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1 Inleiding en leeswijzer 

 
1. De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) ziet toe op de naleving van de Wet Markt en 

Overheid. De Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M&O)
1
 is op 1 juli 2012 in werking 

getreden, als onderdeel van de Mededingingswet (hierna: Mw). Het doel van de Wet M&O is 

“het creëren van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen enerzijds overheden die 

als aanbieder van goederen of diensten aan derden optreden en anderzijds particuliere 

ondernemingen”.  

 

2. Het uitgangspunt van de Wet M&O is dat overheidsorganisaties de vrijheid hebben om 

“economische activiteiten” te verrichten (en daarbij mogelijk met particuliere ondernemingen 

concurreren), maar dat ze zich daarbij wel aan een aantal gedragsregels moeten houden.  

 

3. ACM heeft, in het kader van de Wet M&O, twee signalen ontvangen over de handelwijze van 

het Commando Luchtstrijdkrachten (hierna: CLSK) dan wel de Defensie Materieel Organisatie 

(hierna: DMO), beide organisatieonderdelen van het Ministerie van Defensie
2
. 

 

4. De signalen zijn afkomstig van twee bedrijven die zijn gespecialiseerd in zogenaamde 

‘ferryvluchten’ (hierna: de bedrijven). Onder een ferryvlucht wordt verstaan het (ondersteunen 

bij het) overvliegen van een vliegtuig naar de bestemming die de koper van het vliegtuig wenst 

(hierna: ferryvlucht). 

 
5. De bedrijven hebben medio 2014 aan de Peruaanse marine een offerte uitgebracht voor het 

uitvoeren van een ferryvlucht van Nederland naar Peru van twee vliegtuigen die de Peruaanse 

marine heeft gekocht van DMO. De bedrijven stellen dat de Peruaanse marine de 

offertebesprekingen op enig moment heeft afgebroken en voor het uitvoeren van de 

ferryvlucht een overeenkomst is aangegaan met DMO. De bedrijven zijn ervan overtuigd dat 

DMO aan de Peruaanse marine niet de integrale kosten van die dienstverlening rondom de 

ferryvlucht in rekening heeft gebracht.  

 
6. ACM heeft naar aanleiding van deze signalen onderzocht of DMO bij de uitvoering van de 

ferryvlucht voor de Peruaanse Marine heeft gehandeld in overeenstemming met het bepaalde 

in artikel 25i Mw, namelijk de verplichting om de integrale kosten door te berekenen. 

 

                                                      
1 Hoofdstuk 4B Mededingingswet. 

2 Uit het onderzoek is ACM gebleken dat DMO het contract is aangegaan voor de dienstverlening in kwestie. Om die 

reden richt ACM zich in het vervolg van dit besluit tot DMO. 
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7. In dit besluit beschrijft ACM achtereenvolgens het wettelijk kader waarbinnen ACM tot dit 

besluit is gekomen (paragraaf 2), de door ACM gevolgde procedure (paragraaf 3), de 

relevante feiten (paragraaf 4), de toepasselijkheid van art. 25i Mw (paragraaf 5), de 

beoordeling van de feiten en omstandigheden (paragraaf 6), de zienswijze van de minister en 

de verwerking daarvan door ACM (paragraaf 7) en de conclusie die ACM daaraan verbindt 

(paragraaf 8). 

 

2 Wettelijk kader 

 

8. Op grond van art. 70c, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Mw kan ACM, ingeval van een 

overtreding van artikel 25i, eerste lid, Mw verklaren dat zij een overtreding heeft vastgesteld. 

 

9. Bij 'Besluit aanwijzing toezichthouders ACM’
3
 zijn de ambtenaren die werkzaam zijn bij ACM 

aangewezen als ambtenaren, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit 

Consument en Markt, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 

de Mededingingswet. 

 

10. De Wet M&O richt zich tot overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten. Om 

concurrentievervalsing met ondernemingen te voorkomen, dienen overheidsorganisaties die 

activiteiten ‘op de markt’ verrichten zich te houden aan vier gedragsregels zoals neergelegd in 

de Wet M&O. Deze gedragsregels omvatten de plicht tot integrale kostendoorberekening ex 

art. 25i, eerste lid, Mw, het verbod op bevoordeling ex art. 25j Mw, de plicht tot 

beschikbaarstelling gegevens ex art. 25k Mw en de plicht tot functiescheiding ex art. 25l Mw. 

 

11. In de artikelen 25h, 25i en 25j Mw zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen waarbij de Wet 

M&O niet van toepassing is. Deze uitzonderingsbepalingen zien zowel op de aard van het 

bestuursorgaan als op de aard van de verrichte activiteiten. 

 
12. In het Besluit markt en overheid (hierna: Besluit M&O)

4
 zijn, op grond van artikel 25m, eerste 

lid, Mw nadere regels gesteld over de toepassing van de plicht tot integrale 

kostendoorberekening (art. 25i, eerste lid, Mw) en het bevoordelingsverbod (ex art. 25j, eerste 

lid, Mw). De nadere regels over de plicht tot integrale kostendoorberekening gaan onder 

andere in op: 

a. de (soort van) goederen en diensten waarop de kostendoorberekening moet worden 

toegepast (aggregatieniveau in de activiteiten); 

                                                      
3 Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9716 

4 Besluit van 6 juni 2012, houdende regels voor overheden over de doorberekening van kosten en de toepassing van 

het bevoordelingsverbod. 
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b. de in aanmerking te nemen kostensoorten (operationele kosten, afschrijvings- en 

onderhoudskosten en vermogenskosten); 

c. de bron van de door te berekenen kosten (bijvoorbeeld: raming, realisatie). 

 
13. Om te kunnen vaststellen welke verplichtingen uit de Wet M&O in een concreet geval van 

toepassing zijn, dient achtereenvolgens: 

a. het bestuursorgaan in kwestie te worden gekwalificeerd; 

b. de verrichte activiteit te worden gekwalificeerd als economische activiteit; 

c. te worden vastgesteld dat geen van de wettelijke uitzonderingsbepalingen of de 

overgangstermijn van toepassing is. 

 

3 Procedure 

 
14. Op 11 en 13 oktober 2014 heeft ACM, in het kader van de Wet M&O, van twee bedrijven 

signalen ontvangen over de handelwijze van het CLSK dan wel DMO, beide 

organisatieonderdelen van het Ministerie van Defensie. 

 

15. Op 25 oktober 2014 respectievelijk 29 oktober 2014 hebben beide bedrijven, op verzoek van 

ACM, aan ACM schriftelijke informatie opgeleverd over de diensten en activiteiten waaruit de 

ferryvlucht bestaat, over de offerte die ieder van hen aan de Peruaanse marine heeft 

uitgebracht en over de gang van zaken van de offerteprocedure. Beide bedrijven hebben 

vervolgens hun informatie in een telefoongesprek met ACM nader toegelicht. 

 
16. In de periode oktober 2014 tot en met april 2015 heeft ACM diverse malen contact gehad met 

het CLSK en DMO over de dienstverlening met betrekking tot de ferryvlucht door het CLSK 

dan wel DMO aan de Peruaanse marine. Hieruit is ACM gebleken dat bij deze dienstverlening 

diverse partijen betrokken zijn. Deze partijen en hun betrokkenheden bij de ferryvlucht zijn
5
: 

 
a. Domeinen Roerende Zaken (hierna: DRZ), onderdeel van het Ministerie van Financiën. 

DRZ, vertegenwoordigd door DMO, heeft formeel de overeenkomst met de Peruaanse 

marine gesloten, waarin de dienstverlening met betrekking tot de ferryvlucht is 

vastgelegd. DRZ heeft aan de Peruaanse marine de contractueel overeengekomen 

vergoeding voor de verkoop van de vliegtuigen en de ferryvlucht gefactureerd. DRZ 

heeft de van Peru ontvangen vergoeding volledig doorbetaald aan DMO. 

                                                      
5 Verslag telefoongesprek met [Vertrouwelijk] (DMO) 30 april 2015. In deze openbare versie van het besluit zijn delen 

van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met 

vierkanten haken aangegeven. 



 

   

Besluit 

Openbaar 

 
6
/1

9
 

b. DMO heeft feitelijk de overeenkomst met de Peruaanse marine opgesteld, waaronder 

de raming van de kosten voor de ferryvlucht. DMO heeft de feitelijke dienstverlening 

met betrekking tot de ferryvlucht aan de Peruaanse marine verricht. DMO heeft de 

kosten voor deze dienstverlening gemaakt en geadministreerd en heeft hiervoor de 

contractueel overeengekomen vergoeding van DRZ ontvangen. Het verschil tussen de 

kosten en de opbrengsten van de ferryvlucht is ten gunste of ten laste van DMO 

gekomen. 

 

17. Op grond van het voorgaande concludeert ACM dat DMO de economische activiteit heeft 

verricht waarop dit besluit ziet en om deze reden richt ACM zich in dit besluit tot de minister 

van Defensie (hierna: de minister), als verantwoordelijk bestuursorgaan voor DMO. 

 

18. DMO heeft ACM inzicht gegeven in de samenstelling van haar dienstverlening aan de 

Peruaanse marine, in de kostenraming die ten grondslag ligt aan deze dienstverlening, in het 

contract dat de minister en de Peruaanse marine hebben gesloten, in het tarievenboek dat 

onderdelen van het Ministerie van Defensie hanteren bij het verrichten van diensten voor 

(andere) overheidsorganisaties of derden en in de financiële realisatie van de daadwerkelijk 

verrichte dienstverlening. In diverse besprekingen heeft DMO bovengenoemde schriftelijke 

informatie aan ACM toegelicht. 

 
19. ACM heeft de aldus verkregen informatie nader geanalyseerd om vast te stellen of de minister 

heeft gehandeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 25i Mw ACM heeft haar 

conclusie neergelegd in dit besluit.  

 
20. ACM heeft het resultaat van haar beoordeling neergelegd in een conceptbesluit. Op 1 mei 

2015 heeft ACM op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

aan de minister de mogelijkheid gegeven een zienswijze te geven op dit conceptbesluit. Op 

29 mei 2015 heeft de minister per brief een zienswijze aan ACM gestuurd. 

 
21. Op 3 juli 2015 heeft ACM één specifiek onderdeel uit de zienswijze van de minister per email 

voorgelegd aan de bedrijven, ter reactie. Op 10 respectievelijk 15 juli 2015 hebben de 

bedrijven aan ACM de gevraagde reactie toegestuurd. 

 
22. Op 16 september 2015 heeft de minister per email aangegeven af te zien van de mogelijkheid 

tot het geven van een (nadere) mondelinge zienswijze op het conceptbesluit van ACM. 
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4 Feiten 

 
23. Op 31 oktober 2014 heeft de Minister van Defensie de Tweede Kamer per brief als volgt 

geïnformeerd over de verkoop van twee Fokker-50s door de Staat der Nederlanden (hierna: 

de Staat) aan Peru: 

 

“Hiermee bericht ik u conform de motie Van den Doel c.s. (Kamerstuk 22 054, nr. 24 van 17 

december 1996) dat met Peru overeenstemming is bereikt over de verkoop van twee Fokker 

50 transportvliegtuigen. De verkoop omvat daarnaast een pakket reservedelen, testapparatuur 

en speciaal gereedschap. Het onderhoud, het verfschema en de vliegeropleiding zullen 

worden verzorgd door de Nederlandse industrie en de transfervlucht wordt ondersteund door 

het Nederlandse Ministerie van Defensie. De ondertekening staat voor begin november 

gepland.”
6
  

 

24. Op 4 november 2014 heeft DMO, namens de Staat, met Peru overeenstemming bereikt over 

de verkoop van beide vliegtuigen.
7
 

 

25. Bij de verkoop is overeengekomen dat DMO de beide vliegtuigen startklaar overdraagt aan de 

Peruaanse marine op vliegveld Lelystad. Dit omvat onder meer het (laten) uitvoeren van een 

zesjaarlijkse onderhoudsbeurt, het schilderen van de vliegtuigen in de kleuren van Peru en het 

voltanken van beide vliegtuigen. Bij de verkoop is tevens overeengekomen dat de Peruaanse 

marine zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ferryvlucht.
8
 De ferryvlucht van 

Nederland naar Peru duurt, gegeven de technische mogelijkheden van de vliegtuigen in 

kwestie, meerdere dagen en omvat diverse tussenlandingen.
9
 

 

26. De Peruaanse Marine heeft medio 2014 aan de bedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor 

de uitvoering van de ferryvlucht. Beide bedrijven hebben in augustus 2014 een offerte 

ingediend voor de uitvoering van de ferryvlucht. 

 

27. Op 9 en 13 oktober 2014 heeft de Peruaanse Marine aan beide bedrijven laten weten dat zij 

de door de bedrijven geoffreerde kosten voor de uitvoering van de ferryvlucht te hoog vindt en 

                                                      
6 Brief van 31 oktober 2014 met referentie: BS2014032294 

7 Contract van 4 november 2014 tussen enerzijds het Ministerie van Financiën, DRZ, vertegenwoordigd door DMO en 

anderzijds de Republiek Peru inzake de verkoop van twee Fokker 50 vliegtuigen. 

8 Contract van 4 november 2014 tussen enerzijds het Ministerie van Financiën, DRZ, vertegenwoordigd door DMO en 

anderzijds de Republiek Peru inzake de verkoop van twee Fokker 50 vliegtuigen, pag. 6. 

9 Gespreksverslag DMO 11 november 2014 
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daarom besloten heeft om de ferryvlucht zelf uit te voeren, met ondersteuning van DMO. 

Daarbij heeft de Peruaanse Marine DMO gevraagd de volgende diensten te leveren: 

• De inzet van twee piloten die uitsluitend als adviseur meevliegen en die de piloten van de 

Peruaanse Marine bijstaan tijdens de uitvoering van de ferryvlucht. 

• Het verrichten van alle betalingen tijdens de ferryvlucht voor de kosten die worden 

gemaakt.
10

 

 

28. DMO is met de Peruaanse Marine voor de ondersteuning van de ferryvlucht een vaste prijs 

van EUR 60.000 overeengekomen.
11

 De eerder overeengekomen verkoopprijs van de beide 

vliegtuigen is met dit bedrag verhoogd. Dit betreft een vaste prijs. Er vindt dus geen 

nacalculatie achteraf plaats.  

 

29. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan een interne kostenraming van DMO, waarbij kosten zijn 

geraamd voor de volgende activiteiten: één piloot per vliegtuig, hotel- en verblijfkosten, tickets 

terugvlucht, handling, catering, de-icing, overflight-/landing permits,  

landing/parking, brandstof en gebruik Ground Power Unit (GPU).
12

 In de overeenkomst zijn 

niet de opsomming van de afzonderlijke activiteiten en de daarvoor geraamde bedragen 

opgenomen.
13

 

 
30. De ferryvlucht heeft plaatsgevonden op 17 tot en met 20 november 2014. 

 

31. In de periode december 2014 – februari 2015 heeft ACM onderzocht welke kosten DMO 

daadwerkelijk heeft gemaakt bij de ondersteuning van de ferryvlucht. In onderstaande tabel 

zijn zowel de door DMO geraamde als gerealiseerde kosten, per component, opgenomen (alle 

bedragen in EUR):
14

 

 

Werkzaamheden Raming  Realisatie  

Personeelskosten (piloten) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Terugvlucht [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Hotelkosten [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Handling [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

GPU [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

                                                      
10 Gespreksverslag DMO 11 november 2014 

11 E-mail van [Vertrouwelijk] (DMO) d.d. 28-01-2015 

12 Gespreksverslag DMO 11 november 2014 

13 Contract van 4 november 2014 tussen het Ministerie van Financiën en de Republiek Peru inzake de verkoop van 

twee Fokker 50 vliegtuigen 

14 E-mails van [Vertrouwelijk] (DMO) d.d. 21 januari 2015 en 16 februari 2015. 
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Landings/ATC/Navigatie/Parkeer [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Subtotaal Handling/GPU/Landings, etc. [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Catering [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Overflight-/landing permits [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De-icing [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Brandstof [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Subtotaal [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Opslag voor risico en/of winst [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Risico-/winstopslag als % van subtotaal [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 60.000 65.509 

 
32. ACM stelt vast dat de werkelijke, totale kosten EUR 5.509 hoger zijn dan de geraamde, totale 

kosten. Op verzoek van ACM heeft DMO de geraamde en gerealiseerde kosten, waaronder 

eventuele verschillen tussen beide, toegelicht.
15

 Hieruit is het volgende gebleken: 

 
33. Het overgrote deel van de gerealiseerde kosten, behalve de personeelskosten, is aan DMO in 

rekening gebracht door het bedrijf Fliteline, dat diverse werkzaamheden (bijtanken, catering, 

formele procedures, et cetera) op de tussenliggende luchthavens en in de doorkruiste 

luchtruimen heeft verzorgd. DMO heeft aan ACM bevestigd dat alle facturen, declaraties en 

andere relevante kostenposten in het realisatieoverzicht zijn verwerkt. 

 
34. Door vergelijking van de raming en de realisatie van DMO met de offertes van de beide 

bedrijven heeft ACM geen indicatie gekregen dat in de gegevens van DMO kostenposten 

ontbreken. 

 

35. DMO heeft de personeelskosten die zijn opgenomen in de raming geschat op basis van 

eerdere ervaringen.
16

 Hierbij is DMO, vermoedelijk, uitgegaan van een uurtarief dat uitsluitend 

het brutoloon van een piloot omvat en van een aantal inzetbare uren dat gelijkstaat aan het 

aantal contracturen. De werkelijke, gerealiseerde personeelskosten die aan de ferryvlucht zijn 

toegerekend, zijn gebaseerd op het uurtarief voor een piloot
17

 dat staat vermeld in het 

Tarievenboek Commando Luchtstrijdkrachten 2014 (hierna: CLSK Tarievenboek 2014)
18

. In 

dit tarievenboek zijn voor uiteenlopende kostenposten normbedragen opgenomen. In dit 

                                                      
15 E-mails van [Vertrouwelijk] (DMO) d.d. 21 januari 2015 en 16 februari 2015 

16 Bron: gespreksverslag DMO 11 november 2014 

17 Functieniveau Luitenant-Kolonel, inzet voor opdrachtgeven in de categorie “niet NATO en niet Nederlands” (tabel 

3.5.4. CLSK Handboek 2014) 

18 De tarieven in dit tarievenboek worden gebruikt voor de verrekening van dienstverlening door organisatie-onderdelen 

van Defensie aan elkaar of aan derden. 
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tarievenboek worden integrale uurtarieven berekend op basis van personele en bijkomende 

kosten en wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk inzetbare uren per functieniveau. 

 
36. DMO heeft toegelicht dat de kosten van de terugvlucht hoger zijn dan geraamd aangezien de 

tickets ad hoc zijn aangeschaft. 

 

37. De werkelijke kosten voor ‘handling’ omvat ook componenten als 

‘Landings/ATC/Navigatie/Parkeer’ en ‘GPU’. Uit de omschrijvingen van de nota’s is (voor 

ACM) niet direct op te maken welke activiteit(en) het exact betreft. 

 
38. De kosten voor ‘Overflight-/landing permits’ zijn niet in rekening gebracht bij DMO maar 

rechtstreeks bij de Peruaanse marine, omdat de vliegtuigen hebben gevlogen met Peruaanse 

registratie. 

 
39. De geraamde kosten voor ‘de-icing’ hebben zich niet voorgedaan, aangezien de-icing afhangt 

van de weersomstandigheden en tijdens deze ferryvlucht niet nodig is gebleken. 

 

40. De werkelijke kosten voor de catering (EUR [vertrouwelijk]) liggen ruim boven de raming (EUR 

[vertrouwelijk] euro). Volgens DMO is dit deels veroorzaakt doordat de Peruaanse marine 11 

mensen méér (dan de geplande vier mensen) heeft laten meevliegen dan vooraf gepland, 

voor wie DMO de catering heeft verzorgd. 

 

41. Uit de analyse van de brandstofkosten blijkt dat de werkelijk verbruikte hoeveelheid brandstof 

vrijwel overeen komt met de geraamde hoeveelheid
19

. Door een minder gunstige dollarkoers 

ten tijde van de realisatie ten opzichte van de raming
20

, zijn de werkelijke kosten iets hoger 

dan geraamd. 

5 Toepasselijkheid art. 25i Mw 

 

a. Bestuursorgaan 

42. Artikel 25i, eerste lid, Mw is enkel van toepassing voor zover het betreffende bestuursorgaan 

een economische activiteit verricht. De minister is een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1, 

eerste lid, sub a Awb. De minister is verantwoordelijk voor de overeengekomen prijs met Peru 

voor de dienstverlening door DMO. Dit betekent dat de Wet M&O op de minister van 

toepassing is. 

 

                                                      
19 Gerealiseerd: 9.348 gallons; geraamd: 9.490 gallons. 

20 Koers EUR/$: 1,3333 (raming) vs. 1,252 (realisatie)  
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b. Economische activiteit 

43. Om te bepalen of de dienstverlening met betrekking tot de ferryvlucht is te kwalificeren als 

economische activiteit, moet worden aangesloten bij de Europese jurisprudentie ten aanzien 

van het begrip “economische activiteit”
21

.  

 

44. Volgens vaste jurisprudentie is een economische activiteit “elke activiteit die bestaat in het 

aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt”.
22

 Volgens deze jurisprudentie 

is het mogelijk dat een overheidsorganisatie zowel economische, als niet economische 

activiteiten verricht.
23

  

 

45. Voor het vaststellen of een bestuursorgaan een economische activiteit verricht, is de aard van 

de activiteit bepalend.
24

 Uit jurisprudentie blijkt dat in dit kader onder meer van belang is wat 

het doel is waarmee de activiteiten worden verricht en aan welke regels de activiteiten zijn 

onderworpen.
25

 Als het gaat om activiteiten die door bestuursorganen worden verricht, dient 

volgens jurisprudentie onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin het 

bestuursorgaan handelt in de uitoefening van overheidsgezag en de situatie waarin 

economische activiteiten worden verricht, bestaande uit het aanbieden van goederen en 

diensten op de markt.
26

 Voor zover bestuursorganen handelen in de uitoefening van 

overheidsgezag, verrichten zij in beginsel geen economische activiteit. 

 
46. Voor zover een overheidsinstantie een economische activiteit verricht die van de uitoefening 

van haar bevoegdheden van overheidsgezag gezag kan worden losgekoppeld, handelt die 

instantie, wat deze activiteit betreft, als onderneming. Bij een economische activiteit die niet 

van de uitoefening van haar bevoegdheden van overheidsgezag kan worden gescheiden, 

hangen alle activiteiten die deze instantie verricht samen met de uitoefening van deze 

bevoegdheden.
27

 

 

47. Een leidend beginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent het 

ondernemingsbegrip en het begrip economische activiteit is of het gaat om activiteiten die ook 

door particuliere ondernemingen op een markt en in concurrentie kunnen worden verricht, 

                                                      
21 Kamerstukken II, 2007/2008, 31 354, nr. 3 p. 30-31. 

22 O.a. C-113/07 SELEX Sistemi Itegrati SpA, r.o. 69. 

23 C-82/01 P, Aeroports de Paris, r.o. 74. 

24 C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH r.o. 19. 

25 Idem, r.o. 30. 

26 C-343/95, Diego Cali & Figli Srl, r.o. 16. 

2712 juli 2012, Compass-Datenbank GmbH, C 138/11, r.o. 38 en 26 maart 2009, SELEX Sistemi Integrati SpA, C-

113/07, r.o. 
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zodat de overheidsorganisatie in kwestie daarmee, feitelijk of potentieel, in concurrentie treedt 

of zou kunnen treden.
28

 

 

48. In het kader van deze analyse moet de vraag worden beantwoord of de dienstverlening door 

DMO behoort tot de uitoefening van bevoegdheden van overheidsgezag dan wel moet worden 

beschouwd als economische activiteit. Zoals hierboven aangegeven, is volgens staande 

jurisprudentie de aard van de activiteit bepalend, waarbij onder meer wordt gekeken naar het 

doel waarmee de activiteit wordt uitgevoerd en de regels waaraan de activiteit is 

onderworpen.  

 

49. De ondersteuning van de ferryvlucht is geen exclusieve overheidstaak die bij of krachtens wet 

aan de minister, aan DMO of aan andere dienstonderdelen van het Ministerie van Defensie of 

het Ministerie van Financiën is opgedragen. De ondersteuning van ferryvluchten wordt in de 

praktijk ook door particuliere ondernemingen verricht. Een van de bedrijven heeft laten weten 

dat het reeds diverse keren vliegtuigen, die zijn verkocht door het Ministerie van Financiën, 

heeft overgevlogen naar de bestemming van de koper. 

 

50. Gelet op bovenstaande verricht de minister naar het oordeel van ACM met het ondersteunen 

van de ferryvlucht een economische activiteit. 

 

c. Uitzonderingsbepalingen 

51. Aan ACM is niet gebleken dat een of meer van de uitzonderingsbepalingen ex. art. 25h en 25i, 

tweede lid, Mw van toepassing is/zijn. 

 

d. Conclusie 

52. Op grond van het voorgaande concludeert ACM dat voor de dienstverlening door DMO de 

plicht tot integrale kostendoorberekening zoals neergelegd in art. 25i, eerste lid, Mw, op de 

minister van toepassing is. 

 

6 Beoordeling 

 
53. Een overheid kan voor de berekening van de integrale kosten een aggregatieniveau kiezen 

dat verschillende goederen en diensten omvat, voor zover zij eenzelfde markt betreffen.
29

 Wat 

de ferryvlucht betreft heeft DMO benadrukt dat deze ferryvlucht voor DMO een incidentele 

                                                      
28 Zie hiertoe bijvoorbeeld zaak C-244/94, FFSA, C-115-/97-117/97, Brentjes Handelsonderneming B.V. of C-41/90 

Höfner/Elser. 

29 Besluit M&O, Nota van toelichting, paragraaf 3.3 ‘Aggregatieniveau bij kostendoorberekening’ 
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activiteit vormt en dat DMO deze ferryvlucht, financieel en beheersmatig, als afzonderlijk 

project beziet. ACM vindt in de informatie die DMO heeft opgeleverd geen aanleiding om het 

aggregatieniveau hoger te leggen dan de ferryvlucht zelf. Dit betekent dat ACM de 

doorberekening van de integrale kosten voor deze individuele ferryvlucht zal toetsen. 

 

54. Op grond van het Besluit M&O zijn de door te berekenen integrale kosten niet per definitie de 

werkelijke, dus gerealiseerde, kosten. Ook een realistische raming kan de basis vormen voor 

de integrale kosten, zelfs als de latere realisatie hiervan blijkt af te wijken.
30

 In deze zaak heeft 

ACM zich geconcentreerd op de kostenraming, omdat deze de basis is voor de overeenkomst 

met de Peruaanse marine en omdat er geen nacalculatie plaatsvindt. ACM heeft de realisatie 

gebruikt om vast te stellen of de raming realistisch is (geweest). 

 
55. Naar het oordeel van ACM is de raming van de post personeelskosten te laag vastgesteld 

(raming: EUR [vertrouwelijk]; realisatie: EUR [vertrouwelijk]; verschil ca. EUR [vertrouwelijk]). 

Het verschil tussen de realisatie en de raming wordt veroorzaakt door het gebruik van een 

onjuist uurtarief in de raming. ACM stelt vast dat de realisatie is gebaseerd op een integraal 

uurtarief (inclusief opslag voor huisvestingskosten, automatiseringskosten en overige 

overheadkosten en rekening houdend met daadwerkelijk inzetbare uren
31

), terwijl de raming is 

gebaseerd op een uurtarief waarin genoemde elementen niet zijn verwerkt.  

 
56. Ook bij de (gezamenlijke) kostenposten Handling, Catering, Landings/ATC/Navigatie/Parkeer, 

GPU is ACM, gezien het verschil tussen raming en realisatie en gezien de toelichting door 

DMO, van mening dat deze in redelijkheid hoger hadden moeten zijn geraamd. De verschillen 

die zich bij deze posten voordoen tussen raming en realisatie zijn, naar hun aard, naar de 

mening van ACM niet volledig als risico’s te bestempelen en zouden daarmee niet volledig 

onder de risico-opslag moeten vallen. 

 

Conclusie 

 
57. Naar het oordeel van ACM heeft de minister voor de dienstverlening door DMO met 

betrekking tot de ferryvlucht een bedrag van tenminste EUR [vertrouwelijk] ten onrechte niet in 

rekening gebracht bij de Peruaanse marine.  

 
58. ACM concludeert derhalve dat de minister bij de dienstverlening door DMO met betrekking tot 

de ferryvlucht voor de Peruaanse marine de verplichting tot doorberekening van ten minste de 

integrale kosten niet heeft nageleefd en daarmee art. 25i Mw overtreedt. 

                                                      
30 Besluit M&O, Nota van toelichting, paragraaf 3.2 ‘Bedrijfseconomische principes’ 

31 ACM heeft niet zelf de berekening van de tarieven in het CLSK Tarievenboek 2014 integraal beoordeeld, maar de 

uitgangspunten en berekeningswijze die zijn gehanteerd komen ACM voldoende overtuigend voor.  
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7 Zienswijze minister en reactie ACM 

 
59. In de zienswijze zegt de minister zich niet te kunnen vinden in het standpunt van ACM en 

noemt hiervoor vijf redenen: 

a. de bedrijven zijn niet geraakt door de dienstverlening die DMO heeft verricht; 

b. de dienstverlening die DMO heeft verricht is niet aan te merken als economische activiteit 

en valt daardoor buiten de reikwijdte van de Wet M&O; 

c. de dienstverlening die DMO heeft verricht is niet aangeboden in Nederland c.q. op de 

Nederlandse markt en valt ook om die reden buiten de reikwijdte van de Wet M&O; 

d. als de Wet M&O al van toepassing is, valt de dienstverlening die DMO heeft verricht 

onder de uitzondering die is genoemd in artikel 25h, tweede lid, Mw; 

e. als de Wet M&O al van toepassing is en de dienstverlening die DMO heeft verricht niet 

valt onder de uitzondering die is genoemd in artikel 25h, tweede lid, Mw, is artikel 25i Mw 

onjuist toegepast. 

 

In onderstaande randnummers beschrijft ACM elk van de door de minister genoemde 

redenen, de reactie van ACM daarop en de consequentie voor het besluit. 

 

ad a. ‘De bedrijven zijn niet geraakt door de dienstverlening van DMO’ 

60. De minister beschrijft in de zienswijze dat de Fokker-50 toestellen die in november 2014 naar 

Peru zijn overgevlogen, zogeheten ‘U.S.-Origin Defense Articles’ bevatten. Op grond van 

Amerikaanse wetgeving is voor de overdracht van dergelijke artikelen aan derde partijen
32

, in 

dit geval de Peruaanse marine, toestemming van de Amerikaanse autoriteiten vereist. De 

minister beschrijft dat DMO deze toestemming heeft ontvangen, onder de voorwaarde dat 

derden (bedoeld: anders dan DMO of de Peruaanse marine) niet in aanraking zouden komen 

met bedoelde artikelen. De minister stelt dat de Amerikaanse autoriteiten in de regel alleen 

toestemming tot een Third Party Transfer geven aan bevriende overheden en autoriteiten en 

dat aanvragen door “ ‘onbekende’ (private) partijen” in de regel worden afgewezen. 

 

61. De minister acht het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse autoriteiten een eventuele aanvraag 

voor een Third Party Transfer voor of door (een van) de bedrijven zouden hebben 

toegewezen, althans binnen het krappe tijdschema dat voor de ferryvlucht gold zouden 

hebben toegewezen. De minister verwijst hierbij naar procedures zoals beschreven door het 

Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 
62. Op grond van het bovenstaande concludeert de minister dat de bedrijven de ferryvlucht naar 

alle waarschijnlijkheid niet hadden kunnen uitvoeren of ondersteunen. Om deze reden kan, 

                                                      
32 Dit wordt een Third Party Transfer genoemd. 
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naar het oordeel van de minister, de dienstverlening van DMO geen marktverstorend effect 

hebben gehad en komt aan de bedrijven geen beroep op de Wet M&O toe. 

 

Reactie ACM 
63. ACM is van mening dat de vraag of de bedrijven (kunnen) zijn geraakt door de dienstverlening 

van DMO, zoals de minister stelt, niet relevant is voor de beoordeling in het kader van de Wet 

M&O, omdat deze vraag geen onderdeel vormt van de norm(en) die de Wet M&O stelt. 

 
64. Ten overvloede heeft ACM echter dit element in de zienswijze voorgelegd aan de beide 

bedrijven. Beide bedrijven zeggen bekend te zijn met de procedures van de Amerikaanse 

autoriteiten en beide bedrijven geven aan in het recente verleden reeds diverse malen te 

hebben gevlogen met verschillende typen (militaire) vliegtuigen van het CLSK, (onder andere) 

in opdracht van of in samenwerking met het CLSK. In tenminste enkele gevallen waren 

bedoelde vliegtuigen ook uitgerust met artikelen
33

, die ook aanwezig waren in de Fokker-50’s 

die naar Peru zijn overgevlogen. 

 

65. Bovendien constateert ACM dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in de 

eerder aangehaalde procedures spreekt over ‘restrictive policy with regard to third party 

transfers to private entities’ en over ‘exceptions to this general policy of denial may be 

considered on a case-by-case basis’. Uit deze passages, in combinatie met de constatering 

dat beide bedrijven reeds eerder vergelijkbare dienstverlening hebben geleverd, kan naar het 

oordeel van ACM niet worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat (een van) beide 

bedrijven geen toestemming van de Amerikaanse autoriteiten zou(den) hebben gekregen, 

zoals de minister stelt. 

 

ad b. ‘De dienstverlening die DMO heeft verricht is geen economische activiteit’ 
66. De minister stelt dat: 

- de door DMO verrichte dienstverlening behoort tot het ‘overheidsprerogatief’, 

- de ferryvlucht vanwege het meevliegen van militair personeel en materieel geen reguliere 

(civiele) vlucht betrof maar een militaire, 

- de door DMO verrichte ondersteuning past binnen de internationale militaire 

samenwerking (met Peru),  

- de ferryvlucht samenhangt met de verkoop van overtollig militair materieel, 

- de dienstverlening op incidentele basis is verleend. 

Op basis van dit samenstel van elementen concludeert de minister dat de ferryvlucht niet te 

typeren is als een economische activiteit, waardoor de Wet M&O niet van toepassing is. 

 

                                                      
33 Significant Military Equipment (SME) 
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Reactie ACM 

67. ACM constateert dat voor de dienstverlening rondom de ferryvlucht offertes zijn aangevraagd 

bij beide bedrijven en dat beide bedrijven in het verleden vergelijkbare diensten hebben 

geleverd. Naar het oordeel van ACM is hierdoor geen sprake van een overheidsprerogatief, 

zoals de minister stelt.  

 

68. Ook de stellingname van de minister dat de ferryvlucht een militaire en geen reguliere (civiele) 

vlucht betreft, kan ACM niet volgen. Nu een dergelijke vlucht ook door particuliere aanbieders 

wordt uitgevoerd, ziet ACM geen reden om de ferryvlucht als militaire vlucht te beschouwen of 

te bezien binnen het kader van internationale militaire samenwerking met Peru. 

 
69. Gedurende het onderzoek door ACM van deze casus heeft DMO aangegeven dat de 

ferryvlucht juist los moet worden gezien van de verkoop van de vliegtuigen zelf. In het contract 

met de Peruaanse marine is dit vastgelegd door de verantwoordelijkheid voor de ferryvlucht te 

leggen bij de Peruaanse marine.
34

 

 
70. Tenslotte merkt ACM op dat het incidentele karakter van de ferryvlucht, indien hiervan al 

sprake is, niet relevant is voor de vraag of de ferryvlucht is aan te merken als economische 

activiteit. 

 
ad c. ‘De dienstverlening van DMO vond plaats buiten Nederland c.q. buiten de Nederlandse markt’ 

71. De minister stelt dat de ‘territoriale werkingssfeer’ van de Wet M&O, als onderdeel van de Mw, 

beperkt is tot Nederlands grondgebied. Vervolgens concludeert de minister dat de 

dienstverlening rondom de ferryvlucht buiten het Nederlands grondgebied is verricht. 

Bovendien is de minister van oordeel dat DMO met de ondersteuning van de ferryvlucht niet 

alleen heeft geconcurreerd met de beide (Nederlandse) bedrijven, maar ook met potentiële 

buitenlandse aanbieders (bedrijven of overheden), omdat ‘ook buitenlandse partijen de 

Fokker-50 toestellen gebruiken’. Dit laatste maakt, naar het oordeel van de minister, dat deze 

markt niet ‘een puur nationale markt’ is. En aangezien de Wet M&O beoogt de 

concurrentieverhoudingen op de Nederlandse markt te waarborgen, is de wet op deze casus 

niet van toepassing, aldus de minister. 

 

Reactie ACM 

72. Naar het oordeel van ACM is uitsluitend relevant dat de Wet M&O zich richt tot Nederlandse 

bestuursorganen die economische activiteiten verrichten. Dat, in dit geval, de activiteiten 

feitelijk (deels) buiten Nederlands grondgebied plaatsvinden doet aan de toepasselijkheid van 

de Wet M&O niet af. 

                                                      
34 Clause 13.2 en 13.4 van de verkoopovereenkomst 
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ad d. ‘De dienstverlening door DMO valt onder de uitzondering ex artikel 25h, tweede lid, Mw’ 

73. De minister is van oordeel dat de dienstverlening die DMO aan de Peruaanse marine heeft 

verricht valt onder de uitzondering als beschreven in artikel 25h, tweede lid, Mw aangezien ‘de 

verleende dienst is bestemd voor de publieke taak van de Peruviaanse overheid’. De minister 

zegt te erkennen dat buitenlandse overheden ‘strikt genomen’ geen bestuursorganen of 

overheidsbedrijven zijn, waarover tekst van de uitzondering spreekt, maar de minister acht de 

uitzondering desondanks van toepassing op deze casus. 

 

Reactie ACM 

74. ACM is van oordeel dat een buitenlandse overheid niet ‘strikt genomen’ maar in het geheel 

geen bestuursorgaan of overheidsbedrijf is zoals bedoeld in de uitzondering van artikel 25h, 

tweede lid, Mw. Om die reden valt, naar het oordeel van ACM, de dienstverlening van DMO 

met betrekking tot de ferryvlucht niet onder deze uitzondering. 

 

ad e. ‘ACM heeft artikel 25i Mw onjuist toegepast’ 

75. De minister stelt dat ACM, bij de constatering dat de minister niet de integrale kosten van de 

dienstverlening heeft doorberekend aan de Peruaanse marine, uitsluitend heeft gekeken naar 

de post ‘personeelskosten’. De minister vindt dit onjuist omdat een eventuele overschrijding 

van de post ‘personeelskosten’ zou kunnen worden gecompenseerd doordat andere 

kostenposten lager uitvallen dan geraamd of door een grotere winstmarge te rekenen. De 

minister pleit er daarom voor ‘te kijken naar de totale prijs voor de verleende ondersteuning’.  

 

76. De minister stelt dat de in rekening gebrachte totaalprijs ‘geen onrealistische kostenraming is 

geweest’. De minister baseert dit op (1) het feit dat de werkelijke kosten minder dan 10% 

boven de raming liggen, (2) het internationale ‘gebruik’ tussen landen om geen nacalculatie 

toe te passen en (3) de veronderstelling dat (ook) een marktpartij bereid was geweest de 

totaalprijs ondanks tegenvallende kosten te aanvaarden, omdat men het ‘verlies’ op deze 

opdracht wellicht had kunnen compenseren met andere diensten die tot dezelfde markt 

behoren. 

 

Reactie ACM 
77. Zoals opgemerkt in randnummer 54 kunnen de door te berekenen, integrale kosten zowel 

vooraf als achteraf worden vastgesteld. Bij berekening vooraf hanteert het bestuursorgaan 

een voorcalculatorische kostprijs, die is gebaseerd op een realistische raming van de kosten. 

Bij berekening achteraf wordt een nacalculatie uitgevoerd. De laatste situatie is in deze casus 

niet aan de orde aangezien DMO en de Peruaanse marine voor de verkoop van de vliegtuigen 

en de ferryvlucht een vooraf vastgestelde vergoeding zijn overeengekomen. ACM heeft 
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beoordeeld of de totaalprijs die DMO voor de ferryvlucht in rekening heeft gebracht is 

gebaseerd op een realistische raming van de totale kosten. 

 

78. ACM is van oordeel dat de totale kostenraming die de basis is geweest voor de vaste 

totaalprijs die DMO en de Peruaanse marine zijn overeengekomen, in redelijkheid hoger had 

moeten zijn, gezien de realisatie. Zoals verwoord in de randnummers 55 en 56 betreft dit niet 

uitsluitend de personeelskosten, maar ook diverse andere operationele kosten. 

 

79. De argumentatie die de minister aanvoert voor de stelling dat de in rekening gebrachte 

totaalprijs ‘geen onrealistische kostenraming is geweest’, deelt ACM niet. Indien het al 

gebruikelijk zou zijn tussen landen om geen nacalculatie toe te passen, mag een dergelijk 

‘gebruik’ er niet toe leiden dat een wettelijke norm wordt overtreden. Bovendien ligt bij het 

gebruik van een vaste prijs, dus zonder nacalculatie, in de rede om juist ruimere ‘marges’ te 

hanteren bij de verschillende elementen van de dienstverlening.  

 
80. Tenslotte vindt ACM de veronderstelling van de minister dat een marktpartij wellicht bereid 

was geweest deze totaalprijs te hanteren omdat zij een eventueel verlies op deze opdracht 

had kunnen compenseren met andere diensten die tot dezelfde markt behoren, niet relevant 

en niet consistent met de eerdere stellingname van de minister dat deze dienstverlening moet 

worden beschouwd als incidentele opdracht voor DMO. Ook gedurende het onderzoek van 

ACM heeft DMO bij herhaling bevestigd dat de dienstverlening rondom de ferryvlucht is te 

beschouwen als een op zichzelf staande activiteit. Dat betekent dat voor DMO het 

aggregatieniveau voor de kostendoorberekening ligt op het niveau van de afzonderlijke 

opdracht en dat van compensatiemogelijkheden door andere opdrachten geen sprake kan 

zijn. 

 
Conclusie 

 

81. Naar het oordeel van ACM heeft de minister voor de dienstverlening door DMO met 

betrekking tot de ferryvlucht een bedrag van tenminste EUR [vertrouwelijk] ten onrechte niet in 

rekening gebracht bij de Peruaanse marine.  

 
82. ACM concludeert derhalve dat de minister bij de dienstverlening door DMO met betrekking tot 

de ferryvlucht voor de Peruaanse marine de verplichting tot doorberekening van ten minste de 

integrale kosten niet heeft nageleefd en daarmee art. 25i Mw overtreedt. 
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8 Besluit 

 
83. Op grond van artikel 70c, aanhef en onderdeel a, Mededingingswet verklaart ACM dat de 

Minister van Defensie artikel 25i, eerste lid, Mededingingswet heeft overtreden bij de 

dienstverlening aan de Peruaanse marine ter ondersteuning van de ferryvlucht die heeft 

plaatsgevonden van 17 tot en met 20 november 2014, doordat hij niet de integrale kosten van 

deze dienstverlening heeft doorberekend. 

 

Datum: 29 oktober 2015 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

 

w.g. M. Denkers, BA Msc. MBA  

Directeur Directie Mededinging  

 

 

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

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag.  

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 

 

 

 


