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De ouerheid en het 
meded'ingingsrecht 
Mededingingsrecht is een zaak van ondernemingen. Toch 2i~nl er diverse raak 
vlakken tussen het mededingingsrecht en de overheid. Op grond uan E.uropese 
rechtspraak is het overheden verboden mede'ding,ingsbepe'rkende afs'praken 
tussen ondernemingen uit te lokken of te bekrachtigen (reee,nt; HuJJEU if septem 
ber 2014" C-184/13 e.v. (APO. Een tweede raakvla,k onts'tculot als: een Q,ue:rhe:icf 
zelf een economische activiteit aanbiedt en daarbij de concunentie: verstoort., 
Omgekeerd" en dat is het derde raakvlak, zie je dat ondem.emingen zich ,dge 
mene belangen aantrekken die in beginsel door de overheid worden behartigd. 
Bijvoorbeeld: duurzaamheid bevorderen ofarbeidsoffistondigheden \terbet:eren., 
Als ondernemingen daar met elkaar afspraken over maken, moeten die: binnen 
de mededingingsrechtelijke kaders passen. Deze bijdragE, gaat alleen o\ler het 
tweede raakvlak, de Wet Markt en Overheid. 

Toepassingsgebied 
De Wet Mo,rkt en Overheld (Wet M&O) be 
\/lat gedragsregels voor bestuursorganen 
die economische activiteiten ontwikke1!en 
(Stb 2011, 162; zie ook de Hondreikirng 
Wet Markt en Overheid van het 
Min~sterie van EZ). Het is voor het eerst 
dOlt het natiionoo,l mededingingsrecht re 
gels bevot die tot overheden zijn çericht. 
Hiervan besteet geen Europese pendent. 
Als een overheid zich als onderneming 

,.ge,omQgtJI"toe,tzij_zich oO.k.bQuden can 
het algemene mededTngingsrecht: het 
kartelverbod (crt. I) Mw) en het verbod 
van misbruik van machtspositie (art, 24 
Mw), Die' meme te bespreken gedragsre 
gels komen daar bovenop, 
Deze regels staan opgenomen In de 
Mededingingswet (Mw), in een per 
1 luli 2012 ingevoegd hoofdstuk 4b 
COverhede.n en overheidsbedrijven'}. 
Het Mirüstene van Economische Zaken 
heeft er destijds een zware dobber aan 
gehad cm wetsvoorstel er door te krlj91en, 
Vooral van de karrt van decentrale over 
heden wos er een sterke tegenlobby, Zij 
voorzagen veel red tape en zagen niet Tn 
wat er mis mee is als zij ervoor zorgen 
dat hun burgers op gunstige voorwaar 
den toe!}ang krijgen tot bepaalde dlenst 
verlenlng zoals zwembaden, 
De wet ]s von toepassing op be'stuurs 
organen, en niet op door de overheid 
gecontroleerde ondernemingen ('over 
heidsbedllijven'), De wet is niet van 

toepol5si1li1ì¡gj Oì~)' l!Iio!~hes,terdi-¡If!!9Jelf]; d!ItIOiir 
he'hben we het r¡¡iltllrlllb;es;tt.eY¡¡¡iìl11l91s.~edllt tlOOJr, 
De wet ts ev;ell1miili1ì 1\lli!IIflì to:ejpll!l1sslillf1Jgj OPi 

lnbesteiil]lflIgen, EelfllIQ:MeJrlhie:ild! mo:¡g;·o!]t]jdl 
be'5,lilUiten eelill t~IO!~ zelit'te: \\lJerlfÌidlltelllr met 
eigen perso:li!e.el 
De wet ilS w;é] W!11:I1fl1 ti!le:p;((v5sÏiI1'l9j 1I))¡p! h:d 
venichte'lfl WQlIIlI elwlflIolmiisclhle: aldiil}iiite:ii 
ten door een he'stIUIILIrSrDJrgjlOll!lil!ll. ili1l rele 
p'Hli!<tijdk Ikol!ll het 1¡¡¡S1t:il9i ziÔJIflJ trs lble:plIo¡]S'I!l] 
of een iLl'ctMte'Ìt !E'11!4)ilflrIDJm]slC'lh Wl11!lfi 111!00{I;d 

_ is.5tmotp¿GlrLken:eli]..iis;ßQt IIlrile;Jt"jm@OlL~ . 
een palrkeer¡g;¡¡¡raI9Je' met sen s;](iII9]b:«1lÒJm 

exploÍtterelfl ]5 ¡¡Jat¡ weer wieli, Olm mO!tl:lir e'€,1Il) 
voorbeeld te' lIlilo:em¡¡m. 
Ook Cll15 e'r spl!f¡¡:¡;!ke]5 WlOilfl een eC(()jlflll())mii 
sehe ILIchvlÏteilt, zid:1fl1 er t"l11OJ9)aJ11 WOlt lLli]JtzOInr 
deritngen (()jIPi die w;e,¡rIi<;]Ii1lg¡ssffe:er VlI¡Ú11 d~ We't 
M&O (z'ie en, 25ñl1iiidi 1 Mw . .]. Tenl eerste 
zijn er seIC'ltOrra;]e UJ,]t:z:mild!enlflìt1:jJelfll \iJiIJlOir 

onderwidis en w:e1tl!!'lflls;cIhiOl[Dlpe]~]i!( Œ1Idie:¡r 

zoek. VOli)l!f een dee] [i(;elllllfllelill &ïe sect[i)relfñ 
elgen regels, dile cOJmmerç]~lle lIliti:tMtei 
ten bre'pe'wke'lfli. lentllWee:dle 9je']¡¡jjt itIe Wle!tr: 
1'1&0 niet Wil!lln!li1leer eelfll [);e5;tlLlJ~rSiOJlfig¡l/)ìallfll 
aan alfllld,ere: be'slw,lIrS:;O)r9rOllfl;~nr e:liieliistfilll! 
aanb]edt, diie' bestemd! ztjinJ \\IJ101DÍti' iCle lLlitt 
voering \!)Iallili eeJI1I 1P!ILIJIbJ]ïiel)(reclhtte;]iijj~e 1I:tOIlt1Jk. 
Je kunt dialll! dielll!lke'1fI1 (lC!l!1Il! i¡lI1iter~le OICc:tOIUJIIllI 

tmlts o>f ilCT'e'rs. ¡¡lile) liJ!iiJì eieti1i mtni]s;Î:.elfÌle ee'n 
project hielb!lbJe'lll! a¡fi:g¡e~(Ù1n!~ elil wen\t1OJ11if)Je'1fl15, 
het ¡¡elM.e kÇJlIl!stje: iflOlOiI!ll "<Olen! ItlJij eSIfi 
onder miinlils,telfÌ¡e' IOlf eelf1l ~~OJte: 9)e.me:ente, 
Te'rl derde ziœt"ll IUliit¡g¡eZ:lOilflldlre:rl!:i iOilCilt]vI]1t¡e]te:nl 
wOllulbtlj l'ìniC!lilll!cië1Ie \lJ(i)(Qll"l1Ie%elfll wmdenl 
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~el'¡:eel1llCl dii:e ols stactssteun I<wahticeren. 
(le geidlíOlrc:llltle ijs dot de IWiet moet wijken 
IVOI'Glr die Europese steotssteunreqets (art. 
101 VW~U). ls een ñnancieelvoordeel ze 
klein dst de stootssteunreçels met van 
toepassing zun, dan rgeMt de 'wet dus 
wel. Zo wilgt lNietCIeidami die kruimels op 
dlie die E!tJll"'llllpeSè Commtssìe loot hg- 
qen. Tenuterde ts de Wet M:ErO niet va n 
toepossing IOIP economische cctiviteiten 
relie ¡pij'(iilèllltsl\lil1lrCllein 'in het ,aij,gième.en be 
ijr(Hl'gJ'. Deze zeer open uítzondertnç is er 
ínqekomen noeen omendement van de 
TWl€rede K,amer. Wrat onder het 'algemeen 
beij!ûll1lg" motet lWIOnde'l1l verstoen is niet 
·gedlalUl'SlUIieend. Ouerheden kunnen dat 
in hlQl:ge mate zelf ínuullen. Elr zijn nogal 
WIQlIt rgr€meel1ll:elt1J die een rOl!gemeelli belang 
besluit nebben "rgeslargren' om zo van de 
wet af tre zijn. 

Gedragsre.gels 
De (enln'9le) normctíeee bepalinqen in de 
Wél: iM6'O zijn reen r\!llel"taij gedragsregels. 
Oe beRi(lll1rgnjkst:e ijs de l\Ierp!íchting aan de 
afl1lemrer ten minste rdlë ílt1ltegrale knsten 
\11(01111 het product of rdlirel1l'slt in rnekening 
te lbired1rg:el1ll(rOIl!it. 2S'Î M 'il IMlw). Hoe ·dat 
moet wror.dlel1l \\YiOlsitrgesteH:d!., is ger.egeld in 
:e:e~1 100~g:emenre mI(Ji(OItiFe9:e~ ViCIII1l bestuur, 
heit B:eslruñt IMarkt len O\!l€l'heÎrd (Stb 2012, 
2'5'5). V<errdler imlClltg) .e:e,11l b:estruursorgaan 
rg:ee¡11l gergtewell1ls dùe ¡(Jjil1lg'S píUlbijírekr,echte 
ij~jkre we·g znjit1J w,erikr,egel1l, nnz:etitel1 voor 
comm:erdële do,eijeil1defil ('Cllrt. 2SI< Mw.); 
l:J~will:Qlrbe,.eijdl ree,n rOIlCÏressenlp:estall'1d uit 
de rgremeelt1Jteiija<e Ibasis,CllrdlmfinnstnJltie ·ge 
IlIrllJlil<ei11l .. !3owierl'1ld1ôel1J mogelt1l ,di,e p:erS10nen 
,dIòe rO!.ller '\!I<e!lngrUlrt1lI1JÙ!I'l¡g'w:e¡rlening Ibesiàssen, 
nÎ:etbetrrok'k,el1l zijn :bij de uijtiIJoering von 
de M€¡r:g:lJIiI1ltd.e l\WI:el'ikzaamihedl:en (iCllr!:. 2 S¡ 
Mw.). frOt 'S~zOlt mlCillQl ie€il1llb,es!tllJlIliIfS,or.gaQ(l 
"lire!: eer¡ rO;v;ewih:ei&s!bledriijf bre;viOrol"dieiren 
IW(OII01r helt zreif r€iell1l ib:e~:úlirI,g inlhreef't (urt. 2Sj 
M\w.; Rib ,!;leil1l HICII((Jjig H aUlQlustus 21015, 
ECU :NURiB![J)lHIA:2iOJ 15 :'91in (gemee.nte 
;ZiUlidiP~«Jj'5). IAJs bÔ]'.v(o:o¡rj):eeid rg;emeenten 
,úlŒI'1I!OIlereihowdl:elr zijjn iil1\ ,eert1J (CJI~\!I,a¡berdrijf 

dot'ook energie verkoopt, mogen die 
gemeenten hun burgers niet adviseren 
bij dat bedrijf enerqie te kopen. 

Toezicht en handhaving 
Toezicht op en handhaving van de Wet 
M&O ligt in handen van de ACM. De ACM 
kon vaststellen dat een bestuursorgaan 
een van de gedragsregels heeft geschon 
den. De ACM kan ook een last onder 
dwangsom opleggen urn een einde te 
maken aan de overtreding. Boetes mag 
de ACM niet opleggen, want dot vond de 
wetgever tussen overheden niet chique. 
ACM heeft inmiddels diverse besluiten 
genomen waarin zij overtredingen van 
de Wet M&O heeft vastgesteld. Relatief 
veel zaken zitten in de sfeer van recre 
atie (jachthavens, tennisbanen, etc.), 
waarbij gemeenten private aanbieders 
oneerlijke concurrentie aandoen (zie o.o. 
ACM 29 mei en 29 oktober 2015). ACM 
heeft ook verzoeken om handhaving 
afgewezen. Bijvoorbeeld de klacht van 
de Amsterdamse fotovakhandel over het 
feit dat de gemeente zelf aanbiedt een 
pasfoto te maken die voldoet aan olle 
technische eisen (ACM 2 jurii 2016). 

Evaluatie en aanscherping 
De Wet M&O is recent geëvalue.erd. 
Daarbij hebben VNO-NCW en MKB 
Ne.derland een duit in het z.akje gedaan 
door een heus zwartboek uit t,~ brengen: 
'Naar een nieuwe Wet markt en over 
heid'. Vooral de open ended .algemeen 
belang-uitzondering is hen een doorn in 
het oog. Een tweed;e grief betreft het feit 
dat er geen bep.erldng is g.esteld aGn het 
inbesteden, ook als daarbij activiteiten 
van de markt wonien .gehaald (zoals bij 
de Rijksschoonmaakorganisatie). Een 
andere grief ziet,op het ontbreken ·van 
zorgvuldige besluitvorming over markt 
toetreding: de vraag óf (en waarom) een 
bestuursorgaan de markt op wil. 
Deze klachten '\lenden in oktober 2015 
weerkl.ank in een initiatiefnota van .de 

Kamerleden Ziengs (VVO) en Verhoeven 
(D66) (Kamerstukken il, 2CI15-20Hi, 
34 316 or 2). Als we moçen afga,an cp 
de brief van Minister Kamp v·an 3 juni 
2016 (Kamerstukken Ii, 2015-2016, 34 
487, nr 1) zal het nee-tenzij-stelsel er 
niet komen en komt er ook geen verbod 
op inbesteding. Wel zal de alg.emeen 
belang-uitzondering worden aange 
scherpt. Dat laatste zal vermoedelijk 
inhouden dat er zwaardere motiverings 
eisen komen. Het bestuursorçoon moet 
motieeren waarom het in het algemeen 
belang is dat het een economische acti 
viteit aanbiedt, wat de effecten deerven 
zijn op de mededinging en hoe het de 
betrokken belangen heeft afg.ewogen. ~n 
wezen wijkt dit niet veel af van de eisen 
die de Algemene wet bestuursrecht al 
stelt aan de voorbereiding en de moti 
vering von besluiten. Het zal afhangen 
van het nieuwe kabinet hoe de 'verwach 
te wetswijziging er uit zal zien. 

Conclusie 
De indruk dat tot dusverre de reçels 
over morkt en overheid een voUedi.g 
wassen neus zijn :klopt niet h.eJemaoL 
Oe bestuursrechter heeft on1Œ19s een 
algemeen-belang-besluit verniehgd 
(Voorzieningenrechter Rb Rotterd\am 
7 februan 2017, 
ECU:Nl:RBROT:2017:913). De rechter 
maakte een eind (Ion de pro,ef gtratis 
parkeren in de gemeente Veenendaal. 
De gegeven motivering van 'helt I(l~ge 
meen-belang-besluit werd ol1lmisken 
baal' ontoereikend g.e:acht. Als d,e Wet 
M:&O ge.en soelaGis biedt, kan bij rdl.e 
civiele rechter beroep worden gedaan 
op algemene rechtsbeginselen ZOOl!S 
het zorgvuldighejdshegins.el (Rb lJen 
Haag 30 december 2015, 
ECU:NLRBDHA:2015:1S812, Gemeente 
Krimpenerwoord). Met de ver·wachte 
aanscherping van de Wet M&O zal de 
tijger er een tandje bij krijgen. • 
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