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Aan de raad, 

1.Inleiding 

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht geworden. Deze wet, inhoudende een wijziging 
van de Mededingingswet, geeft een aantal gedragsregels die de gemeente Steenbergen in acht moet 
nemen als zij economische activiteiten uitvoert, waaronder wordt verstaan het aanbieden van goederen 
en diensten op de markt. De Wet Markt en Overheid maakt het mogelijk om af te wijken van de 
gedragsregels, maar dat dient dan wel te gebeuren op basis van een raadsbesluit, waarin is bepaald dat 
de daarin genoemde activiteiten verricht worden in het algemeen belang. 

2. Achtergrond 
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 kent een overgangstermijn van 
2 jaar. Op 1 juli 2014 dient de gemeente de acties die voortvloeien uit de Wet M en O te hebben 
uitgevoerd. 

Gedragsregels 
De gedragsregels van de Wet M en O gelden voor alle overheden die zelf of via hun overheidsbedrijven 
economische activiteiten verrichten. Het betreft de navolgende gedragsregels. 

Integrale kostendoorberekening: overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een 
economische activiteit doorberekenen in de kostprijs. 
Bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven 
niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven. 
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. 
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. 

Economische activiteit 
Er is sprake van een economische activiteit indien de overheidsorganisatie zelf of via een overheidsbedrijf 
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 het verlenen van 
vergunningen, dan is er geen sprake van economische activiteit. 

Ter inzage ligt: - Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet 



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 

omroepinstellingen; 
2. Indien de gemeente goederen of diensten aan andere overheden of overheidsbedrijven ter 

uitvoering van hun publiekrechtelijke taak aanbiedt zijn deze economische activiteiten 
uitgezonderd van de Wet M en O; 

3. Indien economische activiteiten en bevoordelingen van bedrijven plaatsvinden in het algemeen 
belang; 

4. Indien voor de economische activiteiten staatssteun is verleend zijn de activiteiten uitgezonderd. 
Dan gelden immers 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 
De Wet markt en overheid is niet van toepassing op economische activiteiten die plaatsvinden in het 
algemeen belang. Het gaat hier om economische activiteiten van de overheid, die in het algemeen belang 
worden uitgeoefend, omdat de markt daarin niet voorziet (marktfalen). Bij de aanwijzing moet aansluiting 
worden gezocht bij de door het Europese Hof van Justitie ontwikkelde jurisprudentie met betrekking tot 
diensten van algemeen economisch belang (daeb). De rode draad in deze jurisprudentie is dat decentrale 
overheden een ruime beleidsvrijheid hebben bij het omschrijven en laten uitvoeren van een daeb. Deze 
beleidsvrijheid is echter niet onbegrensd. Concreet betekent dit dat een decentrale overheid een taak in 
het publiek belang mag uitvoeren (of een overheidsbedrijf daarmee mag belasten) voor zover sprake is 
van marktfalen en de verhoudingen op de interne markt niet onevenredig verstoord worden. 

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. Een en 
ander dient te worden vastgelegd in een raadsvoorstel en besluit. 

3.0verwegingen 
Het voorstel is te besluiten om de onderstaande economische activiteiten aan te wijzen als economische 
activiteiten welke plaatsvinden in het kader van het algemeen belang: 
1. Verhuur/Exploitatie van sportaccommodaties ( accommodaties, velden en dergelijke); 
2. Verhuur/in gebruik geven van maatschappelijke vastgoed (incl. grond); 
3. De gemeentelijke begraafplaatsen. 

Motivering per activiteit 
1. Verhuur/Exploitatie van sportaccommodaties waaronder het zwembad 
Indien kostendekkende tarieven in rekening zouden worden gebracht zou dit ten koste gaan van het 
deelnemen aan sportactiviteiten. Gelet op het belang van sporten uit een oogpunt van volksgezondheid 
(beweging), onderwijs en recreatie, is dit ongewenst. Bij de aanwijzing moet onderscheid worden 
gemaakt tussen het exploiteren van sportaccommodatie/zwembaden en andere ruimtes voor niet-
commerciële doeleinden enerzijds en het verhuren van onderdelen van een gebouw voor commerciële 
doeleinden anderzijds. Alleen het eerste kan worden aangemerkt als een uitzondering van algemeen 
belang. Op de commerciële activiteiten binnen het sportaccommodaties/zwembaden, zoals bijv. de 
verhuur van het restaurantgedeelte, zijn de gedragsregels van de Wet markt en overheid integraal van 
toepassing. 
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2. Verhuur/in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed (incl. grond) 
De gemeente geeft diverse maatschappelijke objecten in verhuur/in gebruik. Hierbij valt te denken aan 
dorpshuizen, de gemeenschapshuizen etc. Dit gebeurt om niet dan wel tegen een huur die beneden de 
kostprijs ligt. Zou de gemeente de volledige kostprijs in rekening brengen, dan zouden de gebruikers de 
exploitatie niet rond kunnen krijgen, hetgeen ten koste zou gaan van het sociaal-culturele leven 
(dorpshuizen, gemeenschapshuizen, wijkcentra). 

3. De gemeentelijke begraafplaatsen. 
De gemeentelijke begraafplaatsen. Artikel 24 van de Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat er een 
gemeentelijke begraafplaats is. Met de aanwezigheid van de begraafplaatsen wordt dus een wettelijke 
taak uitgevoerd. Naast de 3 gemeentelijke begraafplaatsen zijn er 9 bijzondere begraafplaatsen in de 
gemeente. De bijzondere begraafplaatsen hanteren over het algemeen een restrictief "toelatingsbeleid" 
doordat geen mensen van een andere denominatie worden begraven. Bij de R-K begraafplaatsen is de 
toelating over het algemeen beperkt tot het lidmaatschap van de parochie. Daarnaast geldt als argument 
voor aanwijzing als uitzondering van algemeen belang dat de tarieven voor de gemeentelijke 
begraafplaatsen boven de tarieven van de bijzondere begraafplaatsen, die met vrijwilligers werken, 
liggen, zodat verdringing niet aan de orde is. De onderhoudswerkzaamheden bij bijzondere 
begraafplaatsen wordt door vrijwilligers gedaan, hiervoor wordt geen tarief in rekening gebracht. Op de 
gemeentelijke begraafplaatsen wordt een apart tarief voor onderhoudswerkzaamheden in rekening 
gebracht. Er is dus een rechtvaardiging in het algemeen belang om een gemeentelijke begraafplaats te 
exploiteren. 

4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
De Autoriteit Consument S Markt (hierna: 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. 

Tegen het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet kan bezwaar en beroep worden 
aangetekend. 

6. Communicatie/Aanpak 
- Bekendmaking van dit besluit zal conform de huidige wetgeving worden gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad. 

7. Voorstel 
- Wij stellen u voor om in te stemmen met het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet en 

dit aanwijzingsbesluit vast te stellen. 
- Bekendmaking van het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet in het elektronisch 

gemeenteblad. 

Hoogachtenc 
Burgejĵĵeesļfer en wethouders van Steenbergen, 

/s l.s., de^uiļgemeester, 

R.A.J.M/Ufcogers JA.ffl. Vos 


