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6 december 2016 

 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op de bezwaren van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis tegen het besluit van de 
Autoriteit Consument en Markt van 6 juli 2016 

1 Samenvatting 

1. Bij besluit van 6 juli 2016, met kenmerk ACM/DM/2016/203986, heeft de Autoriteit 
Consument en Markt (hierna: ACM) geoordeeld dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Hellevoetsluis (hierna: het college) artikel 25i van de 
Mededingingswet (hierna: Mw) heeft overtreden. Tegen dit besluit heeft het college op  
12 augustus 2016 bezwaar gemaakt. ACM verklaart de bezwaren van het college 
gedeeltelijk gegrond. 

2 Leeswijzer 

2. In hoofdstuk 3 van dit besluit op bezwaar wordt het verloop van de bezwaarprocedure 
geschetst. Hoofdstuk 4 bevat een weergave van het bestreden besluit en hoofdstuk 5 bevat 
het overzicht van de bezwaren van het college. In hoofdstuk 6 gaat ACM vervolgens in op 
het standpunt van signaalverstrekkers in deze procedure. 
 

3. Naar aanleiding van de bezwaargronden zal ACM, in hoofdstuk 7, eerst haar standpunt 
toelichten over de toerekening van kosten van de haveninfrastructuur in paragraaf 7.1. In dit 
verband dient te worden opgemerkt dat het college niet betwist dat de Wet M&O van 
toepassing is op het onderhavige geval, zodat hierop in dit besluit niet nader wordt 
ingegaan. In paragraaf 7.2. zal ACM in gaan op de waardering van water en in paragraaf 
7.3. zal ACM haar standpunt over de berekening van de integrale kosten toelichten. In 
paragraaf 7.4 wordt de conclusie weergegeven en hoofdstuk 8 bevat het dictum. 
 

4. Voor het toepasselijke juridisch kader verwijst ACM naar de bijlage bij dit besluit. 

3 Verloop van de procedure 

5. De Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M&O) is op 1 juli 2012 in werking getreden als 
onderdeel van de Mw. 

 
6. ACM heeft bij besluit 6 juli 20161 (hierna: het bestreden besluit) vastgesteld dat de Wet 

M&O is overtreden door het college. 
 

                                                        
1 Kenmerk ACM/DM/2016/203986. 

http://www.acm.nl/


 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tegen dit besluit heeft het college op 12 augustus 2016 pro forma bezwaar ingediend en om 
uitstel verzocht voor het aanvullen van de gronden tot 15 september 2016.  

8. Bij brief van 22 september 2016 hebben signaalverstrekkers, Holding Arie de Boom B.V. en 
Marina Hellevoetsluis, ACM laten weten te willen deelnemen aan de bezwaarprocedure als 
(derde-)belanghebbenden. Op 15 september 2016 heeft het college de gronden van 
bezwaar aangevuld. 
 

9. ACM heeft op 30 september 2016 signaalverstrekkers laten weten dat zij voorlopig worden 
toegelaten tot de bezwaarprocedure als derde-belanghebbenden. 

10. Op 18 oktober 2016 heeft een hoorzitting ten kantore van ACM plaatsgevonden waarbij het 
college en signaalverstrekkers hun standpunten hebben toegelicht. 
 

11. Naar aanleiding van de hoorzitting heeft ACM bij brief van 19 oktober 2016 extra vragen 
gesteld aan het college. Op 2 november 2016 hebben signaalverstrekkers van de 
gelegenheid gebruik gemaakt een schriftelijke reactie kenbaar te maken op de antwoorden 
van het college. Naar aanleiding hiervan heeft ACM op 10 november 2016 het college 
nogmaals in de gelegenheid gesteld om aantal kwesties nader te verduidelijken. Bij brief van 
17 november 2016 heeft het college van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 
Signaalverstrekkers hebben op 23 november 2016 van de gelegenheid gebruik gemaakt 
schriftelijk te reageren op deze brief. 
 

12. Van de hoorzitting werd een verslag gemaakt dat op 22 november 2016 aan het college en 
signaalverstrekkers is toegestuurd. 
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4 Het bestreden besluit  

13. De ACM ziet toe op de naleving van de Wet M&O. De Wet M&O is op 1 juli 2012 in werking 
getreden, als onderdeel van de Mw.2 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.”3 

 
14. 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 specifieke (gedrags)regels 
moeten houden. 
 

15. Op 1 juli 2014 heeft ACM in het kader van de Wet M&O een signaal ontvangen over de 
exploitatie van een jachthaven in Hellevoetsluis door het college. In het signaal is 

                                                        
2 Hoofdstuk 4B Mededingingswet. 
3 Kamerstukken II, 28050, 2001-2002, nr. 3. 
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aangegeven dat het college lage tarieven hanteert voor de ligplaatsen die hij exploiteert. Er 
zou sprake zijn van een ongelijk speelveld, waarbij concurrerende jachthavens worden 
benadeeld in hun concurrentiepositie.  

 
16. ACM heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van dit signaal. Bij besluit van 6 juli 

2016 heeft ACM op grond van haar onderzoek een overtreding van de Wet M&O 
vastgesteld. ACM heeft in het bestreden besluit vastgesteld dat het college artikel 25i, eerste 
lid, Mw sinds 1 juli 2014 overtreedt bij de exploitatie van ligplaatsen in boxen, doordat hij niet 
juist en volledig de integrale kosten van deze dienst doorberekent. 

5 Bezwaargronden  

17. Het college heeft in zijn aanvullend bezwaarschrift kort samengevat de volgende gronden 
naar voren gebracht. 
 

18. Primair stelt het college zich op het standpunt dat hij juist en volledig de integrale kosten 
heeft doorberekend bij het exploiteren van commerciële ligplaatsen in boxen.  
 

19. Vervolgens voert het college aan dat hij niet eens is met de wijze van toerekening van de 
integrale kosten door ACM. Zo stelt het college dat het onjuist is om het verschil tussen de 
totale kosten van de jachthavens (EUR 1.177.405) en de kosten die het college daarvan 
toerekent aan de ligplaatsen in boxen (EUR 63.600), volledig te beschouwen als indirecte 
kosten en daarvan vervolgens een deel toe te rekenen aan de ligplaatsen in boxen. 
 

20. Ten aanzien van de toerekening van de kosten van de haveninfrastructuur (bruggen, 
sluizen, en kades), voert het college aan dat deze kosten niet toerekenbaar zijn nu zij 
onderdeel uitmaken van de publieke infrastructuur. 
 

21. Tot slot voert het college aan dat aan ‘water’ in het vrije economische verkeer geen waarde 
wordt toegerekend. Zo zou het college het water om niet van het Rijk hebben gekregen. Als 
het water al een waarde zou vertegenwoordigen, dan is dat – uitgaande van een door het 
college overgelegd taxatierapport – hoogstens EUR 15 per m² (in plaats van de EUR 100 
per m² waar ACM in het bestreden van uit is gegaan). 
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6 Standpunt signaalverstrekkers 

6.1 Belanghebbendheid signaalverstrekkers in deze procedure 
 

22. Alvorens het standpunt van signaalverstrekkers te kunnen meenemen, dient eerst te worden 
vastgesteld of zij aan te merken zijn als belanghebbenden in deze procedure.  
 

23. Artikel 1:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat onder 
belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken. 
 

24. Om aangemerkt te worden als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb, dient men 
volgens vaste jurisprudentie een voldoende objectief en actueel, eigen persoonlijk belang te 
hebben dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.  
 

25. Uit vaste jurisprudentie volgt dat een concurrent alleen rechtstreeks door een besluit in zijn 
belangen wordt geraakt, als hij werkzaam is in hetzelfde verzorgingsgebied en 
marktsegment als het verzorgingsgebied en het marktsegment waarop het besluit betrekking 
heeft.4 Het enkele feit dat een onderneming signaalverstrekker is, maakt op zichzelf niet dat 
aan dat criterium is voldaan. 
 

26. ACM heeft deze jurisprudentie op dit geval toegepast. ACM baseert daarop de conclusie dat 
bij een (vermeende) overtreding van artikel 25i, eerste lid, Mw alleen degene die in hetzelfde 
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam is als het bestuursorgaan dat de 
economische activiteit ontplooit, belanghebbende is bij een besluit op grond van artikel 70c, 
aanhef en onderdeel a, Mw. 
 

27. ACM beschouwt in dit geval signaalverstrekkers als concurrenten van het college (voor 
zover hij optreedt als exploitant van de ligplaatsen in boxen), omdat zij in hetzelfde 
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Gelet op eerdergenoemde 
jurisprudentie leidt dit tot het oordeel dat signaalverstrekkers belanghebbenden zijn bij het 
bestreden besluit, dat is gebaseerd op artikel 70c, aanhef en onderdeel a, Mw. 
 

28. Gelet op artikel 7:2, eerste lid, Awb heeft ACM, naast het college, ook deze 
signaalverstrekkers op grond van artikel 7:2, eerste lid, Awb gehoord. 
 

  

                                                        
4 Zie voor de (bestendige) jurisprudentielijn over de belanghebbendheid van concurrenten onder meer: CBb 17 mei 
2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM4375, CBb 24 maart 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AV6537, ABRvS 24 oktober 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY1061 en ABRvS 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1378. 
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6.2. Standpunt signaalverstrekkers 
 

29. In het onderhavige geval, stellen signaalverstrekkers zich op het standpunt dat het college 
niet de integrale kosten doorberekent bij de exploitatie van ligplaatsen in boxen. Ter 
onderbouwing van deze stelling, voeren signaalverstrekkers het volgende aan. 
 

30. Het college zou zich ten onrechte beroepen op het standpunt dat niet alle kosten die de 
gemeente Hellevoetsluis maakt voor de havens hoeven te worden doorberekend aan de 
ligplaatsen in boxen omdat het overgrote deel van de havens in gebruik is voor doeleinden 
van algemeen belang. Signaalverstrekkers menen dat dit een onjuiste weergave is. 
Voornoemde kosten zien ook op havenactiviteiten en deze hebben niet alleen de functie van 
openbaar terrein. Het buiten beschouwing laten van deze kosten zou ten koste gaan van de 
effectiviteit van de wet.  
 

31. Daarnaast zou het college onvoldoende rekening hebben gehouden met de belangen van 
signaalverstrekkers, waardoor het college in strijd zou hebben gehandeld met het 
zorgvuldigheidsbeginsel.  
 

32. Met betrekking tot het doorberekenen van de waarde van water, stellen signaalverstrekkers 
dat het college ten onrechte uitgaat van een waarde van nihil. Hiermee berekent het college 
niet alle kosten door. Ook in het geval het college uitgaat van een waarde van EUR 15 per 
m², worden de integrale kosten niet volledig doorberekend. Zo stellen signaalverstrekkers 
dat bij de taxatie van de waarde van het water geen rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van steigers en diverse voorzieningen. 

7. Overwegingen 

7.1. Kosten haveninfrastructuur 
 

33. Ten aanzien van de toerekening van de kosten van de haveninfrastructuur (onderhoud en 
kapitaalkosten van bruggen, sluizen, en kades), voert het college aan dat deze kosten niet 
toerekenbaar zijn aan de ligplaatsen in boxen. 
 

34. ACM wijst erop dat bij de kostendoorberekening5 in elk geval de operationele kosten, 
afschrijvings- en onderhoudskosten en vermogenskosten in aanmerking dienen te worden 
genomen.6 Verder worden bij de kostendoorberekening,7 de kosten van productiemiddelen 
die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het leveren van goederen of het 
verrichten van diensten, naar rato van het gebruik van die productiemiddelen toegerekend 
aan die goederen of diensten, ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft.8 
 

                                                        
5 Als bedoeld in artikel 25i, eerste lid, Mw. 
6 Artikel 5, eerste lid, van het Besluit M&O. 
7 Als bedoeld in artikel 25i, eerste lid, Mw. 
8 Artikel 8 van het Besluit M&O. 
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35. In de Nota van Toelichting bij het Besluit M&O wordt daarover het volgende overwogen: 
 

“Voor het bepalen van de integrale kosten zijn alle kosten relevant die 
samenhangen met het verrichten van een economische activiteit.9 (…) 
 
De opsomming van kostensoorten betreft de hoofdlijnen en heeft geen limitatief 
karakter. Ook indien kostensoorten geen deel zouden uitmaken van de genoemde 
categorieën dienen zij bij de kostenberekening en -toerekening te worden 
betrokken, voor zover zij verband houden met de economische activiteit. Alle kosten 
die samenhangen met een bepaalde activiteit dienen immers te worden berekend 
en toegerekend aan het desbetreffende goed of dienst.10 (…) 
 
Om de integrale kosten van een goed of dienst te bepalen, moeten alle relevante 
kosten aan dat goed of die dienst worden toegerekend, in het bijzonder de 
operationele, afschrijvings- en onderhouds-, en vermogenskosten. De kosten van 
productiemiddelen die voor een economische activiteit worden gebruikt, dienen te 
worden toegerekend aan desbetreffende activiteit, het zogenaamde 
kostenveroorzakingsbeginsel, om te komen tot de integrale kosten. Het betreft 
onder meer de kosten van personeel, huisvesting, activa en vermogen, ofwel 
productiemiddelen. De kosten van productiemiddelen dienen te worden 
toegerekend aan een economische activiteit naar de mate waarin die 
productiemiddelen worden aangewend voor die activiteit. (…) 
 
Voor de hiervoor beschreven wijze van kostendoorberekening en- toerekening is 
niet relevant of het directe kosten of indirecte kosten betreft. In dit kader wordt met 
indirecte kosten gedoeld op kosten die weliswaar niet direct voortvloeien uit het 
leveren van het goed of het verrichten van de dienst maar die wel in enig verband 
staan met de economische activiteit.”11 
 

36. Gelet op deze uitgangspunten overweegt ACM als volgt. 
 

37. In het bestreden besluit heeft ACM vastgesteld dat de kosten van de haveninfrastructuur 
gedeeltelijk wel in rekening moeten worden gebracht bij de exploitatie van de ligplaatsen in 
boxen. ACM handhaaft deze conclusie. 
 

38. ACM volgt het college niet in zijn standpunt dat de instandhouding van de betreffende 
kades, bruggen en sluizen door de gemeente Hellevoetsluis, bij (volstrekte) uitsluiting een 
overheidstaak betreft. Dat de kades, bruggen en sluizen ook zonder de gemeentelijke 
exploitatie van ligplaatsen in stand zouden worden gehouden vanwege hun publieke functie, 
sluit naar het oordeel van ACM niet uit dat de daaraan verbonden kosten gedeeltelijk 
moeten worden toegerekend aan de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen. 

                                                        
9 Stb. 2012, 255, p. 8. 
10 Stb. 2012, 255, p. 9. 
11 Stb. 2012, 255, p. 11. 
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39. Het college erkent immers dat de gemeentelijke ligplaatsen niet zouden kunnen bestaan als 

die algemene voorzieningen, die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke havens en als 
zodanig van belang zijn voor het functioneren daarvan, niet zouden zijn aangelegd.12 ACM 
meent dat daarmee het causale verband vaststaat tussen de kosten van de kades, bruggen 
en sluizen en het functioneren van de gemeentelijke ligplaatsen in boxen. Deze conclusie 
wordt ook ondersteund door het feit dat de kosten van de kades bruggen en sluizen als 
kostenpost voorkomt in de gemeentelijke kostenadministratie met betrekking tot de 
havenactiviteiten.13 
 

40. ACM is van oordeel dat deze toepassing van het kostenveroorzakingsbeginsel strookt met 
het algemene bedrijfseconomische principe dat gemeenschappelijk gebruik van goederen, 
diensten en werkzaamheden voor/door meerdere activiteiten, moet leiden tot toerekening 
van kosten van die goederen, diensten en werkzaamheden aan de diverse activiteiten.14 
ACM concludeert dat deze benadering in overeenstemming is met de artikelen 5, eerste lid, 
en 8 van het Besluit M&O, alsmede met de in het begin van deze paragraaf aangehaalde 
passages uit de Nota van Toelichting bij dat besluit. Voorop dient immers te staan dat ook 
indirecte kosten die in enig verband staan met de economische activiteit volledig in rekening 
worden gebracht aan de afnemers. 
 

41. Daarom handhaaft ACM haar standpunt dat het redelijk is een gedeelte van de kosten voor 
onderhoud en kapitaallasten van de kades, bruggen en sluizen toe te reken aan de 
economische activiteit. 
 

42. Het college voert tevens aan dat indien een gedeelte van de kosten voor onderhoud en 
kapitaallasten van de kades, bruggen en sluizen wordt toegerekend aan de 
havenactiviteiten – waar de ligplaatsen in boxen onderdeel van uitmaken – dit niet 50% 
hoort te zijn.15 Het college betoogt dat dit een willekeurig percentage is. ACM acht dit 
standpunt onjuist.  
 

43. ACM heeft in het bestreden besluit16 immers toegelicht dat het percentage is gebaseerd op 
het uitgangspunt dat blijkt dat geen van beide functies (ondersteuning havenactiviteiten / 
openbare functie) dominant is. Dit blijkt uit de overlegde informatie van het college. Het 
college heeft  desgevraagd ook geen alternatief percentage willen voorstellen.17 
 

44. ACM concludeert dat de gedeeltelijke toerekening in het bestreden besluit van de kosten 
van de kades bruggen en sluizen aan de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen, redelijk is 

                                                        
12 Verslag hoorzitting, p. 10/11. 
13 In randnummer 41 van het bestreden besluit wordt overwogen dat de totale jaarlijkse kosten in relatie tot 
havenactiviteiten die het college daadwerkelijk in haar administratie registreert, (afgerond) € 1,2 mln bedragen. Een 
specificatie hiervan naar individuele kostensoorten is opgenomen in bijlage 3 van het bestreden besluit. 
14 Dit beginsel wordt ook aangehaald in het bestreden besluit onder randnummer 69. 
15 Bestreden besluit, randnummers 52 en 69-71. 
16 Bestreden besluit, randnummer 70. 
17 Verslag hoorzitting, p. 12/13. 
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en in overeenstemming met het bepaalde in de Wet M&O en het Besluit M&O. Hetzelfde 
geldt voor het daarop toegepaste percentage van 50%. 

7.2. Waardering van het water 
 

45. Het college voert daarnaast aan dat aan ‘water’ in het vrije economische verkeer geen 
waarde wordt toegerekend. Zo zou het college het water om niet van het Rijk hebben 
verkregen. Het college stelt verder dat, indien het water al een waarde vertegenwoordigt, de 
waarde van het water hoogstens EUR 15 per m² bedraagt. 
 

46. ACM wijst er nogmaals op dat bij de kostendoorberekening18 de kosten van 
productiemiddelen die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het leveren van 
goederen of het verrichten van diensten, naar rato van het gebruik van die 
productiemiddelen toegerekend aan die goederen of diensten, ongeacht of het directe of 
indirecte kosten betreft.19 Verder geldt dat, indien voor de kostendoorberekening20 kosten 
worden bepaald die betrekking hebben op activa, daarbij – onverlet het bepaalde in artikel 3 
van het Besluit M&O – wordt uitgegaan van de jaarstukken, voor zover deze relevante 
gegevens betreffende die activa bevatten en van de regels die bij of krachtens wet inzake 
de waardering en afschrijving van activa zijn bepaald.21 
 

47. Voor zover hier van belang voor de discussie over de waardebepaling (en daarop 
gebaseerde kostentoerekening) van het (jachthaven)water waarop de gemeentelijke 
ligplaatsen in boxen zijn gelegen, wordt ten aanzien van deze uitgangspunten in de Nota 
van Toelichting bij het Besluit M&O het volgende overwogen: 
 

“Vermogenskosten betreffen eveneens minder «zichtbare» kosten, met name voor 
wat betreft het eigen vermogen, vanwege bijvoorbeeld het effect op de rentebaten 
bij het inzetten van reserves (eigen vermogen). Zonder vermogen is het echter niet 
mogelijk een economische activiteit uit te voeren en kosten hiervoor dienen dan ook 
te worden meegenomen in de integrale kostenberekening. Voor de bepaling van de 
vermogenskosten dient een overheid jaarlijks de gewogen gemiddelde 
vermogenskostenvoet als uitgangspunt te nemen 22(…) 
 
Uit de toepasselijkheid van de gegevens van de jaarstukken blijkt reeds dat niet per 
definitie van de historische kostprijs dient te worden uitgegaan. In sommige gevallen 
is namelijk de waarde van een goed, en daarmee de kosten bij verkoop van dat 
goed, sterk afhankelijk van de marktomstandigheden, en niet zozeer van de 
oorspronkelijk voor het goed gemaakte kosten. Hierbij is de marktwaarde bepalend, 
in lijn met wat ook in Europese staatssteunregels is gesteld, voor het bepalen van 

                                                        
18 Als bedoeld in artikel 25i, eerste lid, Mw. 
19 Artikel 8 van het Besluit M&O. 
20 Als bedoeld in artikel 25i, eerste lid, Mw. 
21 Artikel 6 van het Besluit M&O. 
22 Stb. 2012, 255, p. 9. 
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de integrale kosten. Dit is met name het geval bij onroerende goederen, zoals grond 
en gebouwen. Zo stelt bijvoorbeeld het BBV regels voor de waardering van grond 
dat deze waardering zo nodig aan de (actuele) marktwaarde dient te worden 
aangepast.23 (…) 
 
Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten is in de praktijk echter niet 
steeds eenvoudig te maken en er is dan ook geen eenduidig onderscheid in de 
uitvoeringspraktijk. Daarom wordt voor de kostentoerekening op grond van de 
Mededingingswet de hiervoor bedoelde maatstaf gehanteerd, te weten «toerekenen 
naar rato van het gebruik», ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft.”24 

 
48. ACM begrijpt het betoog van het college aldus dat hij primair aanvoert dat in het vrije 

economische verkeer geen waarde wordt toegerekend aan het jachthavenwater. Deze 
stelling kan niet slagen. 
 

49. ACM handhaaft haar standpunt dat wel een waarde dient te worden toegekend aan 
jachthavenwater wanneer dat wordt ingezet voor economische activiteiten. Voor dit 
standpunt vindt ACM steun in hetgeen in de Nota van Toelichting bij het Besluit M&O is 
overwogen ten aanzien van het onderwerp kostenberekeningen.25 Gelet hierop was ACM 
terecht van oordeel dat bij bepaling van de waarde van een goed dat om niet is verkregen, 
in beginsel dient te worden uitgegaan van de marktwaarde. Ook in heroverweging vindt 
ACM dat deze benadering het meeste recht doet aan het vereiste van een getrouwe 
financiële verslaggeving. 
 

50. Verder wijst ACM erop dat het gebruikelijk is dat (bijvoorbeeld) overheden, bij 
grondtransacties, een vergoeding (zoals een verkoopprijs of een pachtsom) in rekening 
brengen bij de afnemer.26 Dat water een waarde heeft blijkt, eveneens uit het feit dat er 
belasting wordt geheven op zowel het leveren van water als op diensten die te maken 
hebben met water.27 Eveneens blijkt uit het door het college overlegde taxatierapport, 
opgemaakt door Maas Recreatie Bedrijfsmakelaardij,28 dat het gebruikelijk is om een 
waarde toe te kennen aan (jachthaven)water. Daarom faalt het betoog van het college dat 
aan het (jachthaven)water in dit geval geen waarde kan worden toegekend. 
 

51. Subsidiair stelt het college dat indien het water een waarde vertegenwoordigt, die waarde 
dan hoogstens EUR15 per m² bedraagt. 

                                                        
23 Stb. 2012, 255, p. 10. 
24 Stb. 2012, 255, p. 11. 
25 Stb. 2012, 255, p. 10 (paragraaf 3.4): “(…) in sommige gevallen de waarde van een goed, en daarmee de kosten bij 
verkoop van dat goed, sterk afhankelijk is van de marktomstandigheden, en niet zozeer van de oorspronkelijk voor het 
goed gemaakte kosten. Hierbij is de marktwaarde bepalend voor het bepalen van de integrale kosten.”.  
26 Bestreden besluit, randnummer 74. 
27 Zie: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goed
eren_6_btw/water. 
28 Taxatierapport van grond/water behorende bij de diverse gemeentelijke ligplaatsen van Hellevoetsluis, Maas 
Recreatie Bedrijfsmakelaardij, 14 september 2016. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/water
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/water
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52. Bij de voorbereiding van het bestreden besluit heeft ACM het college op meerdere 

momenten verzocht een standpunt in te nemen met betrekking tot de waarde die aan het 
betreffende (jachthaven)water zou moeten worden toegekend. Bij brief van 25 april 2016 
heeft het college expliciet aangegeven de door ACM gevraagde waardering niet te kunnen 
uitvoeren.29 Omdat het college daarover aanvankelijk geen concrete informatie heeft 
verstrekt, heeft ACM de waarde van het (jachthaven)water, op basis van eigen onderzoek, 
geschat op EUR 100 per m². 
 

53. In de bezwaarfase heeft het college een extern taxatierapport overhandigd. Het college 
heeft op 12 september 2016 aan een externe taxateur opdracht gegeven de marktwaarde 
vast te stellen van het water van de havens: Kanaalhaven, het Veerhaven en Groote Dok 
oost- en westzijde.30 Voor de vaststelling van de marktwaarde, heeft de taxateur gebruik 
gemaakt van de winstmethode ‘inkomstenbenadering’. Hiermee wordt gekeken naar de 
opbrengsten en kosten die een ‘redelijk efficiënte exploitant’ zou realiseren. Daarnaast heeft 
de taxateur een onderzoek gedaan naar wat een reële waterwaarde zou kunnen zijn op 
grond van een vergelijking aan de hand van referentieobjecten.31  

 
54. De taxateur komt tot de conclusie dat dat de waarde van het (jachthaven)water EUR 15 per 

m² hoort te zijn. Bij deze waardering hanteert de taxateur een vermenigvuldigingsfactor van 
9,5. Dat komt neer op een vermogenskostenpercentage van 10,5% (= 100/9,5).32 
 

55. Signaalverstrekkers hebben per brief van 23 november 2016 aangegeven dat het 
taxatierapport geen (toereikende) inhoudelijke onderbouwing bevat over de totstandkoming 
van de waardering van het water. 

 
56. ACM volgt signaalverstrekkers hierin niet. Het enkele feit dat zij hun twijfels uiten over de 

juistheid van de getaxeerde waarde, betekent niet dat daarmee aannemelijk is gemaakt dat 
de in opdracht van het college uitgevoerde taxatie onzorgvuldig of onvolledig is. De 
mededeling van signaalverstrekkers dat zij hebben vernomen dat de gemeente 
Hellevoetsluis (elders) water heeft verkocht voor een bedrag van EUR 35 per m², maakt dit 
niet anders. Deze mededeling – die niet met gegevens of bescheiden is gestaafd – toont op 
zichzelf niet aan dat de waardebepaling door de taxateur redelijkerwijs niet door ACM zou 
mogen worden overgenomen. 
 

57. Het door signaalverstrekkers opgemerkte feit dat bij de taxatie van de waarde van het water 
geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van steigers en diverse voorzieningen, 
maakt dit niet anders. Bij de totale kosten die het college direct toerekent aan de exploitatie 

                                                        
29 Brief van het college aan ACM van 25 april 2016; zie ook het bestreden besluit, randnummer 75. 
30 Taxatierapport van grond/water behorende bij de diverse gemeentelijke ligplaatsen van Hellevoetsluis, Maas 
Recreatie Bedrijfsmakelaardij, 14 september 2016, p. 2 en 5.  
31 Ibidem, p. 45; tijdens de hoorzitting van 18 oktober 2016 heeft ACM het college verzocht de taxateur te vragen naar 
een onderbouwing van de geraadpleegde referentieobjecten en de methode over de waardering. Deze gegevens zijn 
door ACM ontvangen op 2 november 2016.  
32 Beantwoording nadere vragen van ACM d.d. 2 november 2016. 
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van de ligplaatsen in boxen zijn immers al (sloop-, bouw-, aanleg-)kosten van steigers en 
aanverwante voorzieningen betrokken.33 

 
58. ACM is van oordeel dat de taxatie in heroverweging een bruikbare grondslag vormt voor de 

waardering van het water. ACM constateert dat de gedachtegang van de taxateur duidelijk 
en voldoende controleerbaar is. Het taxatierapport biedt voldoende basis voor verdere 
besluitvorming. ACM ziet daarom geen aanleiding dit taxatierapport thans niet tot 
uitgangspunt te nemen. 
 

59. Gelet op het voorgaande hanteert ACM na heroverweging als waarde van het water, waarop 
de ligplaatsen in boxen zijn gelegen, een bedrag van EUR 15 per m². 

7.3. Wijze van toerekenen van de integrale kosten 
 

60. Tot slot voert het college aan dat hij het niet eens is met de wijze van toerekening van 
kosten door ACM. Zo stelt het college dat het onjuist is om het verschil tussen de totale 
kosten van de jachthavens (EUR 1.177.405) en de kosten die het college daarvan (direct) 
toerekent aan de ligplaatsen in boxen (EUR 63.600), volledig te beschouwen als indirecte 
kosten. Daarom kan het aldus verkregen (onjuiste) bedrag niet worden gebruikt om een deel 
daarvan als indirecte kosten toe te rekenen aan de ligplaatsen in boxen. 

 
61. Doorberekening van de integrale kosten van goederen of diensten,34 dient te geschieden op 

grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen bedrijfseconomische 
principes.35 
 

62. Om vast te kunnen stellen wat de precieze totale indirecte kosten zijn van alle relevante 
havenactiviteiten (als onderdeel van de totale kosten daarvan), moet eerst precies worden 
vastgesteld wat de totale directe kosten van alle relevante havenactiviteiten zijn.36 Als de 
totale directe kosten van alle relevante havenactiviteiten in mindering worden gebracht op 
de totale kosten van alle relevante havenactiviteiten, resteren logischerwijs de totale 
indirecte kosten. Vervolgens zullen die indirecte kosten ook – op enigerlei wijze – moeten 
worden toegerekend aan de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen. 
 

63. Het college heeft bij brief van 2 november 2016 (onder meer) inzichtelijk gemaakt wat de 

                                                        
33 Bestreden besluit, randnummer 35. 
34 Als bedoeld in artikel 25i, eerste lid, Mw. 
35 Artikel 3 Besluit M&O. 
36 Signaalverstrekkers merken in hun brief van 23 november 2106 op dat voor hen onbegrijpelijk is dat het college de 
post “passanten” als aparte activiteit heeft aangemerkt. ACM gaat hieraan voorbij, nu de daarmee verband houdende 
havenactiviteit expliciet valt onder het besluit van de gemeenteraad van Hellevoetsluis d.d. inzake 18 december 2014 
op grond van artikel 25 h, zesde lid, Mw. Hetzelfde geldt voor de havenactiviteit met betrekking tot de museumschepen. 
In voornoemd besluit is onder meer de exploitatie van gemeentelijke havens aangewezen als economische activiteit die 
plaatsvindt in het algemeen belang (besluit van de gemeenteraad van Hellevoetsluis van 18 december 2014, 
gepubliceerd op 24 december 2014 in het Gemeenteblad Jaargang 2014, nr. 81645). Ten gevolge van dit besluit gelden 
de gedragsregels van de Wet M&O niet voor de exploitatie van de passantenplaatsen en de ligplaatsen voor 
museumschepen, maar wel nog voor de exploitatie van ligplaatsen in boxen (die van de werking van het besluit is 
uitgezonderd). 
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directe kosten zijn van alle onderscheidenlijke relevante havenactiviteiten. 
Signaalverstrekkers plaatsen37 meerdere kanttekeningen bij het door het college 
aangeleverde kostenoverzicht. Zo stellen zij bijvoorbeeld dat op basis van het door het 
college aangereikte cijfermateriaal duidelijk moet zijn wie de samensteller is van die 
gegevens, welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd en dat vanuit een objectief 
perspectief (door een externe accountant) moet worden bevestigd dat de betreffende 
financiële gegevens juist zijn. 
 

64. In hetgeen signaalverstrekkers in dit verband hebben aangevoerd, ziet ACM echter geen 
concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van de door het 
college aangeleverde gegevens. Signaalverstrekkers volstaan met het plaatsen van kritische 
kanttekeningen, maar hebben geen concreet (begin van) bewijs aangeleverd waarmee 
aannemelijk wordt gemaakt dat de door het college overgelegde gegevens onjuist zijn. ACM 
ziet in de door signaalverstrekkers geuite bedenkingen op zichzelf onvoldoende aanleiding 
om te twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. 
 

65. Nu het college voldoende inzichtelijk heeft gemaakt wat de directe kosten zijn van de 
overige havenactiviteiten, is ACM van oordeel dat het redelijk is om haar berekening aan te 
passen met betrekking tot de totale indirecte kosten die aan de (exploitatie van de) 
ligplaatsen in boxen zijn toe te rekenen. 
 

66. Het college heeft gegevens overgelegd waaruit blijkt dat de totale directe kosten van de 
overige havenactiviteiten EUR 743.779 bedragen. Deze gegevens heeft het college ten tijde 
van de voorbereiding van het bestreden besluit niet ter beschikking gesteld aan ACM. 
Doordat het college de totale directe kosten van de overige havenactiviteiten inzichtelijk 
heeft gemaakt, is ACM thans in staat precies te berekenen wat de totale indirecte kosten zijn 
van alle havenactiviteiten. 
 

67. Om tot de totale indirecte kosten van alle havenactiviteiten te komen, hanteert ACM de 
volgende berekening. Het totaalbedrag van de directe kosten van de overige 
havenactiviteiten wordt vermeerderd met het totaalbedrag van de directe kosten van de 
(exploitatie van de) ligplaatsen in boxen om tot het totaalbedrag van de directe kosten van 
alle havenactiviteiten te komen: 

 
Bedragen in EUR Totaal 
Totaalbedrag van de directe kosten van de overige 
havenactiviteiten 

743.779 

Totaalbedrag van de directe kosten van de (exploitatie van de) 
ligplaatsen in boxen 

63.611 

Totale directe kosten van alle havenactiviteiten 807.390 
 
  

                                                        
37 Voornamelijk in hun brief van 23 november 2016. 
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Als het verkregen totaalbedrag (EUR 807.390) wordt afgetrokken van de totale 
havenkosten, resteert het totaalbedrag dat de totale indirecte kosten van alle 
havenactiviteiten vertegenwoordigt: 
 
Bedragen in EUR Totaal 
Totale havenkosten 1.177.405 
Af: Totale directe kosten van alle havenactiviteiten 807.390 
Totale indirecte kosten van alle havenactiviteiten 370.016 

 
68. Het college stelt dat van het totaalbedrag van EUR 370.016, dat de totale indirecte kosten 

van de havenactiviteiten vertegenwoordigt, een bedrag van EUR 51.337 kan worden 
toegerekend als indirecte kosten aan de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen. 
 

69. ACM kan zich niet verenigen met deze uitkomst. Bij deze totalen zijn de kosten voor het 
onderhoud en de kapitaallasten van kades, bruggen en sluizen immers nog buiten 
beschouwing gelaten. Zoals in het voorgaande is overwogen, handhaaft ACM haar oordeel 
dat de kosten voor het onderhoud en de kapitaallasten van kades, bruggen en sluizen, als 
indirecte kosten gedeeltelijk dienen te worden toegerekend aan de (exploitatie van de) 
ligplaatsen in boxen. Het college heeft hiermee ten onrechte geen rekening gehouden bij de 
berekening van de totale indirecte kosten die kunnen worden toegerekend aan de 
(exploitatie van de) ligplaatsen in boxen. De totale indirecte kosten zoals die door het 
college zijn berekend, zullen dus nog moeten worden vermeerderd met de totale 
toerekenbare kosten voor het onderhoud en de kapitaallasten van kades, bruggen en 
sluizen ten bedrage van EUR 212.350.38 
 

70. Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 zullen dan nog (verschillende) verdeelsleutels39 
moeten worden toegepast op het aldus verkregen totaalbedrag aan indirecte kosten (EUR 
582.366), dat de totale indirecte kosten van de havenactiviteiten vertegenwoordigt. In het 
bestreden besluit is vastgesteld dat de toe te passen verdeelsleutel voor kalenderjaar 2014 
13,87% is, en voor kalenderjaar 2015 10,5%. Om de exacte bedragen per jaar vast te 
stellen, dienen de juiste percentages als volgt te worden vermenigvuldigd met de totale 
indirecte kosten van de havenactiviteiten: 
 
Bedragen in EUR 2014 2015 
Totaal indirecte kosten havenactiviteiten  582.366 582.366  
Verdeelsleutel 13,87% 10,5% 
Totalen na toepassen verdeelsleutels 80.774 61.148 

 
 
  

38 Op dit bedrag is al de korting van 50% toegepast (zie paragraaf 7.1 en bestreden besluit, randnummers 52, 70 en 
71). 
39 Deze verdeelsleutels zijn verkregen uit de verhouding tussen de gemeentelijke ligplaatsen in boxen en het totaal 
aantal ligplaatsen in de gemeentelijke havens (bestreden besluit, randnummers 53 en 54). 
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71. Als bij deze totalen nog de direct toe te rekenen kosten van EUR 63.611 worden opgeteld, 
volgt daaruit dat de in kalenderjaar 2014 aan de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen toe 
te rekenen kosten totaal EUR 144.385 bedragen. Als dezelfde berekening voor het 
kalenderjaar 2015 wordt uitgevoerd, bedraagt de uitkomst in totaal EUR 124.759. De aldus 
verkregen totalen dienen dan nog wel te worden vermeerderd met de (vermogens)kosten 
voor de wateroppervlakte waarop de ligplaatsen in boxen zijn gelegen. 

 
72. Volgens het college blijkt uit de door hem overgelegde gegevens dat die (vermogens)kosten 

EUR 5.099 per jaar bedragen. ACM volgt het college hierin niet.  
 

73. Hoewel ACM het blijkens voorgaande paragraaf juist acht uit te gaan van de door het 
college voorgestelde waarde van EUR 15 per m² (met betrekking tot het water waarop de 
ligplaatsen in boxen zijn gelegen), is zij van oordeel dat het in de rede ligt dan ook een 
ander vermogenskostenpercentage te hanteren dan in het bestreden besluit. Blijkens de 
bijlage bij de brief van het college van 17 november 2016, is bij die waardering door de 
taxateur immers uitgegaan van een ‘factor voor waardering’ van 9,5.40 Dat komt neer op een 
vermogenskostenpercentage van 100/9,5 = 10,5%. Daarom ziet ACM aanleiding om als 
(vermogens)kosten voor de wateroppervlakte waarop de ligplaatsen in boxen zijn gelegen 
een bedrag van EUR 12.60041 als uitgangspunt te hanteren. 

 
74. Het voorgaande betekent dat het eindtotaal met betrekking tot de aan de (exploitatie van) de 

ligplaatsen in boxen toerekenbare kosten: 
- voor kalenderjaar 2014 EUR 156.985 bedraagt; en 
- voor kalenderjaar 2015 EUR 137.359 bedraagt. 

 
Onderstaande tabel geeft weer hoe deze totalen zijn verkregen: 

 
Bedragen in EUR 2014 2015 
Totaal indirecte kosten 
havenactiviteiten 

80.774    61.148 

Totaal directe kosten 
havenactiviteiten 

63.611 63.611 

Totaal vermogenskosten 
wateroppervlakte 

12.600 12.600 

Totalen 156.985 137.359 
 
  

                                                        
40 Zie de brief van Maas Recreatie Bedrijfsmakelaardij d.d. 31 oktober 2016, p. 5, die als bijlage is gevoegd bij 
genoemde brief van het college d.d. 17 november 2016. 
41 In het bestreden besluit (randnummer 57) heeft ACM vastgesteld dat de oppervlakte van de gemeentelijke ligplaatsen 
in boxen in de verschillende havens in totaal 8.000 m² beloopt. Uitgaande van een waarde van EUR 15 per m², zou de 
totale waarde van het water waarop de ligplaatsen in boxen zijn gelegen neerkomen op EUR 120.000. Als vervolgens 
wordt uitgegaan van een vermogenskostenpercentage 10.5% van dat bedrag, resulteert dit in een totaalbedrag van 
EUR 12.600 (met betrekking tot de [vermogens]kosten die kunnen worden toegerekend aan de wateroppervlakte 
waarop de ligplaatsen in boxen zijn gelegen). 
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75. Afgezet tegen de opbrengsten in de kalenderjaren 2014 (EUR 161.993) en 2015 
(EUR 114.393)42 van de (exploitatie van de) ligplaatsen in boxen, zijn de volgende 
resultaten behaald: 

- ten aanzien van kalenderjaar 2014: EUR 161.993 – EUR 156.985 =  
EUR 5.008; 

- ten aanzien van kalenderjaar 2015: EUR 114.393 – EUR 137.359 =  
EUR - 22.966. 

 
76. Uit het voorgaande blijkt dat in 2014 een positief resultaat is behaald en in 2015 een 

negatief resultaat. De in de voorgaande gehanteerde benadering acht ACM in 
overeenstemming met de op grond van het Besluit M&O toe te passen bedrijfseconomische 
principes, waar ACM in het voorgaande reeds nader op is ingegaan. 

 

7.4. Conclusie 
 

77. Gelet op al het voorgaande concludeert ACM dat het bezwaar van het college gedeeltelijk 
gegrond is. ACM ziet aanleiding om haar bevindingen uit het bestreden besluit als volgt te 
wijzigen: 

• In de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 heeft het college artikel 
25i, eerste lid, Mw niet overtreden, omdat het college in die periode ten minste de 
integrale kosten van exploitatie van ligplaatsen in boxen heeft doorberekend. Het 
behaalde resultaat van EUR 5.008 in kalenderjaar 2014 was immers positief. 

• In het kalenderjaar 2015 heeft het college artikel 25i, eerste lid, Mw overtreden, 
omdat het college in die periode niet (ten minste) de integrale kosten van exploitatie 
van ligplaatsen in boxen heeft doorberekend. Het behaalde resultaat in kalenderjaar 
2015 was immers negatief. Uit het voorgaande blijkt dat het college in kalenderjaar 
2015 EUR 22.966 te weinig heeft doorberekend bij de exploitatie van ligplaatsen in 
boxen. 
 

78. Dit leidt tot de eindconclusie dat ACM na heroverweging van oordeel is dat zij op grond van 
artikel 70c, aanhef en onderdeel a, Mw had moeten verklaren dat het college artikel 25i, 
eerste lid, Mededingingswet in het kalenderjaar 2015 heeft overtreden bij de exploitatie van 
ligplaatsen in boxen, doordat zij niet de integrale kosten van deze dienst heeft 
doorberekend. Het bestreden besluit zal door ACM dienovereenkomstig worden herroepen. 

 

 
  

                                                        
42 Bestreden besluit, randnummer 62. 
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8. Besluit  
 

79. De Autoriteit Consument en Markt: 
 
I. verklaart de bezwaren van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hellevoetsluis, gericht tegen het besluit van 6 juli 2016 met kenmerk 
ACM/DM/2016/203986, gedeeltelijk gegrond op basis van het in deze beslissing 
onder randnummer 77 overwogene; 

II. herroept voornoemd besluit gedeeltelijk door hierbij op grond van artikel 70c, 
aanhef en onderdeel a, Mededingingswet te verklaren dat het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis artikel 25i, eerste lid, 
van de Mededingingswet in het kalenderjaar 2015 heeft overtreden bij de exploitatie 
van ligplaatsen in boxen, doordat zij niet de integrale kosten van deze dienst heeft 
doorberekend. 

 
 
Den Haag, 6 december 2016 
 
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,  
 
w.g. 
mr. C.A. Fonteijn   
Bestuursvoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de 
beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
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Bijlage  

Juridisch kader  

Mededingingswet / Wet M&O 
 
Artikel 25h Mw luidt, voor zover hier van belang: 

 
“(…) 
2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het aanbieden van goederen of diensten door 
bestuursorganen aan andere bestuursorganen of aan overheidsbedrijven voor zover 
deze goederen of diensten zijn bestemd voor de uitvoering van een publiekrechtelijke 
taak. 
3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bestuursorganen als bedoeld in artikel 1.1, 
eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en op bestuursorganen van 
openbare lichamen van beroep en bedrijf die zijn ingesteld op grond van artikel 134 van 
de Grondwet. 
(…)” 

 
Artikel 25i Mw luidt, voor zover hier van belang: 

 
“1. Een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht, brengt de afnemers van 
een product of dienst ten minste de integrale kosten van dat product of die dienst in 
rekening. 
(…)” 
 

Artikel 2 Mw luidt: 
 
“De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van het bij 
of krachtens deze wet bepaalde.” 

Besluit M&O 
 
In het Besluit markt en overheid43 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); 

b. de in aanmerking te nemen kostensoorten (operationele kosten, afschrijvings- en 
onderhoudskosten en vermogenskosten); 

                                                        
43 Besluit van 6 juni 2012, houdende regels voor overheden over de doorberekening van kosten en de toepassing van 
het bevoordelingsverbod. 
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c. de bron van de door te berekenen kosten (bijvoorbeeld: raming, realisatie). 
 

Artikel 3 van het Besluit M&O, dat ziet op uitgangspunten voor kostendoorberekening, luidt: 
 
“De doorberekening van de integrale kosten van goederen of diensten, bedoeld in 
artikel 25i, eerste lid, van de wet, geschiedt op grond van consequent toegepaste en 
objectief te rechtvaardigen bedrijfseconomische principes, met dien verstande dat de 
kosten worden berekend met toepassing van een stelsel van baten en lasten.” 
 

Artikel 4 van het Besluit M&O, dat ziet op categorieën van goederen en diensten, luidt: 
 
“Indien bij het verrichten van economische activiteiten verscheidene soorten goederen 
of diensten worden aangeboden, kan de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, 
eerste lid, van de wet, voor deze goederen of diensten gezamenlijk geschieden voor 
zover die goederen of diensten tot dezelfde markt behoren.” 
 

Artikel 5 van het Besluit M&O, dat ziet op het kostenbegrip, luidt: 
 
“1. Bij de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, worden in 

elk geval in aanmerking genomen:  
a. operationele kosten;  
b. afschrijvings- en onderhoudskosten;  
c. vermogenskosten. 

2. Een bestuursorgaan is niet gehouden bij de kostendoorberekening, bedoeld in 
artikel 25i, eerste lid, van de wet, de kosten in aanmerking te nemen van:  

a. beleidsvoorbereiding en inspraak;  
b. toezicht en handhaving;  
c. bezwaar en beroep.” 
 

Artikel 6 van het Besluit M&O, dat ziet op kosten inzake activa, luidt: 
 
“Indien voor de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, 
kosten worden bepaald die betrekking hebben op activa, wordt daarbij uitgegaan van de 
jaarstukken, voor zover deze relevante gegevens betreffende die activa bevatten, en 
van de regels die bij of krachtens wet inzake de waardering en afschrijving van activa 
zijn bepaald, onverlet het bepaalde in artikel 3.” 
 

Artikel 7 van het Besluit M&O, dat ziet op vermogenskosten, luidt: 
 
“Indien voor de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de 
in artikel 25i, derde lid, van de wet bedoelde vermogenskosten worden bepaald, wordt 
daarbij uitgegaan van de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen dat wordt 
aangewend voor de financiering van de desbetreffende economische activiteiten, tenzij 
het activiteiten betreft waarvoor afzonderlijke financiering plaatsvindt.” 
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Artikel 8 van het Besluit M&O, dat ziet op toerekening, luidt: 

 
“Ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft, worden bij de 
kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de kosten van 
productiemiddelen die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het leveren van 
goederen of het verrichten van diensten naar rato van het gebruik van die 
productiemiddelen toegerekend aan die goederen of diensten.” 
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