitness. Hier is in beginsel geen sprake van marktfalen en ontbreekt de 

noodzaak om met publiek geld deze sportaccommodaties aan te bieden. Er zijn dan ook 

signalen bekend waarbij private partijen oneerlijke concurrentie ervaren door gemeenten die 

squashbanen of fitnessfaciliteiten exploiteren. 
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 http://www.roermond.nl/4/Sportservice/Sportservice-Spel-o-theek/Sector-BS-SB-Spel-o-theek.html  
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2.4 Compliance gemeenten met wet MenO 

De exploitatie van sportaccommodaties is een economische activiteit. Zolang er geen ABB  is 

genomen, is de Wet MenO van toepassing en moeten gemeenten ten minste de integrale 

kosten doorberekenen in hun tarieven en mogen zij overheidsbedrijven niet bevoordelen. 

 

In 2013 is zoals gezegd al eerder onderzocht of gemeenten bij de exploitatie van 

sportaccommodaties in overeenstemming handelen met de Wet MenO. In onderstaand kader 

zijn de belangrijkste resultaten uit het vorige onderzoek samengevat. 
 

Resultaten onderzoek 2013 ‘naar sportieve concurrentie’ 

 

In 2013 is bij 35 gemeenten nader onderzoek gedaan naar hun handelswijze bij de exploitatie van 

sportaccommodaties. De selectie van 35 gemeenten bestond uit 10 grote (29%), 13 middelgrote (37%) en 12 kleine 

(34%) gemeenten.
15

 Van de 35 gemeenten waren er 16 gemeenten die de sportaccommodaties zelf exploiteren. 

Voorts hebben 11 gemeenten aangegeven de exploitatie van sportaccommodaties te hebben uitbesteed aan 

overheidsbedrijven. Het onderzoek naar de naleving van de Wet MenO heeft zich daarom gericht op deze 27 

gemeenten. De overige 8 gemeenten hebben aangegeven de exploitatie van de sportaccommodaties over te laten aan 

private partijen, waarop de Wet MenO niet van toepassing is.  

Doorberekenen integrale kosten 

Uit het onderzoek bleek dat van de 16 gemeenten die aangaven de sportaccommodaties zelf te exploiteren slechts 1 

gemeente - naar eigen zeggen - ten minste de integrale kosten doorberekende in de tarieven, terwijl 12 gemeenten 

aangaven niet de integrale kostendoor te berekenen. De overige 3 gemeenten hebben toentertijd geen duidelijk 

antwoord gegeven op de gestelde vragen. 

Bevoordeling overheidsbedrijven 

Bij 10 van de 11 gemeenten die de exploitatie hadden  uitbesteed aan een overheidsbedrijf bleek er sprake te zijn van 

een financiële relatie tussen de gemeente en het overheidsbedrijf. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om subsidies 

of een exploitatiebijdrage aan het overheidsbedrijf. Dit betekent dat er bij deze gemeenten mogelijk sprake is van 

bevoordeling van een overheidsbedrijf. 

Algemeen belang besluiten 

Van de 27 onderzochte gemeenten hebben 18 gemeenten aangegeven dat de exploitatie van sportaccommodaties 

geschiedt in het algemeen belang. Hierbij hebben 9 gemeenten aangegeven dat ze dit ook bij besluit hebben 

vastgesteld. Van de overige 9 gemeenten is toentertijd door 1 gemeente kenbaar gemaakt dat de exploitatie van 

sportaccommodaties niet plaatsvindt in het algemeen belang. Van 5 gemeenten werd duidelijk dat zij niet of niet 

volledig bekend waren met de ABB  uitzondering van de Wet MenO. Een drietal gemeenten heeft toentertijd geen 

duidelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen. 
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 Onder een grote gemeente wordt verstaan meer dan 95.000 inwoners, een middelgrote gemeente heeft tussen de 
35.000 en 95.000 inwoners en een klein gemeente minder dan 35.000 inwoners. 
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Vervolgonderzoek najaar 2014 

Naar aanleiding van de bevindingen uit het vorige onderzoek heeft ACM er bij gemeenten met 

klem op aangedrongen om voor het verstrijken van de overgangstermijn op 1 juli 2014 na te 

gaan of hun handelswijze bij de exploitatie van sportaccommodaties in overeenstemming is met 

de gedragsregels uit de Wet MenO. Dit riep allerlei nieuwsberichten en reacties via Twitter op. 

Zo stuurde het NOC*NSF
16

 in mei 2014 een brief
17

 aan alle gemeenten, waarin ze aandrong op 

het nemen van een ABB vóór het verstrijken van de overgangstermijn. Daarmee wordt volgens 

NOC*NSF voorkomen dat de sport onbetaalbaar wordt. Als de integrale kosten moeten worden 

doorberekend, is de kans groot dat gemeenten hogere tarieven in rekening zullen gaan brengen 

aan hun huurders. Uit Twitter berichten bleek bijvoorbeeld dat in veel gemeenteraden de 

mogelijke wijziging van de sportcontributie is besproken. 

 

Het vervolgonderzoek bij de overige 27 gemeenten wijst uit dat alle 27 gemeenten die zelf de 

exploitatie uitvoeren of dit laten doen door een overheidsbedrijf op dit moment een ABB hebben 

genomen dan wel een concreet voornemen tot het nemen van een ABB, in de vorm van een 

raadsvoorstel, in behandeling hebben waarin wordt vastgesteld dat exploitatie van 

sportaccommodaties plaatsvindt in het algemeen belang.
18

 Opvallend hierbij is dat ook de 

gemeente die eerder heeft aangegeven dat de exploitatie van sportaccommodaties niet 

plaatsvindt in het algemeen belang toch een ABB heeft genomen. Daarnaast heeft de 

gemeente die eerder heeft aangegeven de integrale kosten door te berekenen ten aanzien van 

de exploitatie van sportaccommodaties en daarmee dus in overeenstemming met de 

gedragsregels uit de Wet MenO zou handelen inmiddels ook een ABB genomen. 
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 Nationaal Olympisch Comité en Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport. 

17
http://www.sportknowhowxl.nl/files/2014/BriefNOCNSF_aan_colleges_en_raden_inzake_effecten_van_de_Wet_Markt

_en_Overheid.pdf  

18
 Zolang er geen algemeen belang besluit is genomen, zijn de gedragsregels uit de Wet MenO onverkort van 

toepassing. 
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ACM heeft veel vragen ontvangen van gemeenten over het al dan niet nemen van een ABB. In 

deze gesprekken hebben veel gemeenten aangegeven dat de exploitatie van 

sportaccommodaties plaatsvindt in het algemeen belang en dat zij dit ook bij besluit vaststellen 

dan wel een besluit in voorbereiding hebben. Verder volgt uit de gesprekken met gemeenten 

alsook uit de motivering bij ABB’s  dat gemeenten hun kostprijsberekening analyseren ongeacht 

of ze een ABB nemen of niet. Tot slot zijn er ook enkele gemeenten die na inventarisatie van 

hun economische activiteiten tot de conclusie komen dat ze moeten stoppen met bepaalde 

activiteiten vanwege mogelijke oneerlijke concurrentie met private partijen.
19

 

 

Motivering algemeen belang besluiten 

Overheidsorganisaties hebben een grote mate van beleidsvrijheid bij het afbakenen van het 

algemeen belang. De algemeen belangvaststelling heeft het karakter van een besluit in de zin 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb biedt een aantal waarborgen voor een 

zorgvuldige voorbereiding en motivering van besluiten. In de Handreiking Markt en Overheid
20

 

van het Ministerie van Economische Zaken is een aantal handvatten opgenomen voor een 

zorgvuldige toepassing van de algemeen belang uitzondering. Deze zijn in onderstaand kader 

samengevat: 
  

                                                      
19

 Zoals het eerder al aangehaalde voorbeeld van de gemeente Roermond: 

http://www.roermond.nl/4/Sportservice/Sportservice-Spel-o-theek/Sector-BS-SB-Spel-o-theek.html  

20
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid.html 
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Handreiking EZ voor zorgvuldige toepassing algemeen belang uitzondering 

 

1) Omschrijf zo concreet mogelijk de economische activiteit en welk algemeen belang daarmee wordt gediend.  

Dat algemeen belang is er niet, indien de markt zelf voorziet in het aanbod van de desbetreffende goederen of 

diensten (geen sprake van marktfalen). Evenmin wordt als algemeen belang aangemerkt het eigen financieel of 

economisch belang van de desbetreffende overheid. Er moet dus sprake zijn van een breder belang. 

 

2) Bepaal de gevolgen van de algemeen belangvaststelling voor derden 

Bij de voorbereiding van de algemeen belangvaststelling dient te worden geïnventariseerd welke belangen van derden 

geraakt worden door de vaststelling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de belangen van de private ondernemers die 

concurreren met een overheidsorganisatie die zich niet aan de verplichting tot kostendoorberekening hoeft te houden 

of met een overheidsbedrijf dat door een overheid mag worden bevoordeeld. 

 

3) Bepaal of het noodzakelijk en proportioneel is om gebruik te maken van de uitzondering van algemeen belang 

Om te kunnen komen tot een algemeen belangvaststelling, moeten de voordelen ten aanzien van het algemeen 

belang opwegen tegen de nadelen ten aanzien van de belangen van derden. Steeds dient in aanmerking te worden 

genomen of als gevolg van het niet meer van toepassing zijn van de gedragsregels van de Wet MenO op economische 

activiteiten van een overheid of bevoordelingen van overheidsbedrijven, het risico bestaat van verdringing van de 

markt van private ondernemingen. Voorkomen moet worden dat derden onevenredig worden getroffen als gevolg van 

de algemeen belangvaststelling.  

 

Het vervolgonderzoek onder 27 gemeenten wijst uit dat door deze gemeenten bij de motivering 

overwegend wordt aangegeven dat het doorberekenen van de integrale kosten afbreuk zou 

doen aan de maatschappelijke waarde van sport. Deelname aan sportactiviteiten zou namelijk 

positieve maatschappelijke effecten hebben. Zo wordt door deze gemeenten aangegeven dat 

sport onder andere bijdraagt aan sociale samenhang, gezondheid en participatie in de 

maatschappij. Zou er sprake zijn van hogere tarieven, dan zou dat ten koste gaan van de 

deelname aan sportactiviteiten.  
 

Vanuit het oogpunt van volksgezondheid en maatschappelijke participatie wordt afname van de 

deelname aan sportactiviteiten door deze gemeenten als bijzonder ongewenst aangemerkt. 

Gemeenten beargumenteren dat het algemene belang om deelname aan sportactiviteiten te 

bevorderen vanwege positieve maatschappelijk effecten zwaarder weegt dan het eventuele 

belang dat ondernemers hebben bij integrale kostendoorberekening. Marktwerking zou afbreuk 

doen aan de maatschappelijke waarde van sport, hierin zien gemeente een rechtvaardiging om 

de integrale kosten niet door te berekenen. 

 

Daarnaast wordt door een aantal gemeenten aangegeven dat het vanuit maatschappelijk 

oogpunt niet mogelijk is om de gedragsregels na te leven omdat er sprake is van marktfalen. 

Gemeenten wijzen hierbij op de afwezigheid van ondernemers in de desbetreffende 

gemeenten, die sportaccommodaties exploiteren.  
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Overigens heeft ACM dit niet alleen geconstateerd bij de gemeenten die betrokken zijn bij het 

onderzoek, maar ook bij gemeenten daarbuiten.  

 

Zie bijvoorbeeld de argumentatie van gemeente Waterland: “Ten slotte, als deze sportaccommodaties kostendekkend 

zouden worden geëxploiteerd dan zouden de huidige huurtarieven met minimaal 70% worden verhoogd. Door deze 

lastenverhoging zou sport voor een deel van de inwoners van de gemeente onbereikbaar worden, waardoor de 

beleidsdoelen niet of nauwelijks zouden worden gerealiseerd.”
21

  

 

Of van de gemeente Valkenburg: “Het doorberekenen van de integrale kosten zal een dusdanig fors prijsverhogend 

effect hebben op de tarieven voor verenigingen waardoor de vraag drastisch minder zal worden en daardoor de 

accommodaties onrendabel worden. Er is tot op heden dan ook geen interesse getoond van private ondernemers voor 

het exploiteren van dergelijke voorzieningen, zonder een substantiële, structurele bijdrage van de gemeente. Er is hier 

duidelijk sprake van een marktfalen. Kortom ook hier zou marktwerking afbreuk doen aan de maatschappelijke waarde 

van sport en cultuur wat rechtvaardigt dat door de gemeente de integrale kosten niet worden doorberekend.”
22

 

 

Naast de inhoud van de motivering bij ABB’s door gemeenten heeft ACM gekeken naar de 

reikwijdte van de besluiten. Daarbij viel op dat het merendeel van de onderzochte gemeenten 

spreekt over de exploitatie van sportaccommodaties en de verhuur van maatschappelijk 

vastgoed zonder duiding om welke sportaccommodatie het gaat. In de meeste gevallen gaat 

het om binnensportaccommodaties, zoals overdekte zwembaden, sporthallen en gymzalen en 

buitensportaccommodaties, zoals sportvelden en zwembaden in de openlucht. Een drietal 

gemeenten heeft de bestaande sportaccommodaties in de desbetreffende gemeente wel in 

detail in kaart gebracht en specifiek genoemd waar het ABB al dan niet op toeziet. 

 

2.5 Conclusie  

ACM heeft in 2013 reeds onderzoek gedaan naar de exploitatie van sportaccommodaties door 

gemeenten. Het vorige onderzoek wees uit dat gemeenten hun handelswijze bij de exploitatie 

van sportaccommodaties in de meeste gevallen nog niet in overeenstemming hadden gebracht 

met de Wet MenO, omdat enerzijds geen kostendekkende tarieven worden gehanteerd en 

anderzijds financiële voordelen worden toegekend aan overheidsbedrijven. 

 

In de periode van september tot en met november 2014 heeft ACM een vervolg gegeven aan 

het onderzoek uit 2013. Het vervolgonderzoek wijst uit dat door marktpartijen diverse 

voorbeelden van mogelijke oneerlijke concurrentie worden genoemd die buiten de reikwijdte 

                                                      
21

 ‘Raadsvoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid’, 

http://www.waterland.nl/fileadmin/user_upload/Bestuur_en_Organisatie/Ingekomen_stukken/Ingekomen_stukken_2014/

Week_27/328-1_Raadsvoorstel_implementatie_wet_Markt_en_Overheid.pdf 

22
 ‘Algemeen Belang Vaststelling Wet Markt en Overheid’, 

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=29&fileid=30635&f=4206e494d8baffd6dbf46da2e7263332&attachment=1&c

=22652 
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van de Wet MenO vallen. 

 

Verder wijst het vervolgonderzoek uit dat de onderzochte gemeenten inmiddels maatregelen 

hebben getroffen om hun handelswijze in overeenstemming te brengen met de Wet MenO. De 

meeste van deze gemeenten hebben namelijk een ABB genomen waarin wordt vastgesteld dat 

de exploitatie van sportaccommodaties plaatsvindt in het algemeen belang. In het geval dat 

gemeenten nog geen ABB hebben genomen, dan hebben deze gemeenten wel een concreet 

voornemen tot het nemen van een ABB. Zo’n voornemen is vastgelegd in een raadsvoorstel 

waarin wordt aangegeven welke activiteiten van de gemeenten door deze gemeenten 

beschouwd worden als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Het merendeel van 

deze gemeenten maakt hierbij een afweging tussen de belangen van de gebruikers van 

sportaccommodaties enerzijds en ondernemers anderzijds. De gemeenten laten het belang van 

de gebruikers van sportaccommodaties zwaarder wegen, waarbij gemeenten het algemene 

belang om deelname aan sportactiviteiten te bevorderen vanwege positieve maatschappelijk 

effecten zwaarder laten wegen dan de belangen die ondernemers kunnen hebben bij een 

integrale kostendoorberekening en het niet bevoordelen van overheidsbedrijven. 
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3 Parkeergarages  
 

3.1 Inleiding  

Het onderzoek van ACM in de parkeersector
23

 richt zich op de exploitatie van parkeergarages 

door de grootste 38 gemeenten in Nederland.
24

 Onder het exploiteren van parkeergarages 

wordt verstaan: het tegen betaling ter beschikking stellen van parkeerplaatsen aan derden, met 

name aan bezoekers en toeristen. Het parkeren op een parkeerterrein met slagboom wordt ook 

gezien als het tegen betaling ter beschikking stellen van parkeerplaatsen aan derden. 

Tegenover het parkeren op plekken met een slagboom staat het straat-parkeren. Straat-

parkeren gebeurt langs de weg en op parkeerterreinen zonder slagboom, gemeenten hebben 

hier een publieke taak. Deze sectorstudie richt zich enkel op het slagboom-parkeren.
25

 

 

Indien parkeergarages worden geëxploiteerd door een gemeente of een overheidsbedrijf 

spreekt men van gemeentelijke parkeergarages. Op de parkeermarkt vervullen gemeenten 

vaak een proactieve rol. De exploitatie van parkeergarages vindt veelal plaats ten behoeve van 

de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Ook willen de meeste gemeenten de 

plaatselijke middenstand tegemoet komen door de binnenstad bereikbaar en aantrekkelijk te 

houden. Gemeenten voorzien in deze behoefte door, al dan niet samen met private aanbieders, 

parkeergarages te exploiteren. De exploitatie van parkeergarages is een economische activiteit 

waarmee gemeenten in concurrentie treden met private exploitanten van parkeergarages. ACM 

heeft daarom onderzocht hoe gemeenten bij de exploitatie van parkeergarages omgaan met de 

Wet MenO. 

 

Bij de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages zijn twee gedragsregels van de Wet MenO 

onderzocht: ‘integrale kostendoorberekening’ en ‘bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven’. 

De gedragsregel integrale kostendoorberekening geldt op het moment dat een gemeente zelf 

parkeergarages exploiteert. Het bevoordelingsverbod is van toepassing indien een gemeente 

de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages laat uitvoeren door een overheidsbedrijf.  

  

Om een goed beeld te krijgen van mogelijke Markt en Overheid problematiek heeft ACM 

signalen van ondernemers en mediaberichten betrokken bij het onderzoek en gesproken met 

marktpartijen, gemeenten en een brancheorganisatie. ACM heeft tevens een inventarisatie 

gehouden onder de 38 grootste gemeenten. Aan deze gemeenten is gevraagd of zij actief zijn 

op de parkeermarkt, welke rollen zij vervullen en of er een analyse is gemaakt van de Wet 

                                                      
23

 De sectorstudie richt zich op het commerciële garageparkeren en niet op het bewonersparkeren.  

24
 De uitvoering en de handhaving van straatparkeren zijn niet meegenomen in deze sectorstudie. Dit zijn unieke 

overheidstaken die samenhangen met het gemeentelijk beleid om de bereikbaarheid en de doorstroming in de stad te 

bevorderen. 

25
 Het parkeren achter een slagboom. 
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MenO. Vier van de 38 gemeenten zijn slechts actief in de rol van vastgoedeigenaar en vallen 

daarom buiten de reikwijdte van deze sectorstudie In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit 

onderzoek bij de resterende 34 gemeenten beschreven. 

3.2 Markt voor parkeergarages 

 

3.2.1 De gemeente in de rol van publieke parkeerexploitant 

Er zijn twee soorten spelers op de markt voor de exploitatie van parkeergarages: commerciële 

exploitanten en gemeentelijke exploitanten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 

gemeenten diverse rollen vervullen op de parkeermarkt. Gemeenten zijn onder meer actief in 

de rol van eigenaar, exploitant en van beheerder. Er is geen nader onderzoek gedaan naar 

gemeenten in de rol van vastgoedeigenaar, omdat de verhuur van vastgoed buiten de reikwijdte 

van deze sectorstudie valt.  

 

In dit onderzoek ligt de focus op gemeenten die actief zijn als exploitant en als beheerder op de 

parkeermarkt. In de rol van beheerder van gemeentelijke parkeergarages dragen gemeenten 

zorg voor het dagelijkse onderhoud in parkeergarages. Uit het onderzoek is gebleken dat 

gemeenten er ook voor kiezen om het beheer en onderhoud uit te besteden aan een private 

ondernemer. Gemeenten treden dan op als exploitant. Ook kiezen gemeenten er voor om het 

beheer en onderhoud onder te brengen in een overheidsbedrijf. Gemeenten die zelf een 

parkeergarage exploiteren, treden mogelijk in concurrentie met private exploitanten van 

parkeergarages. 

 
Belangen van gemeenten in de parkeermarkt 

Gemeenten behartigen diverse publieke belangen. Eén van deze publieke belangen uit zich in 

de uitvoering van het mobiliteitsbeleid waarin gemeenten onder meer inzetten op de 

bereikbaarheid van de binnenstad. Het parkeerbeleid van gemeenten is vooral gericht op het 

ontmoedigen van het straat-parkeren en het stimuleren van het garage-parkeren.  

 

Uit diverse berichten in de media blijkt dat gemeenten het publieke belang benadrukken bij de 

exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage. Zo stelt de gemeente Barneveld in de media 

dat, hoewel zij momenteel naar eigen zeggen kostendekkend opereert, een tariefsverlaging in 

de toekomst mogelijk moet blijven.
26

 Het reguleren van de parkeermarkt is hierbij het hoofddoel; 

in het kader van het algemeen belang zou men wellicht onder de kostprijs kunnen werken. De 

gemeente Weert, eveneens exploitant van een parkeergarage, verwacht dat er geen 

commerciële aanbieder zal opstaan omdat deze gemeente een laag prijstarief hanteert. Deze 

gemeente is van mening dat automobilisten niet de integrale kostprijs dienen te betalen voor 

een parkeerplek.
27

 

                                                      
26

 http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/oneerlijke_concurrentie_mag_soms_3087666.html 
27

 http://fd.nl/ondernemen/418805/bedrijven-de-dupe-van-gesubsidieerde-havenplaatsen-en-goedkope-drankjes 
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3.2.2 De private parkeerexploitant 

In de parkeermarkt zijn diverse parkeerexploitanten actief. De vraag is in hoeverre gemeenten 

daadwerkelijk in concurrentie treden met de private exploitanten. Hierover heeft ACM 

gesproken met diverse private ondernemers. 

 

Het beeld dat uit de gesprekken met marktpartijen volgt, is dat marktpartijen gemeentelijke 

parkeergarages niet of nauwelijks als concurrenten zien. Reden hiervoor is dat gemeentelijke 

parkeergarages zich vaak niet in de nabije omgeving bevinden van private parkeergarages. 

Volgens één marktpartij is er pas concurrentie als twee parkeergarages zich in een straal van 

200 à 300 meter van het reisdoel bevinden. Maar in de praktijk komt het zelden voor dat zowel 

een gemeentelijke parkeergarage als een private parkeergarage zich binnen deze straal 

bevindt. Een andere marktpartij houdt een straal van 400 à 500 meter aan.  

 

Marktpartijen geven aan gemeenten eerder als samenwerkingspartners te zien, dan als 

concurrenten. Dit beeld wordt bevestigd door de brancheorganisatie waarin zowel gemeenten 

als private ondernemers zijn vertegenwoordigd. Volgens deze brancheorganisatie zetten 

gemeenten en private ondernemers vooral in op samenwerking.  

 

Volgens de marktpartijen is er geen sprake van een normale marktwerking in de parkeermarkt, 

vanwege de rolverdeling tussen gemeenten en marktpartijen. Gemeenten zijn namelijk primair 

verantwoordelijk voor de inrichting van het parkeerbeleid. Dit is een autonome bevoegdheid van 

gemeenten. Het gebrek aan normale concurrentieverhoudingen in de parkeermarkt kent 

meerdere oorzaken. Zo zijn locaties een bepalende factor in de markt voor het garage-

parkeren. Exploitanten zijn voor de bouw van een parkeergarage dan ook afhankelijk van een 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet voorzien in de aanleg van een parkeergarage. 

De gemeente(raad) bepaalt dan op grond van de Wet ruimtelijke ordening of de aanvraag door 

een exploitant wordt ingewilligd of geweigerd.  

 

Daarnaast is een gemeente verantwoordelijk voor de regulering van het straat-parkeren. De 

gemeente bepaalt dan ook de tarieven voor het parkeren op straat. Volgens één marktpartij kan 

een gemeente de winstgevendheid van een private parkeergarage beïnvloeden door de wijze 

waarop zij invulling geeft aan de handhaving van straat-parkeren.  

 

Volgens marktpartijen is de exploitatie van de meeste gemeentelijke parkeergarages 

verlieslatend. Voor een kostendekkende exploitatie zou het tarief van een parkeerplek verhoogd 

moeten worden, maar dat is volgens marktpartijen onrealistisch. Bij marktpartijen bestaat het 

vermoeden dat het verlies van de gemeentelijke parkeergarages wordt gecompenseerd door 

kruissubsidiering. Daarbij is opgemerkt dat gemeenten vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet 
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altijd kiezen voor de goedkoopste oplossing. 

 
3.2.3 Afhankelijkheidsrelatie tussen marktpartijen en gemeenten 

Volgens commerciële partijen is er door de nauwe betrokkenheid van gemeenten geen sprake 

van volledige marktwerking in de parkeersector. Commerciële partijen zien gemeenten die 

parkeergarages exploiteren als behartiger van publieke belangen. Marktpartijen zijn afhankelijk 

van de beleidskeuzes van de gemeenten waarin zij actief zijn. Vanwege die relatie is het 

volgens de marktpartijen soms lastig om marktverstoring door overheidsorganisaties openlijk te 

bespreken. Zo bepaalt de gemeente op welke wijze invulling wordt gegeven aan het handhaven 

van het straat-parkeren. Wanneer de gemeente meer prioriteit geeft aan strengere handhaving 

van straat-parkeren, dan zal de vraag naar parkeerplekken in private parkeergarages naar 

verwachting automatisch toenemen.  

3.3 Problematiek volgens marktpartijen 

Om mogelijke Markt en Overheid problematiek goed inzichtelijk te maken, heeft ACM 

mediaberichten en signalen van ondernemers in de parkeersector betrokken bij dit onderzoek. 

Ook is ACM in gesprek gegaan met diverse commerciële partijen die actief zijn op de 

parkeermarkt. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat marktpartijen om verschillende 

redenen van mening zijn dat er geen gelijk speelveld is tussen gemeenten die parkeergarages 

exploiteren en private exploitanten. In veel van deze gevallen bleek de Wet MenO echter niet 

van toepassing te zijn. Om een compleet beeld te schetsen van de problematiek op de 

parkeermarkt heeft ACM de genoemde belemmeringen wel meegenomen in deze rapportage. 

Onderstaand volgt een aantal voorname problemen – veelal buiten de reikwijdte van de Wet 

MenO – die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

 
Geen MenO-problemen 

 

Verwijderen van de slagboom 

Volgens marktpartijen zorgt fiscale regelgeving in de parkeersector voor een ongelijk speelveld 

tussen enerzijds commerciële exploitanten en anderzijds overheidsorganisaties. Zo dienen 

commerciële en gemeentelijke exploitanten van parkeergarages met een slagboom 21 procent 

aan omzetbelasting af te dragen aan de fiscus. Indien de gemeente echter besluit om de 

slagboom bij een parkeergarage te verwijderen, dan is deze gemeente op basis van de 

parkeerbelastingverordening niet langer verplicht om btw af te dragen.  

 

Daarentegen zijn marktpartijen wel verplicht om de omzetbelasting af te dragen als zij ervoor 

kiezen om de slagboom bij een parkeergarage te verwijderen. Marktpartijen vermoeden dat 

gemeenten door het verwijderen van slagbomen bewust de exploitatie van parkeergarages 

terughalen naar het publieke domein. Op die manier kunnen zij de gedragsregels uit de Wet 

MenO omzeilen. Hoewel fiscale regelgeving niet binnen de reikwijdte van de Wet MenO valt, 

wordt bovengenoemde handelswijze van gemeenten door veel marktpartijen aangedragen als 

een vorm van oneerlijke concurrentie. 
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Een recent voorbeeld hiervan betreft de gemeente Hengelo. Deze gemeente heeft per 29 

oktober 2013 de exploitatie en het beheer van een parkeergarage overgenomen van een 

commerciële exploitant.
28

 Nadien heeft de gemeente Hengelo de slagboom van deze 

parkeergarage verwijderd en het kenteken-parkeren geïntroduceerd. Door deze manier van 

afrekenen hoeft de gemeente geen btw af te dragen en door te berekenen aan klanten. 

Marktpartijen worden daardoor naar eigen zeggen op achterstand gezet. 

 

Door de introductie van kenteken-parkeren is het voor gemeenten eenvoudiger geworden om 

parkeergarages zonder slagboom te exploiteren. Het kentekennummer wordt opgenomen in 

een digitale database en de stadswacht controleert de betaling door de kentekens te scannen.
29

 

Door de invoering van het kenteken-parkeren vervaagt het onderscheid tussen enerzijds een 

parkeergelegenheid met een slagboom en anderzijds het straatparkeren. Marktpartijen wijzen 

erop dat gemeenten hun publieke taak scherper zouden moeten afbakenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overcapaciteit 

Door gemeenten gecreëerde overcapaciteit zorgt volgens marktpartijen eveneens voor een 

verstoring van de parkeermarkt. De grote parkeergarages nabij voetbalstadions en 

concerthallen bijvoorbeeld zullen naar verwachting alleen bij grote evenementen volledig bezet 

zijn. Voor commerciële partijen is het onaantrekkelijk om zich op deze piekmomenten te richten. 

Voor zover er sprake zou kunnen zijn van overcapaciteit door een overheidsorganisatie, levert 

dit geen overtreding op van de Wet MenO.  

 

Aanbestedingen 

Rolvermenging van gemeenten bij aanbestedingen voor parkeerdiensten leidt volgens 

marktpartijen tot oneerlijke concurrentie. Van ongewenste rolvermenging is sprake als de 

gemeente de aanbesteding uitschrijft en tevens als inschrijvende partij bij deze aanbesteding 

optreedt. Bovendien ligt de beoordeling van de biedingen eveneens bij de gemeente. 

Marktpartijen hebben aangegeven dat zij deze rolvermenging bij aanbestedingen niet zuiver 

vinden. 

                                                      
28

 http://www.tubantia.nl/regio/hengelo/hengelo-zet-in-op-parkeren-nieuwe-stijl-1.4547880  

29
 http://www.vexpan.nl/nieuws/digitale-handhaving-betaald-parkeren/ 

30
 http://www.citionsblog.nl/blog/kentekenparkeren-in-amsterdam  

“Vanaf 1 juli 2013 is Amsterdam overgestapt op digitaal parkeren. Niet alleen alle parkeervergunningen zijn 

volledig digitaal, ook moeten parkeerders bij de parkeerautomaat betalen door het kenteken van de auto in 

te voeren. De controle vindt digitaal plaats door het scannen van het kenteken van het voertuig. Digitaal 

parkeren is efficiënter en zorgt ervoor dat de gemeente fors kan besparen op de uitvoeringskosten. 

Amsterdam is de eerste gemeente van Nederland die digitaal parkeren heeft ingevoerd en andere 

gemeentes volgen inmiddels.”
30
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Gemeenten kiezen voor inbesteding in plaats van aanbesteding 

Diverse marktpartijen verwijzen naar ParkeerService, dit is een coöperatie van en voor 

gemeenten waarin momenteel vijftien gemeenten participeren.
31

 Eén marktpartij beklaagt zich 

erover dat gemeenten bepaalde parkeeropdrachten op basis van inbesteding onder brengen bij 

deze coöperatie. Marktpartijen zien de keuze van gemeenten voor de overheidscoöperatie 

boven de commerciële exploitant als een vorm van marktverstoring. De Wet MenO is echter niet 

van toepassing op inbesteding.  

 

Straat-parkeren 

Marktpartijen wijzen er tot slot ook op dat de tarieven voor straat-parkeren te laag zouden zijn. 

Zo zouden gemeenten de kosten voor straatonderhoud en de kosten voor grond niet in 

rekening brengen in de tarieven van straat-parkeren. Dit werkt volgens marktpartijen 

marktverstoring in de parkeersector in de hand.  

 
Mogelijke MenO-problemen 

Marktpartijen hebben twijfels of gemeenten altijd de integrale kosten doorberekenen. Daarbij 

zijn de volgende voorbeelden genoemd. 

 

Openstelling van gemeentelijke parkeergarages voor vergunningshouders  

Een voorbeeld van oneerlijke concurrentie volgens een marktpartij betreft het toelaten van 

vergunninghouders in parkeergarages. Volgens een marktpartij leidt dit tot meer 

parkeeropbrengsten, omdat er dan meer (betaalde) plekken aan de straat vrijkomen en 

resulteert dit bovendien in een betere bezetting van de parkeergarages. Het is echter de vraag 

of de exploitatie van de parkeergarages kostendekkend gebeurt indien er veel 

vergunninghouders worden toegelaten.  

 

ACM heeft naar aanleiding van een signaal contact gehad met een gemeente waarin 

gemeentelijke parkeergarages worden opengesteld voor vergunningshouders. Deze gemeente 

geeft aan dat de openstelling voor vergunningshouders geen negatief effect heeft op de 

integrale kostendoorberekening. De gemeente draagt de kosten voor de exploitatie van een 

parkeergarage, de openstelling doet hier niets aan af. 

 

Speciale kortingsacties: zondagsparkeren en gratis parkeren 

Tevens ervaren marktpartijen oneerlijke concurrentie als gemeenten in de drukke en belangrijke 

omzetmaanden een tariefsverlaging doorvoeren. In de november- en decembermaand wordt 

het parkeertarief dan neerwaarts bijgesteld. Marktpartijen geven aan dat zij niet met deze 

tariefsverlaging kunnen meegaan. Ook ondervinden marktpartijen hinder van gemeenten die op 

koopavonden en op koopzondagen gratis parkeerplekken aanbieden. Het bieden van 

                                                      
31

 http://www.cooperatieparkeerservice.nl/over-ons/cooperatie/ 
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kortingsacties en gratis parkeerplekken is toelaatbaar, zolang de kosten over een geheel jaar 

worden doorberekend. Het is de vraag hoe het gratis parkeren zich verhoudt tot de integrale 

kostendoorberekening.  

 

ACM is naar aanleiding van een signaal in gesprek gegaan met betreffende gemeente. De 

gemeente met de speciale kortingsacties gaf daarbij aan deze acties te hebben gestaakt bij de 

inwerkingtreding van de Wet MenO.  

3.4 Compliance gemeenten met Wet MenO 

De Wet MenO beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen private ondernemers en 

overheden. Gemeenten die actief zijn op de markt van garage-parkeren moeten de 

gedragsregels uit de Wet MenO naleven, tenzij door de gemeente een ABB is genomen ten 

aanzien van de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages. ACM heeft 38 gemeenten in het 

kader van de sectorstudie bevraagd over de wijze waarop zij met de Wet MenO omgaan.  

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de bevindingen zijn ten aanzien van de genomen ABB’s 

en in hoeverre gemeenten de gedragsregels naleven. Vier gemeenten zijn slechts actief in de 

rol van vastgoedeigenaar op de parkeermarkt en vallen daarom, zoals eerder aangegeven, 

buiten de reikwijdte van deze sectorstudie. 

 

Hieronder zijn de resultaten van de 34 onderzochte gemeenten weergegeven: 

 
Van de 34 onderzochte gemeenten hebben: 

- 25 gemeenten een ABB genomen; 

o Binnen deze 25 gemeenten hebben 4 gemeenten met een overheidsbedrijf een 

ABB genomen. 

- 9 gemeenten geen ABB genomen; 

o Binnen deze 9 gemeenten hebben 3 gemeenten met een overheidsbedrijf geen 

ABB genomen; 

o 3 gemeenten hebben een overheidsbedrijf dat niet bevoordeeld mag worden; 

o 6 gemeenten dienen de integrale kosten door te berekenen. 

 

3.4.1 Bevindingen algemeen belang besluiten 

Gemeenten kunnen in een ABB bepalen dat de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages 

een economische activiteit is die plaatsvindt in het algemeen belang. De Mededingingswet kent 

gemeenten een grote beleidsvrijheid toe; gemeenten mogen zelf bepalen wanneer een 

economische activiteit onder het algemeen belang valt. Uit het onderzoek is gebleken dat 25 

van de 34 gemeenten een ABB hebben genomen en daarnaast één gemeente voornemens is 
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om een ABB te nemen.
32

 Gemeenten die een ABB nemen ten aanzien van parkeergarages 

hebben daar meerdere argumenten voor.  

 

 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende gemeenten veelal dezelfde argumenten 

aanvoeren ter verantwoording van het genomen besluit. Zo geven gemeenten in de motivering 

van ABB’s  aan dat er problemen kunnen ontstaan bij de doorberekening van de integrale 

kosten omdat dit bijvoorbeeld bij minder bezette garages zal leiden tot hogere tarieven. Hoge 

tarieven leiden volgens gemeenten tot een te hoge parkeerdruk op straat. Dit terwijl gemeenten 

juist willen bevorderen dat consumenten minder parkeren in de openbare ruimte en inzetten op 

spreiding van de verkeersdruk in de stad. Zowel het mobiliteitsbeleid als het faciliteren van de 

binnenstad wordt door veel gemeenten gebruikt als argument.  

 

Als aanvullende argumenten worden vaak het waarborgen van de leefbaarheid, milieuaspecten 

en de bereikbaarheid van het stadshart genoemd, waardoor detailhandel, horeca en culturele 

instellingen aantrekkelijker worden om te bezoeken. Volgens gemeenten draagt het niet 

integraal doorberekenen van de kosten voor de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages 

bij aan het behalen van deze doelen. Bovenstaande argumentatie wordt in nagenoeg alle 

besluiten gebruikt. Gemeenten geven dan ook aan deze belangen zwaarwegender te vinden 

dan de belangen van commerciële exploitanten.  

 

Ondernemers hebben de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een ABB. In gesprekken 

met marktpartijen zijn echter geen voorbeelden naar voren gekomen van ondernemers die een 

bezwaarschrift hebben ingediend. Van deze wettelijke mogelijkheid lijkt in de parkeermarkt dan 

ook geen gebruik te worden gemaakt.  
  

                                                      
32

 Laatste stand van zaken d.d. 19 februari 2015.  

76%

24%

Algemeen belang besluit

Ja, algemeen belang besluit
genomen dan wel in voorbereiding

Nee, er is geen algemeen belang
vastgesteld
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3.4.2 Bevindingen ten aanzien van de integrale kostendoorberekening 

De gedragsregel “integrale kostendoorberekening” houdt in dat ten minste de integrale kosten 

van een economische activiteit in rekening gebracht moeten worden.
33

 Gemeenten die 

parkeergarages exploiteren moeten de gedragsregel ‘’integrale kostendoorberekening’’ 

naleven, tenzij ze een ABB nemen. Voor de berekening van de integrale kostprijs zijn alle 

kosten relevant die samenhangen met de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages. Onder 

deze kosten vallen operationele kosten, vermogenskosten en afschrijvings- en 

onderhoudskosten. 

 

ACM heeft door raadpleging van openbare bronnen
34

 onderzocht of er aanwijzingen zijn dat de 

tarieven van de parkeergarages in de gemeenten zonder ABB niet kostendekkend zijn. Uit dit 

onderzoek zijn geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een overtreding 

van de Wet MenO.  

 

ACM is daarnaast ook in gesprek gegaan met deze gemeenten. Zoals eerder aangegeven 

dienen zes van de 34 gemeenten de integrale kosten voor de exploitatie van parkeergarages 

door te berekenen in de tarieven voor bezoekers. Eén van deze gemeenten gaf aan een 

algemeen belang in voorbereiding te hebben.  

 

Uit de gesprekken met gemeenten is gebleken dat de overige gemeenten er bewust voor 

kiezen om geen ABB te nemen. Deze gemeenten geven nadrukkelijk aan zich ervan bewust te 

zijn dat het niet doorberekenen van de integrale kosten oneerlijke concurrentie kan opleveren 

ten opzichte van commerciële exploitanten. Een paar gemeenten hebben een extern onderzoek 

laten doen door een adviesbureau naar de doorberekening van de integrale kosten bij de 

exploitatie van gemeentelijke parkeergarages.  

 

Hieruit maakt ACM op dat er gemeenten zijn die er bewust voor kiezen om de integrale kosten 

door te rekenen in de tarieven.  
 

3.4.3 Bevindingen ten aanzien van de bevoordeling van overheidsbedrijven 

Het bevoordelingsverbod beoogt te voorkomen dat een gemeente een eigen overheidsbedrijf 

concurrentievoordelen verschaft voor het verrichten van economische activiteiten. Er kan 

sprake zijn van bevoordeling indien een gemeente goederen of diensten levert aan het 

overheidsbedrijf tegen een vergoeding lager dan de integrale kostprijs.
35

 Uit het onderzoek is 

gebleken dat zeven gemeenten een overheidsbedrijf hebben. Vier van deze gemeenten met 

een overheidsbedrijf hebben een ABB genomen waardoor het verbod op bevoordeling van 

                                                      
33

 Artikel 25i, eerste lid, Mededingingswet.  

34
 Raadpleging van mediaberichten en gemeentelijke websites en stukken.  

35
 Artikel 25j, lid 2, onder b, Mededingingswet. 
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overheidsbedrijven niet van toepassing is. Ten aanzien van de overige drie gemeenten zijn er 

uit het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een mogelijke 

overtreding van de Wet MenO. 

 

3.5 Conclusie 

Dit deel van de sectorstudie richt zich op de markt voor de exploitatie van parkeergarages. 

Daarbij is met name onderzocht in hoeverre de handelswijze van overheidsorganisaties die 

actief zijn op de parkeermarkt in overeenstemming is met de gedragsregels uit de Wet MenO.  

ACM heeft informatie over marktwerking en de rol van overheidsorganisaties op de 

parkeermarkt vergaard bij zowel gemeenten als commerciële exploitanten. Zo zijn in het kader 

van deze sectorstudie in de periode van september tot en met december 2014 in totaal 38 

gemeenten bevraagd over de wijze waarop zij bij hun parkeeractiviteiten met de gedragsregels 

uit de Wet MenO omgaan. 

 

Uit het onderzoek bij de gemeenten blijkt dat het merendeel van de bevraagde gemeenten een 

ABB heeft genomen ten aanzien de exploitatie van parkeergarages. Door het ABB is de Wet 

MenO niet van toepassing. Zowel het mobiliteitsbeleid als het faciliteren van de binnenstad 

wordt door veel gemeenten gebruikt als argument voor het niet doorberekenen van de integrale 

kosten. 

 

Gemeenten die geen ABB hebben genomen, hebben veelal wel een analyse gemaakt of zij in 

overeenstemming met de gedragsregels uit de Wet MenO handelen. ACM vindt het een goede 

ontwikkeling dat overheidsorganisaties aandacht schenken aan de naleving van gedragsregels, 

zoals de integrale kostendoorberekening. Sommige gemeenten hebben zelfs een extern bureau 

ingeschakeld om te toetsen of zij voldoen aan de gedragsregel integrale kostendoorberekening.  

 

In de gesprekken met ACM gaven marktpartijen aan dat zij diverse problemen ervaren omdat 

overheidsorganisaties actief zijn op de parkeermarkt. Veel van deze problematiek, zoals 

inbestedingen en aanbestedingen, valt echter buiten de reikwijdte van de Wet MenO. Ten 

aanzien van de integrale kostenberekening heeft ACM gelet op de beantwoording van 

gemeenten geen aanwijzingen dat de gemeenten niet de integrale kosten doorberekenen of 

hun overheidsbedrijf bevoordelen. 
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4 Bedrijfsafval 

4.1 Inleiding 

Huishoudens en bedrijven produceren afval. Dit afval wordt ingezameld om – eventueel na 

sortering van het afval – gestort, gerecycled of verbrand te worden. Deze sectorstudie richt zich 

op de eerste fase van de afvalketen: het inzamelen van afval. 

 

Gemeenten die zich bezig houden met het inzamelen van bedrijfsafval, doen dit op drie 

verschillende manieren.36 Sommige gemeenten hebben een eigen gemeentelijke afvaldienst die 

zich ook bezighoudt met het inzamelenvan bedrijfsafval. Andere gemeenten participeren in een 

zogenoemde gemeenschappelijke regeling die (onder meer) het inzamelen van bedrijfsafval tot 

taak heeft. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een publiekrechtelijk 

samenwerkingsverband van openbare lichamen, zoals gemeenten, die is geregeld onder de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Tenslotte is een laatste groep gemeenten 

aandeelhouder van een privaatrechtelijk overheidsbedrijf (B.V. of N.V.) dat zich bezighoudt met 

de inzameling van bedrijfsafval.37 Gemeenten die op een van deze drie manieren actief zijn, 

worden verder aangeduid met de term GGO’s (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 

overheidsbedrijven). 

 

Werkwijze cases 

Om een eerste beeld te krijgen van de verschillende wijzen waarop gemeenten de Wet MenO 

naleven, heeft ACM drie gemeentelijke afvaldiensten, drie gemeenschappelijke regelingen en 

drie overheidsbedrijven geselecteerd (hierna: de cases). Bij de selectie van de cases gaat het 

niet om een aselecte steekproef maar er is gedifferentieerd naar regio en omvang van de 

organisaties om een eerste beeld te krijgen van compliance in deze sector. ACM heeft in de 

periode oktober tot en met december 2014 de negen organisaties benaderd op directieniveau. 

Vervolgens is aan de contactpersonen van deze organisaties een vragenlijst toegestuurd. Aan 

de hand van deze vragenlijst is vervolgens een telefonisch interview gehouden. In een beperkt 

aantal gevallen hebben de benaderde GGO’s (deels) schriftelijk gereageerd op de vragenlijst of 

buiten de vragenlijst om aanvullende informatie verstrekt. 

 

Naast de analyse van de cases heeft ACM gesproken met een vijftal private partijen die op de 

markt voor de inzameling van bedrijfsafval actief zijn om een beter beeld te krijgen in hoeverre 

private bedrijven oneerlijke concurrentie van gemeenten ervaren bij de inzameling van 

bedrijfsafval. 

 
  

                                                      
36

 Een andere mogelijkheid is nog dat de gemeente een samenwerkingsverband aangaat met een private partij, een 
zogenoemde publiek-private samenwerking (PPS). Deze vorm blijft verder in de Sectorstudie buiten beschouwing. 

37
 Dit zijn ondernemingen waarbij een publieksrechtelijke rechtspersoon het beleid kan bepalen van een onderneming 

met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (art. 25g Mw). 
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4.2 Markt voor de inzameling van bedrijfsafval 

 

Omschrijving markt voor de inzameling van bedrijfsafval 

Bij de inzameling van afval kan onderscheid worden gemaakt tussen huishoudelijk afval en 

bedrijfsafval. Gemeenten hebben op basis van de Wet Milieubeheer (hierna: Wm) een wettelijke 

taak om zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijk afval. Artikel 10.21, eerste lid, Wm 

stelt dat: 

  

“De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in 

samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere 

gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke 

afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld 

bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld 

kunnen ontstaan.”  

 

Eerder heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit geoordeeld dat, gezien het feit dat 

gemeenten bij het ophalen van huishoudelijk afval uitvoering geven aan een wettelijke taak, 

deze taak niet beschouwd kan worden als een economische activiteit in de zin van de 

Mededingingswet38. Als gevolg hiervan is de Wet MenO op deze activiteiten niet van 

toepassing. De kosten van het ophalen van huisvuil worden door gemeenten in rekening 

gebracht bij huishoudens door middel van een afvalstoffenheffing, ook wel reinigingsrecht 

genoemd. 

 

Naast deze wettelijke taak begeven sommige gemeenten zich ook op de markt voor de 

inzameling van bedrijfsafval. Dit zijn in beginsel wél economische activiteiten, omdat deze niet 

voortvloeien uit een wettelijke taak en overheden op deze markt in concurrentie treden met 

private partijen. 

 

Binnen de inzameling van bedrijfsafval kan een onderscheid worden gemaakt naar het type 

afval. Bedrijfsafval beslaat een wijd spectrum van GFT- en restafval tot zogenaamde 

monostromen als papier, glas en plastic tot bouw-, sloop en chemisch afval. In praktijk blijkt dat 

GGO’s zich vooral bezig houden met bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met het afval dat 

huishoudens produceren. Een groot deel van dit bedrijfsafval bestaat uit GFT- en restafval. 

Daarnaast bestaat dit afval uit een aantal monostromen als papier en karton, glas, plastic en 

metaal. In de afvalmarkt wordt afval uit sectoren waar in de praktijk het meeste van dergelijk 

afval vandaan komt, HDO-afval (handel, dienstensector en overheid) of KWD-afval (kantoor-, 

                                                      
38

 Zie het besluit op ontheffingszoek Stivam, te vinden op 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/703/Ontheffingsverzoek-Stivam/ 
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winkel- en dienstensector) genoemd.
39

 Ook afval van overheden, semipublieke instellingen en 

verenigingen en stichtingen wordt tot bedrijfsafval gerekend. 

 

Met inzameling wordt in deze studie niet alleen het ophalen van afval bij de bedrijven zelf 

bedoeld, maar ook het aan bedrijven aanbieden van de mogelijkheid om dit soort afval te 

storten in (ondergrondse) containers of af te geven in een bedrijfsmilieustraat. Bedrijven sluiten 

voor de inzameling van hun afval één- of meerjarige contracten met GGO’s en betalen daarvoor 

een contractueel vastgelegde vergoeding . Een andere methode, die vooral wordt toegepast in 

(historische) binnensteden, is dat ondernemingen de kosten voor het ophalen van bedrijfsafval 

vergoeden op basis van het reinigingsrecht.  

 

Partijen in de afvalmarkt 

GGO’s concurreren op de markt voor inzameling van bedrijfsafval met private partijen. 

Voorbeelden van landelijk opererende bedrijven zijn Van Gansewinkel en Sita. Naast de 

landelijk opererende bedrijven is er een groot aantal bedrijven die primair in één of enkele 

regio’s hun diensten aanbieden. De private bedrijven – maar ook een deel van de GGO’s – zijn 

vaak verticaal geïntegreerd; ze zijn actief in de hele afvalketen. Veel partijen hebben 

bijvoorbeeld ook verbrandingsovens en/of recyclingfaciliteiten.  

 

Het onderstaande overzicht van de grootste organisaties in termen van omzet op de 

Nederlandse afvalmarkt laat zien dat er ook enkele GGO’s zijn in de top 10. Voor alle 

duidelijkheid: de omzet betreft hier de totaal behaalde omzet in Nederland over de gehele 

afvalketen. Er zijn geen gedetailleerde cijfers beschikbaar waarmee alleen de omzet op het 

gebied van de inzameling van bedrijfsafval kan worden vergeleken. Het overzicht geeft wel aan 

dat overheidsbedrijven belangrijke spelers op de Nederlandse afvalmarkt zijn. 

 

 

Omzet 2012 x miljoen 

 Van Gansewinkel Nederland € 816,0 

Sita Nederland € 478,1 

Shanks Nederland € 454,9 

Attero Holding € 350,0 

HVC (overheidsbedrijf) € 247,3 

AEB (overheidsbedrijf) € 188,8 

Indaver Nederland € 123,0 

Omrin (overheidsbedrijf) € 108,4 

Twence (overheidsbedrijf) € 96,1 

Theo Pouw Beheer € 86,7 
 

Bron: Jaarboek Afval! 2014 
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 Jaarboek Afval! 2014, p. 83. 
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4.3 Problematiek volgens marktpartijen 

 

GGO’s zijn in Nederland actief op de markt voor de inzameling van bedrijfsafval. De vraag is of 

er aanwijzingen zijn dat ze daarmee in strijd handelen met de Wet MenO. Om een eerste beeld 

hiervan te krijgen, heeft ACM de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Sinds de introductie van Wet MenO heeft ACM een aantal signalen over oneerlijke 

concurrentie ontvangen. Deze signalen zijn bestudeerd en vaak is er contact opgenomen 

met de melder om meer informatie te verkrijgen over het signaal; 

• ACM heeft gesprekken gevoerd met een vijftal private partijen die op de markt voor de 

inzameling van bedrijfsafval actief zijn en hen gevraagd of zij op dit gebied problemen 

ervaren; 

• Ten slotte heeft ACM onderzoek gedaan in openbare bronnen. 

De signalen die ACM op deze wijze heeft verzameld hebben, bij nadere bestudering, zowel 

betrekking op vermeende niet-naleving van één of meerdere van de vier gedragsregels van de 

Wet MenO als op door partijen ervaren marktproblemen die buiten de reikwijdte van deze wet 

vallen. 

 

Gezien het feit dat een groot aantal gemeenten (direct dan wel via een gemeenschappelijke 

regeling of overheidsbedrijf) actief is op de markt voor bedrijfsafval, valt het aantal en de aard 

van de signalen die op deze wijze zijn verkregen mee. Private marktpartijen ervaren GGO’s 

over het algemeen als normale concurrenten. Ondanks de economische crisis van de laatste 

jaren is de concurrentiedruk van GGO’s niet toegenomen. In een aantal gevallen hebben 

gemeenten besloten om niet langer actief te zijn op de markt voor bedrijfsafval, of hebben ze 

hun gedrag aangepast. 

 

Uit gesprekken met marktpartijen heeft ACM wel de indruk gekregen dat marktpartijen een 

zekere drempel ervaren om misstanden te melden, omdat GGO’s concurrenten zijn maar ook 

als (potentiële) opdrachtgever of samenwerkingspartner optreden. Marktpartijen geven 

daarnaast aan dat klanten, die zaken doen met overheidsbedrijven, niet altijd op de hoogte zijn 

van het feit dat ze zaken doen met een overheidspartij maar veeleer denken met een private 

onderneming zaken te doen. 

 

Geen MenO-problemen 

Marktpartijen hebben een verscheidenheid aan mogelijke marktproblemen aan ACM gemeld die 

buiten de reikwijdte van de Wet MenO liggen: 

 

• Een GGO kan schaal-, netwerk- en ketenvoordelen hebben door het exclusieve recht van 

de gemeente op het inzamelen van huisvuil. De wagen die het huisvuil ophaalt, haalt tevens 

bedrijfsafval op. Dit resulteert in een kostenvoordeel van een GGO ten opzichte van een 

private partij; 
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• Een gemeente verleent één-op-één opdracht voor het inzamelen van huisvuil en/of 

bedrijfsafval aan een aan de gemeente gerelateerde dienst of bedrijf, terwijl deze opdracht 

eigenlijk aanbesteed had moeten worden. Hierdoor wordt de toegang tot dit deel van de 

markt aan private partijen ontzegd; zij kunnen niet meedingen naar deze opdracht. In een 

aantal gevallen zijn private partijen ook een gerechtelijke procedure gestart om dit handelen 

van de betreffende gemeenten aan de orde te stellen; 

 

• Ter bescherming van andere publieke belangen, zoals het voorkomen van ontsiering van 

historische stadskernen, treft een gemeente speciale voorzieningen voor de inzameling van 

bedrijfsafval. Men plaatst bijvoorbeeld ondergrondse containers of stelt speciale, stille of 

lichte vrachtwagens verplicht. In sommige gevallen wordt alleen aan de aan de gemeente 

gerelateerde afvaldienst toestemming verleend om in bepaalde delen van de gemeente 

bedrijfsafval op te halen; 

 

• Ook los van historische stadskernen wordt soms het gebruik van door de gemeente 

geplaatste ondergrondse containers verplicht gesteld. 

 

• Verschillen in overheids- en andere regulering voor private en overheidsbedrijven (cao, 

VPB, BTW, vakbekwaamheidseisen, vrachtbrieven e.e.a.) die private partijen op een 

kostennadeel zetten; 

 

• GGO’s begeven zich buiten de eigen grenzen en schrijven bijvoorbeeld in op een 

aanbesteding van een andere GGO; 

 

• Private partijen beklagen zich er verder over dat gemeenten zich zonder meer als 

onderneming op een vrije markt begeven, zonder dat daaraan een algemeen belang ten 

grondslag ligt en terwijl er voldoende private aanbieders zijn. 

 

• Het is soms onduidelijk of afval van bijvoorbeeld een verzorgingshuis of vakantiepark onder 

huishoudelijk of gemeentelijk afval valt, ofwel: ligt hier een wettelijke taak voor gemeenten 

of is dit afval onderdeel van de markt voor bedrijfsafval? 

 

• Bij “eigen” scholen of sportaccommodaties wordt het afval door gemeenten opgehaald waar 

dit volgens marktpartijen mogelijk aanbesteed zou moeten worden. 

 

Mogelijke MenO-problemen 

In het onderstaande wordt achtereenvolgens ingegaan op de signalen die ACM ontving over de 

naleving van de vier gedragsregels in de Wet MenO: 

 

Integrale kostendoorberekening 

Enkele malen is melding gemaakt van lage tarieven die zouden kunnen duiden op onvoldoende 

doorberekening van de integrale kosten. Als voorbeelden worden genoemd: 
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• GGO’s hanteren een tarief dat dat aanzienlijk lager ligt dan dat van private partijen; 

 

• De inzameling van bedrijfsafval wordt gesubsidieerd vanuit een ander deel van de keten 

(verwerking). In het genoemde geval zou de GGO bereid zijn om een lager tarief te 

ontvangen voor de inzameling van het bedrijfsafval omdat hiermee de capaciteit van de 

verbrandingsinstallatie beter zou worden benut. 

Bevoordeling 

Als voorbeelden worden genoemd: 

 

• Het gebruik van het gemeentelijk logo en briefpapier, waardoor de klant de indruk krijgt te 

maken te hebben met de (betrouwbare) overheid; 

 

• In het verlengde van een zichtbare publieke taak reclame maken voor het gemeentelijk 

aanbod om bedrijfsafval in te zamelen. 

Gegevensgebruik 

Er zijn geen klachten over verboden gebruik van gegevens door gemeenten die bedrijfsafval 

inzamelen. 

 

Functiescheiding 

Er is één signaal dat kan worden opgevat als een klacht over gebrekkige functiescheiding en 

waarbij de gemeente op verschillende manieren een private partij tegenwerkt die concurreert 

met het overheidsbedrijf waarin deze gemeente aandeelhouder is. 

 

4.4 Compliance gemeenten met Wet MenO 

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn in het kader van deze sectorstudies 9 cases onderzocht 

om een indruk te krijgen van de compliance van gemeenten met de Wet MenO bij de 

inzameling van bedrijfsafval. In het onderstaande wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

antwoorden van de gemeentelijke afvaldiensten, de gemeenschappelijke regelingen en de 

overheidsbedrijven. Er is voor gekozen om de resultaten geanonimiseerd weer te geven. 

 

Gebruik van de algemeen belang uitzondering 

In tegenstelling tot de sectoren sportaccommodaties en parkeergarages, hebben GGO’s of hun 

aandeelhouders niet op grote schaal ABB’s genomen. Door marktpartijen is ACM slechts op 

één gemeente gewezen die op het gebied van bedrijfsafval een dergelijk besluit heeft genomen. 

In dat ene geval is het besluit overigens niet intrinsiek gemotiveerd. Er wordt slechts gewezen 

op financieel voordeel voor de gemeente door kostendeling met de inzameling van 

huishoudelijk afval. 
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Resultaten gemeentelijke afvaldiensten 

Alle drie de benaderde gemeentelijke afvaldiensten houden zich bezig met het inzamelen van 

bedrijfsafval. Dit gebeurt vooral door het gebruik van rol- en minicontainers. Naast het 

inzamelen van bedrijfsafval en huisvuil, geeft één gemeentelijk afvaldienst aan zich ook bezig te 

houden met de exploitatie van een milieustraat en de overslag van afval. Eén andere 

afvaldienst ontplooit nog andere activiteiten waaronder gladheidbestrijding. De laatste 

afvaldienst houdt zich tenslotte alleen bezig met de inzameling van huishoudelijk afval en 

bedrijfsafval.  

 

Wat het belang van de inzameling van bedrijfsafval betreft; in verhouding tot de totale omzetten 

van de inzameling van afval door deze drie gemeentelijke diensten, zijn deze omzetten vrij 

klein; tussen de 7,5 en 23%.  

 

De gemeente afvaldiensten geven uiteenlopende redenen aan om op de markt voor de 

inzameling van bedrijfsafval actief te zijn. Waar bij de ene case als voornaamste redenen het 

milieuaspect en lagere kosten voor de huisvuiltarieven voor de bewoners worden genoemd, 

geeft de andere case aan dat het bij hen “historisch zo gegroeid” is. Winkels en bedrijven in de 

binnenstad maken bij deze gemeente ook gebruik van de ondergrondse vuilcontainers via het 

reinigingsrecht. 

 

Bij alle drie de gemeentelijke afvaldiensten worden als concurrent naast kleine regionale private 

partijen voornamelijk de twee grote landelijke spelers, Sita en Van Gansewinkel, genoemd.  

 

Twee gemeenten hanteren geen gescheiden boekhouding, maar hebben wel een gedetailleerd 

toerekensysteem om de integrale kosten te verdelen over de verschillende activiteiten. Aan de 

hand van een uitgebreide set van verdeelsleutels geven gemeenten aan de inzet van materieel 

en mensuren aan de activiteiten toe te rekenen. De algemene kosten (“overhead”) worden door 

middel van opslagen aan de activiteiten toegerekend. De combinatie van variabele kosten en 

een bijdrage aan de algemene kosten vormt de basis voor de prijs die wordt doorberekend aan 

klanten. Bij één gemeente gaf een controller een uitgebreide toelichting op het systeem van 

kostentoerekening. Binnen de derde gemeente is een ABB genomen waarmee de gedragsregel 

integrale kostendoorberekening hier niet van toepassing is.  

 

De tarieven voor de inzameling van bedrijfsafval variëren afhankelijk van de hoeveelheid afval 

en de frequentie van het ophalen. Uitzondering hierop is de gemeente die bedrijfsafval inzamelt 

in de binnenstad. Daar is ook sprake van een gedifferentieerd tarief maar dit wordt geïnd via het 

reinigingsrecht. 

 

Gelet op het voorgaande zijn op basis van het onderzoek geen concrete aanwijzingen naar 

voren gekomen dat gemeenten de gedragsregels niet naleven. Alle gemeentelijke afvaldiensten 

hebben een systeem om de integrale kosten door te berekenen en zeggen dit ook te doen. Zij 

zeggen ook geen gemeentelijke gegevens ten behoeve van de acquisitie van de gemeentelijk 
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afvaldienst te betrekken. Net zoals bij particuliere marktpartijen worden klanten binnengehaald 

door nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister te benaderen en de lokale media te volgen. 
 

Resultaten gemeenschappelijke regelingen 

De drie GR’s die ACM gesproken heeft, houden zich allemaal bezig met het inzamelen van 

bedrijfsafval door middel van het legen van rolcontainers. Eén GR houdt zich ook bezig met het 

legen van minicontainers en één GR houdt zich ook bezig met het legen van afzetcontainers. 

 

Naast hun wettelijke taken met betrekking tot het inzamelen van huishoudelijk afval en het 

inzamelen van bedrijfsafval, houden de GR’s zich ook met andere activiteiten bezig. Onder de 

bevraagde gemeenschappelijke regelingen lopen deze andere activiteiten zeer uiteen. 

Voorbeelden van andere activiteiten zijn veegdiensten, ongediertebestrijding en 

straatreinigingsdiensten. 

 

Voor alle GR’s geldt dat de inzameling van bedrijfsafval slechts een klein deel beslaat van alle 

andere activiteiten die zij uitvoeren. Globaal kan voor de inzameling van bedrijfsafval worden 

uitgegaan van een omzet tussen de 3 en 20%. De grootste activiteiten worden echter op het 

gebied van huishoudelijk afval en andere diensten (zoals beheer openbare ruimte) ontplooit.  

 

De GR’s die ACM gesproken heeft, geven uiteenlopende redenen om op de markt voor de 

inzameling van bedrijfsafval actief te zijn. Zo is de ene GR actief op deze markt om de kosten 

voor de afvalstoffenheffing voor de bewoners laag te  houden. Bij de ander GR is het historisch 

zo gegroeid, of is deze taak van de gemeente overgenomen en zorgt de inzameling voor 

bedrijfsafval ook voor extra dekking voor onder andere de inzet van het materieel en het 

personeel.  

 

Als concurrenten noemen de GR’s  naast regionale partijen ook Sita en Van Gansewinkel. 

 

Twee van de drie GR’s hebben een gescheiden boekhouding voor de inzameling van het 

huishoudelijk afval en het bedrijfsafval. De derde GR heeft geen gescheiden boekhouding, 

maar heeft bedrijfsafval wel als aparte productgroep in de boekhouding opgenomen. Alle 

specifieke (variabele) kosten met betrekking tot bedrijfsafval worden toebedeeld aan 

bedrijfsafval, terwijl de overhead aan de hand van een procentuele verdeling wordt berekend 

aan respectievelijk de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval. De tarieven voor klanten van 

bedrijfsafval zijn gedifferentieerd naar de grootte van de mini- of rolcontainer(s) die geleegd 

moeten worden en het aantal ledigingen.  

 

Gelet op het voorgaande zijn op basis van het onderzoek geen concrete aanwijzingen naar 

voren gekomen dat gemeenten de gedragsregels niet naleven. Alle GR’s zeggen aan de hand 

van hun tariefstelling de integrale kosten door te berekenen. De aan de GR deelnemende 

gemeenten verstrekken ook geen gemeentelijke gegevens aan de GR. Net zoals bij particuliere 

marktpartijen worden klanten binnengehaald op basis van openbare bronnen als het 
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Handelsregister en de (lokale) media. 

 

Uit het onderzoek van ACM in openbare bronnen komt naar voren dat er geen ABB’s zijn 

genomen met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafval door de deelnemende gemeenten 

van de gemeenschappelijke regelingen. Desgevraagd hebben de GR’s dit bevestigd. In een 

aantal gevallen bleek dat men zelfs niet op de hoogte van de mogelijkheid om een ABB te 

nemen of wat dit in het licht van de Wet MenO inhoudt. 

 

Resultaten overheidsbedrijven 

Alle benaderde overheidsbedrijven houden zich bezig met de inzameling van bedrijfsafval. Bij 

twee bevraagde bedrijven ligt de omzet van bedrijfsafval tussen de 1% en 8% van hun totale 

omzet . Eén bedrijf behaalt met het inzamelen van bedrijfsafval een omzet van ruim 70%. 

 

Naast de inzameling van bedrijfsafval houden de overheidsbedrijven zich ook met andere 

activiteiten bezig. Ook hier lopen de activiteiten uiteen. Voorbeelden zijn veeg- en 

reinigingsdiensten en het beheer van de openbare ruimte.  

 

De ratioe om als overheidsbedrijf bedrijfsafval in te zamelen verschilt per geval. Lagere kosten 

voor de burgers, bijdragen aan het milieu (bijvoorbeeld door transportbewegingen in de stad te 

reduceren en recycling awareness), persoonlijk contact en het historisch aspect worden 

hiervoor  als redenen genoemd.  

 

Als grote concurrenten worden ook hier, naast enkele regionale partijen, de grote landelijke 

spelers genoemd; Sita en Van Gansewinkel. Verder wordt ook Dusseldorp als sterke concurrent 

gezien. 

 

Twee overheidsbedrijven maken geen gebruik van een gescheiden boekhouding. Beide 

bedrijven hebben echter wel een systeem in de administratie aangebracht zodat de kosten van 

huishoudelijk afval en bedrijfsafval apart worden geboekt. Zo worden de verschillende diensten 

per product per gemeente gescheiden. De aandeelhoudende gemeenten en een accountant 

zien daarop toe. Een andere bevraagde partij gebruikt een verdeelsleutelmodel, waar een 

bepaalde overhead overheen gaat, en waar dezelfde opslagpercentage voor zowel 

huishoudelijk als bedrijfsafval wordt gebruikt. Het derde overheidsbedrijf hanteert wel een 

gescheiden boekhouding. Bij de doorberekening van de kosten kijkt men naar het rato van het 

aantal productieve uren en voor wat betreft de overheadkosten wordt er een allocatiemethode 

aan de hand van meerdere verdeelsleutels gebruikt. De tariefstructuur is bij de 

overheidsbedrijven te vergelijken met de tariefstructuur van de GR’s. De tarieven hangen onder 

andere af van de soort container en de frequentie van lediging van de containers.  
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Op basis van het onderzoek zijn er geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen dat 

gemeenten de gedragsregels niet naleven. De bevraagde overheidsbedrijven gaven tijdens de 

gesprekken aan dat zij niet door de aandeelhoudende gemeenten worden bevoordeeld.  

 

Bij de overheidsbedrijven hebben de aandeelhoudende gemeenten geen ABB genomen. Eén 

van de aandeelhoudende gemeentes is op basis van self-assessment wel tot de constatering 

gekomen dat het overheidsbedrijf waarin men participeert, aan de gedragsregels van de Wet 

MenO voldoet.  

 

4.5 Conclusie 

Op basis van informatie afkomstig van marktpartijen en het onderzoek onder 9 GGO’s is het 

beeld naar voren gekomen dat de aard en omvang van de Wet MenO problematiek in de sector 

bedrijfsafval beperkt is. 

 

Over het algemeen zijn zowel private partijen als GGO’s goed op de hoogte van de 

gedragsregels van de Wet MenO, en hebben de GGO’s die we hebben bevraagd, de afgelopen 

jaren stappen genomen om aan deze gedragsregels te voldoen.  

 

De omvang van de problematiek moet ook worden afgezet tegen het relatieve belang van 

GGO’s op de markt voor inzameling van bedrijfsafval. Op één uitzondering na is bedrijfsafval 

een nevenactiviteit voor de 9 GGO’s die zich voornamelijk bezighouden met inzameling van 

huisvuil en andere activiteiten zoals beheer van de openbare ruimte; en is de behaalde omzet 

op deze markt beperkt. 

 

Uit gesprekken met marktpartijen en GGO’s die actief zijn in de branche, is verder gebleken dat 

een aantal gemeenten heeft besloten om de activiteiten op het gebied van bedrijfsafval af te 

stoten of te verminderen. Er lijkt op voorhand meer discussie over de rol van de overheid op 

deze deelmarkt dan in het geval van sportaccommodaties en parkeergarages. 

 

De afstoting van activiteiten op het gebied van bedrijfsafval heeft mogelijk ook te maken met de 

Vennootschapsbelasting (VPB) die vanaf 2016 door gemeenten en andere overheden 

vermoedelijk moet worden betaald over marktactiviteiten. Door deze verplichting moeten 

overheden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun 

ondernemingsactiviteiten maken. Deze nieuwe regel beoogt een einde te maken aan verboden 

staatssteun en daarmee de concurrentieverstoringen met private partijen te verhelpen.
40

 Met 

het oog op deze nieuwe wetgeving hebben GGO’s de afgelopen tijd al stappen gezet hun 

                                                      
40

 Zie http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/invoering-belastingplicht-

gemeenten.9356647.lynkx en http://www.loyensloeff.com/nl-

NL/Documents/Nieuws/Publicaties/Nieuwsbrieven/vpbplicht.pdf?_cldee=ZS5rZXJzc2VtYWtlcnNAd2VlcnQ

ubmw%3D&urlid=0 (Laatst bezocht 15-12-2014) 
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boekhouding te scheiden, voor zover dat al niet geval was. 

 

Uit de cases komt verder naar voren dat gemeenten over het algemeen óf een gescheiden 

boekhouding voeren óf ze kennen een systeem waarmee de gezamenlijke kosten en overhead 

worden toegerekend aan de wettelijke taken enerzijds en niet-wettelijke activiteiten anderzijds. 

Ook geven de 9 GGO’s aan dat de andere gedragsregels op een correcte manier nageleefd 

worden. 

 

In vergelijking met de sectorstudies sportaccommodaties en parkeergarages valt verder op dat 

partijen in slechts één van de 9 onderzochte gevallen een ABB hebben genomen. Een aantal 

GGO’s geven ook aan dat ze zich een dergelijk besluit niet zo goed kunnen voorstellen voor dit 

type activiteit.  

 

 


