
Sdu Uitgevers  13

A
rt

ik
el

en

mr. E.W.F. Schotanus en mr. B. Nijhof 1

Inleiding

De titel van dit artikel verraadt eigenlijk al wat 
de markt en overheid (M&O)-problematiek in 
de kern inhoudt: als (semi-)overheden zich op 
de markt begeven c.q. economische activitei-
ten uitoefenen, dan komt het nog wel eens 
voor dat die entiteiten door hun bijzondere 
positie over oneigenlijke voordelen kunnen 
beschikken. Marktpartijen die deze voordelen 
niet hebben voelen zich daardoor benadeeld. 
In dit artikel zullen wij een casus behandelen 
die rechtstreeks uit de praktijk is gegrepen.2 
Aan de hand van dit voorbeeld schetsen wij 
vervolgens een beeld van de ge- en verbodsbe-
palingen uit de Wet M&O die met name rele-
vant zullen zijn voor de grondzakenpraktijk. 
Ook gaan wij in op de mogelijke manieren 
waarop die bepalingen zullen worden toege-
past, ook indachtig de vele uitzonderingsmo-
gelijkheden die de wet biedt.

Stel, een gemeente doet een beroep op een 
overheidsfonds dat bedoeld is voor de verbete-
ring van het inkomen van beeldende kunste-
naars. Die gelden worden vervolgens ingezet 
om een gemeentelijk museum en gemeentelij-
ke kunstuitleen op te zetten. Daartoe heeft de 
gemeente een stuk grond aangekocht waarop 

zij een expositieruimte inricht en dat zij ver-
volgens voor het symbolische bedrag van 
1 euro verkoopt aan de stichting die is opge-
richt om het museum en de kunstuitleen te 
exploiteren. Dit alles is een klap in het gezicht 
van een lokale kunstenaar in de gemeente die 
een paar jaar geleden een eigen expositie-
ruimte en kunstuitleen heeft opgezet. De 
gemeente hanteert namelijk uitleentarieven 
die 40% lager liggen dan de zijne. Als de kun-
stenaar probeert zijn werken ten toon te laten 
stellen in het gemeentelijk museum wordt dat 
geweigerd door de ambtenaar die verantwoor-
delijk is voor de kunstsubsidies en die nu 
tevens het beheer van het museum op zich 
neemt. Diezelfde ambtenaar was ook met een 
projectontwikkelaar in gesprek over een ont-
wikkeling waarbij de gemeente als voorwaar-
de voor de ontwikkeling stelde dat de ontwik-
kelaar het genoemde museum zou realiseren. 
De gemeente besluit het museum zelf te reali-
seren waardoor de oorspronkelijke besproken 
ontwikkeling geen doorgang meer vindt. 
Weliswaar is deze casus wellicht wat extreem 
voorgesteld, maar één of meerdere aspecten 
zullen menigeen toch bekend voorkomen.

Hoewel dit soort situaties in theorie ook 
(gedeeltelijk) wordt gedekt door regelgeving 
op het gebied van het staatssteun- en mede-

dingingsrecht, blijkt deze regelgeving in de 
praktijk voor een groot deel niet of nauwelijks 
toepasbaar voor de marktpartijen in kwestie. 
In theorie zouden de benadeelde partijen kun-
nen aanvoeren dat de betreffende gemeente 
staatssteun verleent. Het staatssteunargu-
ment is in dit soort zaken echter weinig kans-
rijk vanwege de vaak geringe omvang van de 
steunverlening of de specifiek lokale aard van 
de bevoordeelde activiteit. Daardoor is het 
twijfelachtig of het verleende voordeel een 
invloed heeft op de tussenstaatse handel, een 
voorwaarde voor het kwalificeren van een 
maatregel als staatssteun in de zin van artikel 
107 lid 1 Verdrag van de Werking betreffende 
de Europese Unie (VWEU). Voorts zou kunnen 
worden betoogd dat de overheid misbruik 
maakt van een economische machtspositie in 
de zin van artikel 24 Mededingingswet. Voor 
een dergelijke stelling geldt echter een zeer 
zware bewijslast voor degene die dit misbruik 
wil aantonen. Vaak is het al moeilijk om het 
bestaan van een economische machtspositie 
bij de betreffende overheid aan te tonen, laat 
staan dat kan worden bewezen dat die positie 
misbruikt wordt.

Al vanaf de jaren negentig werd door de 
Tweede Kamer aangedrongen op een wets-
voorstel om deze problematiek aan te pakken. 
Binnen de rijksoverheid werden zelfs al aan-
wijzingen vastgesteld die de economische 
activiteiten van de rijksdiensten moest regule-
ren.3 In het wetsvoorstel dat uiteindelijk op 
1 juli 2012 in werking is getreden is er voor 
gekozen om niet een geheel nieuwe wet te 
introduceren, maar een hoofdstuk 4B aan de 
Mededingingswet toe te voegen waarin een 
aantal gedragsregels voor overheden staat 
(hierna: de gedragsregels).4 De gedragsregels 
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zijn in beginsel van toepassing op bestuursor-
ganen in de zin van het algemene bestuurs-
recht. In de artikelen 25i t/m 25l Mw zijn de 
inhoudelijke gedragsregels opgenomen. De 
onderstaande drie gedragsregels zullen naar 
onze verwachting met name een rol spelen in 
de grondzakenpraktijk:5 

(i)  bestuursorganen die economische acti-
viteiten verrichten, dienen de integrale 
kosten van die activiteit in rekening te 
brengen bij de afnemers van dat product 
of die dienst;6

(ii)  bestuursorganen mogen geen overheids-
bedrijven bevoordelen (in financiële of 
andere zin) waar zij alleen of gezamen-
lijk met andere bestuursorganen een 
beslissende invloed op kunnen uitoefe-
nen;

(iii)  als een bestuursorgaan een economische 
activiteit verricht maar tegelijkertijd ook 
publiekrechtelijke bevoegdheden kan 
uitoefenen ten aanzien van die activitei-
ten, moet worden voorkomen dat dezelf-
de natuurlijke personen zijn betrokken 
bij de uitoefening van de publieke 
bevoegdheden en de verrichting van de 
economische activiteiten.

Het toepassingsbereik van de gedragsregels 
wordt echter ook beperkt door de 
Mededingingswet. De gedragsregels zijn bij-
voorbeeld niet toepasselijk op openbare 

onderwijsinstellingen en publieke media-
instellingen.7 Daarnaast zijn (een deel van) de 
gedragsregels niet van toepassing op een aan-
tal categorieën economische activiteiten. De – 
in onze ogen belangrijkste – uitzonderingsbe-
palingen hebben betrekking op de volgende 
activiteiten:

a)  het aanbieden van goederen of diensten 
door een bestuursorgaan aan andere 
bestuursorganen of overheidsbedrijven als 
deze zijn bedoeld voor de uitvoering van 
een publiekrechtelijke taak. Hierbij moet 
worden gedacht aan typische overheidsta-
ken, zoals politie- en brandweerdiensten, 
welke taken geen economische activiteit 
behelzen;8

b)  economische activiteiten ten behoeve 
waarvan staatssteunmaat in de zin van 
artikel 107 lid 1 VWEU is verleend; 9 

c)  economische activiteiten die plaatsvinden 
in het algemeen belang. Dit zijn andere 
activiteiten dan de taken genoemd onder 
(a). Het gaat om economische activiteiten, 
dus diensten of producten die wel op een 
markt worden aangeboden en (potentiële) 
concurrentie ondervinden, maar waarbij 
wel een zeker maatschappelijk belang is 
gemoeid met de uitvoering van die activi-
teiten. Een goed voorbeeld is de verwer-
king van huishoudelijk afval, een markt 
waar zowel commerciële als (semi-)
publieke partijen actief zijn;10

d)  Het gebod tot integrale kostendoorbereke-
ning en het verbod op bevoordeling van 
overheidsbedrijven zijn niet van toepas-
sing als zij verband houden met economi-
sche activiteiten ter uitoefening van een 
bijzonder of uitsluitend recht in de zin 
van de Mw en er voorschriften gelden 
omtrent de voor deze activiteiten in reke-
ning te brengen prijzen. Evenmin zijn 
deze bepalingen van toepassing op econo-
mische activiteiten verricht door sociale 
werkplaatsen.11

Als we teruggaan naar de eerder genoemde 
casus, wordt al snel duidelijk welke gedrags-
regels mogelijk worden overtreden door de 
betreffende gemeente. Dat grondhandel een 
economische activiteit is, staat buiten kijf. 
Voor de exploitatie van een museum en kunst-
uitleen lijkt dit misschien minder voor de 
hand te liggen, maar ook deze activiteiten zijn 
reeds meermaals bestempeld als economische 
activiteiten.12 De gemeente heeft zich dus te 
houden aan de M&O gedragsregels. Het grote 
prijsverschil tussen de gemeentelijke en com-
merciële kunstuitleen en de goedkope grond-
transactie zou een overtreding kunnen vor-
men van gedragsregel (i) om de integrale kos-
ten van een activiteit door te berekenen aan de 
afnemers ervan. De subsidiegelden die het 
museum en de kunstuitleen ontvangen en die 
niet naar marktpartijen gaan kwalificeren 
mogelijk als bevoordeling in de zin van 
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gedragsregel (ii). Hetzelfde geldt ook weer 
voor de grondtransactie. De meerdere petten 
die de ambtenaar in deze casus op heeft (sub-
sidieverlener, museumcurator en medewerker 
grondbedrijf ) komen u wellicht wat onwaar-
schijnlijk voor, maar gelet op de bezuinigin-
gen en de focus op regionalisering die nu bij 
de overheid plaats vindt, is het evenmin 
ondenkbaar. Een dergelijke functievermen-
ging is hoogstwaarschijnlijk in strijd met 
gedragsregel (iii).

Het is denkbaar dat de betrokken gemeente 
betoogt dat de verrichte economische activi-
teiten in het algemeen belang plaatsvinden. 
Volgens artikel 25h lid 6 Mw heeft de betrok-
ken overheid de discretionaire bevoegdheid 
om te bepalen welke activiteiten een algemeen 
belang dienen. Ons inziens kan deze bevoegd-
heid echter niet absoluut zijn, nu de wetgever 
met deze definitie aansluiting heeft gezocht 
bij het Europese recht. In dat verband kijkt de 
Europese Commissie kritisch naar lidstaten 
die een te ruime definitie van het algemeen 
belang hanteren. Het is moeilijk om aan te 
geven welke economische activiteiten een 
algemeen belang dienen13, aangezien dit zelfs 
voor dezelfde economische activiteit per lid-
staat kan verschillen. Een project voor de aan-
leg van een breedbandnetwerk in de Franse 
Pyreneeën kan bijvoorbeeld in het algemeen 
belang zijn als het een periferiegebied vormt, 
waar een commerciële aanbieder nooit uit 
zichzelf een netwerk zou aanleggen of slechts 
in ruil voor extreem hoge tarieven. De aanleg 
van een zelfde netwerk in een Nederlandse 
gemeente waar al een soortgelijk netwerk ligt 
dient dan weer geen maatschappelijk belang.14 
In onze visie zou bij de handhaving van de 
gedragsregels er op moeten worden toegezien 
dat overheden niet te pas en te onpas het alge-
meen belang inroepen om de werkingssfeer 
van de gedragsregels te omzeilen.

Het voorbeeld illustreert hoe breed het toepas-
singsbereik van de gedragsregels is. Maar wat 
zijn de potentiële gevolgen als een overtreding 
van deze gedragsregels aan de orde is? De 
Nederlandse Medededingingsautoriteit (NMa) 
is als handhavende instantie van de gedragsre-
gels aangewezen en kan – nadat zij een overtre-
ding heeft vastgesteld – een last onder dwang-
som opleggen aan de overtreder. 
Concurrerende ondernemingen kunnen der-
halve een klacht indienen bij de NMa om een 
einde te maken aan concurrentievervalsend 
gedrag van de overheid. Een dergelijke klacht-
procedure zal waarschijnlijk wel de nodige tijd 
in beslag nemen. Bovendien heeft de NMa aan-
gegeven dat zij de M&O problematiek met 

name wil aanpakken door als bemiddelaar te 
fungeren. De vraag is hoeveel prioriteit de NMa 
überhaupt nog zal geven aan de problematiek 
als op 1 januari 2013 haar fusie met de Onafhan-
kelijke Post en Telecom Autoriteit en de Con-
sumentenautoriteit een feit wordt en partijen 
gezamenlijk als de nieuwe Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) door het leven gaan.

Het potentieel van de gedragsregels in civiele 
procedures lijkt groter, omdat sneller concrete 
maatregelen getroffen kunnen worden door 
de betreffende rechter, met name in een civiel 
kort geding. Voor zover ons bekend zijn er na 
de inwerkingtreding van de wet nog geen uit-
spraken geweest waarin de rechter de wet 
M&O heeft toegepast. De komende tijd zal 
moeten uitwijzen of rechters bereid zijn om 
naast de NMa/ACM als effectieve handhaver 
van de gedragsregels te gaan fungeren. De uit-
zonderingen die het toepassingsbereik van de 
gedragsregels beperken en de bewijsplicht die 
de onderneming heeft die in een kort geding 
ageert tegen een overtreding van de gedrags-
regels maken het er in ieder geval niet makke-
lijker op voor ondernemingen die zich bena-
deeld voelen. 

Overheden dienen zich ervan bewust te zijn dat 
zij onder het toepassingsbereik van de gedrags-
regels (kunnen) vallen als zij economische acti-
viteiten verrichten al dan niet via of in samen-
werking met een overheidsbedrijf. 
Grondbedrijven van gemeentes dienen in ieder 
geval ervan uit te gaan dat de gedragsregels op 
hen van toepassing zijn. Door reeds op voor-
hand potentiële risicogebieden en uitzonde-
ringsmogelijkheden in kaart te brengen, kan 
vermoedelijk een hoop juridisch leed worden 
voorkomen. Afhankelijk van het soort ontwik-
keling is wellicht een beroep mogelijk op de 
uitzondering voor activiteiten van algemeen 
belang. Voor economische activiteiten die 
reeds voor inwerkingtreding van de wet M&O 
werden verricht door overheden, zal de toepas-
sing van een deel van de gedragsregels overi-
gens nog even op zich laten wachten, aange-
zien er voor dergelijke activiteiten overgangs-
recht bestaat dat de werking van de gedragsre-
gels nog één of twee jaar uitstelt.15 Of overhe-
den daarna nog de dans kunnen ontspringen 
hangt sterk af van hoe de wet in de komende 
twee jaar op nieuwe activiteiten wordt toege-
past. Wij houden de vinger aan de pols.
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