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Op het programma

• Over de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

• Doel Wet Markt en Overheid

• Gedragsregels Wet Markt en Overheid

• Nieuwe voorlichting – beslisboom

• Markt en Overheid in de praktijk

• Vragen?

2



Wat doet de ACM?

• De ACM stimuleert dat markten goed werken  

• De ACM pakt oneerlijke praktijken aan

• De ACM geeft voorlichting aan consumenten, bedrijven en

overheden 
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“Ingrijpen door toezichthouder ACM bespaarde ons consumenten 1 miljard” – NOS, 2018 



Doel van de Wet Markt & Overheid

Van een ongelijk speelveld… ...naar sportieve concurrentie
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Verschillende rollen van overheden

De overheid als opdrachtgever: 
Aanbestedingsregels

Het verlenen van financiële steun aan private ondernemers 
Staatssteunregels

De overheid als ondernemer
Wet Markt en Overheid
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Kern van de Wet Markt & Overheid (1)

• Van toepassing op alle overheden…
- Rijk 

- Provincies

- Gemeenten

- Waterschappen

- Gemeenschappelijke regelingen

- Zelfstandige bestuursorganen

• …die economische activiteiten verrichten

• Wet niet van toepassing op ‘typische overheidstaken’
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Kern van de Wet Markt & Overheid (2)

• Vier gedragsregels voor overheden:

1) Integrale kosten doorberekenen 

2) Verbod op bevoordeling overheidsbedrijven

3) Verbod op exclusief gebruik gegevens die zijn verkregen vanuit publieke taak

4) Verbod op functievermenging 

• Wat doet de ACM?
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Hoe draag ik als overheid bij aan een gelijk 
speelveld?

• Beslisboom 

→ In vier stappen helpt de beslisboom bij een bewuste afweging:

Gaat de gemeente of een commercieel bedrijf de dienst of het 

product aanbieden? 
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https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/beslisboom-eerlijke-concurrentie-tussen-overheden-en-bedrijven.pdf


Samenvatting beslisboom

1. Gaat het om een economische activiteit of een publieke taak?

2. Heeft u onderzocht of een bedrijf de economische activiteit uitvoert 

of kan uitvoeren?

3. Zijn er bedrijven die de economische activiteit al uitvoeren of dat

zouden kunnen?

Stap 4: Wie gaat de economische activiteit uitvoeren?

→ Conclusie van stap 1 t/m 3
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Discussiepunten in de praktijk

10

• Doorberekenen van de integrale kosten

• Economische activiteit? 
→ Straat- vs. slagboomparkeren

→ Rol van gemeenten bij beschermingsbewind

Zie factsheets op www.acm.nl

http://www.acm.nl/


Vragen? 

marktenoverheid@acm.nl
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mailto:marktenoverheid@acm.nl

