
Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 
 

Fractie: VVD Noordoostpolder 
Naam: Henri van Ulsen 
Onderwerp: Wet markt en overheid 
Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 
Datum indiening vragen: (niet invullen) 
Datum beantwoording: (niet invullen) 
 
Inleiding/aanleiding: 
voorgesteld besluit wet markt en overheid die m.i.v. 1 juli 2014 in werking treed.  
 
 
Vragen: 
 

1. wat is de definitie van ´integrale´ kosten en welke kosten zijn hierin opgenomen; 
 

 
Op basis van de Wet Markt en Overheid worden aan de overheden die op een markt 
actief zijn vier gedragsregels opgelegd. Deze moeten een eerlijke concurentie 
bevorderen. Wanneer er sprake is van een economische activiteit, verplicht de 
gedragsregel Integrale kostendoorberekening overheden om ‘minimaal’ de integrale 
kosten door te berekenen aan afnemers van producten. De (integrale) kostprijs van een 
product of dienst bestaat uit de totale kosten (financieel) die gemaakt worden voor het 
produceren of leveren van het product of de dienst 
 

Dus voor de doorberekening van de integrale kosten van een goed of dienst is het 
bepalen van de kosten die gemoeid zijn met het leveren van goederen of het verrichten 
van diensten van belang. Hierbij zijn alle kosten relevant die samenhangen met het 
verrichten van een economische activiteit. Onder deze kosten worden in elk geval 
gerekend: 
 

• Operationele kosten. 
Dit zijn de meest ’zichtbare’ kosten die direct of indirect met de uitvoering van de 
activiteiten te maken hebben. Zij bestaan in elk geval uit personeelskosten, 
huisvestingskosten, automatiseringskosten, materiële kosten en, al dan niet 
overlappend met de voorgaande kostensoorten, overheadkosten. Ook 
verzekering- en energiekosten behoren, wanneer hier kosten voor worden 
gemaakt en verband houden met de economische activiteit tot dit begrip. 

  
• Afschrijving- en onderhoudskosten. 

 
• Vermogenskosten 

Betreffen minder ’zichtbare’ kosten, met name voor wat betreft het eigen 
vermogen, vanwege bijvoorbeeld het effect op de rentebaten bij het inzetten van 
reserves (eigen vermogen). Zonder vermogen is het echter niet mogelijk een 
economische activiteit uit te voeren en kosten hiervoor dienen dan ook te worden 
meegenomen in de integrale kostenberekening.  

 
Deze opsomming van kostensoorten op hoofdlijnen heeft geen limitatief karakter. Ook 
kostensoorten die geen deel uitmaken van de genoemde categorieën dienen bij de 
kostenberekening en –toerekening te worden betrokken, voor zover zij verband houden 
met de economische activiteit, aangezien ten minste alle kosten die samenhangen met 
een bepaalde activiteit berekend moeten worden en toegerekend aan het desbetreffende 
goed of de dienst. 
 



Uitgezonderde kostensoorten  
De kosten van bepaalde bestuurlijke werkzaamheden zijn uitgezonderd van de 
kostenberekening. Dit betreft kosten die specifiek samenhangen met de bestuurlijke 
taakuitoefening en die zich daarom niet voordoen bij private ondernemingen. Dit betreft 
de kosten voor:  
• Beleidsvoorbereiding en inspraak;  
• Toezicht en handhaving;  
• Bezwaar en beroep. 

 
 
 
 
 
 

2. kan er een overzicht worden geleverd van al het maatschappelijk vastgoed - 
daarbij aangevend door wie en welke doel dit wordt ingezet.  

 
 
Het antwoord op deze vraag is nog in bewerking.   


