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Geachte excellentie,
De Federatie Cultuur (FC) reageert graag op de consultatie van het voorontwerp tot wijziging van de
Wet markt en overheid. De werkgeversverenigingen in de cultuursector zijn voor behoud van de
algemeenbelanguitzondering. Daarnaast wil de FC dat de regering ervoor waakt dat de publieke taken
van kunst- en cultuurinstellingen in gevaar komen door bijvoorbeeld de voorgestelde
inspraakprocedure. Zie ook onze antwoorden op de twee vragen van de consultatie.
Doel van de wet
De Wet markt en overheid beoogt marktverstoring voor ondernemers te voorkomen die wordt
veroorzaakt door economische activiteiten van overheden. Onder overheidsbedrijf worden in de wet
ook partijen verstaan waarin de overheid beleidsinvloed heeft. In de huidige wet is er een
uitzonderingsbepaling waarbij partijen zich kunnen beroepen op het algemeen belang om niet onder
de werking van de wet te vallen.
Verwachte effect van de wetswijziging
Het verwachte effect van de onderhavige wetswijziging is dat overheden ondernemers eerder en
vaker in hun proces betrekken. Hierdoor worden algemeenbelang-besluiten van een betere
onderbouwing voorzien. Als gevolg zal mogelijk ook minder snel van de algemeenbelanguitzondering
worden gebruikgemaakt door overheden.
Ondernemerschap kunst- en cultuurinstellingen
Veel instellingen in de kunst- en cultuursector (vaak verenigingen of stichtingen) leggen steeds vaker
en succesvoller vormen van ondernemerschap aan de dag. Met de terugtredende overheid en een
afname van subsidies is dit ondernemerschap de afgelopen jaren gestimuleerd en ook
aangemoedigd. Door zowel overheid als samenleving. Dit heeft als positief neveneffect dat de eigen
inkomsten van culturele instellingen zijn gestegen.
Geen sprake van oneerlijke concurrentie, integendeel
Wij hechten eraan te vermelden dat veel van deze activiteiten marktconform of zelfs voor hoger dan
marktconforme prijzen worden aangeboden. Derhalve is hier geen sprake van commerciële
activiteiten die op wat voor wijze dan ook marktverstorend zijn. Daarnaast dient opgemerkt te worden
dat uit allerlei onderzoek blijkt dat veel marktpartijen juist profiteren van de aanwezigheid van de
culturele instellingen en de bezoekers die deze instellingen aantrekken.
Concreet voor dit wetswijzigingsvoorstel betekent dit dat wij voorstander zijn van het behoud van de
algemeenbelanguitzondering.
Hoogachtend, namens de werkgeversverenigingen in de kunst- en cultuursector,
Suzanne Leclaire-Noteborn
Voorzitter Federatie Cultuur

