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Betreft  Reactie OVAL op internetconsultatie wijziging van de 

Mededingingswet in verband met wijziging van de bepalingen 

over markt en overheid  

Datum  16 oktober 2017 

 

Geachte heer Kamp, 

 

Graag reageren wij op de voorgestelde wijziging van de Mededingingswet in verband met 

wijziging van de bepalingen over markt en overheid. Het gaat in dit wetsvoorstel met name 

over de aanscherping van algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid door 

motiveringseisen te stellen, meer inspraak voor ondernemers te realiseren en een verplichte 

periodieke evaluatie van gemaakte uitzonderingen in te voeren. 

 

OVAL is de branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid. OVAL-leden zijn onder andere 

re-integratiebedrijven, jobcoachorganisaties en loopbaanontwikkelingenbedrijven. Deze 

bedrijven werken bijvoorbeeld voor UWV en gemeenten om mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en aan het werk te houden en hebben 

hierdoor regelmatig te maken met aanbestedingen. 

 

Wij vinden het een slechte zaak dat de algemeen-belang-uitzondering wordt gehandhaafd. 

De motiveringseisen zijn maar een hele kleine stap in de goede richting. Het probleem blijft, 

zeker bij onze leden, dat protesteren tegen een overheid waar men ook opdrachten van 

krijgt, bezwaarlijk is. De evaluatie-verplichting wordt als een oplossing aangedragen. Maar 

het verplichten tot evaluatie van eerder genomen besluiten vijf jaar na inwerkingtreding van 

de wet, vinden wij veel te mager. Ons inziens zou die termijn, als die er al zou moeten 

komen, ook voor bestaande bepalingen veel korter moeten, bijvoorbeeld één jaar, om 

zodoende veel sneller een eerlijker speelveld te realiseren. 

 

De Wet Markt en Overheid dient onder andere om een gelijker speelveld te creëren tussen 

overheid en private partijen. Met het in stand houden van de algemeen-belang-uitzondering 

is het gelijk speelveld nog steeds onvoldoende. Daarnaast speelt hier het punt van het 

inbesteden. Hoewel dit niet onder de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid valt, zorgt dit 
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voor een ongelijk speelveld. Gemeenten voeren namelijk dienstverlening, die eerder werd 

ingekocht op de private markt, in eigen beheer uit, vaak zonder objectieve afwegingen ten 

aanzien van prijs, kwaliteit etc. Daarmee is er géén sprake van een gelijk speelveld en 

eerlijke concurrentie onder gelijke voorwaarden. Wij zijn dan ook van mening dat er strikte 

voorwaarden voor inbesteden nodig zijn en deze in wetgeving vast te leggen. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting te geven op bovenstaande 

punten en te illustreren met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van onze leden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Aad Koster 

Voorzitter  

 


