
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 
 

Z010F8AF077 

 

 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De volgende gemeentelijke economische activiteiten aan te merken als activiteit van algemeen 

belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5, van de Mededingingswet: 
- het verhuren en anderszins in gebruik geven en exploiteren van maatschappelijk vastgoed; 
- het verhuren en anderszins in gebruik geven en exploiteren van sportaccommodaties; 
- het exploiteren van begraafplaatsen. 

2. Geen inspraak te houden. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (hierna: de Wet M en O) in werking getreden. 
In toenemende mate verrichten overheden - zelf of met inschakeling van een overheidsbedrijf - 
economische activiteiten. De Wet M en O is ingevoerd om oneerlijke mededinging te voorkomen en 
bevat hiertoe een viertal gedragsregels waaraan overheden uiterlijk op 1 juli 2014 dienen te voldoen. 
Met dit voorstel wordt beoogd dat de economische activiteiten van de gemeente Stichtse Vecht 
voldoen aan de Wet M en O. 
 
 
 
Bijlagen 
Geen. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Wet Markt en Overheid 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
 
Datum raadsvergadering 
30 september 2014 
 
Werksessie 
9 september 2014 

 

Portefeuillehouder 
V. van der Horst 
 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Mail opsteller 
roel.timmermans@stichtsevecht.nl 
 
 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/34678-VB/14/04227 
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Aanleiding 
Op 1 juli 2012 is de wet Markt en Overheid (hierna: de Wet M en O) in werking getreden. 
In toenemende mate verrichten overheden - zelf of met inschakeling van een overheidsbedrijf - 
economische activiteiten. De Wet M en O is ingevoerd om oneerlijke mededinging te voorkomen en 
bevat hiertoe een viertal gedragsregels waaraan overheden uiterlijk op 1 juli 2014 dienen te voldoen. 
 
Deze gedragsregels zijn: 
1. Integrale kostendoorberekening: overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een 

economische activiteit doorberekenen in de kostprijs.  
Voorbeeld: Een gemeente die een bij haar in eigendom zijnd gebouw verhuurt, dient minimaal 
de kosten die zij daarvoor maakt door te berekenen in de huurprijs. Daartoe dient de gemeente 
aan te sluiten bij de uitgangspunten voor de berekening van de integrale kostprijs, zoals deze 
zijn opgenomen in het Besluit markt en overheid. 

2. Bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven 
niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven.  
Voorbeeld: Een gemeente die leningen verstrekt aan haar afvalbedrijf, dient daarbij een 
marktconforme rente te bedingen aangezien zij daarbij in concurrentie treed met marktpartijen 
als banken.  

3. Gegevensgebruik: overheden mogen gegevens waar ze over beschikken alleen hergebruiken 
voor andere economische activiteiten als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde 
voorwaarden) over de gegevens kunnen beschikken.  
Voorbeeld: Een gemeente die haar WOZ-gegevens exclusief gaat aanwenden voor het 
exploiteren van een sms-dienst, zonder dat derden in de gelegenheid worden gesteld onder 
dezelfde voorwaarden over deze WOZ-data te kunnen beschikken. 

4. Functiescheiding: als een overheid voor bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol 
heeft en die economische activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken 
zijn bij de bestuurlijk en de economische activiteiten van die organisatie.  
Voorbeeld: De gemeentelijke medewerker die belast is met het verlenen van een WABO-
vergunning voor bijvoorbeeld de bouw van een woning, mag niet gelijktijdig namens de 
gemeente betaalde diensten verlenen aan de aanvrager van de vergunning met betrekking tot 
het vervaardigen van bouwtekeningen. 

 
Economische activiteit 
Er is sprake van een economische activiteit indien de overheidsorganisatie zelf of via een overheids-
bedrijf in concurrentie met andere ondernemingen goederen of diensten aanbiedt op een markt. 
Indien sprake is van uitoefening van typisch overheidsgezag, zoals handhaving van de openbare 
orde of verlenen van vergunningen (het zogenaamde overheidsprerogatief) is die activiteit geen 
economische activiteit. 
 
Uitzonderingen 
Er is een aantal uitzonderingen waarbij de Wet M en O niet van toepassing is: 
1. een aantal specifieke organisaties zoals openbare onderwijsinstellingen en publieke omroep-

instellingen; 
2. indien de gemeente goederen of diensten aan andere overheden of overheidsbedrijven ter 

uitvoering van hun publiekrechtelijke taak aanbiedt; 
3. indien economische activiteiten en bevoordelingen van bedrijven plaatsvinden in het algemeen 

belang; 
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4. indien voor de economische activiteiten staatssteun is verleend zijn de activiteiten uitgezonderd. 
In dat geval gelden de Europese staatssteunregels. 

 
Van deze uitzonderingsgronden behoeft punt 3 een nadere toelichting: 
 
Economische activiteiten en bevoordeling van bedrijven in het kader van het algemeen belang. 
Het besluiten of een economische activiteit in het kader van het algemeen belang plaatsvindt is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij 
het afbakenen van het algemeen belang. De algemene belangvaststelling heeft het karakter van een 
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Dit 
houdt eveneens in dat aan het besluit een draagkrachtige motivering ten grondslag dient te liggen. 
 
Voor zover deze activiteiten worden uitgevoerd en uw gemeenteraad is van oordeel dat deze 
activiteiten moeten blijven worden uitgevoerd door de gemeente, dan dient uw gemeenteraad te 
besluiten dat de activiteiten in het kader van het algemeen belang plaatsvinden.  
 
Algemeen belangvaststelling 
Intern is een risicoanalyse en eerste inventarisatie uitgevoerd naar in hoeverre de gemeentelijke 
economische activiteiten voldoen aan de Wet M en O. Hieruit blijkt dat bij een aantal economische 
activiteiten (nog) niet in alle gevallen de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht.  
 
Deze activiteiten zijn: 
1. het verhuren en anderszins in gebruik geven en exploiteren van maatschappelijk vastgoed; 
2. het verhuren en anderszins in gebruik geven en exploiteren van sportaccommodaties; 
3. het exploiteren van begraafplaatsen. 
 
Ten aanzien van deze activiteiten zijn in het verleden weliswaar al dan niet expliciet besluiten 
genomen deze onder de integrale kostprijs aan te bieden, doch is het wenselijk dit te formaliseren 
middels het voorgestelde raadsbesluit. 
 
Beoogd effect 
Het voortzetten van de bestaande economische activiteiten op basis van het huidige beleid, waarbij 
wordt voldaan aan de Wet M en O. 
 
Argumenten 
1.1. Overtreding van de gedragsregels kan gevolgen hebben 

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle bestaande economische activiteiten - voor zover van toepassing - 
voldoen aan de gedragsregels van de Wet M en O. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
ziet toe op de naleving van de Wet M en O. De ACM kan toezicht uitoefenen uit eigen beweging, 
of naar aanleiding van klachten of signalen over (vermeende) overtredingen. Voor het verrichten 
van onderzoek beschikt de ACM over verschillende bevoegdheden. De ACM kan informatie 
opvragen of inzage vorderen in de administratie. Medewerking is verplicht. Ingeval van 
overtreding van de gedragsregels kan de ACM een maatregel opleggen en een last onder 
dwangsom opleggen om beëindiging van de overtreding af te dwingen. 
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1.2. Met het in gebruik geven van en de verhuur van maatschappelijk vastgoed en de exploitatie 
daarvan onder de integrale kostprijs worden activiteiten van algemeen belang vergroot en 
gestimuleerd. 
Het gaat hierbij om de verhuur en in gebruik geving van accommodaties aan maatschappelijke-, 
culturele- en creatieve instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke en de exploitatie 
daarvan. Het in rekening brengen van de volledige integrale kostprijs zal er toe leiden dat 
dergelijke organisaties hogere kosten krijgen en zo hun maatschappelijke, culturele, creatieve 
activiteiten door hun beperkte financiële armslag niet of niet volledig meer kunnen uitvoeren. 
Hoewel het streven van de gemeente gericht is om de gemaakte kosten door te rekenen in de 
huurprijzen, is dit echter (nog) lang niet altijd te realiseren. Daarbij dient ook in ogenschouw 
genomen te worden dat de gemeente niet éénzijdig bestaande contracten kan openbreken. 
Private ondernemers bieden vrijwel geen maatschappelijk vastgoed aan. Daarom is er ook geen 
sprake van verdringing van private ondernemingen van de markt of van oneerlijke concurrentie.  

 
1.3. Met het in gebruik geven van en de verhuur van sportaccommodaties (zowel de buiten– en de 

binnensportaccommodaties) en de exploitatie daarvan onder de integrale kostprijs, worden 
sportverenigingen binnen de gemeente Stichtse Vecht gefaciliteerd en wordt de sport-
participatiegraad van haar burgers vergroot.  
Sport heeft grote positieve maatschappelijke effecten. Sport draagt onder andere bij aan de 
sociale samenhang, gezondheid en participatie. Indien kostendekkende tarieven in rekening 
gebracht zouden worden, zou dit ten koste gaan van de participatie aan sportactiviteiten en 
zullen sportverenigingen hun exploitatie niet rond krijgen. In de gemeente Stichtse Vecht is 
momenteel nauwelijks of geen sprake van een vergelijkbaar aanbod van sportaccommodaties 
door private partijen. Het is ook niet te verwachten dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. 
Het algemeen belang, in casu dat van de sportverenigingen, weegt in dit geval zwaarder dan de 
eventuele belangen van en de nadelige gevolgen voor marktpartijen. 

 
1.4 Het exploiteren van begraafplaatsen tegen een gangbaar tarief is van maatschappelijk belang. 

De gemeente Stichtse Vecht exploiteert enkele begraafplaatsen. Het exploiteren van een 
begraafplaats is een economische activiteit die ook door private ondernemers wordt verricht, 
doch deze exploitatie verschilt wezenlijk van die van de gemeente. Gemeenten zijn wettelijk 
verplicht te voorzien in een gemeentelijke begraafplaats. De afgelopen jaren is gewerkt aan het 
verbeteren van de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven 
verhouden zich redelijk tot de integrale kosten. Van een volledige kostendekkendheid is echter 
geen sprake omdat dit zou leiden tot vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenste tarieven. Het 
betaalbaar houden van de mogelijkheid tot begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt 
in het algemeen belang geacht. Dit belang weegt zwaarder dan de gemeente te houden aan het 
doorberekenen van de integrale kosten en de commerciële belangen van exploitanten van 
particuliere begraafplaatsen. 

 
1.5 Inspraak 

Aangezien met onderhavig voorstel geen nieuw beleid gecreëerd wordt, doch bestaand beleid 
wordt bevestigd, wordt voorgesteld geen inspraak te houden. 
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Kanttekeningen 
1.1. Alternatief is het niet aanmerken van voornoemde economische activiteiten als activiteiten van 

algemeen belang. 
Door voornoemde economische activiteiten niet aan te merken als economische activiteiten van 
algemeen belang, dient de gemeente de integrale kostprijs in rekening te brengen voor deze 
activiteiten. Met de onderbouwing als hierboven is aangegeven, wordt dit niet voorgestaan. 

 
1.2 Uitgangspunt van de gemeente Stichtse Vecht is om op termijn te komen tot kostendekkende 

tarieven. 
De gemeente hanteert feitelijk reeds het uitgangspunt om voornoemde economische activiteiten 
zoveel mogelijk kostendekkend uit te voeren. Dit is echter nog lang niet altijd te realiseren. In 
deze zin vormt de onderhavige aanwijzing van economische activiteiten als activiteiten van 
algemeen belang een overbrugging naar de gewenste toekomstige situatie. 

 
1.3 Toetsing aan de gedragsregels. 

Het toetsen of de gemeente voldoet aan de vier gedragsregels uit de Wet M en O is een 
omvangrijk proces. Tot dusverre heeft een quickscan plaatsgevonden van de belangrijkste 
gemeentelijke economische activiteiten. Er wordt nog steeds gewerkt aan de inventarisatie 
zodat op termijn mogelijk meer economische activiteiten voor algemeen belangvaststelling door 
de raad in aanmerking komen. Daarnaast kunnen er nieuwe economische activiteiten door de 
gemeente worden verricht die in aanmerking komen voor een algemeen belangvaststelling. 

 
Communicatieparagraaf 
Het door uw raad te nemen besluit zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. Aangezien 
met onderhavig voorstel geen nieuw beleid gecreëerd wordt, doch bestaand beleid wordt bevestigd, 
wordt voorgesteld geen inspraak te houden. 
 
Financiële paragraaf 
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 
 
Juridische paragraaf 
Met dit voorstel wordt beoogd te voldoen aan de regels van de Wet Markt en Overheid.  
 
Risicoparagraaf 
Het besluit van de raad tot aanwijzing van economische activiteiten van algemeen belang is een 
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
bezwaar en beroep instellen. 
 
 
24 juni 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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