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Er is werk aan de winkel! Daarmee gaf de 
Autoriteit Consument & Markt (de opvolger 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit) 
onlangs te kennen dat veel gemeenten hun 
zaakjes (nog) niet op orde hebben. De zaakjes 
waarnaar de ACM verwees, hebben betrekking 
op vormen van oneerlijke overheidsconcurrentie. 
Als gevolg van de op 1 juli 2012 in werking 
getreden Wet Markt & Overheid dienen 
overheden gedragsregels na te leven wanneer zij 
economische activiteiten (willen) ontplooien. 
Voor reeds op die datum bestaande afspraken 
geldt een overgangsregime van twee jaar, zodat 
overheden tot uiterlijk 1 juli a.s. de tijd hebben 
om hun economische activiteiten in overeen-
stemming met de wet te brengen.

Waar moet u dan aan denken? Een gemeente 
die haar gemeentehuis gratis ter beschikking 
stelt voor een kunstexpositie. Een galerie zal die 
kunstexpositie graag hebben willen tentoonstel-
len, maar zal daarvoor een tegenprestatie hebben 
verlangd om zo haar kosten te kunnen dekken. 
Een ander voorbeeld is ABD Topconsult waar 
een aantal topambtenaren van de rijksoverheid 
opdrachten buiten die overheid uitvoert (voor-
beeld ontleend aan Het Financieele Dagblad, 
4 april 2013, p. 3) en daarmee in concurrentie 
treedt met andere adviesbureau’s.

Is dergelijke overheidsconcurrentie ongewenst? 
Die vraag beantwoord ik bevestigend wanneer 
die concurrentie op ongelijke voorwaarden 
plaatsvindt. De hiervoor genoemde gemeente 
mag best haar gemeentehuis ter beschikking 
stellen, maar zal daarvoor een concurrerende 

tegenprestatie moeten bedingen. Op basis van 
de Wet Markt & Overheid zal de gemeente ten 
minste de integrale kostprijs in rekening moeten 
brengen. In veel gevallen zal dat ertoe leiden 
dat het gemeentehuis als galerie prijstechnisch 
gezien niet interessant is.

Maar deze vergelijking gaat niet altijd op.  
Wat te denken van de exploitatie van een 
gemeentelijk zwembad. Veel gemeenten vinden 
dat iedere inwoner van het zwembad moet  
kunnen genieten. Als gemeenten daarvoor 
de integrale kostprijs zouden moeten door-
berekenen, kun je er vergif op innemen dat 
weinig inwoners nog gebruik van het zwembad 
zullen gaan maken. Dit geldt eveneens voor 
de situatie dat de exploitatie van het zwembad 
aan een derde is uitbesteed. Ook dan zal de 
gemeente willen dat het zwembad voor een 
ieder toegankelijk zal zijn tegen een aanvaard-
baar tarief. Mogelijk zal de gemeente eveneens 
willen afspreken dat de exploitant het zwembad 
bijvoorbeeld voor schoolzwemmen verplicht 
op bepaalde tijdstippen openstelt waardoor 
betalende gasten even niet welkom zijn. En 
toch verlangt de Wet Markt & Overheid dat 
de gemeente de integrale kosten voor het 
gebruik van het zwembad aan de exploitant zal 
doorberekenen.

Zal de soep daadwerkelijk zo heet gegeten  
worden? In het licht van zijn rapportage “Naar 
sportieve concurrentie” is het de ACM in ieder 
geval menens. Toch is er een aantal mogelijkhe-
den om aan de werking van de Wet Markt & 
Overheid te ontsnappen. Eén daarvan is dat de 
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exploitatie van het zwembad in het  
algemeen belang plaatsvindt. Zoals ik hiervoor  
heb opgemerkt, zijn daarvoor goede argumen-
ten aan te voeren. Deze argumenten kunnen in 
een raadsbesluit worden opgenomen; hetgeen 
de nodige voorbereiding vergt. Een andere uit-
zondering is de maatregel als een (geoorloofde) 
steunmaatregel vorm te geven. Om te voorko-
men dat de gemeente en de exploitant door een 
andere toezichthoudende instantie (de Europese 
Commissie) op de korrel wordt genomen, is 
eveneens enige voorbereiding noodzakelijk om 
dat voor 1 juli a.s. te regelen. Er is derhalve echt 
werk aan de winkel!
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