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Geachte leden, 

 

Geachte leden van de commissie Bestuur,  

 

In de vergadering van donderdag 19 juni 2014 zegde wethouder Cassee toe om in 

oktober 2014 met een discussiestuk te komen met betrekking tot de Wet markt en 

overheid. Deze toezegging van wethouder Cassee vond plaats in het kader van de 

bespreking door de commissie van het raadsvoorstel om een aantal economische 

activiteiten van de gemeente te benoemen als activiteiten die plaatsvinden in het 

algemeen belang. 

 

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken omtrent deze discussienota. 

 

De voorbereidingen voor een discussienota zijn getroffen. Er is echter een 

ontwikkeling die gevolg heeft voor de planning van de discussienota. Zoals mijn 

voorganger, wethouder Van den Hoek, u bij brief van 15 december 2014 

informeerde, is het wachten ondermeer op de evaluatie van de Wet markt en 

overheid door het kabinet. Deze evaluatie stond gepland voor medio 2015, maar is 

nog niet afgerond. 

 

Op 3 juni 2016 heeft de minister van Economische Zaken namens het kabinet de 

Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek dat is 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. Kort samengevat houdt de 

kabinetsreactie het volgende in: 

- De geldingsduur van de Wet markt en overheid, die nu van kracht is tot 1 juli 

2017, wordt verlengd. Het invoeren van een verbodsstelsel, zoals voorgesteld in 

de initiatiefnota van de Kamerleden Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66), wordt 

niet wenselijk geacht. Een verbodsstelsel houdt in dat overheden pas 

economische activiteiten mogen verrichten nadat is aangetoond dat dit 

noodzakelijk en proportioneel is. 
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- De algemeen belanguitzondering, op grond waarvan overheden gedragsregels 

uit de Wet markt en overheid niet hoeven toe te passen, wordt aangescherpt. 

Daarbij denkt de minister aan specifieke motiveringsvereisten en meer inspraak 

voor ondernemers vooraf. Ook is de minister voornemens in gesprek te gaan 

met een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en met overheden over het 

beter toepassen van de wet, de algemeen belanguitzondering en over het 

effectief aanpakken van oneerlijke concurrentie. 

- Tenslotte zal de minister zich buigen over het opstellen van een afwegingskader 

voor inbestedingssituaties, waarbij overheden activiteiten voor zichzelf 

verrichten (zoals beveiliging, kantinepersoneel, ICT) en de markt geen kans 

heeft een bepaalde opdracht uit te voeren. 

 

Met het oog op het vervallen van de Wet markt en overheid per 1 juli 2017 zal de 

minister na het zomerreces aan beide Kamers een algemene maatregel van bestuur 

voorleggen, teneinde de geldingsduur van de wet te verlengen.  

Om de wet inhoudelijk aan te passen zal de minister een wetsvoorstel voorbereiden, 

dat dit jaar of begin volgend jaar voor advisering naar de Raad van State zal worden 

verzonden.  

 

De kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet markt en overheid stond voor 

behandeling geagendeerd  in de procedurevergadering van de commissie 

Economische Zaken van 21 juni jl. De behandeling van de kabinetsreactie en de 

initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven zijn echter aangehouden tot de 

behandeling van de aangekondigde initiatiefwet van de leden Ziengs en Verhoeven 

over de Wet markt en overheid. 

 

Gelet op deze (wets)ontwikkelingen stel ik voor om de toezegging van een 

discussienota te effectueren nadat de Kamer genoemde initiatiefwet en de door de 

minister aangekondigde wetswijziging heeft behandeld.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J. van Spijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


