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• Aanvulling op Europese Mededingingsregels

• Mededingingswet

⚬ Onderdeel van de Mededingingswet is de Wet Markt en Overheid

(Wet M&O)

• Staatssteunregels

⚬ Regels omtrent Diensten van Algemeen Economisch Belang

(DAEB)

• Aanbestedingsregels

De context van de Wet M&O



Relatie Wet M&O tot de staatssteunregels

Onderscheid

Hoofdregel:

Staatssteun: om te voorkomen dat ondernemingen een economisch voordeel 

verkrijgen

• Voorbeelden staatssteun: subsidies, zachte leningen, grondtransacties,

garantstellingen, fiscale voordelen, etc

Wet M&O: om te voorkomen dat de (decentrale) overheid zelf oneerlijk concurreert op 

een markt

• Voorbeelden Wet M&O vaak van toepassing bij verhuur panden/ruimten of 

overheidsexploitatie van gronden/gebouwen

Wel staatssteun                      >  de Wet M&O niet van toepassing

Geen staatssteun                    >  de Wet M&O mogelijk wel van toepassing

Beide niet van toepassing?    > let op: zorgvuldigheidsbeginsel en A.B.B.B.



• Onderneming?

• Staatsmiddelen?

• Economisch voordeel?

• Selectief?

• Beïnvloeding interstatelijk handelsverkeer?

Criteria staatssteun
artikel107 VWEU



Uitzonderingen gedragsregels Wet M&O

• Bepaalde sectoren

• Algemeen belang besluit

• Staatssteun/DAEB regelgeving

• Staatssteun

• Melding op basis van richtsnoeren/kaderregeling VWEU

• Gebruik vrijstellingsverordeningen (AGVV/LVV)

• De-minimisverordening = geen staatssteun

• DAEB regelgeving

• DAEB die voldoet aan de Altmarkcriteria

• DAEB-de minimisverordening

• DAEB vrijstellingsbesluit

• DAEB kaderregeling



Veel gehoorde misverstanden

• De bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie

vallen samen

• Er moet altijd sprake zijn van een marktfalen om een algemeen belang vast te stellen

• Er is geen verschil tussen een Algemeen Belang Besluit en een toewijzing van Diensten

van Algemeen Economisch Belang

• Aanwijzingsbesluiten voor DAEB dienen een vaste vorm te hebben

• Alle bevoordeling onder de € 200.000,- is zonder meer toegestaan

• Er bestaat een uitputtende lijst van economische activiteiten

• Een algemeen belang besluit (of het aanwijzen van een DAEB) kan ook met 

terugwerkende kracht

• Overheden hebben een beperkte bevoegdheid om een algemeen belang vast te stellen



Praktijkvoorbeeld: 

sportieve activiteiten

• Aanleg of exploitatie van een sportpark

• Bij financiering van sportevenementen

Staatssteun?Wet M&O?



Praktijkvoorbeeld: 

energietransitie

• Aanleg of exploitatie van een zonnepark

• Bij realiseren aardgasvrije wijken

Wet M&O? Staatssteun?
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