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Inleiding 

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht geworden. Deze wet wijzigt de 

Mededingingswet. Vanaf 1 juli 2014 loopt het overgangsrecht af en moeten alle overheden aan de 

verplichtingen uit die wet voldoen. De Wet Markt en Overheid legt overheden bepaalde 

verplichtingen op waaraan zij moeten voldoen als zij economische activiteiten verrichten. De wet 

beoogt daarmee oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Niet op alle economische activiteiten hoeft 

de Wet Markt en Overheid van toepassing te zijn. Activiteiten die door de gemeenteraad zijn 

aangemerkt als ‘activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang’, vallen buiten de reikwijdte van de 

wet.  

 

Uit een gemeentebrede inventarisatie is gebleken dat de gemeente Schagen een aantal 

economische activiteiten onderneemt. Veel van die activiteiten kunnen door uw raad aangemerkt 

worden als ‘activiteit van algemeen belang’.  

 

Voorgesteld besluit 

De in dit voorstel genoemde economische activiteiten aan te merken als activiteiten die plaatsvinden 

in het algemeen belang, zodat ze buiten de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid vallen. 

 

1. Argumenten 

Overheidsbedrijven 

Niet alleen overheden zoals de gemeente zijn gebonden aan de Wet Markt en Overheid, maar voor 

zogenoemde ‘overheidsbedrijven’ gelden de verplichtingen ook. Onder overheidsbedrijf wordt 

verstaan: een bedrijf waarin de overheid (één gemeente, of een aantal gemeenten samen) minstens 

50% van de stemrechten heeft of bevoegd is meer dan 50% van het bestuur te benoemen. In bijlage I 

van dit voorstel treft u een overzicht aan van de overheidsbedrijven binnen de gemeente Schagen. 
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Voor Gemeenschappelijke Regelingen geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun verplichtingen 

vanuit de Wet Markt en Overheid. Zij zijn immers bestuursorganen (ingesteld op basis van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen). 

 

Economische activiteit  

De wet geeft een zeer ruime definitie van het begrip ‘economische activiteit’. Een economische 

activiteit is iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde 

markt. 

 

Alle economische activiteiten die door de gemeente Schagen worden ondernomen, zijn 

geïnventariseerd. In bijlage II van dit raadsvoorstel treft u de inventarisatie aan. Een aantal van de 

activiteiten vinden niet plaats in het algemeen belang. Ze hoeven dan ook niet als zodanig door uw 

raad te worden aangemerkt, en ze behoeven ook niet buiten de reikwijdte van de Wet Markt en 

Overheid te worden gehouden. Deze activiteiten voldoen aan de regels van de Wet Markt en 

Overheid. Ze zijn voor de volledigheid wel in het overzicht in bijlage II opgenomen. 

 

Er zijn in feite vier  mogelijke uitkomsten bij de beoordeling of sprake is van een economische activiteit 

in de zin van de Wet Markt en Overheid. Deze vier mogelijkheden zijn opgenomen in het overzicht in 

bijlage II:  

- De economische activiteit voldoet aan de wet Markt en Overheid; 

- De economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid, maar wordt 

uitgeoefend in het algemeen belang; 

- De economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid én vindt niet plaats in 

het algemeen belang, dus moet gestaakt worden (of moet op worden aangepast zodat 

deze wel voldoet aan de wet), of  

- De economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid én vindt niet plaats in 

het algemeen belang, maar de activiteit vindt toch plaats. Deze laatste optie verdient geen 

voorkeur, nu een overheid zich als betrouwbare partner aan de wet moet houden. 

 

Toekomstige economische activiteiten 

Toekomstige, nieuwe activiteiten zullen steeds moeten worden getoetst aan de Wet Markt en 

Overheid. Als de gemeente een nieuwe economische activiteit gaat ontplooien, zal uw raad over die 

activiteit een nieuw besluit moeten nemen over de vraag of deze activiteit in het algemeen belang 

plaatsvindt. Alleen door een raadsbesluit wordt de economische activiteit immers buiten de reikwijdte 

van de Wet Markt en Overheid gehouden. Mocht de activiteit worden uitgevoerd zonder dat daarbij 

een algemeen belang wordt gediend, moet de activiteit voldoen aan de eisen van de Wet Markt en 

Overheid. 

 

2. Financiën 

Eén van de belangrijkste eisen van de Wet Markt en Overheid is de eis dat alle integrale kosten van 

een product of dienst moeten worden doorberekend aan de afnemer. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld ook de kosten van onderhoud moeten worden doorberekend aan de klant. Er moet 

sprake zijn van kostendekkendheid. De Wet Markt en Overheid regelt hoe ‘integrale kosten’ moeten 

worden berekend. 
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Het aanbieden van producten en diensten in het algemeen belang (als zodanig vastgesteld door de 

gemeenteraad) leidt ertoe dat het doorberekenen van de integrale kosten aan de afnemer niet 

meer nodig is.  

 

Het aanmerken van de in dit voorstel genoemde activiteiten als activiteit van algemeen belang, 

heeft daarom geen financiële gevolgen. 

 

In Bijlage III bij dit voorstel treft u een beslisboom aan, die helpt bij het bepalen óf sprake is van een 

economische activiteit, of die economische activiteit voldoet aan de Wet Markt en Overheid en of 

de activiteit is aan te merken als activiteit van algemeen belang. 

 

3. Risico's 

De Wet Markt en Overheid vormt een onderdeel van de Mededingingswet. Op de regels uit die wet 

houdt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toezicht. Marktpartijen die zich oneerlijk 

beconcurreerd voelen door de gemeente, kunnen daarover een klacht indienen bij de NMa.  

Als uit onderzoek van de NMa blijkt dat de gemeente zich niet houdt aan de gedragsregels van de 

Wet Markt en Overheid, kan handhavend worden opgetreden. Dat zal meestal gebeuren in de vorm 

van een dwangsom die aan de gemeente wordt opgelegd.  

 

Een risico van uw raadsbesluit om activiteiten aan te merken als activiteit van algemeen belang, is 

dat belanghebbenden tegen dat besluit bezwaar en beroep kunnen instellen. In de praktijk zou een 

(concurrerend) ondernemer die zich benadeeld voelt door het besluit, daartegen bezwaar kunnen 

maken. 

  

Een voorbeeld uit de praktijk: een gemeente wilde als service aan de klant een kopieerapparaat vóór 

het loket van Burgerzaken plaatsen, zodat klanten ter plekke een kopie konden maken als dat nodig 

bleek te zijn voor een vergunningaanvraag. De gemeente wilde 10 eurocent per kopie in rekening 

brengen. Het aanbieden van een kopieerdienst is een economische activiteit, die door commerciële 

marktpartijen ook wordt aangeboden. De Wet Markt en Overheid verplicht deze gemeente dan ook 

om álle integrale kosten die verbonden zijn aan het maken van kopieën aan de klant door te 

berekenen, waaronder de kosten van onderhoud en toezicht. Dit zijn kostencomponenten die ertoe 

leidden dat 10 eurocent per kopie niet als kostendekkend kon worden gezien, maar dat een kopie 

minstens 30 eurocent moest kosten. Deze gemeente heeft uiteindelijk afgezien van het plaatsen van 

een kopieerapparaat, en verwijst haar klanten nu naar de supermarkt om de hoek. 
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4. Communicatie 

 

Het raadsbesluit moet worden bekendgemaakt, voordat het inwerking treedt. Bekendmaking gebeurt 

door een publicatie van het besluit te plaatsen op de landelijke voorziening GVOP 

(Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties). Het besluit is dan te vinden via 

www.overheid.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl. Ook wordt een koppeling gemaakt naar de 

eigen website van Schagen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 3 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in Artikel 25h, zesde lid van de Mededingingswet; 

 

besluit: 

de volgende door de gemeente Schagen ondernomen economische activiteiten aan te merken als 

activiteit van algemeen belang (als bedoeld in artikel 25h, zesde lid van de Mededingingswet), zodat 

zij buiten de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid vallen: 

 

- Ingebruikgeving van gemeentelijke grond en gebouwen ten behoeve van sportverenigingen  

- Ingebruikgeving van gemeentelijke grond en gebouwen ten behoeve van diverse stichtingen 

- Afvoeren van bedrijfsafval van strandpaviljoens en van zwerfvuil van de stranden 

- Onderhoud van particuliere, monumentale bomen 

- Onderhoud van grond op gronden die niet in eigendom van de gemeente zijn, zoals grond 

van de NS, het Hoogheemraadschap en de Wooncompagnie 

- Niet wettelijke plaagdierbestrijding 

- Aanlichten van diverse speciale objecten in de openbare ruimte, middels het gemeentelijk 

elektriciteitsnetwerk 

- Gratis aanbieden van elektrische laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s 

- Verstrekken van startersleningen voor koopwoningen 

- Aanbieden van Wifi in de openbare ruimte 

Een en ander zoals opgenomen in bijlage II behorende bij dit raadsbesluit. 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Bezwaar maken 

Bent u het niet eens met de beslissing die staat genoemd in dit besluit? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken 

door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw brief binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit bij ons 

binnen is. In uw brief zet u in ieder geval de datum van uw brief, uw adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt 

en de redenen waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Uw bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u om spoedeisende redenen niet dat het 

besluit in werking gaat, dan kunt u tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 

Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. 

 

Raadsbesluit 


