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Voorwoord d 

Inn het begin van de negentiger jaren was ik nauw betrokken bij besprekingen met het 
bedrijfslevenn over de uitvoering van de Notitie preventie en hergebruik van afvalstoffen. Na 
verloopp van tijd bestond er een grote mate van consensus over het door het bedrijfsleven zelf 
opzettenn van een gezamenlijke verwijderingstructuur voor hun producten in de afvalfase. In 
vrijwell  alle gevallen leverde de financiering daarvan vanwege het risico van free riders een 
probleemm op. Bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem stuitte ik voor het eerst op 
dee mogelijkheden en onmogelijkheden van de algemeenverbindendverklaring (a.v.v.). Deze 
zoektochtt heeft uiteindelijk geresulteerd in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
milieubeheerr met betrekking tot verwijderingsbijdragen. Tijdens de parlementaire 
behandelingg van het wetsvoorstel was de toenmalige Minister van Volkshuisvesting 
Ruimtelijkee Ordening en Milieubeheer, Hans Alders, al buitengewoon enthousiast om het 
nieuwee instrument van de a.v.v. ook op andere terreinen, zoals bij convenanten, toe te passen. 
Tott een verruiming van deze mogelijkheid is het overigens tot op heden niet gekomen. 

Dee mogelijkheden tot het stimuleren van zelfregulering en de mogelijke plaats van het 
instrumentt van de a.v.v. daarbij is mij echter blijven boeien. Medio 1998 moedigden prof. 
mr.. N.SJ. Koeman en prof. mr. R. Uylenburg van het Centrum voor Milieurecht van de 
Universiteitt van Amsterdam mij aan een proefschrift over dit onderwerp te schrijven. Het 
schrijvenn van een proefschrift over een onderwerp waarbij men nauw betrokken is geweest, 
heeftt voor- en nadelen. Het voordeel van participerende observatie is datje beter dan wiee ook 
opp de hoogte bent van de diverse gemaakte keuzes. Belangrijk nadeel is natuurlijk de mate 
vann objectiviteit en distantie die noodzakelijk is voor een bezonken oordeel. De benadruk bij 
voorbaatt dat het geschrevene geheel voor mijn verantwoordelijkheid komt en in genen dele is 
beïnvloedd door of het standpunt vertegenwoordigt van mijn werkgever, het ministerie van 
VROM. . 

Aann het begin van dit proefschrift wil ik in de eerste plaats Niels Koeman en Rosa Uylenburg 
hartelijkk danken voor hun begeleiding. De gedachtewisseling tijdens onze periodieke 
gesprekkenn heeft zeer stimulerend gewerkt op de totstandkoming van dit boek. De 'warmte' 
vann het Centrum voor Milieurecht, de spontaniteit en betrokkenheid van de diverse 
medewerkerss van het centrum hebben eveneens geholpen. De koester mij met de gedachte dat 
mijnn 'werkervaring*  bij VROM ook hen geïnspireerd heeft. Met name wil ik Corné van der 
Wil tt bedanken, met wie ik jarenlang een kamer heb gedeeld. Met genoegen denk ik terug aan 
o.a.. de discussies over het bodemsaneringsbeleid en het saneringsbevel in het bijzonder. 

Dee heer Olbers van de vakgroep Sociaal Recht en de heren Schellart en Siebesma van het 
ministeriee van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ik bedanken voor hun opmerkingen en 
informatiee naar aanleiding van het hoofdstuk over de collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Verderr wil ik de medewerkers van de bibliotheek van het ministerie van VROM, van de 
Algemenee Juridische Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en van de Juridische 
Bibliotheekk van de Universiteit van Leiden bedanken voor hun medewerking bij het voederen 
vann dit "rupsje nooit genoeg". 

Hett proefschrift zou op een veel later tijdstip zijn afgerond, wanneer mijn werkgever mij 
daartoee niet via studieverlof de gelegenheid zou hebben gegeven. Verder dank ik mijn vele 
collega'ss bij VROM en vrienden. Hun suggesties, kritische vragen en aanmoedigingen 
hebbenn geholpen het boek af te ronden. De dank Cynthia Dresden voor haar hulp bij de 
Engelsee vertaling van de samenvatting en Henny Janss voor de eindredactie van het boek. 



Bijj  het werken beving mij soms het gevoel van de Loesje-kalender van 27 december 1998: 'Ik 
hebb geen flauw idee wat ik aan het doen ben, maar het bevalt me.' Het proefschrift zou niet 
zijnzijn afgerond, wanneer mijn naaste familie niet zou hebben meegewerkt. Het gebrek aan 
vakantiee zal de komende tijd worden gecompenseerd! 
Dee Universiteit van Amsterdam dank ik tenslotte voor het mij gedurende vier jaar toekennen 
vann de mr. I. Henri Hijmans promotiebeurs. 

Ikk draag het proefschrift op aan mijn vader Sem Dresden, die helaas de afronding van het 
proefschriftt niet heeft kunnen meemaken. 
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1.. Inleiding 

BehalveBehalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek 
vanvan Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel 
gekendgekend dan den uitvreter.1 

Alduss begint het prachtige verhaal van Nescio over de uitvreter. Met een mengeling 
vann verbazing en afgunst schrijft Nescio over het leven van Japie 'de uitvreter', Bavinck en 
Koekebakker.. Het voor u liggende boek heeft een nauwe relatie met uitvreters, free riders, 
meelifters,, zwartrijders of hoe ook genoemd. Het op deze wijze kwalificeren van deze 
personenn duidt op een negatieve beeldvorming. Ze rijden een auto zonder wegenbelasting te 
betalen,, ze rijden in een trein, bus of tram zonder te betalen of, zoals in het verhaal van 
Nescio,, ze roken je sigaren op of zitten als een vorst op een terras op kosten van een ander 
jeneverr te drinken. 
Inn het persoonlijke vlak kan deze ongebondenheid zijn aantrekkelijke kanten hebben. In het 
sociaal-maatschappelijkk verkeer leidt het toch vrij spoedig tot problemen. Goed bedoelde 
initiatievenn van bepaalde groepen van personen kunnen door een beperkt aantal free riders 
behoorlijkk gefrustreerd, zo niet onmogelijk worden gemaakt. Een minderheid kan op deze 
wijzee vrij eenvoudig zijn wil opleggen aan een meerderheid. 

Bijj  het oplossen van dit probleem wordt in eerste instantie meestal gekeken naar de overheid 
enn gedacht aan regelgeving van overheidswege waaraan een ieder - en dus ook een free rider 
-- zich heeft te houden. Via een goede uitvoering en handhaving van deze regelgeving door de 
overheidd kan een dwarsliggende minderheid tot de orde worden geroepen. Hierbij wordt 
dikwijl ss vergeten dat dit een grote (financiële) inspanning van de overheid vergt. Het is de 
vraagg of de overheid hiertoe in staat is of zou moeten zijn. Afgezien hiervan is een belangrijk 
nadeell  van deze 'klassieke' vorm van regulering dat de verantwoordelijkheid tot het oplossen 
vann maatschappelijke problemen bijna automatisch wordt verschoven van de betrokken 
burgerss en bedrijven naar de overheid. Hiermee zijn we in feite direct beland bij de discussie 
overr de (kern)taken van de overheid. 
Eenn andere mogelijkheid om wat te doen aan een dwarsliggende minderheid is te proberen 
meerr aan te sluiten bij het probleemoplossend vermogen van de betrokkenen zelf. De rol van 
dee overheid kan dan beperkt worden tot enerzijds het zodanig ondersteunen van de betrok-
kenenn dat ook een dwarsliggende minderheid zich heeft te houden aan door de meerderheid 
vann hen gestelde regels en anderzijds het houden van toezicht op de uitvoering en handhaving 
vann de door de betrokkenen zelf gestelde regels ('metatoezicht'). De algemeenverbindend-
verklaringg van overeenkomsten kan beschouwd worden als een dergelijk ondersteunend 
instrument. . 

11 Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh), De uitvreter, 1911. Opgenomen in: Nescio, Verzameld proza, 
Amsterdam,, 1996. 
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Hoofdstukk 1 

Dee essentie van de algemeenverbindendverklaring is dat een aantal personen - een minder-
heidd - via een besluit van de overheid gebonden wordt aan (private) afspraken, waaraan zij 
aanvankelijkk niet waren gebonden. Uit rechtstatelijk oogpunt spreekt het voor zich dat deze 
doorbrekingg van het contractenrecht via een besluit van de overheid tot algemeenverbindend-
verklaringg met voldoende waarborgen zal moeten zijn omkleed en moet zijn gebaseerd op een 
wettelijkee regeling.2 

InIn dit boek staat het instrument van de algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten 
centraall  en met name de mogelijkheden die het instrument in het milieubeleid biedt of kan 
bieden.. Het centraal stellen van een bepaald instrument brengt het gevaar met zich mee dat het 
instrumentt gezien wordt als dè oplossing voor allerlei maatschappelijke (milieu)problemen. 
Voorr zover deze indruk mocht bestaan, berust dit op een misverstand. Wel is het zo dat ik het 
instrumentt van de algemeenverbindendverklaring door deze studie en de eigen ervaringen in 
dee praktijk ben gaan waarderen. Maar ik ben mij ook bewust van de beperkingen van het 
instrument.. Hiermee loop ik echter al min of meer vooruit op de conclusies van het onder-
zoek.. Het instrument van de algemeenverbindendverklaring heeft een lange voorgeschiedenis. 
Alvorenss daarop in te gaan wordt eerst aandacht besteed aan de betekenis en schrijfwijze van 
hett begrip. 

1.11 Het begrip 'algemeenverbindendverklaring' 

Overr het zelfstandig naamwoord 'algemeenverbindendverklaring' en het werkwoord 
'algemeenn verbindend verklaren' is vóór de Tweede Wereldoorlog kort van gedachten 
gewisseldd in het kader van het wetsvoorstel over de ondernemersovereenkomsten. In dit 
wetsvoorstel,, waarin de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren voor het eerst 
wettelijkk werd geregeld (zie hoofdstuk 2), werd aanvankelijk alleen gesproken over 'verbin-
dendverklaring'.. Het wetsvoorstel had aanvankelijk als citeertitel 'Wet op de verbindende 
krachtt van ondernemersovereenkomsten'. In artikel 1 werd de verbindendverklaring gedefi-
nieerdd als 'de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindendverklaring.'3 In artikel 2 was de 
bevoegdheidd van de minister opgenomen om bedingen of besluiten algemeen verbindend te 
verklaren.. Deze formulering zou de indruk kunnen wekken dat de aan de verbindend-
verklaringg ten grondslag liggende overeenkomst pas verbindende kracht krijgt door de 
verbindendverklaring.. Het doel van de verbindendverklaring is echter alleen om aan een reeds 
(ver)bindendee overeenkomst een ruimere werkingssfeer te geven. Na vragen hierover in het 
voorlopigg verslag4 is het wetsvoorstel over ondernemersovereenkomsten gewijzigd5 en is de 
tott nu toe gehanteerde terminologie geïntroduceerd. 
Sedertdienn wordt gesproken over het 'algemeen verbindend verklaren', de 'algemeen verbin-
dendverklaring'' en de 'verbindendverklaring'. Het woord 'algemeenverbindendverklaring' zal 
menn tevergeefs als zodanig in Van Dale zoeken. Wel is het woord 'verbindendverklaring' 
opgenomenn met als omschrijving: verklaring dat een bepaling of regeling moet worden 
nagekomen.. Deze omschrijving geeft maar ten dele de essentie van de (algemeen) 
verbindendverklaringg weer. Het woord 'algemeen' is bedoeld als bijwoord bij verbindend en 
niett als bijvoeglijk naamwoord. In dat laatste geval zou er ook 'algemene' hebben moeten 
staan.. Gesuggereerd wordt daarom een koppelteken te plaatsen tussen algemeen en 
verbindendverklaring.. Dit brengt mij bij de schrijfwijze van het begrip. 

22 Aldus ook de regering in het kader van de vragen en antwoorden (nr. 37) over het kabinetsstandpunt 
Grondrechtenn in het digitale tijdperk, Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 2. 
33 Bijl . Hand. ü 1933-1934,460, nr. 2. 
44 Bijl . Hand. H 1933-1934,460, nr. 4, p. 9 
55 Bijl . Hand. II1934-1935, 64, nr. 2. 
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Dee schrijfwijze van het begrip in de wetgeving en in de literatuur verschilt nogal. In de meeste 
gevallenn wordt het geschreven als 'algemeen verbindendverklaring', al dan niet met een 
koppeltekenn tussen deze twee woorden. In de Woordenlijst Nederlandse taal6 wordt het woord 
geheell  aan elkaar geschreven. In navolging hiervan zal ik de algemeenverbindendverklaring 
aann elkaar schrijven, maar in de meeste gevallen zal ik de algemeen aanvaarde afkorting 
a.v.v.77 gebruiken. 

1.22 De ontwikkeling van het instrument van de algemeenverbindendverklaring 

Dee ontstaansgeschiedenis van de wettelijke regeling van de a.v.v. in Nederland loopt 
verregaandd parallel met de wettelijke regeling van de CAO en van de (publiekrechtelijke) 
bedrijfsorganisatiee (PBO). Met name na de Eerste Wereldoorlog vond veel discussie plaats 
overr de sociaal-economische ordening van de samenleving en de rol van de overheid en van 
maatschappelijkee organisaties hierbij.*  Een belangrijk punt was de taakverdeling tussen de 
overheidd en deze organisaties. De verschillende opvattingen over de rol van de maatschappe-
lijk ee organisaties in het kader van de ordening van het sociaal-economisch leven stammen uit 
hett begin van de vorige eeuw. Zij zijn veelal sterk politiek-ideologisch gekleurd.9 De Rooms-
Katholiekenn bezien deze relatie vanuit de uit de pauselijke encycliek Rerum Novarum (1891) 
voortvloeiendee gedachte van de subsidiariteit. Zij verstaan hieronder dat verenigingen slechts 
moetenn optreden, wanneer individuen het niet alleen afkunnen en de Staat alleen wanneer het 
algemeenn belang gevaar loopt. De Protestanten bezien dit vanuit de gedachte van de soeverei-
niteitt in eigen kring. Hierbij ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers 
voorr de maatschappelijke organisatie. De Socialisten bezien dit vanuit de gedachte van func-
tionelee decentralisatie met volgens sommigen als einddoel het van overheidswege in bezit 
nemenn van de bedrijfsmiddelen. Liberalen zien elke inmenging van de overheid in de 
economischee verhoudingen tussen individuen als onwenselijk.10 Vanwege de duidelijkheid 
zijnn deze standpunten wat absoluut en zeer summier beschreven. In de praktijk liggen de 
verschillenn vanzelfsprekend genuanceerder. 

Dee a.v.v. is pas in de dertiger jaren van de vorige eeuw voor het eerst wettelijk geregeld. Het 
instrumentt van de a.v.v. werd in die wettelijke regelingen altijd gecombineerd met de 
mogelijkheidd van onverbindendverklaring (o.v.v.) van overeenkomsten. Bij een gebrek aan 
samenwerkingg kan de a.v.v. worden toegepast; bij een teveel aan samenwerking (kartels) de 
onverbindendverklaring.. Het naast elkaar bestaan van beide instrumenten komt duidelijk in de 
titelss van de uit de dertiger jaren stammende wetten naar voren: Wet op het algemeen verbin-
dendd en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 1935 (zie hoofdstuk 2) en 
dee thans nog werkende Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van 
bepalingenn van collectieve arbeidsovereenkomsten (zie hoofdstuk 3). In deze hoofdstukken 
zall  uitgebreid worden ingegaan op de totstandkoming van deze wettelijke regelingen. 

66 Woordenlijst Nederlandse taal, Sdu Uitgevers, Den Haag en Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1995. 
77 Niet te verwarren met de veelvuldig gebruikte afkortin g van a.v.v. voor  een algemeen verbindend voorschrift. 
Inn het Van Dale (twaalfde druk) Groot woordenboek der  Nederlandse taal staat de afkortin g A.V.V (in 
hoofdletters)) voor  Alles voor  Vlaanderen. Ook ben ik de afkortin g tegengekomen voor  de Adviesdienst voor 
Verkeerr  en Vervoer. Het zal duidelijk zijn dat de algemeenverbindendverklaring hiermee niets te maken heeft. 
88 Hemerijck/Van den Toren 1995, p 172. 
99 Van Gestel 2001, p. 8. 
100 Simon 1993, p. 109: 'Het is naar  mijn oordeel niet aan de overheid allerlei, mogelijk uit economisch oogpunt 
wenselijkk  geachte vormen van samenwerking in horizontale verhoudingen, publiekrechtelijk afdwingbaar  te 
maken.* * 
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Inn de periode vóór de Tweede Wereldoorlog is de onverbindendverklaring niet toegepast. Na 
dee oorlog is de onverbindendverklaring alleen toegepast in het kader van het mededingings-
beleidd op grond van aanvankelijk de Ondememersovereenkomstenwet 1935 en later de Wet 
economischee mededinging. In de rest van het hoek zal aan de onverbindendverklaring geen of 
slechtss incidenteel aandacht worden besteed." 
Vóórr de Tweede Wereldoorlog is een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid van 
a.v.v.. van ondememersovereenkomsten. Na deze oorlog is de mogelijkheid van a.v.v. op basis 
vann de Wet economische mededinging nog maar twee keer toegepast. De a.v.v. wordt nog 
steedss in verreweg de meeste gevallen toegepast bij collectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO's).. Een ieder associeert de a.v.v. dan ook vrijwel uitsluitend met CAO's. De moge-
lijkheidd van a.v.v. van overeenkomsten wordt echter op meerdere beleidsterreinen toegepast. 
Opp het terrein van financiën is de a.v.v. in een beperkt aantal gevallen toegepast (hoofdstuk 
4).. Vri j onbekend is dat de a.v.v. zelfs op Europees niveau bij de uitvoering van enkele 
marktverordeningenn op het terrein van landbouw en visserij wordt toegepast (hoofdstuk 5). 
Opp het terrein van het milieu wordt de a.v.v. tot nu toe alleen toegepast in de vorm van een 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage (hoofdstuk 6). 

Inn de literatuur is nooit afzonderlijk aandacht besteed aan de diverse toepassingen van de 
a.v.v.. Wel wordt in de literatuur over CAO's veelvuldig aandacht besteed aan de a.v.v. van 
CAO'ss als sluitstuk van het collectieve arbeidsrecht. De enige die de a.v.v. (en de onverbin-
dendverklaring)) centraal heeft gesteld is S. Mok, die al in 1939 een proefschrift over het 
algemeenn verbindend en onverbindend verklaren van CAO's heeft geschreven.12 Hij heeft 
hierbijj  een rechtsvergelijkende studie gemaakt tussen de regeling van de a.v.v. van CAO's en 
vann ondernemersovereenkomsten. 
Inn de literatuur over de toepassing van de a.v.v. op andere beleidsterreinen is slechts summier 
aandachtt besteed aan de a,v.v. Dit geldt ook voor de literatuur op milieuterrein. Wel heeft er 
inn de dertiger jaren een heftige discussie gespeeld in de juridischee literatuur over de wense-
lijkheidd en het rechtskarakter van de a.v.v. Het rechtskarakter van het instrument gaf veel stof 
tott discussie. Na de oorlog wordt tot op de dag van vandaag vooral de wenselijkheid van het 
instrumentt van de a.v.v. in het kader van de CAO's ter discussie gesteld. Met name de heer 
drs.. G. Zalm, toentertijd directeur van het Centraal Planbureau en hoogleraar aan de VU, heeft 
bijbij  verschillende gelegenheden ernstige bezwaren geuit tegen het instrument van de a.v.v. in 
hett arbeidsvoorwaardenbeleid.13 Het is leuk te constateren dat juist hij als Minister van 
Financiënn een aantal keren een overeenkomst op het terrein van financiën algemeen 
verbindendd heeft verklaard! Dit alles lijkt een voldoende reden om de a.v.v. aan een nadere 
studiee te onderwerpen. 

1.33 Probleemstelling en onderzoeksmethode 

Dee probleemstelling van het onderzoek is het volgende: 

HetHet onderzoeken van de juridische vormgeving en toepassing van het instrument van 
dede a.v.v. van overeenkomsten op de diverse beleidsterreinen en het nagaan welke 
factorenfactoren hierbij een belangrijke rol spelen. Op basis hiervan zal worden bezien of de 
a.v.v.a.v.v. in het bijzonder in het milieubeleid een grotere rol zou kunnen spelen. 

111 Zie Fase 1980, p. 33-39 en hoofdstuk 3.9, onder a. 
122 Mok 1939 
133 Zalm 1990. 
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Hett onderzoeken van het instrument van de a.v.v. van overeenkomsten vertoont nauwe 
raakvlakkenn met de sturing van maatschappelijke activiteiten door de overheid of door maat-
schappelijkee organisaties ofwel de relatie tussen overheidsregulering - zelfregulering. Ik 
veronderstell  dat deze relatie door met name de volgende factoren14 wordt bepaald: 

-- De aard en omvang van het maatschappelijk probleem; 
-- De structuur en cultuur van de betrokken doelgroep; 
-- De houding van de overheid ten opzichte van het probleem en de doelgroep. 

Dee aard en omvang van het maatschappelijk probleem zal dermate duidelijk en concreet 
moetenn zijn dat de doelgroep in staat is om het probleem op te lossen. De relatie tussen 
oorzaakk en gevolg van het probleem zal eveneens duidelijk moeten zijn. Het vermoeden is dat 
naarmatenaarmate het maatschappelijk probleem duidelijker en concreter tot een bepaalde doelgroep is 
gericht,, deze doelgroep eerder tot zelfregulering zal komen. Vervolgens zal de structuur en 
cultuurr van de doelgroep zodanig moeten zijn dat zij in staat is het probleem op te lossen. Dit 
zall  vermoedelijk eenvoudiger zijn bij een goed georganiseerde en homogene doelgroep dan 
bijj  een diffuse doelgroep. Daarnaast zal er een cultuur moeten zijn om een maatschappelijk 
probleemm via zelfregulering op te lossen. Ten slotte is de houding van de overheid ten 
opzichtee van het probleem en de doelgroep van groot belang. 
Inn dit onderzoek wil ik nagaan of en op welke wijze deze factoren een rol spelen bij de onder-
werpenn die voor a,v.v. in aanmerking komen, de wijze van samenwerken tussen de betrokken 
doelgroepenn en de opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. en de toepassing daarvan in 
dee praktijk. Op basis daarvan wil ik proberen enkele conclusies te trekken over de mogelijke 
roll  van de a,v.v. van overeenkomsten in het algemeen en in het bijzonder in het milieubeleid. 

Inn het onderhavige hoofdstuk ga ik allereerst in op de huidige plaats van de a.v.v. in het 
instrumentariumm van de overheid. Hiertoe zal aandacht worden besteed aan welke factoren 
eenn rol spelen om te komen tot zelfregulering, de voor- en nadelen van zelfregulering en de 
mogelijkhedenn om zelfregulering in het algemeen te stimuleren en te ondersteunen. Vervol-
genss zal worden ingegaan op de mogelijkheden van zelfregulering op het terrein van het 
milieu.. Hierbij zal aandacht worden besteed aan (milieu)convenanten. Tenslotte zal in dit 
hoofdstukk een beeld worden gegeven van een tweetal andere wettelijke regelingen die 
verwantschapp vertonen met zelfregulering en de regeling van de a.v.v. Het betreft de regeling 
vann standaardregelingen in het Burgerlijk Wetboek en de regeling van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie.. In beide gevallen gaat het tot op zekere hoogte om door de betrokkenen 
zelff  ontwikkelde regels waaraan door een besluit van de overheid een wettelijke status wordt 
gegeven. . 
Inn de hoofdstukken 2 tot en met 6 zal een uitgebreide analyse worden gemaakt van de mij 
bekendee toepassingen van het instrument van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen. Bij deze 
analysee zal een chronologische volgorde van de totstandkoming van de diverse wettelijke 
regelingenn worden aangehouden. Eerst zal daarom in de hoofdstukken 2 en 3 aandacht 
wordenn besteed aan de uit de dertiger jaren van de vorige eeuw stammende wettelijke 
regelingenn van de a.v.v. van ondernemersovereenkomsten en van de CAO's. Vervolgens zal 
inn hoofdstuk 4 een tweetal wetten op financieel terrein aan de orde komen, waarin eveneens 
vann het instrument van de a.v.v. is gebruik gemaakt. Daarna zal in hoofdstuk 5 aandacht 
wordenn gegeven aan de toepassing van de a,v.v. in een tweetal verordeningen op het terrein 
vann landbouw en visserij op Europees niveau. Ten slotte volgt in hoofdstuk 6 een wat 
uitgebreideree analyse van de regeling van de a.v.v. van afValbeheersbijdragen. Dit is tot nu 
toee de enige toepassing van de a.v.v. op milieuterrein. 

144 In het WRR-advies over  het milieubeleid (1992/41) is hiertoe een analysemodel (situatiekenmerken-methode) 
ontwikkeld. . 
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Bijj  de analyse van de wettelijke regeling in de hoofdstukken 2, 3 en 6 heb ik zo veel mogelijk 
eenn vast stramien aangehouden, waardoor een rechtsvergelijking mogelijk wordt gemaakt. Bij 
dee wat kortere hoofdstukken 4 en 5 heb ik de systematiek van de wettelijke regeling gevolgd. 

Opp basis van de analyse van de verschillende toepassingen van de a.v.v. wordt in hoofdstuk 7 
eenn interne (rechtsvergelijking van de wettelijke regelingen gemaakt. Hierbij vindt ten 
aanzienn van enkele onderdelen tevens een toetsing aan algemene, merendeels bestuurs-
rechtelijkee leerstukken plaats. 
Dee wettelijke regelingen en de toepassing ervan vertonen nauwe raakvlakken met het 
Europeess recht. Hierbij kan gedacht worden aan het vrij verkeer van goederen en het 
(nationale)) mededingingsbeleid. In hoofdstuk 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de in 
ditt verband belangrijkste Europeesrechtelijke bepalingen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 9 op 
basiss van de voorgaande hoofdstukken nagegaan welke mogelijkheden het instrument van de 
a.v.v.. op milieuterrein biedt en hoe het instrument er dan zou moeten uitzien. Het boek wordt 
inn hoofdstuk 10 afgesloten met enkele slotconclusies. 

Eenn snelle lezer zou, afgezien van de samenvatting, kunnen volstaan met het lezen van het 
onderhavigee hoofdstuk en de laatste twee hoofdstukken. De wat meer geïnteresseerde lezer 
moett in ieder geval de hoofdstukken 1 en 7 tot en met 10 lezen, maar de echte fijnproever laat 
zichh de hoofdstukken 2 - 6, waarin de diverse gevallen van toepassing van de a.v.v. worden 
beschreven,, niet ontgaan. 
Hett onderzoek is afgesloten op 1 januari 2004. 

Inn de diverse hoofdstukken zal slechts summier aandacht worden besteed aan de ervaringen 
mett het instrument van de a.v.v. in de ons omringende landen Afgezien van de toepassing ter 
uitvoeringg van enkele Europese verordeningen op het terrein van landbouw en visserij is het 
mijj  gebleken dat het instrument van de a.v.v. met name bij CAO's wordt toegepast. Hierbij 
komenn vrijwel dezelfde vragen naar voren als in mijn hoofdstuk over de CAO's. 

1.44 Huidige plaats van de algemeenverbindendverklaring in het instrumentarium 
vann de overheid 

Welkee plaats heeft de a.v.v. thans in het instrumentarium van de overheid om bepaalde 
beleidsdoelenn te realiseren? De beantwoording van deze vraag hangt samen met de verdeling 
vann verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappelijke organisaties15 bij het formu-
leren,, bepalen en realiseren van beleidsdoelen. De beleidsdoelen vormen, zoals Winsemius16 

datt zo beeldend heeft omschreven, de *hoepel waardoorheen de maatschappij moet.' De 
beleidsdoelenn kunnen op vrij abstracte wijze worden geformuleerd, zoals het verminderen van 
dee emissies van C02 met een bepaald percentage, of op een wat concretere wijze, zoals het in 
hett jaar 2000 realiseren van een bepaald recyclingpercentage bij autowrakken. 
Hett realiseren van beleidsdoelen gaat vrijwel altijd gepaard met het beïnvloeden van het 
gedragg van mensen of groepen van mensen. Deze beïnvloeding kan op verschillende wijze 
gestaltee krijgen. Hierbij wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt in drie typen van 
instrumenten,, waarbij de tussen haakjes geplaatste kwalificatie van Winsemius afkomstig is: 

1515 Balkenende 1992, p. 18, omschrijft maatschappelijke organisaties als privaatrechtelijke, niet-gouvemementele, 
zichh op het publieke domein bewegende organisaties die regulerende activiteiten verrichten dan wel daartoe in 
staatt zijn of wensen te worden gesteld. 
166 Winsemius 1986, p. 78. Hij schreef dit voor het milieubeleid, maar het kan naar mijn mening algemeen 
wordenn toegepast 
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-- Directe regulering in de vorm van wet- en regelgeving (het 'zweepje'), 
-- Indirecte regulering via financiële instrumenten (de 'peen') of 
-- Het stimuleren van zelfregulering (de 'tamboerijn en het gezang'). 

Dee kunst is om voor ieder beleidsvraagstuk een zodanige mix van deze instrumenten te kiezen 
datdat de verantwoordelijkheid voor in dit geval het milieu als vanzelfsprekend wordt genomen. 
InIn dat geval wordt gesproken over verinnerlijking van het beleid. 

'Pass als een ieder  in Nederland een eigen verantwoordelijkheid wil dragen voor  het eigen handelen in 
relatiee tot het milieu, is het einddoel van het milieubeleid binnen bereik. Dan kan de rol van de overheid 
beperktt  blijven tot het waken voor  en rechttrekken van excessen en is ... het gebruik van de zweep en 
dee peen ten naaste bij  overbodig. Omdat de burger, het bedrij f uit zichzelf door  de hoepel springt 
Omdatt  er  sprake is van zelfregulering.'" 

Maatschappelijkee organisaties kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het 
formuleren,, bepalen en realiseren van beleidsdoelen. Zij kunnen via diverse vormen van 
inspraakk en advies worden betrokken bij de verschillende fasen van het formuleren en bepalen 
vann de beleidsdoelen. In dat geval kunnen zij hun mening geven en bedenkingen uiten, maar 
dee uiteindelijke verantwoordelijkheid blijf t berusten bij de overheid. Deze vorm van 
betrokkenheidd komt veelvuldig voor in het overheidsbeleid en zeker in het milieubeleid. Een 
anderee vorm van betrokkenheid bestaat hieruit dat het formuleren en bepalen van beleids-
doelenn geschiedt door de overheid en de maatschappelijke organisaties worden belast met de 
naderee concretisering, uitvoering en handhaving van de beleidsdoelen. In dit geval is sprake 
vann een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en maatschappelijke organisaties 
voorr het realiseren van deze beleidsdoelen. Een dergelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid 
vergtt een goede betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties bij het formuleren en 
bepalenn van de beleidsdoelen door de overheid en het maken van duidelijke afspraken over 
rapportagee en verantwoording jegens de overheid. Tenslotte kunnen maatschappelijke 
organisatiess volledig verantwoordelijk worden gesteld voor het formuleren, bepalen, uitvoeren 
enn handhaven van bepaalde beleidsdoelen. In dit geval moeten duidelijke afspraken met de 
maatschappelijkee organisaties worden gemaakt over diverse inhoudelijke en procedurele 
aspectenn van deze volledige zelfregulering. In feite is de rol van de overheid beperkt tot 
controlee op de realisatie van gestelde beleidsdoelen (regiefunctie). 

Dee keuze van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappelijke 
organisatiess is in belangrijke mate politiek bepaald hetgeen ook betekent dat een 
aanvankelijkee keuze heel goed in de loop der tijd kan wijzigen, mede afhankelijk van de 
opgedanee ervaringen. Het eerste kabinet Balkenende heeft het accent zwaarder op de 
verantwoordelijkheidd van individuele burgers of maatschappelijke organisaties gelegd. 

'Burgerss kunnen niet volstaan met zich als consument van het gebodene op te stellen; zij  zijn zelf in de 
eerstee plaats verantwoordelijk . Individueel en via maatschappelijke instituties zijn zij  de spil in de 
samenleving,, de overheid is sluitsteen. Zij  kan voorwaarden scheppen, maar  de verantwoordelijkheid 
voorr  het waarborgen en versterken daarvan berust bij  de samenleving als geheel'18 

17Winsemiusl986,p.. 104. 
,gg Kabinetsformatie 2002 Strategisch Akkoord 3 jul i 2002, Kamerstukken II2001/2002,28 375, nr.5, p. 6. 

9 9 



Hoofdstukk 1 

Ookk in het tweede kabinet Balkenende wordt een zwaarder accent gelegd op het probleem-
oplossendd vermogen van de samenleving. Deze visie sluit naadloos aan bij hetgeen 
Balkenendee in zijn proefschrift over overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties 
heeftt opgemerkt over zelfregulering (zelf-doen, zelf-financieren, zelf-reguleren) en het geven 
vann meer prioriteit aan het probleemoplossend vermogen van maatschappelijke organisaties. 

Mett het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering en handhaving van het 
beleid,, laat staan bij het geheel aan hen overdragen van een bepaald onderdeel van het beleid, 
iss sprake van het vervagen van de grenzen in de verantwoordelijkheden tussen overheid en 
dezee organisaties. Wanneer de overheid teveel luistert naar deze organisaties, kan dit ten koste 
gaann van eigen taken en verantwoordelijkheden. Zijn de banden van deze organisaties met de 
overheidd te hecht, dan kunnen de organisaties zich van hun achterban vervreemden. Binnen 
ditt spanningsveld moet de rechtsvormende rol van maatschappelijke organisaties op het 
publiekee domein, aldus Balkenende,20 gepaard gaan met zorgvuldigheid in de sfeer van open-
baarheid,, representativiteit, interne democratie, verantwoording, rekening houden met 
belangenn van derden, klachtrecht en rechtsbescherming. Dit geldt te meer wanneer de organi-
satiee een meer monopolistische positie in relatie met het algemeen belang heeft. Verrassend 
genoegg komt Balkenende in het begin van zijn proefschrift al tot de conclusie dat op basis van 
dezee overwegingen 'het instrument van de algemeen verbindend verklaring door de overheid 
vann private afspraken - eventueel met inachtneming van bepaalde toetsingspunten - de 
voorkeurr [verdient] boven het verlenen van publiekrechtelijke verordeningsbevoegdheden aan 
particulieree organisaties.' 

Dee rol van maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming, uitvoering en handhaving van 
overheidsbeleidd wordt wel in verband gebracht met de term 'corporatisme'. Bij deze 
historischh nogal beladen term 'corporatisme' gaat het, aldus Balkenende,22 om het maken van 
afsprakenn tussen elites van overheid en maatschappelijke organisaties, waarbij de overheid 
bepaaldee gunsten of rechten aan deze organisaties verleent in ruil voor de medewerking aan 
dee realisatie van overheidsdoelen en het waarborgen van een draagvlak voor deze doelen 
binnenn deze organisaties. De term 'corporatisme' roept bij velen een negatieve associatie op. 
Ditt hangt samen met de ervaringen met het z.g. staatscorporatisme, opgelegd door de Duitse 
bezetterss gedurende de Tweede Wereldoorlog (organisatie Woltersom). Bij staatscorporatisme 
wordtt niet uitgegaan van een vanonder op komende organisatievorm, maar van een van 
overheidswegee opgelegde organisatievorm (dwangkartel) die als alternatief wordt gezien van 
dee democratisch gekozen besturen. 
Staatscorporatismee moet onderscheiden worden van het maatschappelijk of neocorporatisme. 
Bijj  het maatschappelijk corporatisme krijgen maatschappelijke organisaties in vrijheid de 
gelegenheidd door middel van zelfsturing en zelfregulering vorm te geven aan de vraagstukken 
vann gemengd algemeen en privaat belang binnen een door de overheid omschreven structuur 
voorr overleg en besluitvorming.23 De PBO wordt veelal beschouwd als een vorm van 
maatschappelijkk of neocorporatisme. De ontstaansgeschiedenis van de Boerenpartij in de zes-
tigerjarenn geeft echter aan dat ook deze vorm van corporatisme (i.e. het inmiddels opgeheven 
Landbouwschap)) door de betrokkenen soms als een 'dwanggemeenschap' ervaren wordt. 
Ditt raakt één van de essentiële elementen van de regeling van de PBO, maar ook van de a.v.v. 

199 Balkenende 1992, p. 275. 
200 Balkenende 1992, p. 52. 
211 Balkenende 1992, p. 52. 
222 Balkenende 1992, hoofdstuk 3. 
233 Aldus Raadschelders 1995, p. 22. 
244 Zie De Goede 1965, p. 228-237. 
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Immers,, door een PBO-verordening of een besluit tot a.v.v. worden alle personen die tot een 
bepaaldee beroepsgroep behoren, gebonden ook al behoeven zij, zoals bij de a.v.v., niet partij 
tee zijn bij de overeenkomst die aan de a.v.v. ten grondslag ligt. Aan het slot van dit hoofdstuk 
zall  nader op de verschillen en overeenkomsten van de regeling van de PBO en de a.v.v. 
wordenn ingegaan. 

Dee problemen bij de uitvoering en handhaving van de van overheidswege afkomstige re-
gelgevingg zijn een belangrijke aanleiding om te zoeken naar alternatieven voor deze vorm van 
sturingg van maatschappelijke activiteiten door de overheid. Als andere mogelijke oplossingen 
voorr overheidsregulering wordt gedacht aan deregulering, verzelfstandiging, privatisering en 
eenn terugtred van de overheid, gecombineerd met het meer overlaten aan zelfregulering door 
betrokkenenn en de markt. Ook het motto van het huidige kabinet Balkenende 'Meedoen, meer 
werk,, minder regels' wijst in de richting van minder regels, ook al laat de regering de ruimte 
tott numeriek meer wettelijke bepalingen.25 Zelfregulering wordt vaak in een adem genoemd 
mett deregulering. Benadrukt moet echter worden dat dit twee verschillende zaken zijn. Zelf-
reguleringg kan gepaard gaan met minder regels, maar dat behoeft lang niet altijd het geval te 
zijn.. In het geval van zelfregulering zal er wel sprake zijn van andersoortige regelgeving, 
bijvoorbeeldd door de private partijen zelf. 

Quaa sturing van de samenleving hebben de verschillende keuzemogelijkheden voor sturing de 
overheidd in een uiterst lastige, door Tjeenk Willink 26 zelfs kwetsbaar genoemde, positie 
gebracht.. Hij illustreert dit spanningsveld met een zevental aansprekende contradicties. Ik doe 
slechtss een greep: de overheid moet enerzijds terugtreden, anderzijds optreden ofwel verant-
woordelijkk blijven voor de (onvoorziene) risico's van burgers en bedrijven; de overheid moet 
bedrijfsmatigg werken (met alle risico's van dien), maar mag geen fouten maken; de opvatting 
datt de burger als 'klant' moet worden beschouwd, terwijl de calculerende burger juist een 
belangrijkk probleem voor de overheid is. Deze ambivalente houding van de burger wordt 
bevestigdd in het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau 2002.27 De burgers hebben 
enerzijdss hoge verwachtingen van het probleemoplossend vermogen van de overheid en 
koesterenn anderzijds negatieve verwachtingen over wat de overheid kan bereiken. Het 
dilemmaa voor de overheid tussen optreden en terugtreden kan naar mijn mening niet in 
algemenee zin worden opgelost. De sturing door de overheid kan het beste vergeleken worden 
mett een trekharmonica : nu eens moet er flink aan getrokken worden, dan weer kan er lucht 
wordenn uitgeblazen. In beide gevallen kan en moet ervoor gezorgd worden dat er mooie 
muziekk uit de trekharmonica komt! 

Zelfreguleringg hangt samen met een tweetal ontwikkelingen. Enerzijds zijn burgers mondiger 
gewordenn en beter in staat om zelf bepaalde problemen op te lossen. Binnen het bedrijfsleven 
bestaatt er al langere tijd een ontwikkeling om bij de bedrijfsvoering uit eigen initiatief onder 
dee noemer van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' rekening te houden met allerlei 
maatschappelijkee thema's, zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten ('People, Planet, 

Inn het regeringsstandpunt naar aanleiding van het WKR-rapport 'De toekomst van de nationale rechtstaat', 
Kamerstukkenn II2003/04,29 279, nr. 1, p. 6. 
266 Tjeenk Willink 2002, p. 19. Zie ook zijn Algemene Beschouwingen in het Jaarverslag 2002 van de Raad van 
State,, p. 20. 
277 Sociaal en Cultureel rapport 2002, De kwaliteit van de quartaire sector, Den Haag, 2002, p. 183. 
288 De kwam deze vergelijking ook tegen bij Terpstra 2003. 
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Profit').. Dit geldt met name voor de grotere bedrijven met vestigingen in meerdere landen 
(multinationals).29 9 

Ookk bij de overheid is door diverse ontwikkelingen een tendens te constateren om de betrok-
kenenn veel eerder en meer te betrekken bij de totstandkoming van het overheidsbeleid 
(interactieff  bestuur,30 onderhandelend bestuur1 of coproductie32) en zo mogelijk de oplossing 
(uitvoeringg en handhaving) van bepaalde maatschappelijke problemen eveneens aan hen over 
tee laten. Dit wordt ook wel aangeduid met de term 'horizontalisering van bestuur'. Als 
belangrijkstee ontwikkelingen voor deze horizontalisering worden genoemd 3: afbraak van de 
verticalee gezagstructuren, toenemende individualisering en mondigheid van de burger, 
wederzijdsee afhankelijkheid van de overheid en maatschappelijke organisaties, pluriformiteit 
vann de samenleving, internationale ontwikkelingen, etc. 

InIn het WRR-rapport over de toekomst van de nationale rechtsstaat34 beveelt de Raad aan te 
komenn met nieuwe vormen van regulering. De wet zal moeten volstaan met het bieden van de 
grondslagg van overheidsoptreden, de uitgangspunten en doelstellingen, maar voor het overige 
ruimtee moeten bieden voor eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van burgers en 
maatschappelijkee organisaties. De overheid zou op grotere afstand meer een vorm van 
metatoezichtt moeten uitvoeren. De Raad houdt een pleidooi voor een open, flexibele, respon-
sievee en coöperatieve vorm van regulering. Bij deze vorm van zelfregulering en zelfhand-
havingg passen ook nieuwe vormen van rechtsbescherming, kwaliteitscontrole, transparantie en 
verantwoordingg ('responsibility' en 'accountability'). De Raad blijf t echter enigszins in het 
vagee hoe deze vormen van zelfregulering en zelfhandhaving concreet juridisch gestalte 
moetenn krijgen.35 

Inn het regeringsstandpunt naar aanleiding van dit rapport,36 waarin naar mijn mening de 
persoonlijkee hand van de minister-president is terug te vinden, wordt dit pleidooi van harte 
onderschreven.. In het regeringsstandpunt wordt gesteld dat de overheid af moet van de rol van 
'albedil',, een groter beroep moet doen op maatschappelijke krachten en zich moet concen-
trerenn op die taken waar de behartiging van publieke belangen niet bij de markt of maatschap-
pelijkee instellingen kan worden neergelegd. Over zelfregulering wordt opgemerkt: 

'Verderee toepassing van zelfregulering en zelfhandhaving hebben een verandering in de verhouding 
tussenn overheid en burger tot gevolg. Hierdoor zal de private sector meer op haar verantwoordelijkheid 
wordenn aangesproken. Dit betekent bijvoorbeeld dat van een bedrijf mag worden gevraagd dat de 
bedrijfsprocessenn worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, ook al heeft de overheid deze nog niet 
vastgelegdd in de vergunningvoorschriften. De verandering in verhouding brengt dan ook een andere 
vormm van regulering met zich. In dit systeem dient de overheid geen nauwkeurig uitgeschreven regels 

299 Kamerstukken II1998/99,26 485, nr. 1 e.v. Groenboek van de EU-Commissie d.d. 18 juli 2001: De 
bevorderingg van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (COM 2001 366 def.) . 
Sijmonss 2001; Bergkamp 2002. 
300 Zie laatstelijk: Raad voor het openbaar bestuur, Primaat in de polder, maart 2002. 
311 Over onderhandelend bestuur is in het kader van het Aandachtsgebied Onderhandelend Bestuur veel 
gepubliceerd:: Hertogh, Huls en Wilthagen 1998; Huls 1998. Dit laatste boek geeft een mooi, autobiografisch 
beeldd van de onderhandelingen en mogelijkheden van zelfregulering bij de Wet op het Consumentenkrediet. Van 
ietss oudere datum: Hoekema/Stout (red.) 1994. 
322 Bekkers/Verschuuren 1998. 
333 Lubach 1982, p. 4-5; Stout 1994, hoofdstuk 9. 
344 WRR-rapport nr. 63, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Sdu Den Haag, 2002, p. 170 en 262. Zie over 
ditt rapportt o.a. het speciale nummer van het NJB 2003-11 en Polak 2003. 
355 Van Spanje 2003, p. 559. 
366 Kamerstukken II2003/04,29 279, nr.1, p. 20-21. Zie voor een samenvatting NJB 2003, p. 2125-2127. 
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tott stand te brengen, maar kan zij volstaan met globale zij het fundamentele regels die de 
randvoorwaardenn bevatten van hetgeen vereist is. Het is aan maatschappelijke instellingen, beroeps-
groepenn of marktpartijen om die regels zelf nader int te werken voor de opp hun situatie toepasselijke 
omstandigheden.. Deze uitwerking kan, bij de aanwezigheid van een publiek belang, niet vrijblijvend 
zijn,, maar dient voldoende waarborgen te bevatten. Daarop dient het toezicht uitdrukkelijk te zijn 
gericht' ' 

Vervolgenss wordt in het regeringsstandpunt een aantal voorbeelden en mogelijkheden opge-
somd.. De mogelijkheid van a.v.v. (van in dit geval afValbeheersbijdragen) wordt tot mijn 
verbazingg niet in dit algemene kader genoemd, maar in het kader van een paragraaf (p. 23) die 
handeltt over de noodzaak tot sanering en actualisering van systemen van rechtsbescherming, 
kwaliteitscontrolee en verantwoording van particuliere organisaties die publieke taken uitvoe-
ren. . 

Zoalss uit het voorgaande blijkt, is de discussie over zelfregulering is geen nieuw verschijnsel 
enn hangt nauw samen met de discussie over de rol van de overheid bij de ordening van 
maatschappelijkee activiteiten in relatie tot de rol van burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties.. In veel gevallen wordt, zoals De Vroom38 terecht constateert, vergeten dat veel 
overheidsreguleringg is ontstaan door het falen van de markt. Er schijnt niet te ontkomen zijn 
aan,, zoals bij dat zo mooi omschrijft, een 'repeterende golfbeweging tussen twee tendentieel 
falendee systemen.' 

1.55 Zelfregulering 

Vann Driel39 heeft in haar proefschrift over zelfregulering het begrip omschreven als 

'niet-statelijkee regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden vastgesteld door degenen 
voorr wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun vertegenwoordigers, en waarbij het toezicht op de 
nalevingg mede door deze groepen wordt uitgeoefend'. 

Hett gaat hierbij derhalve om van particulieren afkomstige regels. In zijn meest zuivere vorm 
iss er geen invloed van de overheid. In een SER-rapport over wettelijke ondersteuning van 
zelfreguleringsafspraken400 wordt zelfregulering omschreven als 'het verschijnsel dat de 
opstellingg van regels en de handhaving ervan (mede) geschiedt door (vertegenwoordigers van) 
degenenn die de regels moeten naleven.' De omschrijving van Geelhoed sluit hierbij aan: 
'eenn vorm van bindende normstelling door een representatief kader uit de groep van 
belanghebbenden.'' Peters42 is van mening dat aan deze omschrijvingen ieder onderscheidend 
vermogenn ontbreekt. Zelfregulering is naar zijn mening een normaal ordeningspatroon in de 
samenleving.. Pas wanneer de overheid zich daarin mengt, krijgt zelfregulering binnen die 
contextt als begrip betekenis. Geelhoed is zich hiervan bewust en maakt naast zuivere 
zelfreguleringg onderscheid in 'vervangende', 'geconditioneerde' zelfregulering en conve-

""  Donner 1993 p. 156. 
MM De Vroom 1989, p. 267. 
ww Van Driel 1989, p. 2 en 1990, p. 415. Deze omschrijving lijkt zich toe te spitsen op de vaststelling van regels, 
maarr zij besteedt in haar proefschrift ook uitgebreid aandacht aan de uitvoering en handhaving van 
zelfregulering. . 
400 SER-rapport, Wettelijke ondersteuning van zelfreguleringsafspraken, Commissie voor Consumentenaan-
gelegenheden(CCA),, 1989/20. 
411 Geelhoed 1993, p. 49. 
422 Peters 1994, p. 20. 
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nanten.. Onder vervangende zelfregulering verstaat hij een vorm van zelfregulering, waarbij 
ofwell  de overheid zich het recht voorbehoudt zelf met regelgeving te komen, wanneer 
bepaaldee doelen niet of niet tijdig worden gerealiseerd (reservefiinctie) ofwel de zelfregu-
leringg vooruitloopt op een wettelijke regeling (overbruggende functie). Bij geconditioneerde 
zelfreguleringg stelt de overheid randvoorwaarden met betrekking tot de te volgen procedure of 
hett te bereiken resultaat Deze randvoorwaarden kunnen worden neergelegd in een convenant 
Wanneerr deze randvoorwaarden wettelijk worden vastgelegd, spreekt men van 'wettelijk 
geconditioneerdee zelfregulering'. Eijlander en Voermans onderscheiden drie vormen van 
wettelijkk geconditioneerde zelfregulering: de wet als stok achter de deur houden voor het 
gevall  private normstelling niet of onvoldoende tot stand komt, in de wet bepaalde 
rechtsgevolgenn verbinden aan zelfregulering of het via de wet procedureren van 
zelfreguleringg en het verbinden van rechtsgevolgen aan aldus totstandgekomen zelfregulering. 
Wettelijkk geconditioneerde zelfregulering moet naar de mening van Eijlander44 in het 
bijzonderr worden overwogen, wanneer beïnvloeding van het gedrag van professionals wordt 
nagestreefd,, de belangen van individuen of van een groep niet fundamenteel verschillen van 
hett algemeen belang en (volledige) overheidsregulering niet of slechts zeer moeizaam te 
controlerenn of te handhaven is. In hoofdstuk 9 zal worden nagegaan of en in hoeverre deze 
omstandighedenn op het terrein van het milieu aanwezig zijn. 
Inn al de omschrijvingen staat het onderscheid tussen zelfregulering en overheidsregulering 
minn of meer centraal. Verder is van belang te constateren dat het bij zelfregulering niet alleen 
gaatt om het stellen van regels, maar ook om het uitvoeren en handhaven van de gestelde 
regelss door de betrokkenen zelf.45 In het licht van deze omschrijvingen van zelfregulering 
moett de wettelijke regeling van de a.v.v. als een vorm van wettelijk geconditioneerde zelf-
reguleringg worden beschouwd. 

Bijj  zelfregulering kan ook een meer sociologisch onderscheid gemaakt worden tussen 
associatievee en interactieve zelfregulering. Hierbij spelen de bij zelfregulering betrokken 
partijenn en hun belangen een belangrijke rol. Bij associatieve zelfregulering gaat het om 
'georganiseerdee belangengroepen, die door het opstellen en uitvoeren van regels zelf het eigen 
gedragg sturen in de richting van een door de groep gewenst doel'.46 Hierbij kan gedacht 
wordenn aan producenten en importeurs van auto's die gezamenlijk een afValbeheersstructuur 
voorr autowrakken opzetten (zie hoofdstuk 6.10.1). Bij interactieve zelfregulering gaat het om 
reguleringg van de betrekkingen tussen belangengroepen die tegenover elkaar staande belangen 
hebben.44 Een duidelijk voorbeeld hiervan is de CAO als onderhandelingsresultaat van werk-
nemerss en werkgevers (zie hoofdstuk 3). Dit onderscheid kan gevolgen hebben voor onder 
anderee de mate van toezicht door de overheid op deze verschillende vormen van zelf-
regulering.. Bij de a.v.v. kan dit naar voren komen bij de beoordeling van het verzoek en van 
dee partijen die de aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst hebben ondertekend. 

Dee overheid en het bedrijfsleven kunnen, zoals uit het voorgaande blijkt, verschillende 
motievenn hebben voor zelfregulering. Zonder naar volledigheid te streven - dit zou langdurig 
sociaal-wetenschappelijkk onderzoek vergen - worden als belangrijkste voordelen van 
zelfreguleringg voor de overheid genoemd: 

433 Eijlander/Voermans 1999, p. 72-73. 
444 Eijlander 1993, p. 228. 
455 Blomberg/Michiels 1997, p. 297. 
466 De Vroom 1989, p. 268. 
477 Simon 1993, p. 104. 
488 Zie Simon 1993, p. 107, Eijlander 1993, p. 182 en 231, het rapport van de ICHW-werkgroep Zelfregulering, 
Zelfregulering:: een praktijkverkenning, juni 1995, Verschuuren 1998, p. 247-252 en Griffiths 2000. 

14 4 



Inleiding g 

-- Het gebruik maken van de cultuur, kennis en ervaring bij de doelgroep; 
-- Het te verwachten grotere draagvlak en daardoor een grotere nalevingsbereidheid bij 

dee doelgroep; 
-- Een sneller resultaat dan via overheidsregulering: de realisering van overheids-

reguleringg gaat soms gepaard met grote moeilijkheden of is zelfs op korte termijn 
onmogelijkk vanwege de ingewikkeldheid van het probleem of politieke verhoudingen; 

-- Decentralisatie en deregulering: vermindering van de werkbelasting van de wetgever, 
hett bestuur, het handhavend apparaat en de rechter. 

Voorr het bedrijfsleven gelden deze motieven grotendeels ook, zij het in andere bewoordingen. 
Daarnaastt gelden: 

-- Eigen belang:49 voorkeur om de zaken zelf te regelen en daarmee overheidsregulering 
tee voorkomen in plaats van afhankelijk te zijn van een ongewis en generiek wettelijk 
regimee (initiatief houden); 

-- Flexibiliteit: gemakkelijker aan te passen aan gewijzigde omstandigheden; 
Efficiëntie:: zo goedkoop mogelijke aanpassing van bedrijfsvoering; 

-- Commerciële motieven: tegemoetkomen aan wensen van bepaalde maatschappelijke 
groeperingen,, concurrentievoordeel, groen imago. 

Vanzelfsprekendd zijn er ook nadelen en risico's verbonden aan zelfregulering. Als belang-
rijkstee risico's worden genoemd: 

Belangenconflict:: zelfregulering zal alleen ontstaan, indien de betrokkenen daarin een 
voordeell  zien ten opzichte van de situatie zonder zelfregulering. Hierbij zal een 
afwegingg plaatsvinden tussen de economische belangen (winstmaximalisatie; beper-
kingg van de concurrentie) en de met zelfregulering gediende belangen (relatie groeps-
belangg - algemeen belang); 

-- Doorwerking en handhaving: zelfregulering vergt een goede interne organisatie voor 
dee uitvoering en handhaving van de afspraken. Bedrijven hebben echter in het 
algemeenn niet zo'n behoefte aan het toezicht houden op eigen leden ('politieagent 
spelen').. Zij hebben daartoe veelal geen bevoegdheden en wijzen snel naar de 
overheid. . 

-- Free rider-problematiek: de interne organisatie moet ertoe leiden dat het aantal free 
riderss zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt; 

-- Monopolisering: een krachtige interne organisatie kan leiden tot het van de markt 
werenn van nieuwe marktpartijen. 

Gilhuis500 merkt op dat het niet uitgesloten is dat men onder het mom van zelfregulering 
overheidsreguleringg probeert te verhinderen zonder dat werkelijk actie wordt ondernomen.5 

Donner522 ziet aan de andere kant zelfregulering als instrument in het wetgevingsbeleid een 
pogingg van de wetgever om de grenzen van zijn vermogen nog weer te verleggen en nog wat 
tijdd te winnen. 

499 Van Driel 1989, p. 9, acht dit het belangrijkste motief voor zelfregulering. 
50Gilhuisl993,p.79. . 
sll Deze visie wordt bevestigd door de ervaringen van enkele medewerkers van de EG-Commissie met vrijwillig e 
overeenkomstenn op het terrein van afvalstoffen: 'The impression one gets is that it is not so much a problem of 
formm (binding legislation or voluntary agreements), rather a problem of environmental objectives The issue of 
voluntaryy agreements seems to be a political tool in order to delay or avoid the adoption of a certain measure, no 
matterr what the form of this measure would be' in: Onida/Paquot 2000, p. 16. 
522 Donner 1993, p. 165. 
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Hett zou natuurlijk mooi zijn, wanneer het mogelijk zou zijn een algemene visie of criteria te 
ontwikkelenn voor het beantwoorden van de vraag wanneer in het algemeen een bepaalde taak 
doorr de overheid moet worden verricht en wanneer taken aan de markt of aan zelfregulering 
kunnenn worden overgelaten. 
Dee WRR heeft in haar rapport 'Het borgen van publiek belang'53 aanbevolen een uniform 
beleidskaderr ten behoeve van de borging van publieke belangen vast te stellen. In het 
regeringsstandpunt544 over dit rapport neemt de regering een pragmatisch standpunt in. Onder 
publiekee belangen wordt verstaan: maatschappelijke belangen waarvoor de overheid de eind-
verantwoordelijkheidd op zich neemt Het gaat bij de behartiging van publieke belangen, aldus 
dee regering, niet om een ideologische keuze voor of tegen de markt of de overheid, maar om 
dee vraag welke uitvoeringsmodaliteit in een gegeven situatie de beste waarborgen biedt voor 
dee publieke belangen die in het concrete geval in het geding zijn. 
InIn de Grondwet is van een aantal taken vastgelegd dat sprake is van publieke taken. Hierbij 
kann gedacht worden aan defensie, politie, rechtspraak, belastingen en muntwezen. Van deze 
taken,, die ten dele samenhangen met het geweldsmonopolie van de overheid, zal niet snel 
gesteldd worden dat deze niet door de overheid uitgevoerd moeten worden.5 Voor het grootste 
deell  van de in de Grondwet genoemde, met name sociale grondrechten en daaruit voort-
vloeiendee publieke taken geldt weliswaar dat sprake is van een publiek belang, maar deze 
behoevenn niet alleen door de overheid uitgevoerd te worden. Dit geldt onder andere voor de 
takenn op het terrein van het milieu. De regering acht het daarom niet mogelijk een catalogus 
opp te stellen van overheidstaken met een eeuwigheidswaarde. 
Ikk ben het eens met deze pragmatische lijn van de regering. In de discussie over zelfregulering 
enn overheidsregulering worden deze twee vormen van sturing van maatschappelijke activi-
teitenn nogal eens tegenover elkaar geplaatst. Beide vormen van sturing sluiten elkaar echter 
niett uit. In de praktijk moeten ze dikwijls complementair worden toegepast. In die gevallen is 
derhalvee geen sprake van 'of - of, maar van 'en - en'.56 In het geval van zelfregulering 
waarbijj  sprake is van publieke belangen, zullen er waarborgen aan de zelfregulering gesteld 
moetenn worden, waardoor het publieke belang in voldoende mate tot uiting zal komen. 

Hett beleidsvoornemen om zelfregulering te stimuleren komt voor het eerst duidelijk naar 
vorenn in de uit 1990 stammende nota 'Zicht op wetgeving'.57 In deze nota wordt benadrukt 
datt de wetgever waar mogelijk steeds op creatieve wijze ruimte moet laten voor het 
zelfregulerendd vermogen van burgers en maatschappelijke organisaties. Een duidelijke voor-
keurr wordt hierbij uitgesproken voor de wettelijk gestructureerde en geconditioneerde 
zelfregulering.. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving.. In aanwijzing 7 wordt gesteld dat, alvorens te besluiten tot een wettelijke 
regeling,, eerst onderzocht moet worden 'of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt 
doorr middel van het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren...'. Blijkens 
dee toelichting moet slechts, voor zover het zelfregulerend vermogen van de maatschappij 
tekortschiet,, worden gedacht aan overheidsregulering. Hierbij staat het principe van 
overheidsingrijpenn derhalve ter discussie. Zelfs wanneer tot overheidsingrijpen wordt 
besloten,, schrijft aanwijzing 8 voor dat bij het bepalen van een keuze voor een mogelijkheid 

333 WRR-rapport nr. 56, Het borgen van publiek belang, Den Haag Sdu, 2000. In dit verband is ook relevant de 
WRR-voorstudie,, Over publieke en private verantwoordelijkheden, Den Haag: Sdu, 1999 V 105. 
544 Kamerstukken II2000/01,27 771, nr. 1. 
5JKummelingl997,p.37. . 
5656 Zie ook: Van Driel 1989, p. 130 en 1990, p. 432; MMG-onderzoek, Bepaling van de milieuwinst van nieuwe 
instrumentenn van sturing, 1997. 
577 Kamerstukken n, 1990/91,22 008, nrs. 1-2, p. 26-27. 
s88 Aanwijzingen voor de regelgeving, Den Haag: Sdu, 2001. 
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tott overheidsinterventie zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het zelfregulerend vermogen 
vann de betrokken sector. Toegespitst op het milieu acht Biezeveld59 deze passage ongenuan-
ceerdd en hoogst ongelukkig. Hij acht deze aanwijzingen niet verenigbaar met de zorgplicht 
vann de overheid voor het milieu ingevolge artikel 21 van de Grondwet.. Afgezien van dit meer 
principiëleprincipiële standpunt, heb ik de indruk dat deze aanwijzingen geen grote rol spelen bij de 
totstandkomingg van regelgeving. 

Zelfreguleringg kan op diverse manieren gestalte krijgen. De vraag of en de vorm waarin 
zelfreguleringg gestalte krijgt, is afhankelijk van verschillende omstandigheden (contextueel 
bepaald).. Zo spelen het type probleem en de typering van de doelgroep een belangrijke rol. 
Inn opdracht van het ministerie van EZ is in 2003 onderzoek uitgevoerd60 naar de diverse 
vormenn van zelfregulering. In het onderzoek is een poging gedaan om 22 door hen 
geanalyseerdee vormen van zelfregulering te clusteren in vijf clusters van instrumenten, te 
wetenn techniekgerichte (normalisatie), gedragsgerichte (reclamecode of convenant), informe-
rendee (erkenningsregeling), contractuele (algemene voorwaarden of standaardregeling) en 
geschilbeslechtendee (arbitrage, bindend advies) instrumenten. Daarnaast onderscheidt men de 
publiekrechtelijkee bedrijfsorganisatie. Op basis van deze clustering wordt een 'roadmap' 
ontwikkeldd om te bepalen welk instrument in welke situatie het meest geschikt is. De keuze 
vann het instrument wordt sterk contextafhankelijk te zijn en bepaald te worden door het type 
probleemm en de typering van de actoren. Hoewel de a.v.v. van overeenkomsten in het 
onderzoekk wel wordt genoemd, komt de a.v.v. niet als zelfstandig instrument aan de orde. 
Wanneerr de a.v.v. van een overeenkomst wordt bezien in het licht van de zojuist genoemde 
instrumenten,, zou het instrument kunnen worden geplaatst in de categorie van contractuele 
instrumenten.. In Bijlage 8 over convenanten wordt als praktijkvoorbeeld de a.v.v. van 
autowrakkenn genoemd. Afgezien van het feit dat in het geval van autowrakken geen sprake is 
vann een convenant, wordt een nogal eenzijdig en onjuist beeld van de verwijderingstructuur 
geschetst.. In hoofdstuk 6.10 wordt hierop teruggekomen. 

Inn juridisch opzicht speelt ook de formulering van een wettelijke regeling een rol. Wanneer in 
eenn wettelijke regeling de imperatieve formulering wordt gebruikt 'Bij of krachtens algemene 
maatregell  van bestuur worden regels gesteld ...', moet worden geconcludeerd dat de wetgever 
inn eerste instantie geen ruimte voor zelfregulering heeft willen bieden. De wetgever heeft de 
bevoegdheidd imperatief voorgeschreven aan de Kroon. Er zal een overheidsregeling moeten 
komen,, waarbij wel in de AMvB de mogelijkheid zou kunnen worden gecreëerd om daarin 
aangegevenn onderwerpen via zelfregulering uit te werken. Dit ligt anders bij de formulering 
'Bijj  of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ... '. In dit 
gevall  heeft de wetgever een facultatieve bevoegdheid gecreëerd en is de Kroon naar mijn 
meningg bevoegd hetgeen in de AMvB zou kunnen worden geregeld, via zelfregulering te 
realiseren.. Zodoende kan de wetgever ook bij de formulering van wettelijke bevoegdheden de 
ruimtee voor zelfregulering inperken of verruimen. 

Aann het slot van deze paragraaf over zelfregulering en de relatie tussen zelfregeulering en 
overheidsreguleringg wil ik een aantal opmerkingen maken, die enigszins het karakter hebben 
vann stellingen en duidelijk mijn persoonlijke visie over dit onderwerp weergeven. 

-- Zelfregulering is niet hetzelfde als geen regulering. Het is dus niet identiek met 
dereguleringg Ook zelfregulering gaat gepaard met (soms zelfs meer) regels. Het 
essentiëlee verschil met overheidsregulering is dat de regels door de betrokkenen zelf 

"Biezeveldd 2002, p. 53. 
600 SEO-onderzoek: Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten, Amsterdam, april 2003. 
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zijnn gesteld en derhalve aansluiten bij hun leefwereld. Dit kan belangrijke gevolgen 
hebbenn voor de uitvoering en het naleefgedrag. 
ZelfreguleringZelfregulering houdt niet op met het maken van bepaalde afspraken. Bij het maken 
vann afspraken zullen - evenals bij overheidsregulering! - ook waarborgen ingebouwd 
moetenn zijn dat de uitvoering, handhaving en financiering door de betrokkenen zelf 
goedd zijn geregeld. De neiging bestaat - zeker bij afspraken waarbij de overheid partij 
iss - deze zaken op de overheid af te wentelen. De uitvoering en handhaving zullen 
doorr een van de betrokkenen onafhankelijke, professionele organisatie moeten 
geschieden.. De rol van de overheid moet bestaan uit een tweedelijns of metatoezicht 
hierop. . 
ZelfreguleringZelfregulering staat niet los van het overheidsbeleid. Dit hangt samen met de in het 
gedingg zijnde publieke belangen en de perceptie daarvan door zowel de overheid als 
dee betrokkenen. Bij een positieve houding van de doelgroep zou de inzet van overheid 
zichh moeten beperken tot een herallocatie van de (milieugebruiks)ruimte en het 
aangevenn en monitoren van de gestelde doelstellingen. 
ZelfreguleringZelfregulering is niet eenvoudig. Het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het 
treffenn van bepaalde voorzieningen kost, zeker op het terrein van het milieu, meestal 
(veel)) geld en levert zelden op korte termijn effect op. Ditzelfde geldt voor het opzet-
tenn en instandhouden van een goede uitvoeringsorganisatie. Het is daarom makkelijker 
omm de verantwoordelijkheid hiertoe alsmede van een slechte uitvoering en handhaving 
aff  te wentelen op de overheid. 
ZelfreguleringZelfregulering staat niet los van de beschikbaarheid van een effectief wettelijk instru-
mentarium.mentarium. Wanneer de doelgroepen niet in staat zijn tijdig maatregelen te treffen, 
moett de overheid haar tanden laten zien. Daartoe moet zij over een effectief wettelijk 
instrumentariumm beschikken dat op korte termijn kan worden ingezet. De inzet van een 
wettelijkee maatregel zou dan 'robuust' moeten gebeuren, dat wil zeggen dat een 
ingrijpendee maatregel wordt genomen en niet wordt uitgesteld. Tevens moeten dan 
niett in de regeling allerlei uitzonderingen worden gemaakt, die de regeling niet of 
moeilijkk uitvoerbaar of handhaafbaar maken. Van het robuust en consequent toepassen 
enn handhaven van regelgeving gaat een belangrijke preventieve werking uit ook 
richtingrichting het stimuleren van zelfregulering.61 

ZelfreguleringZelfregulering betekent een verlichting van de taak van de overheid en een verminderd 
beroepberoep op de bestuursrechter, maar kan een intensivering van het beroep op de civiele 
rechterrechter betekenen. In de discussie over zelfregulering wordt als een van de voordelen 
genoemdd een verminderd beroep op de bestuursrechter. Aangezien zelfregulering in 
veell  gevallen gepaard gaat met andere (private) vormen van geschillenbeslechting, is 
hethet niet te verwachten dat het verminderen van het beroep op de bestuursrechter ten 
gevolgee zal hebben dat het beroep op de civiele rechter zal toenemen. Dit is echter niet 
uitgesloten. . 

611 In dezelfde woorden spreekt Staatssecretaris Van Geel in het kader van zijn (hernieuwde) kennismaking met 
dee Kamer: "De belangrijkste succesfactor bij het kunnen verminderen van de regelgeving is de opstelling van de 
Kamer.. Er moet robuuste regelgeving komen die niet gebaseerd is op uitzonderingen. Het gevaar bestaat dat 
belangengroepenn te veel pleiten voor gedifferentieerde genuanceerde regelgeving die rekening houdt met plaats, 
tijdd en omstandigheden." (Kamerstukken II2002/03, 28 600 XI, nr. 114, p. 8). De case over kleiduivenschieten 
diee in hoofdstuk 9 aan de orde komt, zal laten zien hoe moeilijk dit is. 
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1.66 Zelfregulering en milieu 

Bijj  zelfregulering op het terrein van het milieu doet zich juridisch allereerst de vraag voor of 
enn in hoeverre artikel 21 van de Grondwet een andere rol of een terugtred van de overheid ten 
gunstee van zelfregulering door anderen, zoals bedrijven, toelaat. In artikel 21 is immers 
bepaaldd dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
beschermingg en verbetering van het leefmilieu. 
Uitt de formulering van dit sociale grondrecht zou kunnen worden afgeleid dat de realisatie 
vann het milieubeleid een uitsluitende verplichting of bevoegdheid van de overheid is. De 
overheidd zal daartoe de passende wetgevende en andere middelen moeten inzetten en is 
daaroverr verantwoording verschuldigd aan de samenleving. Sommigen63 ontlenen aan deze 
formuleringg van het grondrecht een argument om een uiterste terughoudendheid te betrachten 
mett een terugtred van de overheid op milieugebied. Algemeen64 wordt echter aangenomen dat 
dee overheid een zekere beleidsruimte heeft om ook anderen, zoals (organisaties van) burgers 
enn bedrijven, bij de realisatie van het milieubeleid te betrekken. De uiteindelijke, onover-
draagbaree verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu blijf t echter bij de 
overheid.. Gilhuis65 acht, waar het in het milieubeleid gaat om de bescherming van een 
collectieff  goed en gelet op het stemloze karakter van het milieu, een te vergaande terugtred 
vann de overheid niet gewenst. Dit geldt met name waar de primaire belangen van de bedrijven 
tee zeer verschillen van de algemene milieubelangen. Algemeen66 wordt daarom opgemerkt dat 
bijj  zelfregulering op milieugebied steeds sprake zal moeten zijn van (wettelijk) geconditio-
neerdee zelfregulering. 
Vann Gestel en Verschuuren67 leiden uit het grondrecht van artikel 21 (en de wellicht in de 
toekomstt in de Wm vast te leggen milieubeginselen) een aantal procedurele en inhoudelijke 
randvoorwaardenn af die de overheid in geval van zelfregulering in acht zou moeten nemen. Zo 
zall  gewaarborgd moeten worden dat zelfregulering niet tot een verslechtering van het 
bestaandee milieubeschermingsniveau leidt ('stand still-beginsel'). Bij de procedurele waarbor-
genn kan gedacht worden aan het in enigerlei vorm waarborgen van de belangen van derden 
(inspraakk en beroep), monitoring- en verslagverplichtingen. Het gaat er hierbij om, zoals 
Drupsteenn stelt, hoe de voordelen van zelfregulering gecombineerd kunnen worden met de 
verworvenhedenn van openbaarheid en inspraak.68 

Welkee plaats heeft zelfregulering tot nu toe in de milieuwetgeving ingenomen? Om deze 
vraagg te beantwoorden wordt allereerst een korte schets van de totstandkoming van de milieu-
wetgevingg gegeven.69 

Dee milieuwetgeving is grotendeels in de periode tussen 1970 en 1994 ontwikkeld. Deze 
wetgevingg kan worden gekarakteriseerd als gecompartimenteerd of sectoraal. Er is voor 
gekozenn geen algemene allesomvattende milieuwet te ontwikkelen, maar wetgeving per 

622 In één van zijn columns (9 februari 2002) merkt Jan Blokker over de vage formulering van deze sociale 
grondrechtenn op: 'Wat kan mij dat nou schelen? Vertel liever watje eraan doet' 

Bröring/Lambers-Hacquebardd 1994. 
644 Drupsteen 1998, p. 25; Verschuuren 1998, p. 220; Van Gestel 2000, p. 289 en 348; Van Gestel 2001b, p. 983. 
6565 Gilhuis 1988, p. 22. 
666 Gilhuis 1993, p. 85, Gilhuis/Verschuuren 1994, p. 218. 
677 Van Gestel en Verschuuren 1997, p. 154. 
688 Drupsteen 1998, p. 25. 
699 Zie over de ontwikkeling van de milieuwetgeving Biezeveld 2002, hfst. 3-5 en Backes. e.a. 2001, hfst. 1.1.3 
enn 1.1.4 en over het milieubeleid: WRR-rapport, Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Sdu Den Haag, 2003, 
p.. 27-42. 
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milieucompartimentt (lucht, water, bodem, afval, geluid, etc). Alleen de Hinderwet had 
langee tijd op meerdere milieucompartimenten betrekking, maar de reikwijdte en werkingssfeer 
vann de Hinderwet waren beperkt tot lokale verontreiniging uit inrichtingen. Een belangrijk 
nadeell  van deze sectorale wetgeving is dat diverse onderwerpen, zoals een vergunningstelsel, 
inn diverse wetten waren geregeld, maar steeds met bepaalde specifieke afwijkingen. Hierdoor 
tradenn in de praktijk problemen op. Ook kan geen integrale afweging van de diverse milieu-
aspectenn plaatsvinden, waardoor afwenteling van milieuproblemen naar een ander milieucom-
partimentt mogelijk is. Een aantal met name procedurele knelpunten werd opgelost door het in 
werkingg treden van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) in het begin van de 
tachtigerr jaren. Aanvankelijk had deze wet betrekking op die onderwerpen die de diverse 
sectoralee milieuwetten gemeenschappelijk hadden (bijvoorbeeld procedures van inspraak en 
beroepp bij vergunningen) of die in geen van deze wetten voorkwamen (bijvoorbeeld milieu-
effectrapportagee en Centrale raad voor de milieuhygiëne). In de loop der jaren is de wet 
uitgebouwdd met diverse onderwerpen (plannen, kwaliteitseisen) tot een milieu-kaderwet. Met 
dee inbouw van de Hinderwet in het nieuwe hoofdstuk 'Inrichtingen' van deze wet in 1993 
werdd tevens de naam van de Wabm gewijzigd in Wet milieubeheer (Wm). De ontwikkeling 
vann de uitbouw van de Wm heeft zich sedertdien voortgezet (o.a. het hoofdstuk 'Afvalstoffen' 
inn 1994; herzien in 2001). Discussie over de toekomst van de Wm is nog volop gaande. 
Hierbijj  wordt gedacht aan de inbouw van diverse sectorale wetten, zoals de Wet geluidhinder, 
Wett milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming, in de Wm. De nota's van de 
regeringg hierover lijken enigszins over elkaar heen te buitelen.71 

Dee ontwikkeling om sectorale milieuwetgeving te integreren in de Wet milieubeheer wordt 
ookk wel aangeduid met interne integratie. De interne integratie moet gezien worden in relatie 
mett externe integratie, dat wil zeggen het integreren van milieuaspecten in de wetgeving op 
allerleii  andere beleidsterreinen, zoals bestrijdingsmiddelen, verkeerswetgeving, luchtvaart, 
etc.. Ook over de mate waarin en de wijze waarop de interne en externe integratie gestalte 
moett krijgen, vindt voortdurend discussie plaats.72 Dit hangt naar mijn mening samen met het 
feitt dat vrijwel alle maatschappelijke activiteiten in enigerlei vorm consequenties hebben voor 
dee kwaliteit van het milieu. De discussie heeft met name betrekking op de vraag in welk 
juridischh kader de milieuaspecten het beste tot hun recht komen. Helaas heeft deze discussie 
veelall  een sterk competentie-element in zich, dat samenhangt met de positie van het 
milieubeleidd in het gehele kabinetsbeleid.73 Vanwege de samenhang van de diverse milieuas-
pecten,, de tekortkomingen (reikwijdte en werkingssfeer) van de verschillende wetten en de 
problemenn bij de uitvoering en handhaving van deze wetgeving heeft Biezeveld onlangs in 
zijnn proefschrift voorstellen gedaan om de milieu- en de natuurbeschermingswetgeving 
verregaandd te integreren tot een nieuwe Wet milieu- en natuurbeheer.74 Zijn voorstellen, die 
eenn stuk verder gaan dan de voorstellen van de regering in de nota 'Met recht verant-
woordelijk',, verdienen een serieuze overweging, maar het is de vraag of ze op (korte) termijn 
gerealiseerdd zullen worden. In de nota over de herijking van de VROM-regelgeving wordt in 
iederr geval voorgesteld te komen tot één VROM-vergunning, waarin in ieder geval de diverse 

Hieroverr is overigens indertijd in het kader van de Urgentienota milieuhygiëne (Kamerstukken II , 1971/1972, 
111 906) wel van gedachten gewisseld. Er is niet voor gekozen vanwege de noodzaak van wetgeving om de 
diversee milieuproblemen op korte termijn aan te kunnen pakken. 
711 Discussienota van de regering over de toekomst van de milieuwetgeving 'Met recht verantwoordelijk', 2001, 
Kamerstukkenn II2000/01, 27 664, nrs. 1-2, en medio oktober 2003 de brief van de Minister van VROM over de 
herijkingg van de VROM-regelgeving, Kamerstukken II2003/04,29 200 XI , nr. 7. 
722 Zie o.a. Drupsteen, e.a. 1998 en het themanummer van M&R, 2001/11. 
733 Staatsen 1978, p. 125-133; Dresden 1979, p. 33-37. 
744 Biezeveld 2002, hoofdstuk 9. 
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vergunningstelsell  van de Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer 
wordenn geïntegreerd.75 Dit zou gezien kunnen worden als een eerste stap in die richting. 
Eenn ander kenmerk van de milieuwetgeving - maar overigens ook van de wetgeving, waarin 
anderszinss milieuaspecten meegenomen moeten worden - is dat deze wetgeving voor het 
merendeell  beschouwd moet worden als kaderwetgeving. Dat wil zeggen dat de normen 
waaraann de burgers en het bedrijfsleven moeten voldoen, niet rechtstreeks uit de wet kunnen 
wordenn afgeleid. De normstelling die voor de burgers en bedrijven geldt, vindt plaats in 
diversee vergunningen en uitvoeringsbesluiten (AMvB's en MR) of een combinatie van beide. 
Dezee gelede normstelling hangt mede samen met de grote variëteit van activiteiten waarop de 
wetgevingg betrekking moet kunnen hebben. 
Eenn volgend kenmerk van de milieuwetgeving is dat deze wetgeving in steeds belangrijkere 
matee wordt bepaald door de EG-regelgeving. De implementatie van deze regelgeving leidt op 
ditt moment bijna automatisch tot overheidsregelgeving. Op Europees niveau wordt in feite 
nogall  argwanend gekeken naar zelfregulering. Dit blijkt onder andere uit de visie op EU-
niveauu ten aanzien van milieuconvenanten (zie paragraaf 1.7) en de mogelijkheid van 
implementatiee via convenanten (zie hoofdstuk 8.6). 

Bijj  het toepassen van het instrumentarium in de milieuwetgeving ligt het accent aanvanke-
lijk, 766 naast indirecte instrumenten, zoals voorlichting en onderzoek, op het van overheids-
wegee toepassen van fysieke en financiële instrumenten. Bij fysieke instrumenten moet 
gedachtt worden aan het in vergunningen of algemene regels opnemen van ge- en 
verbodsbepalingenn of productnormen. Hierbij wordt gesproken over directe regulering Bij 
financiëlee instrumenten kan men denken aan heffingen en schadevergoedingen. Hierbij wordt 
gesprokenn over indirecte, marktconforme of economische regulering. 
Dee uitvoering en handhaving van de milieuregelgeving vindt op diverse bestuursniveaus 
plaatss en laat veel te wensen over. Uit vele onderzoeken is naar voren gekomen dat de 
uitvoeringg en handhaving van de milieuregelgeving door de overheid problematisch is. De 
oorzakenn daarvan moeten zowel in de reikwijdte en werkingssfeer van het instrumentarium in 
dee milieuwetgeving als in de (prioriteitstelling bij de) uitvoering en handhaving gezocht 
worden. . 

Kenmerkendd voor de wet- en regelgeving en de uitvoering en handhaving daarvan is de 
centralee rol van de overheid. Om het normstellend karakter van de wetgeving te vergroten en 
medee zelfregulering te stimuleren zijn voorstellen gedaan om in de Wm een aantal beginselen 
vann milieurecht op te nemen en het aantal zorgplichten te vergroten.78 Dit sluit aan bij de 
suggestiee van De Ru79 om in het wetgevingsbeleid meer gebruik te maken van open normen 
enn het privaatrecht te gebruiken voor de invulling van deze normen. Hierbij moet gedacht 
wordenn aan artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) en zorgplichten, zoals artikel 10.1 Wm. 
Dee overheid moet naar zijn mening pas de bevoegdheid krijgen regels te stellen, wanneer de 
betrokkenenn zelf niet binnen een bepaalde periode een goede regeling hebben getroffen. Wel 
zouu de overheid langs verschillende wegen het gebruik van het privaatrecht kunnen 
stimuleren.. In zijn reactie op de voorstellen van De Ru wijst de Minister van Justitie er terecht 

7575 Kamerstukken H 2003/04,29 200 XI, nr. 7, p. 12-15. 
766 Nota Instrumenten milieuhygiënisch beleid, heffingen en fysieke reguleringen, Kamerstukken II1974-1975, 
133 100 hfst. XVTI, nr. 2. 
777 Uitvoering en handhaving van de Hinderwet, VAR-reeks van V&M , 1979, nrs. 1-3,1980, nr. 1, 1982, nr. 4; 
Blomberg/Michielss 1997; Van Gestel 2001a, p. 31. 
788 Discussienota 'Met recht verantwoordelijk', par. 4.4 en het onderzoek Codificatie van milieurechtelijke 
beginselenn in de Wet milieubeheer, Utrecht/Tilburg, 2001. 
799 De Ru 1992. 

21 1 



Hoofdstukk 1 

opp dat open normen als nadeel hebben dat zij de burger en het bestuur onvoldoende houvast 
biedenn en de problemen doorschuiven naar de rechter. Anderzijds zijn de voorstellen om meer 
gebruikk te maken van het privaatrecht zeker het overwegen waard. In feite is de a.v.v. van een 
privatee overeenkomst als zodanig te beschouwen. 

Bijj  de uitvoering en handhaving van de wet- en regelgeving ligt het accent eveneens bij de 
overheidd of overheden (gemeente, provincie, Rijk, waterkwaliteitsbeheerder). De overheid is 
verantwoordelijkk voor het verlenen, actualiseren en handhaven van de vergunning. De 
betrokkenn bedrijven - en ook derdebelanghebbenden - worden weliswaar (uitgebreid) bij de 
totstandkomingg van deze regels betrokken, uiteindelijk is het de overheid die de normen 
eenzijdigg vaststelt en handhaaft. 
Overigenss biedt ook deze vorm van regulering al lange tijd mogelijkheden voor een meer 
pro-actievee rol van de bedrijven. Hierbij valt te denken aan de regeling van de 
milieueffectrapportage,, het vooroverleg bij een vergunningaanvraag, het initiatief tot het 
indienenn van een vergunningaanvraag, waarin het bedrijf zelf al aangeeft diverse 
voorzieningenn te treffen of een milieuzorgsysteem op te stellen, en het werken met systemen 
vann certificering. Evers80 waarschuwt terecht voor een al te blind vertouwen op certificering. 
Dee verdeling van verantwoordelijkheden en van de handhaving tussen overheid en bedrijven 
wordtt er op deze wijze overigens niet eenvoudiger op. Vragen hierover komen met name na 
eenn ernstig incident, zoals na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. 

Geconstateerdd is dat door deze wijze van normstelling in de milieuwet- en regelgeving 
bedrijvenn in het algemeen eerder in een re-actieve dan in een pro-actieve rol worden geplaatst. 
Dee uitdaging is daarom het zoeken naar mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid van 
bedrijvenn te vergroten.81 Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen meer eigen 
verantwoordelijkheidd binnen de bestaande, in principe verticale kaders, zoals bedrijfsinterne 
milieuzorgg bij vergunningen en certificering, en meer eigen verantwoordelijkheid binnen door 
dee bedrijven en de overheid gezamenlijk opgezette, meer horizontale kaders, zoals 
convenanten.. In dat geval wordt gesproken over horizontale instrumenten. Kenmerkend voor 
dezee instrumenten is dat bij de toepassing een meer gelijkwaardige verhouding tussen 
overheidd en bedrijven optreedt. Op de milieuconvenanten zal in de volgende paragraaf 
uitgebreidd worden ingegaan. 
Inn zijn proefschrift over zelfregulering, milieuzorg en bedrijven heeft Van Gestel niet alleen 
eenn uitgebreid overzicht gegeven van de rechtsfilosofische en rechtstatelijke aspecten van 
zelfregulering,, maar ook van de mogelijkheden van zelfregulering bij vergunningen, met 
namee via bedrijfsinterne milieuzorg en de vergunning op hoofdzaken. In deze studie staan de 
mogelijkhedenn van zelfregulering op het niveau van het individuele bedrijf of de inrichting 
centraal. . 
Ditt brengt mij op een ander aspect, namelijk het accent in de huidige wet- en regelgeving en 
dee handhaving daarvan op (individuele) inrichtingen. Er bestaat in de wetgeving en in de 
literatuurr en jurisprudentie veel aandacht voor inrichtingen en betrekkelijk weinig aandacht 
voorr handelingen buiten inrichtingen en de relaties tussen inrichtingen. In de praktijk kunnen 
zichh bijvoorbeeld problemen voordoen bij de realisatie van milieubeleid bij een groep van 
bedrijvenn of een aantal bedrijven gezamenlijk. Van oudsher richt het milieubeleid zich tot 
individuelee bedrijven of op basis van de artikelen 8.40 - 8.45 Wm tot groepen van 
gelijksoortigee bedrijven. Bij milieuconvenanten en bij voorstellen tot vernieuwing van 

800 Evers 2002, p. 231-238. 
811 Zie Scheltema 2002 en de zojuist besproken voorstellen van De Ru 1992. 
822 Van Gestel 2000. 
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bestaandee instrumenten, bijvoorbeeld bij een concernvergunning of bij een vergunning voor 
eenn bedrijventerrein, of bij geheel nieuwe instrumenten, zoals de verhandelbare 
emissierechten83,, loopt men tegen het probleem aan dat een collectief van bedrijven of een 
uitvoeringsorganisatiee die namens een collectief van bedrijven optreedt, moeilijk als 
normadressaatt kan worden beschouwd. Er is daarbij gepleit voor een grotere flexibilisering 
vann het instrumentarium, waarbij sprake is van minder sturing door de overheid en meer 
keuzevrijheidd door de doelgroepen.8 

Inn het kader van het stoffen- en productenbeleid is een scherp onderscheid tussen het beleid 
tenn aanzien van stoffen en producten te signaleren. In het stoffenbeleid op basis van de Wet 
milieugevaarlijkee stoffen is, mede onder invloed van vele EG-verordeningen en -richtlijnen 
enn andere internationale verplichtingen, tot nu toe maar in zeer beperkte mate sprake van 
zelfregulering.. Het accent ligt hierbij op overheidsregulering via de Wet milieugevaarlijke 
stoffen.. Het gaat dan met name om de toelating van nieuwe stoffen. In de Strategienota 
Omgaann met Stoffen (SOMS)8S, waarin het accent ligt op een beleid ten aanzien van bestaande 
stoffen,, is echter een accentverschuiving naar meer zelfregulering waar te nemen. 
Inn het productenbeleid ligt het accent tot nu toe geheel op vrijwilligheid en zelfregulering. Via 
eenn handreiking86 en een subsidieregeling wordt het bedrijfsleven gestimuleerd eigen 
verantwoordelijkheidd te nemen bij het beheersen en verminderen van milieueffecten die 
samenhangenn met ontwerp, productie, transport, gebruik en afdanking van producten. Het is 
mijj  niet bekend of er onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van deze aanpak. 
Milieukeurmerkenn vormen een belangrijke onderdeel van het productgericht milieubeleid. In 
dee discussienota over de toekomst van de Wm wordt aangekondigd8 dat om zelfregulering 
tenn aanzien van productinformatie te faciliteren en te stimuleren de mogelijkheid van a.v.v. 
vann overeenkomsten hierover in de Wm zal worden opgenomen. Dit zou moeten geschieden 
inn een nog op te stellen hoofdstuk 9 van de Wm. In hoofdstuk.9 van dit boek zal aandacht 
wordenn besteed aan de proeve van hoofdstuk 9 Wm, die in 2002 is gepubliceerd. 

Uitt voorgaande beschrijving van de ontwikkeling van de milieuwetgeving blijkt dat in 
verrewegg de meeste gevallen wordt uitgegaan van regelgeving van overheidswege. Mede 
vanwegee de geconstateerde matige effectiviteit en efficiency van de regulering is sinds het 
eindee van de tachtiger jaren (verder) gezocht naar mogelijkheden om de eigen 
verantwoordelijkheidd of zelfregulering van bedrijven te stimuleren. Dit beleidsvoornemen is 
bijj  verschillende gelegenheden naar buiten gebracht. 
Inn diverse NMP's is de wenselijkheid uitgesproken de eigen verantwoordelijkheid van burgers 
enn bedrijfsleven te versterken. In het NMP 1 is al als actiepunt opgenomen:8 

Hett ontwikkelen van instrumentarium ter versterking van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
bedrijfsleven,, bijvoorbeeld door productinformatie, milieuzorgsystemen en op doelgroepen gerichte 
voorlichting. . 

833 Van Tol/Oldenziel 2002. 
844 Zie CE-onderzoek, Transitie Beleidsinstrumenten voor de chemische en petroleumindustrie, Delft: CE, 2002 
enn Singels/Van Soest 2003. 
833 Strategienota Omgaan met Stoffen; Kamerstukken II2000/01,27 646, nrs. 1-2. 
866 Handreiking Productgerichte Milieuzorg, Ministerie van VROM Milieu ABedrijven, april 1999. 
877 Discussienota 'Met recht verantwoordelijk', p. 69-70. 
888 Kamerstukken H 1988/89, 21 137, nrs. 1-2, p. 161. 
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Ookk in het NMP2 wordt een beleid gericht op het stimuleren van zelfregulering 
aangekondigd:89 9 

Hett beleid ten aanzien van het instrumentarium zal gericht worden op het stimuleren van zelfregulering, 
opp het verbeteren van de instrumentenmix, op het bevorderen van internalisatie van milieugebruik in de 
prijzenn en op kwaÜteitsverbetering van de onderscheiden instrumententvpen. 

Hett instrument van de a.v.v. wordt in dit NMP zelfs expliciet bruikbaar geacht om free rider 
gedragg terug te dringen. 
Inn het NMP4 wordt in de paragraaf Nieuwe instrumenten eveneens aandacht besteed aan het 
belangg om maatschappelijke actoren belang te laten krijgen om milieuproblemen aan te 
pakken.. Benadrukt wordt dat dit een andere houding van de overheid noodzakelijk maakt, 
namelijkk niet meer een overheid die alles stuurt, maar gebruik maakt van het probleem-
oplossendd vermogen van de samenleving. Als instrumenten wordt hierbij met name gedacht 
aann groene belastingen en verhandelbare emissierechten.91 

Samengevatt kan geconcludeerd worden dat er grondwettelijk geen belemmeringen voor 
zelfreguleringg op het terrein van het milieu zijn. Wel kunnen uit de Grondwet bepaalde 
randvoorwaardenn worden afgeleid waaraan zelfregulering zal moeten voldoen. Ondanks 
mooiee beleidsvoornemens in de diverse NMP's blijkt zelfregulering tot nu toe maar in zeer 
beperktee mate een rol te spelen bij de totstandkoming en uitvoering van het milieubeleid. De 
roll  van de overheid zou onder andere kunnen bestaan uit het wegnemen van wettelijke 
belemmeringenn die het maken van privaatrechtelijke afspraken in de weg staan, zoals een 
regelingg voor het tegengaan van free rider gedrag.92 

Milieuconvenantenn vormen een van de belangrijkste instrumenten, waarin zelfregulering tot 
nuu toe wel gestalte heeft gekregen. In het NMP4 wordt echter in vrij kritische zin aandacht 
besteedd aan milieuconvenanten. Dit na een lange periode waarbij zowel door de overheid als 
doorr het bedrijfsleven veelvuldig convenanten werden afgesloten. Op dit instrument wordt 
thanss uitgebreid ingegaan. 

1.77 Milieuconvenanten 

Dee populariteit van convenanten hangt samen met het uit de zestiger en zeventiger jaren 
komendee maatschappelijke verschijnsel van de horizontalisering van het openbaar bestuur. 
Hierbijj  wordt gezocht naar mogelijkheden om de burgers en bedrijven meer bij het openbaar 
bestuurr te betrekken. In dit verband wordt wel gesproken over een overgang van 'command 
andd control' naar 'command and covenant'. Een convenant wordt omschreven als een 
(schriftelijke)) afspraak tussen de centrale overheid en één of meer wederpartijen over de 
uitoefeningg van publiekrechtelijke bevoegdheden of de realisatie van overheidsbeleid.94 Het 

899 Kamerstukken II 1993/94, 23 560, nrs. 1-2, p. 179 en 182. 
wNMP4,p.71. . 
911 Over verhandelbare emissierechten het themanummer van M&R 2002,7/8. 
922 Zie onderzoek 'Duurzaam ondernemen en regelgeving', Publikatiereeks Milieu & Bedrijven, 2000/1, p. 100. 
933 Bergkamp 2002, p. 136. 
944 Deze omschrijving is ontleend aan de uit 1995 stammende Aanwijzingen voor convenanten, die met ingang 
vann 1 januari 2003 zijn aangepast (Stcrt. 2003,18). Deze omschrijving sluit goed aan bij eerdere omschrijvingen. 
Adviess van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsvraagstukken (Kamerstukken II1992-1993,22 800 
VI,, nr. 4 herdruk, p. 2): schriftelijk ondertekende afspraken van de rijksoverheid met een of meer wederpartijen 
overr de verwezenlijking van overheidsbeleid, en Van Acht 1991, p. 318: afspraken tussen bedrijfsleven en 
overheidd die uiteindelijk leiden tot het op zich nemen door het bedrijfsleven van verplichtingen op het 
milieuhygiënischh vlak. 
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gaatt bij een convenant altijd om een afspraak tussen de overheid en een andere (private) partij. 
Dee betrokkenheid van de (centrale) overheid als partij bij de afspraak vormt derhalve een 
essentieell  onderdeel van een convenant. 

Inn de zestiger jaren werden door de overheid soms met individuele bedrijven gedragscodes, 
afsprakenn of convenanten gesloten om, vooruitlopend op de totstandkoming van een adequate 
wetgeving,, een voor het milieu gunstige situatie te creëren.95 Deze convenanten beoogden te 
voorzienn in een leemte in de wetgeving. Sinds de zeventiger jaren worden met enige 
regelmaatt convenanten gesloten niet zozeer met individuele bedrijven, maar met groepen van 
bedrijven.. In de loop van de tachtiger tot het midden van de negentiger jaren wordt veelvuldig 
gebruikk gemaakt van de mogelijkheid om convenanten te sluiten. Tussen diverse partijen 
(Rijk,, provincies, gemeenten, waterschappen, individuele bedrijven, brancheorganisaties van 
bedrijven)) zijn over geheel verschillende onderwerpen convenanten gesloten. In deze gevallen 
gaatt het veelal niet om convenanten die een leemte in de wet- of regelgeving opvullen, maar 
diee regelgeving van overheidswege vervangen of aanvullen. In het onderstaande wil ik met 
namee aandacht besteden aan de convenanten tussen de rijksoverheid en het bedrijfsleven 
gerichtt op het realiseren van rijksoverheidsbeleid. Over de wenselijkheid van het afsluiten van 
convenantenn en de voor- en nadelen heeft veel discussie plaatsgevonden. Dat geldt ook voor 
hethet rechtskarakter van convenanten.96 Het onduidelijke rechtskarakter van convenanten heeft 
menigg schrijver geïnspireerd tot mooie vergelijkingen. Gilhuis97 vindt de kracht van dit soort 
figurenfiguren nu juist bestaat uit de nevelen waarin ze zijn gehuld. Konijnenbelt98 heeft zijn oratie, 
diee overigens ging over convenanten tussen overheden, indertijd de mooie subtitel 'fluiten in 
hethet schemerduister' gegeven. 

Hett convenant komt tegemoet aan de wens van zowel bedrijfsleven als overheid in onderling 
overlegg afspraken te maken. Aan het afsluiten van convenanten kunnen zowel voor de 
overheidd als voor het bedrijfsleven voordelen zijn verbonden. Deze voor- en nadelen 
overlappenn in belangrijke mate hetgeen is opgemerkt bij zelfregulering in het algemeen. Als 
voordelenn voor de overheid kunnen daarenboven worden genoemd de mogelijk snellere 
totstandkomingg en aanpassing van een convenant ten opzichte van regelgeving (waardoor 
eerderr resultaat!). Voordelen voor het bedrijfsleven zijn, naast de al eerder genoemde punten, 
hett aansluiten bij de (onderhandelings)cultuur van het bedrijfsleven en een betere mogelijk-
heidd tot inpasbaarheid van de maatregelen in het bedrijfsproces. Als nadelen worden genoemd 
hett gebrek aan betrokkenheid van derden en het parlement bij de totstandkoming van 
convenanten,, het compromiskarakter, de onduidelijke status en rechtsgevolgen van het 
convenant,, geen of onvoldoende aandacht voor uitvoering en handhaving. Om deze redenen 
wordtt daarom gepleit voor het wettelijk regelen van het convenant. 

Inn het onderstaande zal worden geschetst hoe op nationaal en Europees niveau wordt 
aangekekenn tegen convenanten. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan het wettelijk 
regelenn van het convenant. In het slothoofdstuk 9 zal worden nagegaan of en in hoeverre de 
mogelijkheidd van a.v.v. van convenanten tegemoet kan komen aan een aantal van genoemde 
nadelenn en welke consequenties dit zou hebben voor de inhoud en wijze van totstandkoming 
vann convenanten. 

955 Kroesen-Verjaal 1986, p. 101; VanRossum 1988. 
966 Zie NJB-special over de staat van het convenant, NJB 8 april 1993, nr. 14. 
977 Gilhuis 1989, p. 25. 
988 Konijnenbelt 1992. 
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a.. Europese visie op milieuconvenanten 

Opp EG-niveau heeft de Commissie al enige tijd geleden, namelijk op 27 november 1996, een 
mededelingg over milieuconvenanten uitgebracht.99 Het belangrijkste doel van de mededeling 
iss het gebruik van doelmatige en aanvaardbare milieuconvenanten te bevorderen en te 
vergemakkelijken.. Onder een milieuconvenant wordt verstaan een overeenkomst tussen de 
industriee en overheidsinstanties over de verwezenlijking van milieudoelstellingen. Deze 
omschrijvingg komt overeen met de in Nederland gangbare omschrijving. Zij kunnen eventueel 
ookk als implementatie-instrument worden ingezet. Hierop zal met name in hoofdstuk 8.6 
wordenn teruggekomen. 
Inn de mededeling wordt expliciet (pt. 12) aandacht besteed aan de problematiek van 'zwart-
rijders'.. Een aantal suggesties wordt gedaan om dit te voorkomen. Gedacht kan worden aan 
hett dreigen met wetgeving of het gecombineerde gebruik van bepaalde instrumenten, zoals 
bepaaldee voordelen voor partijen bij een overeenkomst. Hierbij kan overigens de kanttekening 
wordenn gemaakt of dit vervolgens niet door de Commissie wordt beschouwd als 
steunverlening!!  Tenslotte wordt de suggestie gedaan om, wanneer het aantal zwartrijders te 
groott is, toch tot regelgeving over te gaan. In de mededeling is een aantal algemene 
richtsnoerenrichtsnoeren voor het gebruik van milieuconvenanten opgenomen, die uitmonden in een 
checklist.. Deze checklist vertoont veel overeenkomsten met de onderwerpen die in de 
Nederlandsee Aanwijzingen voor milieuconvenanten aan de orde komen. 
Uitt de mededeling blijkt de nodige scepsis over convenanten. De geschiktheid van het 
instrumentt wordt vooral gezien in samenhang met andere maatregelen, zoals regelgeving of 
economischee instrumenten. Zij worden gezien als instrument, vooruitlopend op of ter 
aanvullingg op wetgeving (pt. 14) of ter realisatie van veelomvattende lange termijn doel-
stellingen.. Een kort na de Mededeling uitgekomen Aanbeveling van de Commissie handelt 
mett name over milieuconvenanten ter uitvoering van communautaire richtlijnen. Hierin 
wordenn de bovengenoemde richtsnoeren verder uitgewerkt. 

Dee resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten101 hinkt naar mijn 
meningg duidelijk op twee gedachten. Enerzijds is de Raad van mening (pt. 5) dat de 
mogelijkheidd om milieuconvenanten te gebruiken bij de uitvoering van EG-richtlijnen kan 
wordenn uitgebreid en wordt de Commissie aangemoedigd in haar richtlijnvoorstellen aan te 
gevenn welke bepalingen via een milieuconvenant kunnen worden uitgevoerd (pt. 6). 
Anderzijdss moeten de richtlijnen op de gebruikelijke wijze in nationaal recht worden omgezet, 
iss rechtszekerheid vereist en moet ervoor worden gezorgd dat de rechten en plichten van het 
individuu onverlet blijven. Ik interpreteer deze enigszins raadselachtige (compromis?) tekst zo 
datdat de Raad milieuconvenanten op zichzelf een mogelijkheid acht om EG-richtlijnen uit te 
voeren,, maar diverse waarborgen wenst ten aanzien van resultaat, werkingssfeer en rechts-
bescherming. . 
Eenn kritischer houding ten aanzien van milieuconvenanten blijkt ook uit het Zesde milieu-
actieprogrammaa van de EG (2001-2010).,02 Milieuconvenanten moeten aan strikte criteria 
voldoen,, zoals duidelijke doelstellingen, transparantie en monitoring en daadwerkelijk leiden 
tott het realiseren van ambitieuze milieudoelstellingen. De Commissie kondigt in dit program-

999 COM (96) 561 def. Zie uitgebreid over het beleid ten aanzien van convenanten op Europees niveau: Van den 
Broekk 1997. 
1000 Aanbeveling van dee Commissie van 9 december 1996 betreffende milieuconvenanten tot uitvoering van 
communautairee richtlijnen (PbEG L 333/59-61). 
1011 Resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten (PbEG C 321/6). 
1022 Ontwerp van Commissie d.d. 24-01-2001 COM (2001) 31 def; vastgesteld bij Besluit nr. 1600/2002/EG van 
hett Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 (PbEG L 242/1). 
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maa aan dat zij studeert op nieuwe governance-methodes, zoals vrijwilli g aangegane verplich-
tingenn en overeenkomsten.103 Hieronder valt het opzetten van een regulerend kader waarbij 
beleidsdoelstellingenn door de overheid worden vastgesteld en de praktische uitvoering samen 
mett het bedrijfsleven wordt vastgesteld (co-regulering). Dit wordt medio 2002 in algemene 
zinn uitgewerkt in het actieplan 'Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving.'104 

Binnenn dit kader heeft de Commissie vrijwel gelijktijdig een mededeling over milieucon-
venantenn op het niveau van de Gemeenschap105 uitgebracht. De mededeling gaat derhalve 
alleenn over milieuconvenanten op communautair niveau. In tegenstelling tot hetgeen in 
Nederlandd een van de essentiële elementen van een milieuconvenant is, komen de milieu-
convenantenn op communautair niveau niet via onderhandelingen tussen de Commissie en het 
bedrijfslevenn tot stand. Een convenant kan door de Commissie worden erkend via een 
briefwisseling1066 (in het geval van zuivere zelfregulering) of een aanbeveling, al dan niet 
vergezeldd van een besluit van het Parlement en de Raad over monitoring of in het kader van 
co-regulering,, waarbij duidelijke milieudoelstellingen, termijn en toezicht op de naleving 
wordenn vastgelegd. Vanzelfsprekend wordt benadrukt dat deze aanpak de bevoegdheid van de 
Commissiee tot het voorstellen van regelgeving onverlet laat. 
Vervolgenss wordt in de mededeling een aantal inhoudelijke en procedurele vereisten opge-
nomen.. Deze vereisten vertonen veel verwantschap met de in de eerdere mededeling opge-
somdee vereisten (milieuhygiënische meerwaarde, gekwantificeerde doelstellingen, controle-
systeemm met onafhankelijke verificateurs, etc). Hoewel het risico van zwartrijders genoemd 
wordt,, bevat de mededeling geen specifieke voorstellen hierover. Over de representativiteit 
wordtt alleen opgemerkt dat de partijen representatief moeten zijn voor 'verreweg het grootste 
deell  van de desbetreffende sector met een zo gering mogelijk aantal uitzonderingen.' 
Vervolgenss wordt - bijna plichtmatig - opgemerkt dat hierbij uiteraard de mededingings-
regelss in acht genomen moeten worden. De procedurele vereisten hebben betrekking op de 
wijzee van totstandkoming, de betrokkenheid van het Parlement en de Raad en de publicatie 
vann een milieuconvenant. De voorstellen verschillen naar gelang sprake is van een 
aanbevelingg of van co-regulering. 
Dee Commissie verwacht niet dat het storm zal lopen met de milieuconvenanten op Europees 
niveau.. De eerstkomende periode wordt gedacht aan niet meer dan vier tot zes nieuwe 
milieuconvenanten,, met name over de PVC-strategie, geïntegreerd productenbeleid, 
afvalbeheerr en klimaatverandering. Afgewacht zal moeten worden of genoemde inhoudelijke 
enn procedurele waarborgen niet dermate belemmerend zullen zijn dat weinig of geen 
milieuconvenantenn tot stand zullen komen. Over mogelijkheden om het resterende deel van de 
sectorr aan het milieuconvenant te binden, bijvoorbeeld via de a.v.v. van een convenant, wordt 
inn de mededeling niet gerept. 

b.. Milieuconvenanten in Nederland 

Dee houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van convenanten is eveneens enigszins 
ambivalent.. In de notitie 'Instrumentarium' bij het NMP-plus uit 1990 wordt voor het eerst 
eenn standpunt over convenanten ingenomen en een visie gegeven over de plaats van 
convenantenn in relatie tot het overig instrumentarium. Allereerst wordt gesteld dat waar 
sprakee is van een keuze tussen een convenant en regelgeving in beginsel de voorkeur wordt 

1033 Witboek Europese Governance: COM (2001) 428 def. van 25 juli 2001. 
1044 COM (2002) 278 def. van 5-6-2002. 
1055 COM (2002) 412 def. van 17-7-2002; voor het fiche over de mededeling: Kamerstukken II2002/03,22 112, 
nr.. 248. 
1066 Deze aanpak wordt al in Duitsland ten aanzien van convenanten gevolgd. 
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gegevenn aan regelgeving. Convenanten kunnen in die gevallen wel een overbruggende functie 
vervullen:: technische mogelijkheden verkennen, vooruitlopend op regelgeving. 

'Voorr een meer zelfstandige inzet van dit instrument zien wij in beginsel alleen een plaats wanneer 
daarvann in vergelijking met andere instrumenten een grotere effectiviteit of doelmatigheid mag worden 
verwacht'.107 7 

Groterr enthousiasme wordt opgebracht, wanneer bedrijven onderling of samen met milieu- of 
consumentenorganisatiess afspraken maken. Waar op deze wijze daadwerkelijk toereikende 
resultatenn worden geboekt, zal dit onvermijdelijk doorwerken bij het stellen van prioriteiten 
voorr het opstellen van regelgeving, aldus het NMP-plus. 
Ondankss deze beperkende criteria ten aanzien van convenanten is er juist in het begin van de 
negentigerr jaren een groot aantal convenanten afgesloten. Blijkbaar werd van convenanten 
eenn grotere effectiviteit en doelmatigheid verwacht. Het aanvankelijke enthousiasme voor 
convenantenn lijk t de laatste tijd wat getemperd. In het NMP 4 wordt weliswaar gesteld dat met 
milieuconvenantenn een aantal belangrijke successen zijn geboekt, maar anderzijds de 
uitvoeringg en handhaving van convenanten niet altijd succesvol is. Hierbij wordt o.a. 
gewezenn op het risico van het ontstaan van free riders. 

'Wanneerr free rider gedrag dreigt, dienen koepelorganisaties aangesproken te worden op him 
verantwoordelijkheidd en mag van hen worden verwacht dat zij hun rol en commitment waarmaken 
richtingg de achterban.'110 

Hett gebruik van convenanten zal kritisch tegen het licht worden gehouden. Op basis van 
externn uit te voeren evaluatieonderzoek zal een standpunt worden bepaald over de functie van 
convenantenn in het milieubeleid, mede in relatie tot alternatieve instrumenten.111 Dit 
evaluatieonderzoekk is in 2002-2003 uitgevoerd.112 Het onderzoek heeft betrekking op circa 60 
milieuconvenanten.. Het onderzoek is erop gericht om verklaringen te vinden voor de 
effectiviteitt en efficiëntie van het instrument convenanten in de instrumentenmix. Het oordeel 
vann de onderzoekers over het instrument convenant is overwegend positief. Helaas is dit 
oordeell  niet in directe zin gerelateerd aan het bereiken van (milieu)doelstellingen, ook al 
wordtt geconstateerd dat veel resultaten zijn geboekt. In het onderzoek is op een aantal 
plaatsenn aandacht besteed aan de free riders problematiek. De effectiviteit van het convenant 
wordtt in belangrijke mate bevorderd, wanneer uiteindelijk alle leden van de doelgroep de 
gemaaktee afspraken moeten naleven. Dit zou moeten gebeuren door hierover in het convenant 
afsprakenn te maken die vervolgens via de vergunningverlening verder voor ieder betrokken 

1077 Kamerstukken II 1989/90,21 137, nr. 22, p. 14. Deze criteria zijn later in vrijwel gelijkluidende woorden 
overgenomenn in aanwijzing 3 van de huidige Aanwijzingen voor convenanten. 
1088 Notitie instrumentarium, handhaving en de uitbouw van de WABM (Kamerstukken II 1989-1990,21 137, nr. 
22,, p. 14) 
1099 NMP 4, Kamerstukken 2000/01,27 801, nr. 1, p. 73 en nr. 2, p. 3-4 alsmede de antwoorden 17 en 27 op de 
vragenn naar aanleiding van de notitie 'Vaste waarden, nieuwe normen: milieubeleid 2002-2006 (Kamerstukken 
III  2002/03, 28 663, nr. 2, p. 7-8). Ook hierin wordt gesproken over een 'nieuwe generatie convenanten in de 
vormm van 'innovatiecontracten', waarbij co-makership het uitgangspunt is'. 
1100 Het is de vraag of dit verwijt helemaal terecht is. Koepelorganisaties kunnen wel aangesproken worden voor 
dee bij hen aangesloten leden, maar niet voor de bedrijven die niet bij deze organisaties zijn aangesloten of hun 
lidmaatschapp hebben opgezegd. 
1111 De SER heeft in haar advies over het NMP4 benadrukt het convenant een belangrijk instrument te vinden om 
dee samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te bevorderen (Stcrt. 12 oktober 2001). 
11 n Evaluatie milieuconvenanten, onderzoek door het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid van de 
Universiteitt Twente, maart 2003. 
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bedrijff  gestalte krijgen. Deze aanpak kan m.i. alleen effectief zijn bij convenanten die 
betrekkingg hebben op inrichtingen en niet bij convenanten die betrekking hebben op stoffen of 
producten.. Aan de hand van het onderzoek zal een nader standpunt van VROM over 
convenantenn worden ingenomen. 

OpOp het terrein van milieu en energie hadden Van der Broek en Korten113 in 1997 meer dan 
1000 convenanten geïnventariseerd, waarvan meer dan de helft betrekking heeft op energie-
efficiencyverbetering.. Bij de milieuconvenanten kan onderscheid gemaakt worden tussen de 
convenantenn en intentieverklaringen die betrekking hebben op de milieuaspecten van gehele 
bedrijfstakkenn en overige convenanten. Bij deze laatste categorie kan gedacht worden aan 
convenantenn over bepaalde producten, zoals verpakkingen of bepaalde productieprocessen. 
Bijj  de convenanten voor bedrijfstakken speelt een relatie met de vergunningverlening, die 
consequentiess kan hebben bij de discussie over het eventueel a.v.v. van deze convenanten. Dit 
ligtt anders met de convenanten over stoffen en producten. Partijen bij deze convenanten, naast 
dee overheid veelal degenen die deze stoffen of producten in Nederland op de markt brengen, 
zijnn direct gebonden aan de afspraken in het convenant. Voor de partijen bij het convenant zal 
ditt niet anders worden bij het eventueel a.v.v. van de convenanten. 

Inn het begin van de negentiger jaren heeft veel discussie plaatsgevonden over diverse aspecten 
vann convenanten. Hierbij kan gedacht worden aan inhoudelijke en procedurele onderwerpen, 
zoalss de wijze van totstandkoming van convenanten (inspraak, beroep, betrokkenheid 
Tweedee Kamer), de inhoud en status van een convenant, de relatie tot de vergunning-
verlening,, de bekendmaking, de uitvoering en de handhaving van convenanten. Het gaat 
buitenn het kader van dit boek om uitgebreid bij al deze onderwerpen stil te staan.114 Aan een 
groott aantal van deze onderwerpen is aandacht besteed in de Aanwijzingen voor conve-
nanten.1155 Sedertdien lijk t de discussie over de diverse (juridische) aspecten van convenanten 
enigszinss verstomd. In de aanwijzingen wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de 
afwegingenn bij het aangaan van convenanten en aan de diverse inhoudelijke en procedurele 
vereisten.. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid van implementatie van EG-
richtlijnenrichtlijnen via een convenant (zie hoofdstuk 8.6). De aanwijzingen voor convenanten zijn in 
20000 geëvalueerd en onlangs in aangepaste vorm gepubliceerd.1 

Mett voorbijgaan aan een aantal interessante juridische vragen over convenanten, zoals de 
bevoegdheidd van de overheid om convenanten af te sluiten en in dit kader de twee-
wegenleer,1177 wil ik in het onderstaande met name aandacht besteden aan de positie van 
derdenn bij een convenant en in hoeverre de a.v.v. van convenanten in de positie van deze 
derdenn verandering kan brengen. Onder 'derden' kunnen verschillende (groepen van) 
personenn worden verstaan. 

1133 Van der Broek/Korten 1997; VNO/NCW-brochure Environmental Agreements in the Netherlands 1999. 
1144 Zie Klok 1989; Van Rossum/Aalders 1989; Van Acht/Damen 1991; Aalders/Van Acht 1992; Van Ommeren/ 
Schuelerr 1992; Van Ommeren/De Ru 1993; Zijlstra 1994; Stout 1994; Hulst 1996; Van der Broek 1996. 
1155 Stcrt. 1995,249. Hiervoor gold binnen het ministerie van VROM al sinds juni 1992 een Voorlopige 
gedragscodee voor het afsluiten van convenanten. 

Rapportt werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, februari 2000. Over dit rapport: Langius 
2000.. De aangepaste Aanwijzingen voor convenanten zijn gepubliceerd in Stcrt. 2003, nr. 18. 
1177 De twee-wegenleer gaat over de vraag of de overheid bevoegd is langs privaatrechtelijke weg een convenant 
tee sluiten over een onderwerp waaromtrent zij ook publiekrechtelijke bevoegdheden heeft. Gemakshalve ga ik 
ervann uit dat geen sprake is van doorkruising van bevoegdheden. Zie over de twee-wegenleer o.a. Zijlstra 1994, 
p.. 32-37; De Haan e.a. 2001, p. 492491. 

188 Van Acht/Damen 1991, met name hoofdstuk 5; Zijlstra 1993. 
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Inn de eerste plaats kan bij 'derden' worden gedacht aan (derde) belanghebbenden, zoals 
milieu-- en consumentenorganisaties. Op grond van artikel 3:1, tweede lid, Awb zijn de 
afdelingenn 3:2 tot en met 3:5 geclausuleerd van toepassing op besluiten tot het sluiten van 
convenanten.. Het lijk t erop dat juist deze clausulering, 'voor zover de aard van de 
handelingenn zich daartegen niet verzet', er in de praktijk toe leidt dat zij niet bij de totstand-
komingg van een convenant worden betrokken. In de Aanwijzingen voor convenanten (nr. 10) 
zijnn de bepalingen omtrent belangenafweging en motivering in de Awb (artikel 3:4 en 3:46) 
minn of meer van overeenkomstige toepassing verklaard. De positie van derdebelang-
hebbendenn is in het algemeen zwakker bij de totstandkoming, uitvoering en handhaving van 
convenantenn dan wanneer de inhoud van een convenant via eenzijdige, vanuit de overheid 
afkomstigee regelgeving tot stand zou zijn gekomen. In verband hiermee werd van de zijde van 
milieu-- en consumentenorganisaties geregeld gepleit voor een wettelijke regeling van 
convenanten. . 
Inn de tweede plaats kunnen onder 'derden' worden verstaan die personen die als lid of 
aangeslotenn bij een brancheorganisatie als partij bij een convenant betrokken zijn (derde-
partij).. Tot deze groep behoren ook die personen die later toetreden tot de organisatie die 
partijj  is bij een convenant. Het hangt af van de interne organisatiestructuur en juridische 
verhoudingenn binnen de organisatie (statuten, vertegenwoordiging of volmacht) of en in 
hoeverree zij betrokken zijn bij de totstandkoming van een convenant en gebonden zijn aan het 
convenant.1199 In feite kan dit ertoe leiden dat zij als partij ('tweeden') bij het convenant zijn 
betrokken. . 
Inn de derde plaats worden onder 'derden' verstaan die personen en bedrijven die wel onder de 
werkingssfeerr van het convenant zouden vallen, maar niet of niet meer op enigerlei wijze 
(bijvoorbeeldd als lid of aangesloten bij een brancheorganisatie) bij een convenant zijn 
betrokken.. Het gaat hierbij ook om degenen die na het afsluiten van het convenant hun 
gebondenheidd aan het convenant kunnen beëindigen door het opzeggen van hun lidmaatschap 
vann de organisatie die partij is bij het convenant. De mogelijke aanwezigheid van een (groot) 
aantall  van deze derden/free riders kan de totstandkoming en uitvoering van convenanten in 
belangrijkee mate belemmeren. Niet ten onrechte wordt de positie van derden die geen partij 
zijnn bij het convenant een groot probleem van het gebruik van convenanten genoemd. Het zal 
duidelijkk zijn dat mijn aandacht met name naar deze groep uitgaat. 
InIn de vierde plaats kan bij 'derden' ook worden gedacht aan andere overheden (provincies, 
gemeenten).. Deze andere overheden zijn bij verschillende convenanten via hun vertegen-
woordigendee organisaties (VNG, BPO, UvW) als partij betrokken. Hierbij doet zich een twee-
tall  problemen voor. Allereerst gaat het om de wijze van vertegenwoordiging. In hoeverre zijn 
dee gemeenten, provincies of waterschappen individueel gebonden aan de afspraken in het 
convenant?? De vertegenwoordigende organisatie kan alleen namens hen een convenant 
sluiten,, wanneer zij daartoe expliciet zijn gemachtigd. In een enkel geval (intentieverkla-
ringenn doelgroepoverleg) heeft het IPO gehandeld met een dergelijke volmacht. Het feit of 
menn handelt met een volmacht, werkt ook door in de aard van de in het convenant opgenomen 
verplichtingen.. De VNG kan zich, zonder een machtiging van haar leden, alleen binden tot 
eenn inspanningsverplichting. 
Vervolgenss speelt bij deze overheden de relatie tussen het ondertekenen van een convenant en 
dee publiekrechtelijke bevoegdheid tot bijvoorbeeld vergunningverlening een belangrijke rol. 
Discussiee over de relatie tussen convenanten en vergunningen heeft met name een rol 
gespeeldd bij de intentieverklaringen doelgroepenoverleg, zoals de basismetaalindustie. 
Dee intentieverklaringen moeten door middel van een bedrijfsmilieuplan uitgewerkt worden 
voorr individuele bedrijven. Het bedrijfsmilieuplan wordt door de bedrijven opgesteld en 

Vann der Ploeg 1993. 
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wordtt door het bevoegd gezag goedgekeurd Het bevoegd gezag moet vervolgens bij de 
beoordelingg van (een wijziging van) de milieuvergunning rekening houden met een 
goedgekeurdd bedrijfsmilieuplan. De doorwerking van de intentieverklaring naar individuele 
bedrijvenn vindt dus niet rechtstreeks plaats, maar via goedgekeurde bedrijfsmilieuplannen. 
Ookk na goedkeuring van de bedrijfsmilieuplannen zijn de bedrijven niet geheel zeker van de 
gesteldee eisen. Ondanks het feit dat het IPO en de VNG de intentieverklaringen mede hebben 
ondertekend,, blijkt uit de jurisprudentie dat een milieuconvenant de milieuhygiënische 
toetsingg in het kader van de milieuvergunning niet opzij kan zetten. Dit hangt samen met de 
wettelijkee taak van het bevoegd gezag in het kader van de beoordeling van een 
vergunningaanvraagg en de positie van derdebelanghebbenden bij de totstandkoming van een 
convenant. . 
Uitt het evaluatieonderzoek naar convenanten blijkt dat de doelgroepen het belang van de 
betrokkenheidd van de diverse andere overheden vooral zien in het onderling afstemmen van 
dee beleidsinspanningen. Een succesvol convenant vereist, aldus de onderzoekers (p. 66), dat 
lageree overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, bij hun dagelijkse werk-
zaamhedenn zich rekenschap geven van de gemaakte afspraken. Dit vereist een zelfde rol van 
IPO,, VNG en UvW als van bijvoorbeeld brancheorganisaties gevraagd wordt richting hun 
leden.. Verdere voorstellen hieromtrent worden niet gedaan. 

Overr de relatie tussen convenanten en milieuvergunningen is in 1992 advies gevraagd aan de 
Commissiee voor de Toetsing van wetgevingsprojecten. De commissie noemt een tweetal 
mogelijkheden.1211 In artikel 8.8, tweede lid, Wm zou kunnen worden bepaald dat het bevoegd 
gezagg bij de vergunningverlening tevens rekening moet houden met een convenant. Ook 
zoudenn de betreffende bepalingen van het convenant op grond van artikel 8.45 Wm kunnen 
wordenn omgezet in een instructieverplichting richting bevoegd gezag om de vergunningen 
dienovereenkomstigg aan te passen. De eerste mogelijkheid vergt een eenmalige wetswijziging, 
dee tweede mogelijkheid vergt het telkenmale opstellen van een AMvB. In het advies van de 
commissiee wordt overigens opgemerkt dat er reeds in de Wm voldoende mogelijkheden voor 
hethet bevoegd gezag zijn om met het convenant rekening te houden en acht men het niet nodig 
omm die reden een wettelijke basis aan convenanten te geven. Dit advies wordt overgenomen in 
hethet regeringsstandpunt naar aanleiding van het advies. 

Privaatrechtelijkk zijn alleen de partijen en, afhankelijk van de volmacht, degenen namens wie 
zijj  handelen, gebonden aan het convenant. De bepalingen van boek 6, titel 5, BW zijn voor 
partijenn van overeenkomstige toepassing op convenanten. In de Aanwijzingen voor conven-
antenn (nrs. 5 en 6) wordt wel aandacht besteed aan de binding van partijen (via vertegen-
woordigingg of volmacht) bij de totstandkoming van een convenant en de (latere) toetreding 
vann andere partijen bij een reeds vastgesteld convenant, maar niet expliciet aan de positie van 
derden/freee riders. Bij de evaluatie van de aanwijzingen is wel aandacht aan de positie van 
dezee derden besteed en aan de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten. Helaas is uit de 
evaluatiee niet goed af te leiden wat de aard en omvang van de positie van derden/free riders 

1200 Diverse uitspraken worden besproken in Van der Broek 1992, en Van der Broek, de Graeff 1993. Zie over de 
standd van zaken op dit moment: Van der Jagt 2002. 
1211 Commissie voor de Toetsing van wetgevingsprojecten, Convenanten en vergunningverlening, CTW 93/1. 
1222 Michiels 1993 p. 248, heeft zich tegen deze mogelijkheid verklaard vanwege de positie van derden bij de 
totstandkomingg van convenanten. Tevens maakt het een wettelijke omschrijving van convenanten noodzakelijk, 
hetgeenn hem nog niet eenvoudig lijkt . 
1233 Kamerstukken H 1993-1994,23 400, XI, nr. 53. 

31 1 



Hoofdstukk 1 

bijbij  de reeds afgesloten convenanten is en in hoeverre het als een probleem ervaren wordt. 
Opp de vraag of convenanten algemeen verbindend verklaard zouden moeten kunnen worden, 
antwoordtt een overgrote meerderheid van de geïnterviewden negatief. Op de vraag of bij hun 
ministeriee convenanten algemeen verbindend worden verklaard, antwoorden de meeste 
respondentenn hiermee niet bekend te zijn. Op basis van deze interviews komt de werkgroep 
tott de conclusie dat bij de evaluatie geen convenanten aan het licht zijn gekomen die 
algemeenn verbindend zijn verklaard. Na de constatering dat dit ook niet mogelijk is zonder 
eenn wettelijke basis, komt zij tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is hierover een 
bepalingg in de Aanwijzingen op te nemen. 

Dee ben van mening dat enerzijds veel te zeggen is voor een wettelijke regeling van een aantal 
aspectenn van convenanten, zoals deze thans in de aanwijzingen zijn opgenomen. Een 
dergelijkee regeling zou in de Awb moeten worden opgenomen, aangezien convenanten wel 
veell  in het milieubeleid worden toegepast, maar ook veelvuldig op andere beleidsterreinen. 
Anderzijdss kan worden geconstateerd dat de Aanwijzingen naar tevredenheid functioneren en 
omm die reden geen wettelijke regeling behoeven. Dit geldt echter niet voor de positie van 
derden/freee riders. Om deze derden te binden aan een convenant is de conclusie van een ieder 
datt hiervoor een wettelijke basis nodig is. 

Hett creëren van een wettelijke grondslag om derden te binden aan een convenant maakt 
onderdeell  uit van de discussie over het wettelijk regelen van convenanten in het algemeen. 
Hett gaat hierbij overigens niet alleen over convenanten tussen de overheid en derden, maar 
ookk over overeenkomsten tussen overheden (bestuursovereenkomsten). Een wettelijke 
regelingg van bestuursovereenkomsten zal wellicht in een volgende tranche van de Awb 
wordenn meegenomen. 
Vann verschillende kanten is er al langere tijd voor gepleit om een aantal aspecten van con-
venantenn wettelijk te regelen. In 1990 doet de Commissie voor de toetsing van wetgevings-
projectenn (Commissie Kortmann) in een advies over de notitie instrumentarium van het NMP-
plus1255 de suggestie voor een wettelijke regeling van bepaalde onderdelen van het convenant, 
waarbijj  gewezen werd op de mogelijkheid van een partiële algemeenverbindendverklaring. In 
hett NMP-plus wordt door de regering niet op deze suggestie teruggekomen. De Commissie 
Kortmannn komt in 1992 op haar standpunt ten aanzien van een wettelijke regeling van 
convenantenn terug en doet het voorstel om voorlopig niet met een algemene wettelijke 
regelingg van convenanten te komen. Het kabinet neemt deze aanbeveling over. De belang-
rijksterijkste redenen hiervoor zijn het mogelijk verloren gaan van de aantrekkelijkheid van een 
convenantt (vormvrijheid en flexibiliteit), terwijl anderzijds niet gebleken is van een noodzaak 
tott een wettelijke regeling. Voorstanders van een wettelijke regeling zien dit als een 
bevestigingg dat een convenant een volwaardig instrument is in het overheidsbeleid. Tegen-
standerss zijn bang voor rigiditeit bij de toepassing van convenanten en zijn bevreesd dat een 
wettelijkee regeling leidt tot het niet meer gebruik maken van het instrument.127 

Bijj  het wettelijk regelen van convenanten kan onderscheid gemaakt worden in de pre-Awb 
periodee en de periode daarna. In de pre-Awb periode werd gepleit voor een regeling in de Wet 

1244 Het antwoord op deze vraag is evenmin aan de orde gekomen in het reeds genoemde evaluatieonderzoek naar 
convenanten. . 
1255 Advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten over de ontwikkeling en inzet van het 
instrumentarium,, en de handhavingsaspecten daarvan, in het milieubeleid, d.d. 24 april 1990, te vinden: 
Kamerstukkenn II 1989-1990, 21 137, nr. 22, p. 37. 
1266 Kamerstukken II1992-1993, 22 800 VI, nr. 4, p. 5. 
1277 Aalders 1998. 
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milieubeheer.. Na de totstandkoming van de Awb wordt door sommigen gepleit voor een 
algemenee regeling in de Awb, met eventueel een aanvulling in de Wet milieubeheer.129 

Wanneerr het alleen gaat over de (partiële) a.v.v. van convenanten gaan de gedachten uit naar 
eenn regeling in de specifieke wetten, zoals de Wet milieubeheer. Over de noodzaak van een 
dergelijkee regeling en hoe deze regeling eruit zou moeten zien, lopen de meningen overigens 
weerr uiteen. In hoofdstuk 9.5 zal op een mogelijke wettelijke regeling van de a.v.v. van 
convenantenn worden teruggekomen. 

Inn het kader van het onderzoek naar de a.v.v. ben ik met name geïnteresseerd in de 
mogelijkhedenn om een ruimere werkingssfeer te geven aan de gemaakte afspraken in het 
kaderr van de zelfregulering. Dit houdt verband met enkele van de genoemde nadelige 
aspectenn van zelfregulering, namelijk de doorwerking en handhaving en het voorkomen van 
freefree rider gedrag. In principe zijn immers alleen de partijen bij een overeenkomst of degenen 
diee lid zijn van een dergelijke partij gebonden aan de inhoud van de overeenkomst. Een aantal 
mogelijkhedenn wordt genoemd130 om de werkingssfeer van de overeenkomst te verruimen. 
Naastt de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten wordt hiertoe, afgezien van het omzetten 
vann de inhoud van een convenant in overheidsregelgeving, gewezen op de mogelijkheid van 
eenn standaardregeling en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). 
Dezee mogelijkheden zijn geheel verschillend. De standaardregeling sluit aan bij de praktijk 
vann algemene voorwaarden in de sfeer van het consumentenrecht. De regeling van de PBO 
sluitt nauw aan bij de regeling van de a.v.v. Daarom wordt bij deze laatste regeling wat uitge-
breiderr stilgestaan. 

1.88 Standaardregelingen 

Naastt de regeling van de algemene voorwaarden in Boek 6, titel 5, afdeling 3, BW is sinds 
19922 in artikel 214 van Boek 6, titel 5, afdeling 1, BW een regeling van standaardregelingen 
opgenomen.. Beide regelingen hebben met name betrekking op overeenkomsten in de consu-
mentensfeer.. Een standaardregeling werkt, anders dan algemene voorwaarden, van rechts-
wegee rechtstreeks door in de overeenkomsten waarvoor een dergelijke standaardregeling is 
vastgesteld.1311 De regeling van deze vorm van collectivering in het privaatrecht is zowel 
inhoudelijkk als procedureel met de nodige waarborgen omkleed. 
Allereerstt moeten de overeenkomsten waarvoor een standaardregeling kan worden vastge-
steld,, bij AMvB worden aangewezen. Een dergelijke aanwijzing heeft tot nu toe niet plaats-
gevonden.. Daarom is de bespreking van de regeling helaas alleen theoretisch van belang. 
Inn procedureel opzicht is bepaald dat een standaardregeling wordt vastgesteld, gewijzigd of 
ingetrokkenn door een commissie die door de Minister van Justitie wordt ingesteld. In de Wet 
commissiess standaardregelingen132 zijn nadere regels gesteld over de samenstelling en 
werkwijzee van deze commissies. Tenminste 2/3 deel van de commissie moet bestaan uit 
belanghebbendenn (representatieve organisaties van producenten en van consumenten). De rest 
vann de leden (maximaal 1/3 deel) kan bestaan uit door de minister aangewezen onafhankelijke 
deskundigenn of andere belanghebbenden.133 De commissie kan alleen een standaardregeling 
vaststellen,, wijzigen of intrekken met een gekwalificeerde meerderheid van tweederde (artikel 
5).. Op de voorbereiding van het besluit is de procedure in afdeling 3.4 Awb van toepassing. 

Lamberss 1988. 
Vann Ommeren 1996, p. 386-391; Veurtjes 1997, p. 1508-1510; De Haan e.a. 2001, p. 509-510. 
Ziee SER/CCA-rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken, 1989/20 en Van Driel 1989, p. 153. 
Pari.. Gesch. Boek 6, p. 839 e.v.; Asser/Hartkamp 2001, nr. 376. 
Wett van 13 december 1989, Stb. 1989, 567; in werking getreden op 1 januari 1992. 
Kamerstukkenn II1984/1985,18 966, nr. 3, p. 6. 
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Opvallendd is ook dat in de toelichting bij de voordracht van de commissie aan de minister 
meldingg kan worden gemaakt van afwijkende standpunten van een minderheid van de 
commissiee (artikel 6). Zodoende kan de minister met deze 'minority votes' rekening houden 
bijbij  zijn goedkeuringsbesluit. Een standaardregeling wordt pas van kracht nadat zij door de 
Kroonn is goedgekeurd en in de Staatscourant is gepubliceerd. 
Dee standaardregeling beoogt tegemoet te komen aan een aantal bezwaren tegen de algemene 
voorwaarden.11 In de eerste plaats biedt een standaardregeling een mogelijkheid om tegemoet 
tee komen aan de soms slechte kwaliteit van de algemene voorwaarden. 3S Standaardregelingen 
werken,, zoals is opgemerkt, rechtstreeks door in de overeenkomsten waarop zij van 
toepassingg zijn. Algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard. Overigens 
laatt artikel 214, vijfde lid, BW wel een afwijking in de overeenkomst toe, zij het dat in de 
standaardregelingg een bepaalde vorm kan worden voorgeschreven. In deze afwijkings-
mogelijkheidd ligt het belangrijkste verschil met de a.v.v. van een overeenkomst. Een 
standaardregelingg wordt beschouwd als recht in de zin van artikel 99 RO, zodat dit recht in 
cassatiee aan de orde kan worden gesteld. Bij algemene voorwaarden is dit niet het geval. Een 
belangrijkk voordeel van een standaardregeling is dat de opstelling geschiedt door alle 
belanghebbendenn en de overheid. Hierdoor is het meenemen van het 'algemeen belang' meer 
gegarandeerdd dan bij de algemene voorwaarden die veelal alleen door de betrokken 
ondernemersondernemers of organisaties van ondernemers worden vastgesteld. 
Tenslottee kan gewezen worden op de mogelijkheid in artikel 214, vierde lid, BW om via een 
standaardregelingg af te kunnen wijken van een wettelijke regeling. Op deze wijze kan een 
oplossingg geboden worden voor als te knellend ervaren dwingend recht, waarmee de wetgever 
aanvankelijkk de zwakkere contractspartijen beoogt te beschermen. Zo is in artikel 7:6 BW 
bepaaldd dat bij een consumentenkoop niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken van 
dee afdelingen 1-7 van Boek 7, titel 1, behoudens bij een standaardregeling. Deze mogelijkheid 
vann 'driekwart dwingend recht' is vergelijkbaar met enkele bepalingen in het BW over 
arbeidsovereenkomstenn (zie hoofdstuk 3.9). 
Dee regeling van de standaardregeling is primair toegeschreven op het consumentenrecht. Toch 
iss niet uitgesloten dat hierbij aandacht aan bepaalde milieu-aspecten wordt besteed. Het zal bij 
eenn eventuele toepassing - er is immers nog geen uitvoering aan de betreffende bepalingen 
gegevenn - echter alleen kunnen gaan om een toepassing in de contractuele sfeer. 
Doorr de beschreven afwijkingsmogelijkheid biedt de regeling ook niet de zekerheid van een 
volledigee marktdekking.! 8 

Uitt een oogpunt van sturing van zelfregulering is de standaardregeling naar de mening van 
Vann Driel139 te beschouwen als een zuiver technisch overheidsinstrument, waarmee bepaalde 
onevenwichtighedenn in de contractuele sfeer kunnen worden weggenomen. Zij baseert deze 
stelling,, die ik onderschrijf, op de rol van de overheid bij de uitvoering van de regeling. Uit 
hett feit dat de regeling tot nu toe niet is toegepast, kan worden afgeleid dat er bij de 
betrokkenenn in de praktijk geen grote behoefte bestaat aan de regeling. Twee elementen van 
dee regeling zijn van ruimere betekenis. In de eerste plaats het mechanisme dat een standaard-
regelingg kan worden vastgesteld met een tweederde meerderheid, waardoor eenderde minder-

1344 Asser/Hartkamp 2001, nr. 377. 
1355 Volgens Hondius was dit bij Meijers, de grondlegger van het NBW, de belangrijkste reden voor het opstellen 
vann de standaardregeling, Hondius/Van Wassenaer 1993. 
1366 Hierbij moet worden gedacht aan een al of niet persoonlijk geschreven geschrift of bij registergoederen aan 
eenn notariële akte (Pari. Gesch. NBW, boek 6, p. 862). 
1377 Zie ook Hondius/Van Wassenaer 1993, p. 52. 
1388 SER/CCA-rapport Wettelijke ondersteuning van zelfreguleringsafspraken, p. 17. 
1399 Van Driel 1989, p. 155. 
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heidd wordt overstemd. In de tweede plaats de mogelijkheid om via een standaardregeling af te 
wijkenn van bepaalde wettelijke verplichtingen. 

1.99 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

Dee grondwettelijke belemmeringen om andere dan de in de Grondwet genoemde openbare 
lichamen,, zoals gemeenten of provincies, verordenende bevoegdheden te geven is bij de 
Grondwetsherzieningg van 1922 weggenomen. Hiervan is gebruik gemaakt bij de oprichting 
vann het openbaar lichaam Wieringermeer in de dertiger jaren en van het openbaar lichaam 
Zuidelijkee IJsselmeerpolders in de vijftiger jaren.140 Bij de Grondwetsherziening van 1938 is 
hethet huidige artikel 134 in de Grondwet opgenomen. Dit artikel biedt de mogelijkheid bij of 
krachtenss wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen in te 
stellenn en op te heffen.141 

Naa de Tweede Wereldoorlog is in het kader van de wederopbouw vrij snel begonnen met het 
opstellenn van een wettelijke regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). De 
Wett op de bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) trad op 15 februari 1950 in werking.142 

Afgezienn van een groot aantal kleine wijzigingen (o.a. in verband met de Awb) is de wet 
tweemaall  in belangrijke mate gewijzigd: in 1992 (Stb. 409) en in 1999 (Stb. 253). De 
voortdurendd terugkerende politieke kernvraag bij de uitvoering van de wet blijf t de vraag of 
dee PBO gezien moest worden als gedecentraliseerd functioneel bestuur dat van onderop wordt 
gedragenn door ondernemers en werknemers gezamenlijk of als een samenstel van zelfstandige 
bestuursorganenn dat van bovenaf wordt aangestuurd door de rijksoverheid.143 Sommigen zijn 
vann mening dat deze vraag in de wet halfslachtig is beantwoord.144 Enerzijds is sprake van 
verregaandee bevoegdheden van de bedrij fslichamen, anderzijds is sprake van verregaande 
matee van toezicht door de overheid op de uitvoering van deze bevoegdheden. Dit toezicht is 
overigenss vergelijkbaar met het toezicht op gemeenten, provincies en waterschappen. Als 
belangrijkstee motieven om te komen tot een ordening via de PBO worden genoemd: 
behartigenn van individuele bedrijfsuitoefening overstijgende belangen, belangenbehartiging 
bijj  de overheid, versterking van de legitimiteit en het gebruik maken van specifieke deskun-
digheidd bij de doelgroep.14 

Aanvankelijkk had men hoge verwachtingen van de wet. Eerst werd een staatssecretaris, daarna 
eenn minister en tenslotte weer een staatssecretaris speciaal met de invoering van de 
publiekrechtelijkee bedrijfsorganisatie belast.146 De PBO is vooral ontwikkeld in het midden-
enn kleinbedrijf, de landbouw, de visserij en de agrarische handel en verwerking van agrarische 
producten.144 In deze bedrijfstakken is in het algemeen sprake van kleine en middelgrote 

1400 Zie van der Pot/Donner 2001, p. 804. 
1411 Deze grondwetsbepaling bood ook de gelegenheid tot instelling van andere openbare lichamen, zoals het 
Nederlandss Instituut van registeraccountants en de Nederlandse Orde van Advocaten. Hieraan wordt thans geen 
aandachtt besteed; zie Van der Pot/Donner 2001, p. 815. 
1422 Zie voor een kritische en geestige bespreking van het wetsvoorstel: Josephus Jitta 1949. Het wetsvoorstel zal 
naarr zijn mening 'tot geen ander resultaat zal kunnen voeren, dan dat het gehele bedrijfsleven van één 
gezichtspuntt uit centraal wordt georganiseerd en beheerst.' (p. 29-30). In dit geschrift (p. 9) spreekt hij een 
voorkeurr uit voor het stelsel van de a.v.v., omdat dat stelsel het grote voordeel heeft dat 'in elk afzonderlijk geval 
dee organen die het algemeen belang hebben te behartigen, moeten beoordelen of de vertegenwoordigers van het 
groepsbelangg het recht hebben hun medebedrijfsgenoten te dwingen.' 
f4ïï Kienhuis 1999, p. 106 
1444 Van der Pot/Donner 2001, p. 806. 
1455 Van de Lustgraaf p. 320-324. 
1466 Van Bonzel 2001, p. 211. 
1477 Bakker 1995, p. 47 en 50; Kienhuis 1999, p. 110-111. 
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bedrijvenn die zowel horizontaal (ten opzichte van collega-bedrijven) als verticaal (ten opzichte 
vann verhandelende en verwerkende bedrijven) behoefte hebben aan een sectorgewijze aanpak. 
Tevenss is de kwaliteit van de producten van groot belang in verband met de volksgezondheid. 
Inn de overige bedrijfstakken is blijkbaar geen grote behoefte aan een regeling van de 
bedrijfsoverstijgendee belangen. Er zijn op dit moment meer dan 30 product- en 
bedrijj  fsschappen. Algemeen wordt aangenomen dat een hergroepering nodig is en een 
verminderingg tot 16 wordt mogelijk geacht.148 Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de 
samenvoegingg van de productschappen voor groenten en fruit en voor siergewassen en de 
opheffingg van het Landbouwschap. 

Bijj  de bespreking van de wet beperk ik mij tot enkele hoofdzaken en tot die onderdelen die 
raakvlakkenn hebben met de a.v.v. De wet bestaat, in feite sinds 1950, uit twee hoofdstukken. 
Hett eerste hoofdstuk handelt over de Sociaal Economische Raad (SER), het 'toporgaan* van 
dee PBO. De SER heeft een tweeledige taak: het op verzoek of uit eigen beweging adviseren 
vann de regering of het parlement over sociaal-economische aangelegenheden (artikel 41) en 
hethet opstellen van verordeningen ten behoeve van alle bedrijfslichamen (artikel 32) en het 
houdenn van toezicht op de bedrijfslichamen (artikel 94 en 120). Het tweede hoofdstuk gaat 
overr de bedrijfslichamen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen (hoofdbedrijfschappen 
enn (hoofd)productschappen. Bedrijfschappen kunnen worden ingesteld voor ondernemingen 
diee een gelijke of verwante functie vervullen en hebben een horizontaal karakter. Product-
schappenn kunnen worden ingesteld voor ondernemingen die een verschillende functie ten 
aanzienn van bepaalde producten vervullen en hebben derhalve een verticaal karakter. 
Dee discussie over de bevoegdheid tot het instellen/opheffen van een bedrij fslichaam vormt 
eenn neerslag van het denken over de PBO in de loop der tijd. In 1950 vond de instelling van 
eenn productschap bij wet plaats en van een bedrijfschap bij AMvB. Met de wijziging van 
19922 (in het kader van de decentralisatie) vond de instelling plaats via een SER-verordening 
naa goedkeuring van de betrokken ministers. Sinds 1999 (in het kader van het herstel van het 
primaatt van de politiek) geschiedt de instelling van zowel een productschap als een be-
drijfschapp bij AMvB (artikel 67). Hoewel de wettekst van artikel 68 anders doet vermoeden, 
steltt de minister niet eigener beweging een bedrijfslichaam in, maar alleen op advies van de 
SER.. Bij het opstellen van het advies hoort de SER de naar zijn oordeel representatieve 
organisatiess van de betrokken ondernemers en werknemers. Ter bepaling van de 
representativiteitt van ondernemers en werknemers met het oog op de samenstelling van 
publiekrechtelijkee colleges heeft de SER op 15 september 2000 een nieuwe Verordening 
representativiteitt organisaties vastgesteld. In aanvulling hierop heeft de Bestuurskamer van de 
SERR met het oog op de advisering over de instelling alsmede de uitbreiding van de 
werkingssfeerr van bedrijfs-lichamen op 19 december 2000 een Besluit advisering 
representativiteitt bedrijfslichamen vastgesteld.150 Aangezien de bepaling van de maatstaven 
enn kwantitatieve criteria raakvlakken vertoont met de bepaling van de representativiteit 
(belangrijkee meerderheid) bij de a.v.v. wordt hierbij wat langer stilgestaan. 
Voorr de bepaling van de representativiteit (i.e. van ondernemers) worden in artikel 9 van de 
verordeningg de volgende maatstaven gehanteerd: het aantal ondernemers, de omzet en het 
totalee aantal personen werkzaam in deze ondernemingen. Zo nodig kunnen verder als maatstaf 
wordenn genomen: het aantal zelfstandige ondernemingen of vestigingspunten, de betaalde 

1488 Kienhuis 1999, p. 120; MvT (p. 18-19) bij de wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Kamerstukken 
II ,, 1997/1998, 25 695, nr. 3). 
M99 Verordening van de SER van 16 mei 1997 (Stcrt. 2003, 131) respectievelijk het Besluit van 28 september 
2000,, Stb. 411. 
1500 Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 26 januari 2001, jaargang 51, nr. 4. 
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lonenn of de door de leden verwerkte hoeveelheid grondstof. Om als centrale organisatie te 
wordenn beschouwd is een voldoende spreiding over het hele land noodzakelijk. 
Inn het kader van de advisering over de instelling en uitbreiding van de werkingssfeer van 
bedrijfslicharaenn zijn de representativiteitseisen verder geconcretiseerd. Als voldoende repre-
sentatievee organisatorische vertegenwoordiging van ondememerszijde wordt in artikel 3 van 
hethet besluit aangemerkt: bij toetsing aan één van de zojuist genoemde maatstaven een 
representativiteitt van ten minste 55% en bij toetsing aan twee van deze maatstaven een 
representativiteitt van meer dan 50%. 
Voorr de berekening van de representativiteit van werknemerszijde wordt een wat andere 
methodiekk gevolgd. Een organisatie wordt als representatief beschouwd, indien zij een niet 
onbetekenendd aantal leden heeft die tot die groep behoren (artikel 8 van de verordening). 
Maarr wanneer een of meer andere als representatief te beschouwen werknemersorganisaties 
bezwaarr maken, wordt de werknemersorganisatie slechts als voldoende representatief aange-
merkt,, indien zij gezamenlijk meer leden binnen de werkingssfeer van dat bedrijfslichaam 
hebbenn dan die andere organisaties gezamenlijk (artikel 4 van het besluit). Ter verificatie van 
dee verstrekte gegevens kan verzocht worden om een accountantsverklaring over te leggen. 

Dee bedrijfslichamen hebben wettelijk (artikel 71) een tweeledige taak. Allereerst hebben zij 
alss taak 'een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, 
waarvoorr zij zijn ingesteld, te bevorderen' en vervolgens 'het gemeenschappelijke belang van 
diee ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen'. Hoewel het dienen 
vann het algemeen belang bij de bedrijfsuitoefening op de eerste plaats staat, is één van de 
kritiekpuntenn op het functioneren van de bedrijfslichamen dat in de praktijk het accent vooral 
ligtt op het tweede taakelement, de belangenbehartiging. Wanneer de belangen min of meer in 
eikaarss verlengde liggen, zoals het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede producten, 
levertt dit in het algemeen geen problemen op. Problematischer wordt het, wanneer de belang-
enn niet in het verlengde liggen van een efficiënte bedrijfsvoering, zoals soms met 
milieubelangenn het geval is. Dit dilemma komt duidelijk naar voren bij Kienhuis. Enerzijds 
vindtt hij dat de milieubelangen tot op zekere hoogte moeten worden meegenomen bij de 
taakuitoefeningg van de bedrijfslichamen, anderzijds vindt hij de behartiging van deze 
belangenn een taak van de lichamen van algemeen bestuur ofwel de overheid.151 

Hett bestuur van het bedrijfslichaam is bevoegd (artikel 93) om ter vervulling van deze taak 
verordeningenn te maken. Deze bevoegdheid is enerzijds beperkt door het instellingsbesluit 
vann het bedrijfslichaam en anderzijds door het feit of de regeling daarvan niet bij of krachtens 
dee wet aan anderen is overgelaten. In artikel 93, tweede lid, zijn de volgende onderwerpen 
genoemd,, waarop de verordeningen betrekking kunnen hebben: de registratie van de 
ondernemingen,, de voortbrenging, afzet, verdeling en aanwending van goederen, bevorderen 
vann professionele bedrijfsvoering, lonen en andere arbeidsvoorwaarden, onderzoek op sociaal, 
economischh en technisch terrein en fondsen. In het instellingsbesluit wordt precies 
aangegevenn welke onderwerpen zij al dan niet mogen regelen. Thans is wettelijk uitgesloten 
datt de regels betrekking mogen hebben op de vestiging, uitbreiding en stillegging van onder-
nemingenn (artikel 93, vierde lid). Tevens mag de verordening een gezonde mededinging niet 
inn de staan. Dit 'beginsel' is neergelegd in artikel 93, vijfde lid. De verordeningen alsmede de 
begrotingg van de bedrijfslichamen moeten door de SER worden goedgekeurd. Tevens kunnen 
dee besluiten van de organen van een bedrijfslichaam door de Kroon worden geschorst en 
vernietigdd (artikel 133). Het bestuur van het bedrijfslichaam kan (de uitvoering van) zijn 
bevoegdhedenn delegeren aan een ander orgaan van het lichaam. Het overdragen van bepaalde 

1311 Zie Kienhuis 1995, p. 299-300. 
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publiekrechtelijkee bevoegdheden (inclusief controle, sancties, arbitrage) aan een privaat-
rechtelijkee rechtspersoon is echter niet mogelijk.152 

Naastt deze min of meer autonome bevoegdheden zijn de organen van een bedrijfsiichaam 
verplichtt (artikel 96) medewerking te verlenen aan de uitvoering van bij of krachtens een wet 
off  verordening van de SER gevorderde medewerking. Hierbij kan ook gedacht worden aan de 
uitvoeringg van EU-richtlijnen en EU-verordeningen. De verordeningen van bedrij fslichamen 
zijnn door de Commissie erkend als instrument voor de uitvoering van Europese regelgeving 
(indirectt medebewind).153 Een bedrijfsiichaam kan hiermee derhalve zowel met het negatieve 
alss met het positieve gemeenschapsrecht te maken krijgen.154 Van de mogelijkheid om EU-
regelgevingg door bedrijfslichamen uit te laten voeren is met name bij de productschappen 
veelvuldigg gebruik gemaakt. 
Tegenn een besluit van een bedrijfsiichaam staat nog steeds een aparte bestuursrechtelijke 
beroepsgangg open. Een belanghebbende kan tegen een besluit op grond van artikel 18 van de 
Wett bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416) beroep instellen bij het College 
vann Beroep voor het bedrijfsleven. 
Voorr de financiering van de activiteiten kunnen de bedrijfslichamen op grond van artikel 126 
bijj  verordening heffingen opleggen aan degenen die een onderneming drijven die onder de 
werkingssfeerr van het bedrijfsiichaam valt. Tevens kunnen zij retributies heffen. Een 
dergelijkee verordening behoeft de goedkeuring van de SER. De heffingen kunnen bij dwang-
bevell  worden ingevorderd. De heffing en het daardoor gevormde fonds vertonen veel gelijke-
niss met de fondsvorming in het kader van de a.v.v. 

Dee handhaving van de verordening kan op tweeërlei wijze plaatsvinden: via het tuchtrecht of 
viaa het strafrecht. Op dit moment zijn deze mogelijkheden nog als gelijkwaardig in de 
artikelenn 104-106 opgenomen. De mogelijkheid van handhaving via het strafrecht zal in de 
nabijee toekomst worden beperkt. De handhaving zal dan hoofdzakelijk tuchtrechtelijk moeten 
plaatsvinden.. De vervanging van strafrecht door tuchtrecht past in het regeringsbeleid inzake 
dee rechtshandhaving.155 De betreffende wijzigingen maken onderdeel uit van een herziening 
vann de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, die vermoedelijk binnenkort in werking zal 
treden.1566 Op basis van deze wet zal vrijwel ieder bedrijfsiichaam verplicht worden een 
tuchtgerechtt in te stellen. Tevens is een aantal bepalingen over het tuchtprocesrecht aangepast. 
OokOok de bepalingen omtrent het toezicht zullen met de inwerkingtreding van genoemde 
wetswijzigingg worden aangepast. Het toezicht zal dan anders dan in de huidige situatie, 
waarbijj  de Algemene Inspectiedienst (van het ministerie van LNV) en de Economische 
Controlee Dienst (van het ministerie van EZ) als toezichthouders zijn aangewezen, door de 
bedrijfslichamenn zelf moeten worden uitgevoerd. De ministers kunnen hieromtrent een 
aanwijzingg aan de bedrijfslichamen geven (artikel 104, derde lid, nieuw). 

1522 Dit kan worden afgeleid uit de uitspraak van de HR 20 december 2002, NJB 2003/3, nr. 4. Inn deze zaak 
speeldee de vraag of het de productschappen vrijstond om voor de handhaving van het publiekrechtelijk verbod 
opp toediening van stoffen met hormonale werking de door hen in het leven geroepen privaatrechtelijke Stichting 
Kwaliteitsgarantiee Vleeskalveren als hun verlengde arm op te laten treden bij het totstandbrengen en toepassen 
vann een systeem van privaatrechtelijke controle en sancties. Vgl. Windmill-arrest, HR 28 januari 1990, NJ 1991, 
393. . 
1533 Van der Pot/Donner 2001, p. 813; Kamerstukken II1997/1998,25 695, nr. 3, p. 16. 
1544 Zie uitgebreid: Hessel/Mortelmans 1994 
1555 MvT bij het wetsvoorstel nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrij fsorganisatie, 
Kamerstukkenn II1999/2000,27 025, nr. 3, p. 1. 
1566 Wet tuchtrechtspraak bedrijfeorganisatie 2002 (Stb. 2004,35); zie ook Van Bonzel 2001, p. 216-217. 
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Tenslottee wil ik aan een drietal bepalingen aandacht besteden, die afgezien van het instrument 
vann goedkeuring van de verordeningen inzicht verschaffen in het functioneren van een 
bedrijfslichaam.. In de eerste plaats biedt artikel 91 de bevoegdheid voor de minister om de 
vergaderingenn van het bedrijfslichaam bij te laten wonen door een waarnemer met een 
raadgevendee stem. Dit biedt een goede mogelijkheid om op de hoogte te blijven van het 
functionerenn van het bedrijfslichaam en om in een vroegtijdig stadium te wijzen op mogelijke 
strijdigheidd van beslissingen met het recht of het algemeen belang. In de tweede plaats 
voorziett artikel 137 in de verplichting tot het opstellen van een jaarverslag over het gevoerde 
beleid.. Dit verslag wordt aan de ministers toegezonden. Een verslag kan goed inzicht geven in 
hethet functioneren van een bedrijfslichaam. Tenslotte bevat de wet in artikel 106, tweede lid, de 
verplichtingg voor het bestuur van een bedrijfslichaam om elke vier jaar de bestaansgrond van 
eenn autonome verordening te heroverwegen en daarover verslag uit te brengen aan de 
ministers.. De ministers zijn vervolgens op grond van artikel 139 verplicht elke vier jaar aan de 
Staten-Generaall  verslag uit te brengen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
functionerenn van de bedrijfslichamen.157 Op deze wijze is voorzien in een aantal handvatten 
omm het functioneren van de bedrijfslichamen te kunnen beoordelen. 

Uitt bovenstaande summiere beschrijving van de wettelijke regeling van de PBO komt 
duidelijkk het publiekrechtelijke karakter van de regeling naar voren. Hierbij valt met name te 
denkenn aan de instelling en opheffing van een bedrijfslichaam bij AMvB, de benoeming van 
dee voorzitter van het bestuur van een bedrijfslichaam door de Kroon, de verplichting om mee 
tee werken aan de uitvoering van wetten en EU-regelgeving, de mate van toezicht door de 
overheidd op de regelgeving en financiële middelen en de - tot nu toe bestaande - mogelijk-
heidd van strafrechtelijke handhaving. Op al deze punten wijkt de regeling van de PBO af van 
dee regeling van de a.v.v.158 De opzet van regeling van de a.v.v. is immers vooral privaat-
rechtelijk.. De uitgangspunten en opzet van de regeling van de a.v.v. zijn dan ook geheel 
verschillend.. Een belangrijk gemeenschappelijk element van zowel de PBO en de a.v.v. is 
gelegenn in het uitschakelen van het free rider probleem. Het belangrijkste verschil tussen 
beidee regelingen is echter naar mijn mening hierin gelegen dat bij de PBO wordt uitgegaan 
vann een meer structurele samenwerking op een breed scala van onderwerpen. Een PBO-
bestuurr heeft, vanzelfsprekend binnen de wettelijk gegeven inhoudelijke en procedurele 
grenzen,, een grotere vrijheid verordenend op te treden. Bij de a.v.v. van een overeenkomst is 
dee samenwerking per definitie incidenteel en tijdelijk. Na een betrekkelijk korte tijd vervalt de 
a.v.v.. of moet herzien of verlengd worden. Tevens heeft de samenwerking betrekking op een 
beperktt aantal onderwerpen. Deze verschillen moeten ook weer niet overtrokken worden, 
omdatt in de praktijk ook bedrijfslichamen worden samengevoegd of opgeheven en organen 
diee via de a.v.v. in het leven zijn geroepen (denk aan de organen die fondsen beheren in het 
kaderr van de CAO of afvalbeheersbijdragen) een min of meer structureel karakter hebben. 

OpOp een aantal punten zijn echter frappante overeenkomsten waar te nemen. Het belangrijkste 
gemeenschappelijkee motief om tot ordening ofwel via een PBO-verordening ofwel via de 
a.v.v.. van een overeenkomst over te gaan is het uitschakelen van free rider-gedrag. Tevens 
blijk tt in de praktijk de instelling en opheffing van bedrijfslichamen alleen plaats te vinden op 
verzoekk van de betrokken ondernemers en werknemers. Dit is vergelijkbaar met de indiening 
vann een verzoek tot a.v.v. Het verzoek moet worden ondersteund door een representatieve 

IS77 Zie ook aanwijzing 124s en 124ij van de Aanwijzingen voor zelfstandige bestuursorganen in de Aanwijzingen 
voorr de regelgeving, Den Haag: Sdu 2001. 
IS**  Bij de vergelijking tussen de regeling van de PBO en van de a.v.v. wordt enigszins vooruitgelopen op de 
conclusiess over de regeling van de a.v.v., zoals deze in hoofdstuk 9 zullen worden getrokken. 
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meerderheidd van de betrokkenen. De hiertoe door de SER gehanteerde methodiek is goed te 
vergelijkenn met het bepalen van een 'belangrijke meerderheid' in het kader van de a.v.v. In 
beidee gevallen is van oudsher voorzien in een procedure van totstandkoming van besluiten, 
waarbijj  derdebelanghebbenden hun mening kunnen inbrengen. 
Hett meest opvallend vind ik de gelijkenis van de onderwerpen waarmee de PBO-organen zich 
bezighouden,, met de onderwerpen die in de overeenkomsten over de a.v.v. aan de orde 
komen.. Lange tijd159 konden de PBO-organen in hun verordeningen regels stellen omtrent 
uniformee leverings- en betalingscondities en omtrent minimumprijzen. Juist deze onderwer-
penn vormden de kern van de ondernemersovereenkomsten in de dertiger en vijftiger jaren, 
zoalss zal blijken uit het hiernavolgende hoofdstuk. Hetzelfde geldt voor de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden.. Deze zijn in artikel 93 genoemd als één van de onderwerpen en vormen 
dee kern van de CAO's die voor a.v.v. in aanmerking komen. Vervolgens wil ik wijzen op de 
fondsenn ter financiering van de activiteiten. Deze wijze van financieren en het beheer van een 
fondss zijn zeer wel vergelijkbaar met de fondsvorming in het kader van de a.v.v. van CAO's 
off  van afvalbeheersbijdragen. Hierbij merk ik onmiddellijk op dat de wijze van 
totstandkomingg en inning van een PBO-heffing op een geheel andere wijze geschiedt dan de 
bijdragenn in het kader van de a.v.v.1 

Bijj  de handhaving van de verordening is een verschuiving te constateren naar de meer 
privaatrechtelijkee tuchtrechtelijke handhaving, die ook ten grondslag ligt aan de a.v.v. van de 
overeenkomstt (zie hoofdstuk 7.9). Tenslotte kan een aantal elementen van toezicht op het 
functionerenn van de PBO-organen, voor zover dat nog niet is gebeurd, overgenomen worden 
bijbij  een algemene regeling van de a.v.v. Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse verslagver-
plichtingg en de evaluatiebepaling elke vier jaar. 

1.100 Samenvattende conclusies 

Dee problemen bij de uitvoering en handhaving van de van overheidswege afkomstige regel-
gevingg zijn een belangrijke aanleiding om te zoeken naar alternatieven voor deze vorm van 
sturingg van maatschappelijke activiteiten door de overheid. Zelfregulering is één van de 
mogelijkhedenn om maatschappelijke organisaties meer bij het oplossen van allerlei maat-
schappelijkee problemen te betrekken. In het regeringsbeleid wordt het principe van zelfregu-
leringg onderschreven, maar men blijf t in het vage hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. De 
wenselijkheidd van zelfregulering en de mate van overheidsbemoeienis bij zelfregulering 
hangenn nauw samen met de discussie over de (kern)taken van de overheid en het borgen van 
hett publieke belang. Het blijkt niet goed mogelijk hiervoor een soort blauwdruk met eeuwig-
heidswaardee op te stellen. De pragmatische lij n van de regering om van geval tot geval te 
bezienn welke taken door de overheid verricht moeten worden, wordt door mij onderschreven. 
Inn de discussie over zelfregulering en overheidsregulering worden deze twee vormen van 
sturingg van maatschappelijke activiteiten nogal eens tegenover elkaar geplaatst. Beide vormen 
vann sturing sluiten elkaar echter niet uit. In de praktijk kunnen ze en moeten ze, afhankelijk 
vann de concrete situatie, complementair worden toegepast. In die gevallen is derhalve geen 
sprakee van 'of - of, maar van 'en - en'. De vraag of en de vorm waarin zelfregulering 
gestaltee krijgt, is afhankelijk van verschillende omstandigheden (contextueel bepaald). Zo 
spelenn het type probleem en de typering van de doelgroep een belangrijke rol. 

1599 Deze bevoegdheid is in 1999 uit de wet geschrapt: Kamerstukken U 1997/98,25 695, nr. 3, p. 8. 
1600 En volgens sommigen met veel minder waarborgen omkleed dan de PBO-heffingen. Zie Douma/Van der 
Meerr 1995, p. 219. 
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Inn het huidige instrumentarium voor de uitvoering van het milieubeleid neemt zelfregulering 
nogg een naar mijn mening te bescheiden plaats in. Het accent van de regulering van het 
milieubeleidd ligt op van de overheid afkomstige regels, die vervolgens door de overheid 
moetenn worden uitgevoerd en gehandhaafd. 
Dee a.v.v. van een overeenkomst biedt een mogelijkheid om maatschappelijke organisaties te 
ondersteunenn bij de realisatie van het overheidsbeleid, zoals in dit geval het milieubeleid. Een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. is te beschouwen als een vorm van wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering.. Gelet op artikel 21 van de Grondwet zal er in het milieubeleid veelal sprake 
moetenn zijn van een beleidsbepaling door de overheid en zal de a.v.v. met name kunnen 
wordenn toegepast bij de uitvoering en handhaving van het milieubeleid door de betrokken 
doelgroepen. . 
Sindss het begin van de negentiger jaren worden veelvuldig milieuconvenanten als instrument 
vann zelfregulering toegepast. De houding van de overheid, zowel nationaal als Europees, ten 
opzichtee van convenanten is enigszins ambivalent. Eén van de redenen daarvoor is het risico 
vann free riders. De a.v.v. van convenanten (zie hoofdstuk 9.5) zou een mogelijkheid kunnen 
zijnn om hieraan tegemoet te komen. 

Aann het slot van dit hoofdstuk zijn twee elders toegepaste instrumenten geanalyseerd, die 
enigszinss verwant zijn aan de a.v.v. van overeenkomsten. Het gaat om de in het BW 
voorkomendee mogelijkheid van standaardregelingen en de publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satiee (PBO). De mogelijkheid van standaardregelingen, die overigens nog nooit in de praktijk 
iss toegepast, past niet goed in het milieubeleid. De huidige wettelijke regeling heeft vooral 
betrekkingg op consumentenaangelegenheden en is te beschouwen als een overheidsinstrument 
waarmeee bepaalde onevenwichtigheden in de contractuele sfeer kunnen worden weggenomen. 
Dee PBO vertoont zowel wat betreft de totstandkoming van de wettelijke regeling als de 
onderwerpenn waarop de in dat kader opgestelde verordeningen betrekking kunnen hebben, 
veell  overeenkomsten met de regeling van de a.v.v. Toch kan de PBO niet dienen als 
alternatieff  voor de a.v.v., omdat bij de PBO wordt uitgegaan van een meer structurele 
samenwerkingg tussen bedrijven, terwijl bij de a.v.v. sprake is van een meer incidentele samen-
werking. . 
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2.. Algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 

Hett instrument van de algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van overeenkomsten is 
inn de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemers-
overeenkomstenn in 1935 voor de eerste keer wettelijk geregeld.1 Deze wet is in 1939 
gewijzigdd om aan een aantal in de praktijk van de uitvoering van de wet gebleken knelpunten 
tegemoett te komen. Deze wetswijziging is op 31 december 1939 in werking getreden. De wet 
heeftt sedertdien als citeertitel Ondernemersovereenkomstenwet 1939, maar wordt verder 
aangeduidd met Wet A W 1935.3 

Dee Wet A W 1935 heeft betrekking op ondernemersovereenkomsten op het terrein van de 
handell  en industrie in de ruimste zin van het woord. Overeenkomsten op het terrein van de 
landbouww vallen buiten de werkingssfeer van de wet. Om dit te ondervangen is in 1939 een 
apartt wetsontwerp over het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bedrijfs-
regelingenn in de landbouw bij de Tweede Kamer ingediend.4 Dit wetsontwerp is kort na de 
oorlogg ingetrokken.5 In de Tweede Wereldoorlog is de Wet A W 1935 buiten werking gesteld 
doorr het Kartelbesluit. Dit besluit heeft nog gewerkt tot eind 1958 en is komen te vervallen bij 
dee inwerkingtreding van de Wet economische mededinging (Stb. 1956, 401), waarbij even-
eenss de Wet A W 1935 is ingetrokken. De mogelijkheid tot het algemeen verbindend verkla-
renn van mededingingsregelingen is nog wel in de Wet economische mededinging opgenomen. 
Dee mogelijkheid van a.v.v. is komen te vervallen in de Mededingingswet (Stb 1997, 242). 

Inn dit hoofdstuk zal uitgebreid worden stilgestaan bij de Wet A W 1935. De regeling van de 
a.v.v.. in deze wet heeft als voorbeeld gediend voor de regeling van de a.v.v. van CAO's. In 
hett kader van de totstandkoming van deze wet zijn discussies gevoerd die bepalend zijn 
geweestt voor de discussies bij de andere wetten, waarin het instrument van de a.v.v. is toege-
past. . 

2.11 Algemeen 

Inn het begin van de dertiger jaren worden de gevolgen van de economische wereldcrisis ook 
voelbaarr op het terrein van de handel en industrie. Na een lange periode van expansie komt 
eenn periode met buitenlandse invoerbeperkingen en concurrentie uit jonge industrielanden met 
eenn aanzienlijk lager levenspeil. Hierdoor wordt de concurrentie op de binnenlandse markt 

11 Wet van 24 mei 1935, Stb. 310. Parlementaire behandeling: Bijl . Hand. II 1933/34,460, nrs. 1-4, 1934/35, 64, 
nrs.. 1-9; Hand. II 1934/35, p. 1493-1584. 1566-157; Bijl . Hand. 11934/35,64; Hand. 11934/35, p. 684-713. 
22 Wet van 15 december 1939, Stb. 639Y. Parlementaire behandeling: Bijl . Hand. II1938/39,446, nrs. 1-4; 
1939/40,, 68, nrs. 1-2; Hand. II1939/40, p. 91; Bijl . Hand. 11939/40,68; Hand. 11939/40, p. 77-79, p. 82-83. 
33 De tekst van de wet is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel Al . 
44 Bij l Hand. ü 1938/39,434, nrs. 1-3, 1939/40,76, nr. 1. 
55 Bijl . Hand. Voorlopige Staten-Generaal, nr. 52. 
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verhevigd.. Dit gaat gepaard met overproductie en overcapaciteit. Aanvankelijk wordt 
gepoogdd van overheidswege de crisis het hoofd te bieden via indirecte maatregelen, zoals de 
Crisiss In- en Uitvoerwetten en de Tariefsmachtigingswet. Deze maatregelen waren veelal 
bedoeldd als tijdelijke maatregelen in afwachting van betere economische tijden. De effec-
tiviteitt van de maatregelen wordt echter in belangrijke mate bepaald door de bereidheid van 
dee fabrikanten om door samenwerking een oplossing te vinden voor de onderlinge strijd op de 
binnenlandsee markt. In 1933-1934 wordt dit o.a. gestimuleerd door de benoeming van een 
contact-commissaris,, die de contacten onderhoudt tussen het departement en die bedrijfstak-
ken,, waarin de samenwerking met grote moeilijkheden gepaard gaat ('tijdperk der overre-
ding').. Het blijkt dat de resultaten met deze vorm van overreding zeer matig zijn geweest.7 

Eenn krachtiger aanpak wordt aangekondigd in de Regeringsverklaring van 1933 van het 
kabinett Colijn: 

'Omm herstel van de welvaart voor te bereiden, zal ordening van het bedrijfsleven ter aanpassing aan de 
gewijzigdee economische wereldstructuur van overheidswege moeten worden bevorderd. Zonder hier-
overr reeds in bijzonderheden te treden, wenst de regering vast te stellen, dat geen enkele maatregel reeds 
vooraff  mag worden buitengesloten, dus ook niet een eventuele wijziging in onze handelspolitieke 
methoden.' ' 

Mett deze passage wordt een directer ingrijpen van de overheid in de ordening van de 
economiee aangekondigd, hetgeen tot allerlei speculaties aanleiding gaf over de vorm waarin 
ditt 'bevorderen' gestalte zou krijgen. In de Tweede Kamer wordt echter allengs duidelijk dat 
dee regering hiermee geen socialisatie, noch 'Planwirtschaft' in de zin van het rechtstreeks 
leidenn van productie door de overheid bedoelde. Het gaat, aldus Minister-President Colijn, om 
eenn zekere aanwakkering van de noodzakelijk gebleken aanpassing van het bedrijfsleven.8 De 
wijzee waarop en de mate waarin van overheidswege ingegrepen zou worden, zou verschillend 
kunnenn zijn per bedrijfstak. Dit is o.a. afhankelijk van de organisatie van de betreffende be-
drijfstak.. Op het terrein van de landbouw zal in de Landbouw-Crisiswet de bevoegdheid 
wordenn gecreëerd om op dat terrein (landbouw en visserij, maar ook bij de verwerkende 
industriee en ondersteunende handel daarvan) toetreding tot organisaties verplichtend te stellen. 
OpOp het terrein van handel en nijverheid zijn de voorwaarden voor vrijwillig e organisatie in het 
algemeenn gunstiger. In deze bedrijfstakken is veelal reeds sprake van een (beginnende) vorm 
vann samenwerking. Deze samenwerking stuit echter herhaaldelijk af op de onwil van enkelen 
diee het nut van de samenwerking niet inzien. Sterker nog, zij hopen door de samenwerking 
vann de anderen een concurrentievoordeel te verkrijgen, doordat zij enerzijds meeprofiteren 
vann de voordelen van de samenwerking, anderzijds niet belast zullen worden met de lasten 
daarvan.. Om hieraan tegemoet te komen moet de bevoegdheid worden gecreëerd tot a.v.v. van 
dee afspraken voor hen die daaraan niet vrijwilli g willen meewerken. 

66 Zie voor de aanleiding uitgebreid: MvT Bijl . Hand. H 1933/34,460, nr. 3 p. 2 en MvA; Bijl . Hand. II, 1934/35, 
64,, nr. 1, p. 1-2 en Mok 1998, p. 22. 
77 Gispen 1938, p. 78-79 en Snijders 1960, p. 436. 
88 Hand. II, zitting 1933/34, p. 73. 
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Opp 23 juni 1934 wordt hiertoe een ontwerp van Wet op de verbindende kracht van 
ondernemersovereenkomstenn bij de Tweede Kamer ingediend.9 Tijdens de parlementaire 
behandelingg van het wetsontwerp is een aantal wijzigingen aangebracht.10 Op een aantal 
hiervann zal in het onderstaande nader worden ingegaan. De parlementaire behandeling is op 
233 mei 1935 afgerond, waarna de Wet tot het algemeen verbindend en onverbindend 
verklarenn van ondernemersovereenkomsten op 14 oktober 1935 in werking is getreden. Bij 
dee wijziging van 15 december 193912 is de wet op een beperkt aantal punten aangepast naar 
aanleidingg van enkele knelpunten bij de uitvoering van de wet. Tevens is hierbij de 
citeertitell  gewijzigd in Ondernemersovereenkomstenwet 1939. Het zal duidelijk zijn dat deze 
wijzigingg door het uitbreken van de oorlog nauwelijks heeft gewerkt. 

Dee wet onderscheidt zich in twee opzichten van de overige economische ordeningswetten uit 
diee tijd.14 De wet is afhankelijk van en houdt in veel sterkere mate dan bij andere 
ordeningswettenn verband met ordeningsmaatregelen die in het economisch leven zelf waren 
ontstaann (zelfregulering). Tevens bestrijdt de wet twee excessen, namelijk een te weinig én 
eenn teveel aan samenwerking. Maatschappelijk nuttige vormen van samenwerking kunnen via 
a.v.v.. worden ondersteund. Tegen schadelijke vormen van samenwerking kan via onverbin-
dendverklaringg (o.v.v.) worden opgetreden. De combinatie van de mogelijkheid van a.v.v. en 
vann o.v.v. zijn sedertdien terug te vinden in alle wettelijke regelingen op het terrein van de 
kartelwetgevingg en worden door Mok gekarakteriseerd als de pijlers van de Nederlandse 
kartelwetgeving.ii  5 

Zoalss uit het vorenstaande blijkt, was de economische situatie voor de oorlog zo dat er 
behoeftee was aan ondersteuning van de samenwerking via a.v.v. Uit de toepassing van de wet 
blijk tt ook dat het accent op a.v.v. ligt. Voor de Tweede Wereldoorlog is geen enkele keer tot 
o.v.v.. overgegaan. Vandaar dat bij het bespreken van de wet het accent zal liggen op de 
mogelijkheidd van de a.v.v. 

2.22 Structuur  van de Ondernemersovereenkomstenwet 1935 

Dee wet maakt het mogelijk dat de minister onder bepaalde voorwaarden afspraken tussen 
ondernemerss verbindend kan verklaren ook voor hen die niet bij het tot stand komen van deze 
afsprakenn betrokken zijn geweest. Het gebruik maken van deze bevoegdheid is met diverse 
waarborgenn omkleed. Hierbij doen zich verschillende vragen voor: 

Omm wat voor soort afspraken gaat het; 
-- Onder welke voorwaarden mag de minister van zijn bevoegdheid gebruik maken; 
-- Welke zijn de rechtsgevolgen van de a.v.v.; 

99 Bijl . Hand. E, zitting 1933/34,460, nrs. 1-2. In dit wetsontwerp wordt nog in een aantal artikelen gesproken 
overr 'verbindendverklaring', terwijl het karakteristieke van het wetsontwerp nu juist de 
algemeenverbindendverklaringg betreft In de memorie van antwoord en de daarbij behorende nota van 
wijzigingenn is deze wijziging aangebracht. 
100 Voor een uitgebreide beschrijving van de parlementaire behandeling: De Wet tot het verbindend en 
onverbindendd verklaren van ondernemersovereenkomsten; toegelicht door het secretariaat van het Verbond van 
Nederlandsee Werkgevers, 's-Gravenhage, 1936; voor een summiere beschrijving Snijders 1960, p. 441-450. 
Verderr geeft Vleesenbeek 1973 een goede beschrijving van de ideologische achtergronden van de diverse 
politiekee partijen bij de behandeling van het wetsontwerp. 
''' Stb. 1935, 310; inwerkingtreding Stb 1935,604. 
122 Stb. 1939, 639Y. 
133 Snijders 1960, p. 588, doet deze wijziging m.i. ten onrechte af als technisch of redactioneel. 
144 MvT Wetsontwerp economische mededinging; Kamerstukken ü, zitting 1953/54, 3295, nr. 3, p. 1; Snijders 
1960,, p. 435. 
155 Mok 1998, p. 19. 
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Hoee is de uitvoering en handhaving van de overeenkomst geregeld. 
Opp grond van artikel 14, dat via een amendement16 in de wet is aangebracht, is de minister 
verplichtt elk halfjaar een verslag aan de Staten-Generaal uit te brengen over de toepassing 
vann de wet.17 Deze verslagen zijn tot 1940 naar de Kamer gezonden en zijn gepubliceerd in de 
kamerstukken.. Zij geven een goed beeld van de uitvoering van de wet. In paragraaf 2.9 zal op 
dezee verslagen worden teruggekomen. 

2.2.11 Ondernemersovereenkomsten 

Onderr ondernemersovereenkomsten wordt in artikel 1, onder c, van de wet verstaan: 

'afzonderlijkee bedingen en besluiten, economische verhoudingen betreffende, welke verplichtingen 

inhouden,, wijzigen of doen te niet gaan tussen personen, die een bedrijf uitoefenen in enige tak van 

handell  of nijverheid in de ruimste zin, of die daarbij betrokken zijn, alsmede tussen bovengenoemde 

personenn en hun organisaties.' 

InIn het oorspronkelijke wetsontwerp18 kwam het begrip ondernemersovereenkomsten alleen 
voorr in de intitule en het citeerartikel. Tevens werd daarin alleen gesproken over het algemeen 
verbindendd verklaren van 'bedingen of besluiten'. In de bij de memorie van antwoord 
gezondenn nota van wijzigingen19 is het begrip ondernemersovereenkomsten in het wetsont-
werpp opgenomen met als begin van de definitie: afzonderlijke bedingen en besluiten, etc. Op 
dezee wijze wordt benadrukt dat de verbindendverklaring zich zou kunnen beperken tot 
afzonderlijkee bedingen van een overeenkomst. Hiermee moest iedere suggestie dat het 
wetsontwerpp zou leiden tot karteldwang worden ondervangen. Uit de praktijk van de uitvoe-
ringring van de wet blijkt dat het besluit tot a.v.v. betrekking had op de gehele overeenkomst. 

Mett deze definitie van ondernemersovereenkomsten wordt de reikwijdte en werkingssfeer van 
dee wet in belangrijke mate bepaald. De overeenkomsten moeten betrekking hebben op 
'personen,, die een bedrijf uitoefenen in enige tak van handel of nijverheid in de ruimste zin'. 
Dezee omschrijving leidt ertoe dat de wet, met uitzondering van de landbouw20(zie paragraaf 
2.10),, betrekking kan hebben op vrijwel alle sectoren van de economie. De wet kan in 
principee ook van toepassing zijn op de middenstand. Met de belangen van de distributiesector 
zal,, aldus de memorie van antwoord,21 rekening worden gehouden bij de overwegingen of tot 
verbindendverklaringg van afspraken tussen ondernemers zal worden overgegaan. 

Niett alle soorten afspraken komen voor verbindendverklaring in aanmerking. Het kan alleen 
gaann om afspraken over de economische verhoudingen. Hoewel toegegeven wordt dat er 
dikwijl ss moeilijk een onderscheid gemaakt kan worden tussen sociale en economische 
verhoudingen,, strekt deze bepaling ertoe uit te sluiten dat overeenkomsten of onderdelen 
daarvan,, waarvan het doel ligt in de sociale verhoudingen van de betreffende bedrijfstak, 
onderr de werkingssfeer van deze wet komen te vallen.22 In de memorie van toelichting wordt 

166 Amendement Van den Tempel e.a., Bijl. Hand. II 1934/35, 64, nr. 6, onderdeel IE. 
177 In artikel 21.2 Wm is een hiermee vergelijkbare verplichting voor de Minister van VROM opgenomen, 
namelijkk om elke vijfjaar een verslag aan de Staten Generaal te sturen over de toepassing van de wet. 
188 Bijl . Hand. II, zitting 1933/1934,460, nr. 1. 
199 Bijl . Hand. II, zitting 1934/1935, 64, nr. 2. 
200 Uit het verslag over de periode 1 januari 1939 - 30 juni 1939 blijkt dat een verzoek van de Vereniging van 
Loondorserss te Sloten (N.H.) om deze reden niet in behandeling is genomen; Bijl. Hand. II, 1939/40,179, nr. 2, 
p.7. . 
211 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35, 64, nr. 1, p. 4. 
222 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35, 64, nr. 1, p. 4. 
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eenn indicatie gegeven welke soorten afspraken betrekking hebben op de economische 
verhoudingen.. Het gaat hierbij om afspraken over het brengen van uniformiteit van leverings-
voorwaarden,, het voorschrijven van kwaliteitseisen, het tegengaan van prijsbederf, etc. Ten 
aanzienn van de a.v.v. van prijsafspraken wordt door Minister Steenberghe een zeer 
terughoudendd beleid aangekondigd.24 De mogelijkheid van a.v.v. van een boetebeding wordt 
inn het midden gelaten.25 

Inn de parlementaire stukken is een aantal onderwerpen genoemd, die niet voor a.v.v. in 
aanmerkingg komen. Deze onderwerpen zijn niet in de wet zelf opgenomen, zoals korte tijd 
daarnaa wel zou gebeuren bij de regeling van de a.v.v. van collectieve arbeidsovereenkom-
sten.266 Het gaat om: 

-- Arbitrageregelingen: in veel bestaande overeenkomsten kwamen dergelijke regelingen 
voor,, waarbij degenen die de overeenkomst hebben aangegaan, verplicht worden om 
geschillen,, met uitsluiting van een beroep op de gewone rechter, voor te leggen aan 
eenn bij die overeenkomst aangewezen arbitragecommissie. De a.v.v. van dergelijke 
arbitrageregelingenn zou op gespannen voet komen te staan met artikel 157 (= huidige 
artikell  17) van de Grondwet;27 

-- Organisatiedwang: in het kader van de overeenkomst kunnen bedrijven niet verplicht 
wordenn tot het toetreden tot een bepaalde organisatie;28 

-- Vrij e toetreding: de ondernemersovereenkomst mag niet leiden tot een 'gesloten 
bedrijf,, waarbij in het algemeen aan de toetreding van nieuwe bedrijven speciale 
voorwaardenn worden gesteld. 

2.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

Mett artikel 4, dat bij amendement in de wet is gekomen,30 is wettelijk vastgelegd dat een 
a.v.v.. alleen kan geschieden op verzoek van één of meer ondernemers of vakverenigingen van 
ondernemerss die partij zijn bij de ondernemersovereenkomst. Hiermee is duidelijk vastgelegd 
datt de minister niet op eigen initiatief tot a.v.v. kan overgaan. 
Aanvankelijkk hield dit amendement ook een zinsnede in over de representativiteit van dege-
nenn die een verzoek konden indienen, en een weigeringsgrond. Als slotzin was opgenomen: 

'Onverminderdd andere redenen, die tot weigering van een verzoek tot verbindendverklaring kunnen 
nopen,, wordt de verbindendverklaring geweigerd, indien blijkt dat een belangrijke minderheid (in een 
eerderr ontwerp van het amendement werd gesproken over: ten minste een derde deel van de onder-
nemers)) zich tegen verbindendverklaring verzet.' 

Hett aannemen van dit deel van het amendement zou veel discussie en daardoor vertraging bij 
dee totstandkoming van verzoeken tot a.v.v. hebben veroorzaakt. Wanneer is immers sprake 
vann een belangrijke minderheid en hoe zou dit moeten blijken? Om dit te onderbouwen 
zoudenn vermoedelijk langdurige tellingen van de bedrijven noodzakelijk zijn. Tevens zou het 
amendementt een belangrijke inperking hebben betekend van de vrijheid van de minister bij de 

233 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35,460, nr. 3, p. 1. 
244 Hand. I, zitting 1934/35, p. 710. 
255 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35,64, p. 13. 
266 Zie hoofdstuk 3.4.1 en het daar behandelde artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO. 
277 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35, 64, p. 13. 
288 Bijl . Hand. U, zitting 1934/35,64, nr. 1, p. 5. 
299 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35,64, p. 10. 
300 Amendement Rutgers van Rozenburg c.s.; Bijl . Hand. B\ 1934/35,64, nrs. 5 en 8. 
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beoordelingg van een verzoek. De minister zou dan bij de beoordeling van het verzoek aan een 
kwantitatievee norm zijn gebonden. De bezwaren van de minister richten zich vooral op de 
vaagheidd van het begrip 'belangrijke meerderheid'. Hiermee kwam naar zijn mening onvol-
doendee tot uiting dat niet alleen rekening moest worden gehouden met de kwantiteit, maar 
ookk met de kwaliteit van de betrokkenen. Hij verzocht de indiener nadrukkelijk dit deel van 
hett amendement in te trekken, waarna de slotzin inderdaad werd ingetrokken.3 Het intrekken 
vann dit deel van het amendement leidt ertoe dat in de Wet A W 1935 geen wettelijke eisen 
zijnn opgenomen ten aanzien van de representativiteit van degenen die een verzoek indienen. 
Bijj  de indiening van het verzoek moeten hierover echter wel gegevens worden overgelegd. 
Dee indiening van een verzoek moet blijkens de tweede volzin van artikel 4 geschieden met 
inachtnemingg van door de minister gegeven voorschriften. Deze voorschriften zijn te vinden 
inn de Beschikking van 21 december 1935 (Stort. 1935, 250): 

Dee indiening moet schriftelijk geschieden bij de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart; 

Hett verzoek moet een uitvoerige uiteenzetting inhouden van de gronden waarop naar de mening van de 

verzoekerr tot toepassing van de wet dient te worden overgegaan; 

Eenn afschrift (in drievoud) van de overeenkomst; een nauwkeurige opgave (in drievoud) van de 

ondernemerss of groepen van ondernemers, die op het tijdstip van indiening van het verzoek bij de 

overeenkomstt partij zijn, als van de ondernemers of groepen van ondernemers die daarbij op dat tijdstip 

geenn partij zijn, maar wel handelingen verrichten die naar haar aard onder de overeenkomst vallen. 

Dee aanduiding van de gegevens die bij een verzoek moeten worden overgelegd, komt vrij 
vaagg en summier over. Wat moet bijvoorbeeld verstaan worden onder een 'uitvoerige 
uiteenzetting'' en welke elementen moeten in ieder geval in de overeenkomst worden 
opgenomen.. Dit zou kunnen leiden tot veel discussie ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
dee verzoeken. Aan de andere kant is deze beperking in de over te leggen gegevens wel 
verklaarbaar.. Er is immers nog geen ervaring opgedaan met het a.v.v. van overeenkomsten. 

233 Procedurele aspecten 

2.3.11 Bevoegdheid minister 

Artikell  2, eerste lid, vormt de basis voor de bevoegdheid van de minister om een onderne-
mersovereenkomstt algemeen verbindend te verklaren: 

Onzee Minister kan, onder voorwaarden telkens bij algemene maatregel van bestuur te stellen, onder-

nemersovereenkomstenn algemeen verbindend verklaren, indien naar zijn oordeel deze voor de econo-

mischemische verhoudingen in de betreffende bedrijfstak overwegende betekenis hebben of kunnen hebben en 

hethet algemeen belang verbindendverklaring vereist. Deze algemeen verbindendverklaring kan ook be-

treffenn bepalingen, welke financiële verplichtingen inhouden. 

Opp de door mij gecursiveerde passages zal in het onderstaande worden ingegaan. De door mij 
onderstreeptee passages zijn een gevolg van de wijziging van de wet uit 1939 (Stb. 1939, 639 
Y).32 2 

Bijj  de behandeling van het wetsontwerp is nog enige discussie geweest over de vraag of de 
bevoegdheidd tot a.v.v. niet in handen gelegd moest worden van de bedrij fsraden. Deze 

311 Hand. II , zitting 1934/35, p. 1571. 
322 Deze passages vormen een weerslag van de discussie en de jurisprudentie over dit artikel, maar omwille van 
dee volledigheid wordt reeds thans een 'tipje van de sluier opgelicht'. 
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bedrijfsradenn konden worden ingesteld op grond van de Bedrijfradenwet (Stb. 1933, 160). 
Dezee wet vormt min of meer een voorloper van de Wet op de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie.. De regering heeft deze suggestie wel overwogen, maar om de volgende redenen 
afgewezen.333 Het instituut van de bedrijfsraden staat nog in het begin van ontwikkeling en zou 
overigenss voor de oorlog ook niet tot bloei komen. De bedrij fsraad is bedoeld om de samen-
werkingg tussen werkgevers en werknemers op sociaal terrein te bevorderen en is nog niet toe 
aann een regeling van de economische verhoudingen. Vervolgens ontbreken bij een bedrij fs-
raadd waarborgen voor een voldoende toetsing aan het algemeen belang en is vereenzelviging 
vann het groepsbelang met het algemeen belang niet uitgesloten. Tenslotte kan de minister door 
hethet parlement ter verantwoording worden geroepen. Om die redenen is het toentertijd bij een 
suggestiee gebleven. 

Uitt artikel 2 blijkt dat de bevoegdheid van de minister met een aantal procedurele en inhou-
delijkee waarborgen is omkleed. Deze waarborgen34 vormen naar mijn mening een duidelijke 
neerslagg van de bezwaren die aanvankelijk tegen de wet en de in de wet neergelegde 
bevoegdhedenn bestonden. Artikel 2 moet gezien worden in relatie met artikel 4, waarin is 
bepaaldd dat de minister van zijn bevoegdheid tot a.v.v. alleen gebruik kan maken op verzoek 
vann één of meer ondernemers of vakvereniging van ondernemers. Dit vormt één van de 
centralee kenmerken van de regeling van de a.v.v. Tot a.v.v. kan worden overgegaan, indien: 

-- Een verzoek is ingediend; 
-- De overeenkomst voor de economische verhoudingen in de betreffende bedrijfstak 

overwegendee betekenis heeft of kan hebben; 
-- Het algemeen belang een verbindendverklaring vereist; 
-- Voldaan is aan voorwaarden die bij AMvB zijn gesteld; 
-- De vaste Commissie van de Economische Raad is gehoord. 

2.3.22 Ontvankelijkheid 

Inn de Wet A W 1935 is niet voorzien in een formeel besluit omtrent de ontvankelijkheid van 
hett verzoek. Uit de ervaringen met de toepassing van de wet blijkt dat aan de indiening van 
eenn verzoek in de meeste gevallen vooroverleg is voorafgegaan tussen het betrokken 
bedrijfslevenn en het departement. Desondanks komt het geregeld voor dat het verzoek in het 
algemeenn onvoldoende gegevens bevat om het goed te beoordelen. Voorts blijkt dat het 
verzoekk in een aantal gevallen niet voldoet aan de in de beschikking daaromtrent gestelde 
eisen.. Dit kan ertoe leiden dat direct al besloten wordt tot afwijzing van het verzoek. Bij een 
directee afwijzing bestaat geen verplichting tot het vragen van advies aan de vaste Commissie 
vann de Economische Raad.35 

Inn de overige gevallen waarin sprake is van onvoldoende gegevens, wordt het verzoek binnen 
enkelee weken door het departement teruggezonden met de vraag om het verzoek aan te 
passen.. Indien na verloop van tijd wordt geconstateerd dat hieraan niet wordt voldaan, volgt 
eenn brief van de minister waarin een termijn van 14 dagen wordt gesteld, waarna het verzoek 
alss ingetrokken wordt beschouwd. Soms wordt een nadere toelichting gevraagd om de wense-
lijkheidd van het verzoek te beoordelen. In een enkel geval - het betreft een verzoek omtrent 
eenn minimumprijsregeling in het bakkerijbedrij f - wordt zelfs een uitvoerig accountants-
onderzoekk gevraagd. In deze gevallen wordt de behandeling van het verzoek tijdelijk 

333 Bijl . Hand. n, zitting 1934/35,64, nr. 1, p. 3. 
344 De in artikel 14 bij amendement (Bijl . Hand. U, 1934/35, 64, nr. 6 m) vastgelegde halfjaarlijkse 
verslagverplichtingg is ook als zodanig te beschouwen. 
355 Maitland 1945, p. 32, pleit ook in die gevallen voor een verplicht advies, eventueel gecombineerd met een 
spoedprocedure. . 
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opgeschort.. In een enkel geval is de behandeling geschorst omdat uit het verzoek in onvol-
doendee mate bleek dat rekening was gehouden met de belangen van de niet bij de oorspron-
kelijkee overeenkomst betrokken ondernemingen (outsiders). 
Uitt deze ervaringen blijkt dat na indiening van het verzoek een verdere specificatie van de 
gegevenss plaatsvindt, afhankelijk van reeds overgelegde gegevens en de aard van het verzoek. 
Verderr wordt een duidelijke termijn gesteld waarna het verzoek niet-ontvankelijk wordt 
verklaard. . 

2.3.33 Inspraak en advies 

InIn de Wet A W 1935 is niet voorzien in een formele inspraakmogelijkheid over het verzoek 
off  het ontwerpbesluit direct bij de minister. Wel is voorzien in het horen van belanghebbenden 
viaa een vaste Commissie van de Economische Raad. 
Dee minister is op grond van artikel 8, eerste lid, verplicht over alle AMvB's advies te vragen 
aann deze Commissie van de Economische Raad, de voorloper van de Sociaal Economische 
Raad.. Tevens kan de minister deze commissie om advies vragen over de diverse beschik-
kingenn op basis van de wet, zoals het besluit tot a.v.v. Aangezien aan iedere (on)verbin-
dendverklaringg een AMvB voorafgaat, betekent dit dat de Commissie bij vrijwel elke 
beslissingg hieromtrent betrokken is. Kruisheer36 neemt aan - niet zonder kennis van zaken, 
wantt hij was korte tijd secretaris van deze Commissie - dat de Commissie zich niet zal 
beperkenn tot het uitspreken van een oordeel over de AMvB, maar eveneens zal adviseren over 
dee vraag of verbindendverklaring gewenst is, welke wijzigingen in de overeenkomst zouden 
moetenn voorgesteld en over de duur van de verbindendverklaring. 

Dee Commissie bestaat naast enkele leden van de Economische Raad uit vertegenwoordigers 
vann de Nijverheidsraad, van de Middenstandsraad en van de centrale arbeidersorganisaties. 
Mett deze, via een nota van wijzigingen 7 aangepaste samenstelling van de Commissie wordt 
bereiktt dat de diverse bij de verbindendverklaring betrokken maatschappelijke belangen 
wordenn gehoord. Bij KB van 28 augustus 1935, nr. 50, wordt de Commissie ingesteld en bij 
beschikkingg van 9 september 1935 worden de leden benoemd. De Commissie kende een 
onafhankelijkee voorzitter, P. Lieftinck. 

Watt betreft de werkwijze van de commissie is in artikel 8, derde lid, bepaald dat de 
Commissie,, voordat zij advies uitbrengt, belanghebbenden hoort uit de bedrijfstak, de 
Bedrijj  fsraad of, indien deze niet bestaat, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers 
uitt de betrokken bedrijfstak. Kruisheer38 maakt melding dat, naast een uitnodiging ten 
behoevee van een hoorzitting aan de direct belanghebbenden, publicatie in dagbladen 
plaatsvindtt voor die belanghebbenden die de Commissie niet rechtstreeks kan bereiken. 
Vermoedelijkk is deze publicatie een direct vervolg op de publicatie in de Staatscourant van de 
mededelingg dat de minister een verzoek om advies bij de Commissie heeft ingediend (artikel 
8,, vierde lid). Tijdens de hoorzittingen van de Commissie bestaat de mogelijkheid om 
mededelingenn van meer vertrouwelijke aard in besloten kring naar voren te brengen. De 
adviezenn aan de minister over een verzoek zijn geheim. 
OpOp deze wijze is in deze wet uit de dertiger jaren reeds voorzien in een inspraakregeling die 
vergelijkbaarr is met tegenwoordige inspraakregelingen. Het accent daarbij lag met name bij 
degenenn die via de a.v.v. aan de overeenkomst zouden worden gebonden. 

366 Kruisheer 1939, p. 59. 
377 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35, 64, nr. 2 onder VIL 
388 Kruisheer 1939, p. 60-61. 
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2.3.44 Besluit op het verzoek 

Naa ontvangst van het advies van de Commissie wordt in een aantal gevallen het verzoek tot 
a.v.v.. alsnog afgewezen. In een enkel - vermoedelijk politiek gevoelig - geval wordt de brief 
tott afwijzing zelfs in de ministerraad behandeld. In de overige gevallen wordt door de 
ministerr een mededeling gedaan, waarin hij aangeeft in beginsel bereid te zijn het verzoek in 
tee willigen, indien in de overeenkomst bepaalde daarbij aangegeven, soms ingrijpende, 
wijzigingenn zullen worden aangebracht. Op zichzelf kan dit beschouwd worden als een vorm 
vann inmenging van hogerhand in de overeenkomst. Anderzijds kunnen de voorstellen tot 
wijzigingg gezien worden als 'suggesties' zijnerzijds en zijn partijen niet verplicht ze over te 
nemen.. Het alternatief zou zijn het niet verder in behandeling nemen van het verzoek of het 
weigerenn van de a.v.v. 
Dee vraag heeft zich voorgedaan of de minister na het horen van de Commissie nog 
wijzigingenn mag laten aanbrengen in de overeenkomst. De rechter heeft in een uitspraak 
bepaaldd dat zulks geoorloofd is, omdat het gaat om wijzigingen die (in dat geval) in 
hoofdzaakk van formele en redactionele aard zijn en de uitvoering van de overeenkomst 
betreffen.. Daarnaast wordt gesteld dat het wederom horen van de Commissie na het 
aanbrengenn van wijzigingen niet in de wet wordt vereist. 
Ikk vind dit een nogal formeel en geen sterk argument. Er zou immers niets op tegen zijn 
geweestt om de Commissie na min of meer ingrijpende wijzigingen wederom om advies te 
vragen.. Verder schijnt in de praktijk dat partijen de overeenkomst na deze wijzigingen 
nogmaalss aan de outsiders voorleggen om te bezien of zij de gewijzigde overeenkomst wel 
acceptabell  vinden.41 

Naa ontvangst van de gewijzigde overeenkomst moet de minister een definitief besluit nemen 
overr het verzoek. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.42 Bij een positief besluit 
overr de a.v.v. wordt in de praktijk ook de overeenkomst in de Staatscourant gepubliceerd. 
Tevenss is bepaald dat de beslissing ter inzage wordt gelegd bij de Kamers van Koophandel en 
hiervann mededeling wordt gedaan door de Kamers van Koophandel in de voornaamste binnen 
hunn gebied verschijnende nieuwsbladen. Zodoende wordt een algemene bekendheid met de 
verbindendd verklaarde overeenkomst gerealiseerd. 

Elkee beslissing moet op grond van artikel 9, tweede lid, gemotiveerd zijn, waarbij met name 
moett worden ingegaan op de inhoudelijke gronden waarom de a.v.v. voor de economische 
verhoudingenn in de betreffende bedrijfstak overwegende betekenis heeft of kan hebben en het 
algemeenn belang verbindendverklaring vereist. Tegen een beslissing van de minister is geen 
administratieff  beroep opengesteld. 

399 Gispen 1938, p. 139. 
400 Rb. A'dam 12 september 1939, NJ 1939, 820. 
411 Gispen 1938, p. 141. 
422 De wijze van openbaarmaking van beschikkingen op grond van dee artikelen 2, 3, 5 en 6 is geregeld in artikel 9, 
eerstee lid, van de wet en uitgewerkt in het Besluit van 22 februari 1936 (Stb. 640). Op basis van dit besluit 
wordenn de beslissingen omtrent de (on)verbindendverklaring door de minister in de Staatscourant openbaar 
gemaakt. . 
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2.44 Inhoudelijk e aspecten 

2.4.11 Toetsing door  de minister 

Bijj  de beoordeling van het verzoek tot a.v.v. is de minister gebonden aan de in artikel 2, eerste 
lid,, opgenomen criteria. De minister kan ondernemersovereenkomsten algemeen verbindend 
verklaren,, indien: 

a.. 'deze voor de economische verhoudingen in den betreffenden bedrijfstak overwegende 
betekeeniss hebben of kunnen hebben' en 

b.. 'het algemeen belang verbindendverklaring vereischt'. 

Mett de wijziging van de wet uit 1939 is aan deze min of meer objectieve criteria het 
subjectievee element 'naar zijn oordeel' toegevoegd. Hiermee werd vermoedelijk beoogd een 
eindee te maken aan discussies in de praktijk over de invulling van de criteria en een 
inhoudelijkee toetsing van deze criteria te onttrekken aan een oordeel van de rechter. 
Dee toetsingscriteria vormen, aldus de memorie van toelichting,44 een leidraad voor de beoor-
delingg of een beding of besluit voor verbindendverklaring in aanmerking komt^ij spelen een 
belangrijkee rol bij de beoordeling door de minister van de verzoeken die zijn ingediend. 

Bijj  het criterium dat de overeenkomst voor de economische verhoudingen in de betreffende 
bedrijfstakk overwegende betekenis hebben of kunnen hebben, moet allereerst de vraag 
beantwoordd worden wanneer sprake is van 'overwegende betekenis'. Hierbij wordt in eerste 
instantiee gedacht aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de ondernemingen die een 
verzoekk indienen. Uit de parlementaire stukken blijkt dat de regering met opzet een enigszins 
vagee omschrijving heeft gekozen om met alle voorkomende mogelijkheden rekening te 
kunnenn houden. De minister uit bezwaar tegen het voorschrijven van een bepaald 
verhoudingsgetal,, aangezien een dergelijk getal 'een uit den aard der zaak steeds willekeurig 
verhoudingscijfer'455 zou zijn. Tevens moet rekening kunnen worden gehouden met de omzet 
énn aantal die vóór de verbindendverklaring zijn, omdat de kleine en middelgrote onderne-
mingenn zeker een even grote sociale en economische betekenis hebben. Met de huidige 
formuleringg van dit criterium kan met al deze factoren rekening worden gehouden. 
Uitt de toepassing van de wet blijkt dat dit criterium de minister de gelegenheid bood bij de 
toetsingg van het verzoek niet alleen te kijken naar de representativiteit van de bedrijven die het 
verzoekk hebben ingediend, maar veeleer het verzoek te toetsen op de gevolgen voor de 
marktstructuurr van de betreffende bedrijfstak. Daarmee vormt het criterium de belangrijkste 
grondd voor het al dan niet algemeen verbindend verklaren. Allereerst wordt nagegaan of de 
a.v.v.. een noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot een sanering van de bedrijfstak 
(noodzakelijkheidsvereiste).. Vervolgens wordt nagegaan of de overeenkomst het meest ef-
ficiëntee middel is om het betreffende doel te bereiken (proportionaliteitsvereiste). In feite 
wordenn de overeenkomsten daarmee getoetst op een wijze die ook in latere tijden 
karakteristiekk zal zijn voor de toetsing in het kader van de mededingingswetgeving. 

433 De woorden 'kunnen hebben' zijn bij nota van wijzigingen (Bijl . Hand. E, zitting 1934/35,64, nr. 2) 
ingebracht.. Beoogd werd hiermee te bewerkstelligen dat sneller tot a.v.v. kon worden overgegaan. 
444 Bijl . Hand. II, zitting 1933/34,460, nr. 3, p. 3. 
455 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35, 64, p. 13. 
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Dee mate waarin aan dit criterium wordt getoetst, is afhankelijk van de inhoud en zwaarte van 
dee overeenkomst. Zo is bij een overeenkomst over leverings- en betalingsvoorwaarden het feit 
datt een dergelijke overeenkomst de concurrentie weer op meer gezonde grondslag brengt een 
voldoendee reden om de overeenkomst algemeen verbindend te verklaren. In een aantal 
gevallen,, waarin de overeenkomst een productie- en afzetregeling bevatte, wordt opgemerkt 
datt van de overeenkomst onvoldoende sanerende werking voor de betreffende industrie 
uitgaat.. Alleen een snelle uitschakeling en vernietiging van de overcapaciteit met behoud van 
hethet gerationaliseerde productieapparaat zal tot een gezonde toestand leiden. 
InIn een overeenkomst van het bakkerijbedrijf te Amsterdam was o.a. een minimumprijs-
regelingregeling als onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen om de bedrijfstak te sane-
ren.. Het belangrijkste bezwaar hiertegen was dat er naar de mening van de minister46 geen 
sanerendee werking van een dergelijke regeling uitging, omdat een minimumprijs altijd nog 
nieuwee bedrijven aantrekt en niet leidt tot het wegvallen van minder efficiënte bedrijven. 
Tevenss achtte hij een behoorlijke controle op de prijzen buitengewoon moeilijk. Tenslotte had 
hijj  ernstig bezwaar tegen een minimumprijs, omdat deze - dit is in feite een toetsing aan het 
hieronderr aan de orde komende criterium van het algemeen belang - een belangrijke prijs-
verhogingg voor de minst draagkrachtigen ten gevolge zou hebben. Dit standpunt heeft zowel 
binnenn het parlement als daarbuiten tot veel discussie aanleiding gegeven.47 In een later 
stadiumm is de minister overigens, nadat aan een aantal stringente voorwaarden was voldaan, 
well  akkoord gegaan met een minimumprijsregeling.48 

Uitt deze voorbeelden kan worden afgeleid dat bovenstaande toetsing in veel gevallen een 
diepgaandd inzicht in de bedrijfsvoering en marktstructuur van de betreffende bedrijfstak 
noodzakelijkk maakt. Tevens is er een nauwe samenhang tussen dit toetsingscriterium en het 
toetsingscriteriumm van het algemeen belang. 

Hett toetsingscriterium dat het algemeen belang de a.v.v. vereist, geeft de minister in principe 
eenn verregaande beoordelingsvrijheid. Dit heeft in de Tweede Kamer dan ook geleid tot veel 
kritiek:: 'het onderhavige wetsontwerp huldigt het Cesarisme.'49 Bij de onverbindendverkla-
ringg is dit toetsingscriterium het enige criterium. Het criterium beoogt te voorkomen dat de 
bedrijfsgenotenn hun bedrijfsbelang te zeer vereenzelvigen met het algemeen belang. 
Schokking500 merkt over het criterium op dat het feit dat in geval van (on)verbindendverklaring 
hethet algemeen belang zulks moet vorderen, zo vanzelf spreekt en voorts dermate vaag is, dat 
menn de betreffende zinsneden hier gerust als juridisch irrelevante phraseologie mag brand-
merken. . 
InIn het algemeen kan niet ontkend worden dat het criterium de minister de mogelijkheid biedt 
eenn politieke afweging te maken, waardoor een bepaald(e) (type van) overeenkomst(en) bij de 
enee minister wel verbindend wordt verklaard en bij een andere niet. De ministeriële 
verantwoordelijkheidd jegens het parlement zou een waarborg tegen een mogelijk willekeurig 
gebruikk van dit criterium vormen. Uit de toepassing van de wet blijkt dat de minister bij de 
toetsingg aan dit criterium niet alleen kijkt naar de effecten van de overeenkomst voor de 
betreffendee bedrijfsgenoten, maar ook of de overeenkomst een gunstige uitstraling heeft op 
aanverwantee bedrijfstakken of gunstig is voor bijvoorbeeld de consumenten. Zo blijkt dat in 
hethet geval van de leerindustrie het besluit niet alleen een gunstige werking had voor de 

466 Bijl . Hand. II, zitting 1936/37,145, nr. 2, p. 5. 
477 Interpellatie van de heren Wendelaar en Smeenk: Hand. II, zitting 1936/37, p. 1724 - 1754; Gerbrandy 1937. 
488 Verslag van het tijdvak 1 januari 1938 - 30 december 1938; Bijl . Hand. n, zitting 1938/39,163, nr. 4, p. 10-11; 
verderr Maitland 1945, p. 26-28; Kruisheer 1939, p. 84-89; Broekhuysen Jr. 1938 en 1939. 
499 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35,64, nr. 1, p. 2. 
5050 Schokking 1935. 
511 Snijders 1960, p. 579 noemt als voorbeeld de quoteringsregelingen. 
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leerindustrie,, maar ook voor de schoenindustrie en de leerhandel. In het geval van de 
conservenindustriee blijkt dat ook de tuinbouw belang heeft bij een economisch gezonde 
conservenindustrie;; daarnaast heeft een ongunstige bedrijfstoestand in de conservenindustrie 
ookk gevolgen voor de kwaliteit van het product, waardoor ook een consumentenbelang in het 
gedingg is. 

2.4.22 Voorwaarden 

Bijj  iedere a.v.v. moeten bij AMvB voorwaarden worden gesteld die in ieder geval aan het 
besluitt tot a.v.v. zullen worden gebonden. De bedoeling van deze verplichting is van geval tot 
gevall  na te gaan welke belangen van de verschillende groepen een bij de verbindend-
verklaringg betrokken zijn en vervolgens rekening houdend met deze belangen voorwaarden te 
stellen.. Een bijkomend argument om deze verplichting in de wet op te nemen is naar mijn 
meningg een beperking van de bevoegdheid van de minister. Een AMvB behoeft immers de 
goedkeuringg van de Ministerraad, zodat de minister niet zonder raadpleging van de andere 
ministerss tot a.v.v. kan overgaan. Tevens is het advies van de Raad van State vereist. 
Inn de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer52 is een niet-uitputtende opsomming van de 
voorwaardenn gegeven, die in een AMvB opgenomen zouden kunnen worden. Gedacht wordt 
aan:: toetreding van nieuwe bedrijfsgenoten, bepalingen over het afwikkelen van lopende 
contracten,, waarborgen tegen prijsopdrijving, verdeling van de kosten van de Commissie ex 
artikell  12 en regels ter bescherming van de belangen van afnemers, wederverkopers, 
verwerkendee industrieën en leveranciers. 
Uitt het bovenstaande zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de voorwaarden per 
verzoekk totaal verschillend zullen zijn. Des te opmerkelijker is het te constateren dat de 
AMvB'ss in de praktijk vrijwel uniform zijn en niet zozeer betrekking hebben op de inhoud, 
maarr op de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Tevens worden de betreffende 
voorwaardenn na verloop van tijd al in de overeenkomst zelf opgenomen, In feite worden de 
AMvB'ss vrijwel gelijktijdig met de beslissing tot a.v.v. gepubliceerd. Snijders53 spreekt over 
dee noodzaak van het telkens opstellen van een AMvB dan ook terecht van een overbodige 
formaliteit. . 
Dee volgende voorwaarden zijn gesteld:54 

Vertegenwoordigerss van producenten die geen lid zijn van de overeenkomst, alsmede afnemers en soms 

ookk werknemers moeten in de gelegenheid worden gesteld zitting te nemen in het uitvoerend orgaan; 

Hett uitvoerend orgaan moet zich beperken tot de krachtens de overeenkomst aan haar opgedragen 

taken; ; 

Hett hoofd van het uitvoerend bureau mag geen belanghebbende zijn; de benoeming en het ontslag 

behoeftt een verklaring van geen bezwaar van de minister; 

Hett hoofd zal worden bijgestaan door een onafhankelijke accountant; 

Hett bureau moet voor wat het toezicht op de naleving van de overeenkomst ter beschikking staan van de 

Commissiee ex artikel 12; 

Inn geval van een prijsregeling: de minister zal een vertegenwoordiger aanwijzen die het recht heeft alle 

vergaderingenn van het uitvoerend orgaan bij te wonen en inzage te nemen in alle stukken en die in geval 

vann een prijskartel het recht van veto heeft met betrekking tot de prijsvaststelling door het uitvoerend 

orgaann en het recht tot initiatief tot het aanhangig maken van voorstellen tot prijswijziging. 

522 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35, 64, p. 13. 
533 Snijders 1960, p. 582. 
544 Mok 1998, p. 20. 
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Uitt deze voorwaarden blijkt dat zij vrijwel uitsluitend waarborgen bevatten die betrekking 
hebbenn op de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. De voorwaarden hebben ten 
doell  dat de belangen van de 'outsiders' en andere belanghebbenden ook bij de uitvoering van 
dee overeenkomst voldoende tot hun recht komen. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de 
uitvoeringg en handhaving op onpartijdige wijze plaatsvinden en de initiatiefnemers er geen 
onderonsjee van zouden maken.55 Verder valt het op dat de minister een zware betrokkenheid 
heeftt bij de uitvoering van de overeenkomst. In paragraaf 2.9 over de uitvoering en hand-
havingg van de overeenkomst zal op deze onderwerpen worden teruggekomen. 

2.433 Looptij d 

Naa afronding van de procedure zal de minister allereerst een beslissing moeten nemen over 
hethet al dan niet algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst en zo ja, gedurende 
welkee periode. De wet schrijft in artikel 5 alleen voor dat de a.v.v. geschiedt voor een 
bepaaldee tijd, zonder daarbij een specifieke termijn te noemen. In de praktijk is deze periode 
maximaall  een jaar. In een enkel geval is een termijn van twee jaar overwogen, maar is de 
a.v.v.,, gelet op de internationale omstandigheden (dreigende oorlogssituatie), alsnog voor een 
jaarr verleend. Na afloop van de looptijd kan de overeenkomst worden verlengd. Hierbij is niet 
voorzienn in een verkorte procedure, maar moet de normale procedure gevolgd worden en 
vindtt een hernieuwde toetsing door de minister plaats. Dit is een aantal keren in de praktijk 
voorgekomen.. Wel blijkt hierbij dat de procedure sneller verloopt. 

2.55 Rechtsgevolgen van de a.v.v. 

Overr het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van de a.v.v. heeft veel discussie 
plaatsgevonden.. De rechtsfiguur van de a.v.v. van een overeenkomst geeft een vermenging te 
zienn van privaatrecht en publiekrecht.57 Aan de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het 
verzoekk tot a.v.v., liggen de normale eisen van het verbintenissenrecht, zoals contractsvrijheid 
enn wilsovereenstemming, ten grondslag. Er bestaat geen twijfel over het feit dat het besluit tot 
a.v.v.. tot het publieke recht moet worden gerekend. Maar welke rechtsgevolgen heeft dit 
besluitt voor het rechtskarakter van de overeenkomst voor zowel degenen die oorspronkelijk 
bijj  die overeenkomst waren betrokken als voor degenen die door de verbindendverklaring aan 
dee overeenkomst worden gebonden? De memorie van toelichting58 is hierover duidelijk: 

'Hieruitt volgt, dat de verbindendverklaring niet alleen geldt voor hen, die niet vrijwilli g toegetreden 
zijn,, maar ook voor hen, die zulks wel zijn. Dit is nodig om te voorkomen dat zij, die tot de overeen-
komstt zijn toegetreden, door wijziging of ontbinding daarvan in een andere positie komen dan de niet-
aangeslotenen.. Ook ten aanzien van de rechtsvorderingen, die van de verbindendverklaring het gevolg 
kunnenn zijn, behoort gelijkheid te bestaan tusschen beide categorieën'. 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer hebben de leden Smeenk en 
Terpstraa een amendement59 ingediend dat o.a. behelsde dat de verbindendverklaring eindigt in 
iederr geval, zodra de ondernemersovereenkomst, welke algemeen verbindend werd verklaard, 

355 Kruisheer 1939, p. 56. 
566 Een samenvatting van deze discussie is te vinden in het artikel van Van der Grinten 1939. 
""  Een enigszins vergelijkbare discussie deed zich voor bij het opnemen van een bepaling over risico-
aansprakelijkheidd in de Wet bodembescherming; o.a. Handelingen II1984/85, UCV 84 en Kamerstukken I 
1985/86,166 529, nrs. 61a-61d. 
588 Bijl . Hand.n, zitting 1933/34,460, nr. 3, p. 3. 
599 Bijl . Hand. U zitting 1934/35,64, nr. 7; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 122. 
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ophoudtt te bestaan. Zij verdedigden het amendement met de stelling dat de wil van de 
oorspronkelijkee partijen bij de overeenkomst voorop blijf t staan en het civielrechtelijk 
karakterr van de overeenkomst niet door de a.v.v. verandert. Deze aan de contractstheorie 
ontleendee redenering (zie uitgebreid hoofdstuk 3) werd door de minister en een meerderheid 
vann de Kamer niet gevolgd. 

Doorr de a.v.v. verandert de 'overeenkomst' van karakter en wordt tot een verbintenis uit de 
wet.. Het wetsontwerp sprak zich daarmee uit voor de leer van de dubbele binding60: een 
privaatrechtelijkee uit overeenkomst en een publiekrechtelijke krachtens de a.v.v. Na een 
uitvoerigee discussie bij de totstandkoming en tijdens de uitvoering van de wet ] wordt de 
theoriee van de dubbele binding thans algemeen aanvaard. Door de a.v.v. verandert de 
oorspronkelijke,, privaatrechtelijke overeenkomst van karakter en krijgt een publiekrechtelijk 
karakter:: een privaatrechtelijke regeling krijgt een publiekrechtelijk stempel. 

Vervolgenss is de vraag relevant voor wie en ten aanzien van welke handelingen de a.v.v. 
geldt.. Artikel 2, tweede lid, geeft aan dat verbindend verklaarde ondernemersovereenkomsten 
verbindendd zijn 'voor alle personen ten aanzien van die handelingen, welke naar haar aard 
onderr die overeenkomsten vallen'. Hierbij is bewust gekozen voor het woord 'handelingen' en 
niett voor bijvoorbeeld 'bedrijf, omdat anders soortgelijke handelingen buiten een bedrijf of 
inn gemengde bedrijven buiten de werking van de overeenkomst zouden kunnen vallen, 
hetgeenn afbreuk zou doen aan de effectiviteit van de overeenkomst.64 In de overeenkomsten 
zall  derhalve duidelijk moeten worden aangegeven welke handelingen onder de werking van 
dee overeenkomst vallen. 
Eenn gevolg van de a.v.v. is ook dat degene voor wie een ondernemersovereenkomst verbin-
dendd is verklaard, op grond van artikel 2, derde lid, tot nakoming verplicht is tegenover een 
iederr die bij die naleving een redelijk belang heeft. In de paragraaf 2.8 over handhaving zal 
hieropp worden teruggekomen. 
Ingevolgee artikel 7 kan aan de a.v.v. geen terugwerkende kracht worden verleend. Dit hangt 
samenn met de noodzakelijke rechtszekerheid bij het bedrijfsleven, met name bij degenen die 
doorr de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden. 

Dee verschillende rechtsvragen kunnen goed geïllustreerd worden met de volgende casus. 
OpOp 3 februari 1938 is de ondernemersovereenkomst tot verbetering van de toestanden in het 
bakkerijbedrijff  te Amsterdam algemeen verbindend verklaard.65 Deze overeenkomst geeft een 
regelingg van verkoopcondities, cadeaustelsel, wederverkopers en deloyale concurrentie. Daar-
naastt bevat de overeenkomst een aantal bepalingen van organisatorische aard, zoals de 
instellingg van de Algemene en Plaatselijke Bakkerij Commissie, en controlebepalingen. 
Voorr de financiering van de overeenkomst was in artikel 43 van de overeenkomst de 
verplichtingg opgenomen tot het betalen van financiële bijdrage (i.e. max. 2 cent per 50 kg. 
bloemm of meel) voor de kosten van uitvoering van de overeenkomst. 
Inn deze casus gaat het om een bakker die geen partij was bij de oorspronkelijke overeenkomst, 
maarr door de a.v.v. gebonden werd. Hij weigert de bijdrage te betalen en de Algemene 
Bakkerijj  Commissie begint een civiele actie tegen hem tot invordering van de kosten. 

600 Snijders 1960, p. 440; zie ook Mok 1998, p. 114 
611 Zie voor een overzicht: Van der Grinten 1939. 
62 2 VerLorenn van Themaat 1949, p. 199 en Van der Grinten 1964, p. 74. 
633 Schouten 1973, p. 54. 
644 Bijl . Hand. II, zitting 1933/34,460, nr. 3, p. 3. 
655 Stat. 1938, nr. 23. 
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Dee kantonrechter te Amsterdam is van mening dat een zodanige kostenregeling niets met de 
aardd van de ondernemersovereenkomst heeft te maken. Hij vindt dat dergelijke kosten maar 
doorr de overheid gedragen moeten worden, wanneer niet, zoals in verschillende wetten is 
bepaald,, betaling door belanghebbenden geschiedt. Een dergelijke heffing zou een wettelijke 
basiss moeten hebben, zodat zij niet geldt voor wie niet vrijwilli g tot de overeenkomst is 
toegetreden.. De kantonrechter verklaart eiseres dan ook niet ontvankelijk. 
Ditt is voor de Procureur-Generaal van de Hoge Raad aanleiding 'cassatie in het belang der 
wet'' in te stellen. De Hoge Raad67 vernietigde het vonnis van de Kantonrechter met als argu-
mentatiee dat uit de tekst en de toelichting van artikel 2 duidelijk volgt voor wie de verbindend 
verklaardee ondernemersovereenkomst geldt. Deze tekst geeft de Kantonrechter niet de ruimte 
tee beoordelen welke bepalingen van deze overeenkomst als verbindend kunnen gelden.Voor 
dee beantwoording van de vraag of de betreffende ondernemersovereenkomst - daaronder 
begrepenn de op die overeenkomst steunende betalingsplicht - verbindend is voor de gedaagde, 
iss beslissend of deze handelingen verricht, welke naar haar aard onder die overeenkomst 
vielen.. Hierover bestaat geen twijfel. Vervolgens volgt vernietiging van het vonnis van de 
kantonrechter. . 
Uitt deze uitspraak van de Hoge Raad komt een aantal zaken duidelijk naar voren: 

-- Na de a.v.v. heeft de rechter niet meer de bevoegdheid te bepalen welke bepalingen 
vann de overeenkomst verbindend zijn; 

-- Een betalingsverplichting kan onderdeel van een ondernemersovereenkomst uitmaken; 
-- Na de verbindendverklaring is beslissend of de betrokkene handelingen verricht die 

naarr haar aard onder de overeenkomst vallen. 
Inn een noot onder dit arrest zet P. S(cholten) nog vraagtekens bij de bevoegdheid van de 
ministerr om een kostenregeling verbindend te verklaren voor niet-toegetredenen ofwel valt 
eenn kostenregeling onder 'economische verhoudingen'. Ondanks bezwaren van enkelen68 

wordtt algemeen aangenomen dat dit soort bepalingen algemeen verbindend kunnen worden 
verklaard.69 9 

Omm aan een aantal in de praktijk van de uitvoering van de wet gebleken knelpunten tegemoet 
tee komen, waaronder de toelaatbaarheid van financiële bepalingen, wordt korte tijd na deze 
uitspraakk het in de inleiding genoemde wetsvoorstel tot wijziging van de Wet A W 1935 bij 
dee Tweede Kamer ingediend, waarin naast enkele technische wijzigingen een expliciete 
bepalingg over kostenverhaal wordt opgenomen. Bij het voorstel tot kostenverhaal wordt 
gesteldd dat daardoor twijfel omtrent de mogelijkheid in het algemeen van kostenverhaal op 
buitenstaanderss in het vervolg wordt uitgesloten. Het gaat hierbij, blijkens de memorie van 
antwoord,, niet alleen om uitvoeringskosten, maar om alle kosten die samenhangen met de 
uitvoeringg en controle van de overeenkomst, zoals vergoedingen bij overschrijding van een 
quote,, boetebedingen en bepalingen over een gezamenlijke uitkoop van productiecapaciteit. 

2.66 Vrijstellin g en ontheffing 

Dee wet kent tot 1939 in feite maar één mogelijkheid om een uitzondering te maken van het 
besluitt tot a.v.v. De minister kan direct bij het besluit tot a.v.v. bepaalde personen geheel of 
gedeeltelijkk uitsluiten van de werking van de a.v.v. (artikel 3, eerste lid). Op deze wijze wordt 
voorzienn in de mogelijkheid van een uitzondering, wanneer een uniforme toepassing van de 

"Ktg .. A'dam7jun i 1938, NJ 1938,821. 
677 HR 11 november  1938, NJ 1938, 1116. 
688 Van Gelderen 1939 en Kaufinann 1939. 
699 Rb. Breda 7 november  1939, NJ 1940,324. 
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a.v.v.. op alle bedrijfsgenoten tot onbillijkheden aanleiding zou geven. Hiervan is sprake 
wanneerr de toestanden en gebruiken in deze bedrijven aanmerkelijk verschillen van die in de 
ondernemingenn welke onder de overeenkomst vallen. Concrete voorbeelden stonden de 
ministerr toentertijd nog niet voor ogen. De minister kan aan een dergelijke uitzondering 
voorwaardenn verbinden alsmede afwijkende voorschriften vaststellen. Van deze bevoegdheid 
iss een enkele keer gebruik gemaakt, namelijk bij het toekennen van een speciaal afzetrecht aan 
eenn bedrijfin de zoutindustrie.71 Sinds de wijziging van de wet van 1939 is een ontheffing 
ookk gedurende de looptijd van de a.v.v. mogelijk geworden. 

2.77 Intrekking 

Gedurendee de looptijd van de a.v.v. heeft de minister op grond van artikel 5 de bevoegdheid 
inn het algemeen belang het besluit tot a.v.v. geheel of ten dele in te trekken. De noodzaak van 
eenn dergelijke maatregel wordt in de memorie van toelichting72 gemotiveerd als veiligheids-
voorschriftt om bij het optreden van onverwachte gevolgen of het ontstaan van bepaalde mis-
standenn de vrijheid van handelen te kunnen herstellen. Er zijn mij geen voorbeelden bekend 
datdat van deze bevoegdheid gebruik is gemaakt. 

2.88 Handhaving 

InIn het oorspronkelijke wetsontwerp was alleen voorzien in een civielrechtelijke handhaving 
vann de diverse verplichtingen. Na kritiek in het voorlopig verslag wordt hierop in de memorie 
vann antwoord73 uitgebreid teruggekomen, waarbij een min of meer principieel onderscheid 
wordtt gemaakt tussen de handhaving van de a.v.v. en van de o.v.v. In het eerste geval onder-
vindenn de bedrijfsgenoten zelf de nadelen/schade van een overtreding van de verbindend-
verklaring.. In dit geval kan dan ook, naar de mening van de regering, volstaan worden met 
eenn civielrechtelijke sanctie. Bij de onverbindendverklaring is sprake van een andere situatie. 
Dee benadeelden zullen hier in de regel niet de bedrijfsgenoten zijn, maar derden, zoals 
afnemers.. Zij zullen er om verschillende redenen, zoals de kosten van een proces of het risico 
vann een boycot, niet snel toe besluiten in rechte op te treden. Daarom kan in dit geval niet 
volstaann worden met een civielrechtelijke sanctie, maar wordt in artikel 11 een strafrechtelijke 
sanctiee ingevoerd, zijnde een geldboete van ten hoogste tien duizend gulden en de 
mogelijkheidd van openbaarmaking van de uitspraak. Dit betoog heeft niet geleid tot voorstel-
lenn tot wijziging van de handhaving. 

Hett toezicht op de naleving van de wet wordt niet alleen aan de bedrijfsgenoten overgelaten. 
Opp de naleving van de (on)verbindendverklaring wordt tevens toezicht gehouden door een op 
grondd van artikel 12 ingestelde Commissie. Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen dat het 
hierr om een andere commissie gaat dan de in paragraaf 2.3.3 genoemde Commissie van de 
Economischee Raad, die een adviserende taak heeft. 
Dee taak van de Commissie op grond van artikel 12 bestaat uit het toezicht houden op enerzijds 
dee naleving van de verbindend verklaarde overeenkomst en anderzijds de naleving van de 
onverbindendverklaring.. In het kader van het toezicht op de naleving van de a.v.v. kan zij 
gebruikk maken van de civielrechtelijke bevoegdheden. Eventuele inkomsten uit civiele claims 
tott schadevergoeding vloeien echter toe aan de algemene middelen. In het kader van het 

700 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35, 64, p. 14. 
711 Zie het verslag overr het tijdvak 1 januari 1939 - 30 juni 1939; Bijl . Hand. II1939/40,179, nr. 2, p. 3. 
722 Bijl . Hand. II, zitting 1933/34,460, nr. 3, p. 4. 
733 Bijl . Hand. II, zitting 1934/35, 64, nr.1, p. 4-5. 
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toezichtt op de naleving van de o.v.v. kan zij gebruik maken van strafrechtelijke bevoegd-
heden.. Het belangrijkste motief om tot instelling van een commissie over te gaan was ver-
moedelijkk het voorkomen van de bezwaren die verbonden zijn aan het justitiële onderzoek in 
hett kader van een strafsanctie of, zoals minister Steenberghe het bij de installatie van de 
Commissiee uitdrukte: 'hoezeer controle gewenst en noodzakelijk was, anderzijds vermeden 
moestt worden dat de politieagent in het bedrijfsleven werd gezonden.'74 

Dee samenstelling en werkwijze van de Commissie zijn in een apart besluit verder uitge-
werkt.755 De Commissie bestaat uit tenminste zes door de minister benoemde leden en heeft 
eenn onafhankelijke status. Zij heeft derhalve een publiekrechtelijk en ambtelijk karakter. Ten 
aanzienn van de werkwijze is in artikel 10 van het besluit opgenomen dat de Commissie de 
mogelijkheidd heeft om voor het houden van toezicht op de a.v.v. gebruik te maken van de 
dienstenn van bepaalde personen, die bij een orgaan werkzaam zijn dat bij de verbindend 
verklaardee overeenkomst is ingesteld. Bij de installatie van de Commissie wordt nog een stap 
verderr gegaan en wordt duidelijk dat de Commissie niet zelf controlewerkzaamheden zal 
uitvoeren,, maar deze in eerste instantie aan deze organen zal overlaten. De Commissie zal 
zichh beperken tot coördinatie en toezicht op de in de verschillende bedrijfstakken werkzame 

76 6 

organen. . 
Vanwegee deze twee soorten mogelijkheden tot handhaving en het bij een instantie neerleggen 
vann zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke bevoegdheden wordt wel gesproken over 
hett tweeslachtige of amphibisch karakter van de commissie. De regering acht dit onvermij-
delijkk voor een orgaan dat toezicht moet houden op de naleving van een wet die, uitgaande 
vann een privaatrechtelijke verhouding, in wezen een publiekrechtelijke regeling in het leven 
roept.77 7 

Uitt de jurisprudentie blijkt dat in de meeste gevallen een civiele actie begonnen wordt door 
éénn van de organen die bij de overeenkomst zijn ingesteld. Zij hebben ook het meeste belang 
bijj  de naleving van de overeenkomst. Snijders zoekt de verklaring voor de geringe effectiviteit 
vann de Commissie tevens in het feit dat toezicht zich nu eenmaal niet leent voor commis-
soriaall  verband en een civiele actie niet geschikt om naleving van sterk gespecialiseerde en 
gedetailleerdee regelingen af te dwingen.78 

Tegenoverr wie is degene die door de a.v.v. is gebonden, tot nakoming gehouden? Deze vraag 
wordtt beantwoord in artikel 2, derde lid, namelijk 'tegenover ieder, die bij die nakoming een 
redelijkk belang heeft.' Dit zullen in eerste instantie de collega-ondernemers in de betreffende 
bedrijfstakk zijn. Vermoedelijk meer in aanmerking komend voor het instellen van een civiele 
actiee is het orgaan dat in de overeenkomst belast is met de uitvoering van de overeenkomst. 
Wee zagen dit al in de casus over het bakkerijbedrijf: de Algemene Bakkerij Commissie. 
Tenslottee is in artikel 2, vierde lid, de Commissie op grond van artikel 12 aangewezen als 
persoonn die een redelijk belang heeft. 
Dee bovengenoemde personen kunnen bij niet-naleving van de a.v.v. een civiele actie tot 
nakomingg of schadevergoeding instellen. Indien de omvang van de schade niet kan worden 
aangetoondd of deze niet in geld kan worden gewaardeerd, biedt artikel 10 de rechter de 
mogelijkheidd een bedrag naar billijkheid vast te stellen. Uit de beperkte jurisprudentie over dit 
artikell  blijkt dat bij niet-nakoming slechts vergoeding van geleden stoffelijke schade kan 

744 De installatierede en de reactie van de voorzitter zijn integraal opgenomen in het Verslag van 1 juli 1937 -
311 december 1937; Bijl . Hand. II, zitting 1937/38,273, nrs. 1-2. 
755 Besluit van 14 september 1936, Stb.1936, 646. 
766 Snijders 1960, p. 584. 
777 Bijl . Hand. I, zitting 1934/35,64, p. 14; Maitland 1945, p. 54 ; Van Oven 1954, p. 414. 
788 Snijders 1960, p. 585. 
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wordenn gevorderd, doch geen straf, noch vergoeding van onstoffelijke (vermindering van 
prestigee of ideële schade) noch toekomstige schade.79 

2.99 Toepassing van de Ondernemersovereenkomstenwet 1935 

a.. Algemeen 

Opp grond van artikel 14 van de wet is de minister verplicht halfjaarlijks aan de Staten-
Generaall  een verslag uit te brengen over de toepassing van de wet. Deze verslagen, die de 
periodee beslaan van 14 oktober 1935-14 maart 1940, geven een goed beeld van de uitvoering 
vann de wet en met name van de wijze waarop de minister van zijn bevoegdheden gebruik 
heeftt gemaakt. 
InIn deze periode zijn in totaal 38 verzoeken tot a.v.v. ingediend. Hiervan hebben er acht geleid 
tott een a.v.v. Tien verzoeken waren nog in behandeling en in zes gevallen is het verzoek 
ingetrokken.. In veertien gevallen is het verzoek afgewezen. Het heeft bijna twee jaar geduurd, 
voordatt het eerste verzoek heeft geleid tot een a.v.v. 
Inn de wetgeving waren geen termijnen gesteld waarbinnen de verschillende procedurestappen 
moestenn zijn afgerond. Uit de toepassing van de wet blijkt dat de termijnen van besluit-
vormingg door de minister afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de aard van de 
overeenkomstt en een eerste verzoek tot a.v.v. of de verlenging daarvan. Bij een lichtere 
overeenkomst,, zoals conditiekartels, vindt besluitvorming plaats binnen 1-1 lA jaar. 
Verlengingg van deze overeenkomsten vindt binnen een half jaar plaats. Met zwaardere 
overeenkomsten,, zoals de minimumprijsregeling voor brood, is circa VA jaar gemoeid. In dit 
gevall  speelt ook een debat in de Tweede Kamer een rol. 
Uitt de toepassing van de wet blijkt dat er twee typen overeenkomsten aan de a.v.v. ten 
grondslagg liggen, namelijk overeenkomsten die reeds langere tijd bestaan, en overeenkomsten 
diee worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van de a.v.v. en met een looptijd die 
dezelfdee is als de a.v.v. In beide gevallen komt het voor dat de overeenkomst na afloop van de 
a.v.v.. op vrijwillig e basis wordt voortgezet. 
Dee verslagen maken ook melding van de bevoegdheid tot onverbindendverklaring. Hieruit 
blijk tt dat in deze periode wel een aantal verzoeken tot toepassing van deze bevoegdheid zijn 
ingediend,, maar geen enkel verzoek heeft geleid tot een daadwerkelijke toepassing. 

Dee verzoeken tot a.v.v. kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld: 
-- Afkomst81: het merendeel van de verzoeken is afkomstig van industriële bedrijven. 

Eenn beperkt aantal verzoeken is afkomstig van de middenstandsbedrijven; slechts in 
eenn enkel geval (bakkerijbedrijf) heeft dit geleid tot een a.v.v. Het lijk t erop dat de 
overheidd bij de economische ordening van dit soort bedrijven om redenen van uitvoer-
baarheidd en handhaafbaarheid de voorkeur geeft aan andere wettelijke oplossingen 
(Wett op de uitverkoop; Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, Bedrijfsvergunningenwet 
1938); ; 

-- Inhoud van de overeenkomst: in veel gevallen vindt een combinatie van deze soorten 
plaats: : 
a.. conditiekartel:*2 deze vorm van samenwerking wordt algemeen beschouwd als een 

lichtee of 'onschuldige*  vorm van samenwerking: de helft van de a/v.v.'s heeft 

799 Ktgr. A'dam 4 november 1938; NJ 1939, 284. 
800 Snijders I960, p. 589. 
811 Gispen 1938, p. 129-131. 
822 Gispen 1938, p. 133-134; Kruisheer 1939, p. 79; Maitland 1945, p. 28-29; Snijders 1960, p. 453-456. 
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betrekkingg op dit soort overeenkomsten. Een dergelijke overeenkomst kan een 
aantall  misstanden in de betrekkingen tussen leveranciers en afnemers oplossen via 
leverings-- en betalingsvoorwaarden, zoals het weigeren en retourneren van goede-
ren,, verlenen van overmatige kortingen, lange credittermijnen, etc. 

b.. productiequote- en afzetquotekartel}1 deze vorm van samenwerking is een 
zwaarderee kartelvorm, die met name wordt toegepast bij dreigende en blijvende 
overcapaciteitt en overproductie. In twee gevallen is een dergelijke overeenkomst 
algemeenn verbindend verklaard. De overeenkomst heeft betrekking op het beper-
kenn van de productiecapaciteit. Dit kan door concentratie van de productie via 
overdrachtt van productierecht of via uitkoop en vernietiging van de uitgekochte 
ondernemingen. . 

c.. calculatiekartel:** bij deze vorm van samenwerking verplichten ondernemers zich 
hunn kostprijscalculatie en hierop steunende offertes volgens bepaalde vastgestelde 
normenn te verrichten. Hieromtrent is slechts één verzoek (Steendrukkerijbedrijf) 
ingediend,, dat nadien is ingetrokken. 

d.. prijskartel:iS een niinimumprijsregeling wordt algemeen beschouwd als de zwaar-
stee vorm van samenwerking. Een dergelijke overeenkomst is in twee gevallen 
algemeenn verbindend verklaard. 

Uitt de praktijk van de toepassing van de wet valt een aantal zaken op. De a.v.v. heeft slechts 
inn een beperkt aantal gevallen plaatsgevonden. Hiervoor worden verschillende oorzaken 
genoemd.866 In de eerste plaats was er een totaal gebrek aan samenwerking en organisatie bij 
hett bedrijfsleven. Men was in veel gevallen niet gewend om samen te werken en koos in een 
aantall  gevallen een organisatievorm die niet adequaat was (invoeren van een vorm van 
karteldwang).. Daarnaast leverde de invulling van de wettelijke criteria problemen op. Tevens 
warenn de vorm en inhoud van de overeenkomsten (totaal) anders dan aanvankelijk gedacht. 
Dee a.v.v. had steeds betrekking op een gehele overeenkomst en niet slechts op enkele bepa-
lingenn daarvan. De inhoud van de overeenkomst ging veel verder dan aanvankelijk gedacht. 
Zoo bevatten de overeenkomsten talrijke bepalingen van organisatorische en financiële aard. In 
feitee hebben we hiermee toch met een beperkte karteldwang te maken. 
Tenslottee valt de aandacht op voor de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Hierbij 
wordtt eveneens gelet op gelijke behandeling van alle bedrijfsgenoten - derhalve ook degenen 
diee door de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden - in de diverse organen die belast 
zijnn met de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. 

b.. Uitvoering en handhaving van de ondernemersovereenkomst 

Dee effectiviteit van een wettelijke regeling wordt in belangrijke mate bepaald door een goede 
uitvoeringg en handhaving van de regeling. Het is mij opgevallen dat in de wettelijke regeling 
enn in de overeenkomst hiertoe diverse waarborgen zijn ingebouwd. Aan een aantal aspecten 
vann deze overeenkomsten die van meer algemene aard zijn,88 wil ik kort aandacht besteden. 
Dee concrete invulling is afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst en van de cultuur in 
dee betreffende bedrijfstak. Vanzelfsprekend hangt e.e.a. nauw samen met de inhoud van de 
AMvBB (zie paragraaf 2.4.2). 

833 Gispen 1938, p. 134-135; Kruisheer 1939, p. 80-84; Maitland 1945, p. 22-25; Snijders, 1960, p. 577-579. 
"Gispenn 1938, p. 138. 
855 Gispen 1938, p. 135-138; Kruisheer 1939, p. 84-89; Maitland 1945, p. 25-28; Snijders, 1960, p. 579-581. 
866 Patijn 1942, p. 14-15; Gispen 1938, p. 81-87. 
877 Van der Grinten 1939, p. 196-197. 
888 Hfflen 1939 en Snijders 1960, p. 585. 
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Dee zorg voor de algemene uitvoering en handhaving van de overeenkomst is veelal in handen 
gelegdd van een Algemene Commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de 
diversee stromingen in de betreffende bedrijfstak, d.w.z. van de contractanten en de niet-
contractanten,, maar ook van importeurs, van leveranciers, afnemers, arbeidersorganisaties, 
consumentenn en in ieder geval een vertegenwoordiger van de minister. De benoeming en 
ontslagg van de leden geschieden door of met een verklaring van geen bezwaar van de Minister 
vann Economische Zaken. 
Dee dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van een Bureau onder leiding van een directeur. 
Dee benoeming van de directeur geschiedt door de Algemene Commissie, na een verklaring 
vann de minister dat hij daartegen geen bezwaar heeft. De directeur en het aldaar werkende 
personeell  mogen geen belang hebben op het betreffende terrein. Dit gaat soms zover dat in 
hunn contracten een anti-concurrentieclausule wordt opgenomen. Het bureau moet ter 
beschikkingg staan van de Commissie op grond van artikel 12 (Commissie van Toezicht). 
Hierbijj  kunnen derhalve problemen optreden met functiescheiding: de directeur van het 
bureauu is verantwoording verschuldigd aan het uitvoerend orgaan, anderzijds kan hij worden 
ingeschakeldd bij de handhaving van de overeenkomst. 
Hett bureau wordt terzijde gestaan door een accountant die geen relaties mag hebben met de 
accountantt van een der partijen. 

Dee betrokken ondernemers zijn verplicht om aan de directeur van het bureau alle door hem 
gewenstee inlichtingen te verstrekken en melding te doen van door hen geconstateerde over-
tredingenn van de overeenkomst. In sommige gevallen zijn de ondernemingen verplicht 
maandelijkss kredietgegevens te verschaffen aan het bureau. 
Tenn aanzien van de financiële bijdrage in de kosten van de uitvoering van de overeenkomst is 
dee Algemene Commissie bevoegd de hoogte (vast bedrag of bedrag per eenheid product) en 
dee wijze van inning te bepalen. In enkele gevallen is bepaald dat de financiële bijdrage niet in 
werkingg treedt dan na een verklaring van geen bezwaar van de minister. Het bureau is belast 
mett de invordering van de financiële bijdrage. Tevens is het bureau bevoegd ontheffing te 
verlenenn van de diverse verplichtingen bij klaarblijkelijke onrechtvaardigheden en onbillijk-
hedenn bij de uitvoering van de overeenkomst. 
Inn een aantal gevallen is de Algemene Commissie bevoegd, indien de betrokken partijen haar 
daartoee aanwijzen, tot het beslechten van alle geschillen die over de uitvoering van de 
overeenkomstt rijzen, onder andere over het verminderen van een door de directeur van het 
bureauu opgelegde boete. In een aantal andere gevallen is in het algemeen voorzien in de 
mogelijkheidd van beroep tegen beslissingen van de directeur van het bureau via een interne 
bindend-adviess Commissie. Soms is deze beroepsmogelijkheid nog verder ingeperkt: alleen in 
gevall  van kwaliteitsgeschillen tussen leveranciers en afnemers en zolang nog geen 
dagvaardingg is uitgebracht. 
Inn vrijwel alle gevallen is in de overeenkomst een boetebeding opgenomen, waardoor de 
ondernemerss zich verbinden tegenover de overigen aan het Bureau een boete te verbeuren 
wegenss elke niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van deze overeenkomst, behoudens 
bevoegdheidd tot een schikking van de directeur van het bureau. 
Interessantt is ook de mate van subdelegatie die in de overeenkomsten wordt toegestaan, 
bijvoorbeeldd de schikkingsbevoegdheid van de directeur van het bureau. Hiervoor geldt dat dit 
toelaatbaarr wordt geacht, zolang de bevoegdheid of de omstandigheden waaronder van deze 
bevoegdheidd gebruik mag worden gemaakt, maar nauw begrensd omschreven staan in de 
overeenkomst.89 9 

Vann der Grinten 1939, p. 239. 
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2.100 Ontwerp-Landbouw-Bedrijfsregelingenwet 

Nieuwee vormen van economische samenwerking blijken ook noodzakelijk op het terrein van 
dee landbouw. Aangezien de Wet A W 1935 geen betrekking heeft op de landbouw, wordt op 
55 juni 1939 een apart wetsontwerp over het algemeen verbindend en onverbindend verklaren 
vann bedrijfsregelingen in de landbouw bij de Tweede Kamer ingediend.90 Over dit wets-
ontwerpp is nog wel een voorlopig verslag91 uitgebracht. Na de oorlog is het wetsontwerp 
echterr ingetrokken.92 In het onderstaande zal alleen op de belangrijkste afwijkingen ten 
opzichtee van de Wet A W 1935 worden ingegaan. Tevens wordt gewezen op de overeen-
komstenn van deze wettelijke regeling met de regeling van de a.v.v. op Europees niveau, die 
mett name betrekking heeft op de landbouw en visserij (zie hoofdstuk 5). 
Hett wetsontwerp heeft betrekking op bedrijfsregelingen in de landbouw. Onder een bedrijfs-
regelingg werd in artikel 1, onder 6e, verstaan: 'een besluit, economische verhoudingen in de 
landbouww en/of handel en/of industrie betreffende, van een rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam,, hetwelk...'. 
Eenn verzoek tot a.v.v. kan niet meer door individuele ondernemers, maar alleen nog via een 
rechtspersoonlijkheidd bezittend lichaam worden ingediend. Een overeenkomst tussen de be-
treffendee ondernemers en het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam omtrent de mogelijk-
heidd tot het opstellen van een dergelijke bedrijfsregeling wordt derhalve voorondersteld. 
Verderr maakt het wetsontwerp het mogelijk dat niet alleen bedrijfsregelingen verbindend 
wordenn verklaard, die uitgaan van door producentengroepen ingestelde organen, maar ook van 
organenn die door handelaren of be- en verwerkers van landbouwproducten zijn ingesteld 
(horizontalee samenwerking). Zelfs wordt het mogelijk dat het initiatief uitgaat van een orgaan 
vann hen gezamenlijk (verticale samenwerking). 

Inn artikel 2, eerste lid, is bepaald dat de minister, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, 
eenn verzoek algemeen verbindend kan verklaren, indien naar zijn oordeel: 

1.. het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam wat betreft taak en samenstelling een 
genoegzaamgenoegzaam algemeen karakter draagt; 

2.. het economisch bedrijfsbelang verbindendverklaring vordert en deze niet in strijd is 
metmet het algemeen belang. 

Naarr aanleiding van de door mij gecursiveerde passages kan allereerst worden opgemerkt dat 
dee verplichting om de voorwaarden bij AMvB te stellen (zie artikel 2, eerste lid, van de Wet 
A WW 1935) is komen te vervallen. Dit is vermoedelijk niet alleen gebeurd om de procedure te 
vereenvoudigen,933 maar ook om inhoudelijke redenen. Op de inhoud van deze AMvB's, die 
vrijj  uniforme voorschriften bevatten op het terrein van de uitvoering en handhaving van de 
overeenkomst,, zal naar alle waarschijnlijkheid bij het opstellen van de bedrijfsregelingen wor-
denn geanticipeerd. 
Dee voorwaarde dat het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam een genoegzaam algemeen 
karakterr moet dragen, biedt de minister de mogelijkheid te bezien of het orgaan dat namens 
eenn groep van bijvoorbeeld producenten een bepaalde bedrijfsregeling tot stand heeft ge-
bracht,, representatief geacht kan worden voor de ondernemers in die bedrijfstak. Indien dit 
naarr het oordeel van de minister niet of niet voldoende het geval is, biedt artikel 2, tweede lid, 
dee minister de mogelijkheid de bedrijfsregeling verbindend te verklaren, indien naar zijn 

Bijl .. Hand. II, zitting 1938/39,434, nrs. 1-3. 
Bijl .. Hand. II, zitting 1939/40, 76, nr. 1. 
Bijl .. Hand. Voorl. Staten Generaal, zitting 1945/46, 52. 
Mokk 1998, p. 24. 
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meningg een genoegzaam deel van de ondernemers geacht kan worden zich met de regeling te 
verenigen. . 
Dee voorwaarde dat het economisch bedrijfsbelang verbindendverklaring vordert, komt in 
belangrijkee mate overeen met de in de Wet A W 1935 voorkomende voorwaarde dat de 
verbindendverklaringg voor de economische verhoudingen in de betreffende bedrijfstak 
overwegendee betekenis moest hebben. Dit ligt anders met de voorwaarde over het algemeen 
belang. . 
Dee in die wet opgenomen (positieve) formulering dat 'het algemeen belang verbindendver-
klaringg vereist' is in het onderhavige wetsontwerp in negatieve zin gewijzigd, namelijk dat dit 
'niett in strijd is met het algemeen belang'. Volgens Snijders94 beantwoordt deze verzwakking 
vann de eis principieel beter aan het karakter van de verbindendverklaring als een sanctionering 
vann groepsrecht, waarbij in individuele gevallen het algemeen belang niet rechtstreeks en niet 
inn positieve zin betrokken behoeft te zijn. Naar mijn mening zal deze verandering van de 
formuleringg weinig of geen consequenties hebben gehad voor de wijze waarop aan deze 
voorwaardee zou worden getoetst. Zoals blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsont-
werp,, wordt hierbij met name gedacht aan het consumentenbelang. Dit belang speelde ook bij 
dee toetsing in het kader van de Wet A W 1935 een belangrijke rol. 

Err wordt uitgegaan van een ruime omschrijving van het begrip 'bedrijfsregeling', waarvan in 
artikell  2, derde lid, een drietal voorbeelden zijn opgenomen: 

-- Het verschuldigd zijn van een geldsom aan het orgaan; hierbij wordt bijvoorbeeld 
gedachtt aan het invoeren van een teeltheffing ter bevordering van de afzet van een 
bepaaldd product; 

-- De verplichting tot inlevering van een product; 
Dee verplichting tot betaling van de kosten van de uitvoering en het toezicht op de 
regeling. . 

Dee reden van het expliciteren van deze voorbeelden is dezelfde als de redenen die ten grond-
slagg hebben gelegen aan de wijziging van de Wet A W 1935 in 1939. 

Tenn aanzien van de looptijd van de overeenkomst is in artikel 4 een maximumtermijn van 3 
jaarr opgenomen met de mogelijkheid van verlenging op verzoek van het betrokken rechts-
persoonlijkheidd bezittend lichaam. Bij een verzoek om verlenging zal de Commissie van de 
Economischee Raad om advies moeten worden gevraagd. In het onderhavige wetsontwerp is 
ookk bepaald dat deze raad verplicht over alle verzoeken om advies gevraagd moet worden. 
Dezee verplichting stemt overeen met de praktijk van de Wet A W 1935. 

Eenn belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden in de sanctionering van het wetsontwerp. Bij 
dee totstandkoming van de Wet A W 1935 werd een vrij principieel standpunt ingenomen over 
dee sanctionering, hetgeen erin resulteerde dat ten aanzien van de a.v.v. volstaan kon worden 
mett een civielrechtelijke sanctie en ten aanzien van de o.v.v. daarenboven een strafrechtelijke 
sanctiee noodzakelijk was. In de toelichting van het onderhavige wetsontwerp wordt dit 
standpuntt min of meer afgedaan als 'uit een theoretisch standpunt' wellicht het meest juiste, 
maarr wordt ervoor gekozen om bij overtreding van de (on)verbindendverklaring een civiel-
rechtelijkee én een strafrechtelijke sanctie in te voeren. De belangrijkste redenen hiervoor 
warenn de kosten en lange duur van een civiele procedure, het grote aantal ondernemingen en 
dee geringe draagkracht van de betrokkenen.95 

944 Snijders 1960, p. 587. 
955 Bijl . Hand. II1938-1939,434, nr. 3, p. 7. 
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Dee taak van de Commissie van Toezicht op het terrein van het toezicht is gehandhaafd. Ten 
behoevee van het opsporen van overtredingen worden als opsporingsambtenaren aangewezen: 
dee Rijks- en gemeentepolitie en andere door de minister aangewezen ambtenaren. Aan het bij 
dee Wet A W 1935 gebruikte argument van het blootstellen van het bedrijfsleven aan een 
overmaatt van justitieel onderzoek wordt blijkbaar bij de landbouwbedrijven minder zwaar 
getild. . 

2.111 Kartelbesluit 

Inn november 1941 werd de Wet A W 1935 buiten werking gesteld door het Kartelbesluit. Dit 
besluitt is in 1943 gewijzigd en aangevuld.96 Hoewel dit besluit in de bezettingstijd niet is 
toegepast,, met uitzondering van de verplichting tot aanmelding van kartels, wordt hieraan 
tochh kort aandacht besteed. Dit hangt samen met het feit dat het besluit na de oorlog, met 
uitzonderingg van enkele minder belangrijke bepalingen tot de inwerkingtreding van de Wet 
economischee mededinging (1958) is blijven functioneren.97 De bespreking blijf t beperkt tot de 
belangrijkstee wijzigingen voor de (on)verbindendverklaring van ondernemersovereenkomsten. 

Inn het Kartelbesluit zijn de inhoudelijke en procedurele waarborgen in de regeling van de 
(on)verbindendverklaringg volledig komen te vervallen. 
Dee Secretaris-Generaal (na de oorlog weer: de Minister van Economische Zaken) kan 
bedrijfsregelingen,, eventueel onder het stellen van voorwaarden, algemeen verbindend 
verklarenn of onverbindend verklaren. Hij is hierbij niet meer gebonden aan het feit of een 
verzoekk is ingediend, noch is hij bij de beoordeling van een overeenkomst gebonden aan de 
voorwaardenn die in de Wet A W 1935 voorkwamen: voor de economische verhoudingen van 
overwegendee betekenis en algemeen belang. Zelfs kan hij autonoom algemeen verbindende 
bedrijfsregelingenn vaststellen: dwangkartels (artikel 4) en bestaande bedrijfsregelingen aan-
vullen,, wijzigen of gedeeltelijk onverbindend verklaren (artikel 6). 
Bijj  de uitoefening van deze bevoegdheden is hij bevoegd - maar niet verplicht - belangheb-
bendenn te horen. In dat geval is de betrokkene verplicht aan de oproeping gevolg te geven. De 
adviseringg door de Commissie van de Economische Raad is komen te vervallen. 

Dee bevoegdheden op het terrein van toezicht en handhaving zijn verregaand verruimd en vindt 
eenn accentverschuiving plaats van civielrechtelijke naar bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
handhaving.. Zo kan de Secretaris-Generaal alle inlichtingen, etc. verlangen welke hij in 
verbandd met de uitvoering van het besluit nodig oordeelt. Tevens kan hij personen of organen 
aanwijzen,, belast met de uitvoering en toezicht op de naleving van de maatregelen. De Com-
missiee van toezicht is komen te vervallen. Tenslotte kan hij bij de naleving van de maatre-
gelenn bestuursdwang toepassen, met invordering bij dwangbevel van de kosten daarvan. 
OpOp niet-nakoming van het besluit bestonden zowel civiele- als strafrechtelijke sancties: de 
strafsanctiee is gesteld op een hechtenis van maximaal eenjaar of een geldboete van maximaal 
ƒƒ 25.000,- met de mogelijkheid (bij opzet) van verdubbeling van deze sancties. 

Hett leveren van kritiek op dit stuk totalitaire wetgeving was toen en is thans nog volkomen 
terecht.988 Desondanks is deze wetgeving na de oorlog zonder noemenswaardige wijzigingen 
blijvenn functioneren tot 1958. Alleen werd in 1949 opnieuw de vaste commissie van de 
Economischee Raad als adviesinstantie benoemd. Later werd deze commissie vervangen door 

966 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1941,208; gewijzigd 1943,23. 
977 Mok 1998, p. 24-26 en Snijders 1960, p. 588-589. 
988 Maitland 1945, p. 51-54. 
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dee Commissie Bedrijfsregelingen. Een verklaring voor het laten voortbestaan van het Kartel-
besluitt kan gevonden worden in het feit dat het accent bij de toepassing van de wet sinds de 
oorlogg volledig is verlegd van het verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 
naarr het onverbindend verklaren van dergelijke overeenkomsten. Het Kartelbesluit bevatte 
daartoee blijkbaar een toereikend instrumentarium. 

2.122 Wet economische mededinging 

Aann de regeling van de a.v.v. en o.v.v. in de Wet economische mededinging (WEM) (Stb. 
1956,, 401) ligt dezelfde gedachtegang ten grondslag als aan de Wet A W 1935 en het 
Kartelbesluit.. Naast de mogelijkheid om nuttige mededingingsregelingen te ondersteunen via 
eenn a.v.v. blijf t de mogelijkheid bestaan om mededingingsregelingen wegens strijd met het 
algemeenn belang onverbindend te verklaren. Deze regeling van de a.v.v. en de o.v.v. is blijven 
bestaann tot de inwerkingtreding van de nieuwe Mededingingswet in 1998.100 

Dee toepassing van de regeling moet bezien worden in de economische situatie in die tijd. De 
economischee situatie na 1945 is echter totaal anders dan daarvoor. Voor de oorlog was er 
behoeftee aan samenwerking om een oplossing te bieden voor de desastreuze concurrentie 
tussenn ondernemers. De samenwerking kan ondersteund worden via de a.v.v. Na de oorlog is 
sprakee van een geheel andere economische situatie, waarbij juist concurrentiebeperkende 
afsprakenn via de o.v.v. doorbroken moesten kunnen worden. Na de oorlog is de toepassing 
vann de a.v.v. op de achtergrond geraakt. Aangezien de economische situatie kan veranderen 
enn de situatie per bedrijfstak verschilt, hecht de regering toch aan handhaving van het 
instrumentt van de a.v.v. 
Naastt bovengenoemde economische ontwikkeling is een tweetal ontwikkelingen van groot 
belangg voor de opzet en uitvoering van de regeling van de a.v.v. op basis van de WEM. In 
hoofdstukk 1.9 is al stilgestaan bij de relatie tussen de a.v.v. en de PBO. Ook tijdens de 
behandelingg van het wetsontwerp economische mededinging is ingegaan op de relatie met de 
Wett op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K22). Een raakvlak doet zich met 
namee voor tussen de verordenende bevoegdheid van een bedrijfslichaam op grond van deze 
wett en de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een mededingingsregeling. 
Inn de toelichting van het wetsontwerp wordt door de regering gesteld dat zij in ieder geval 
bevoegdd blijven (tot a.v.v.) zolang er geen publiekrechtelijke bedrijfsorganen bestaan of nog 
geenn verordenende bevoegdheid hebben. Naarmate de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
zichh verder zou ontwikkelen, zou de centrale overheid een steeds grotere terughoudendheid 
moetenn betrachten in haar bereidheid tot a.v.v.101 In de memorie van antwoord bij het 
wetsvoorstell  WEM werd zelfs gesteld: 'in beginsel niet tot algemeen verbindendverklaring te 
zullenn overgaan, alvorens te hebben nagegaan of niet een produkt-, hoofdbedrijf- of 
bedrijfschapp de betrokken materie kan regelen'.102 Om hiervan zeker te zijn is op grond van 
artikell  40, tweede lid, en het Besluit van 11 november 1958 (Stb. 490) bepaald dat 
beschikkingenn tot a.v.v. met kunnen worden genomen dan na overleg met de Minister van 
Binnenlandsee Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 

999 Mok 1998, p. 42 meldt dat onder de werking van het Kartelbesluit eenmaal een verzoek tot a.v.v. 
(remvloeistoffenconventie)) is ingediend en aan de Commissie bedrijfsregelingen is voorgelegd. Het verzoek is 
afgewezen. . 
1000 De tekst van de wettelijke regeling is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel A2. 
1011 Kamerstukken II, zitting 1953/54, 3295, nr. 3, p. 8. 
1022 Kamerstukken II, zitting 1953/54, 3295, nr. 7, p. 10. 
1033 Zie voor de totstandkoming van dit artikel: Snijders 1960, p. 591. 
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Eenn tweede ontwikkeling hangt nauw samen met het in het EG-Verdrag opgenomen verbods-
stelsell  op kartels en de ontwikkeling van een Europees mededingingsbeleid. Hierop zal uitge-
breidd in hoofdstuk 8 worden teruggekomen. 

2.12.11 Structuur  van de Wet economische mededinging 

Bijj  de regeling van de a.v.v. in de WEM heeft de Wet A W 1935 tot voorbeeld gestrekt, doch 
dee procedure is op enkele punten vereenvoudigd. Deze regeling is in hoofdzaak opgenomen in 
dee artikelen 6 -9 WEM. 
Inn artikel 1 is een omschrijving van een mededingingsregeling opgenomen. Deze omschrij-
ving:: 'een overeenkomst of burgerrechtelijk besluit, waarbij de economische mededinging 
tussenn ondernemers wordt geregeld', is veel ruimer dan de omschrijvingen van ondememers-
overeenkomstt in de Wet A W 1935 en van bedrijfsregeling in het Kartelbesluit. Artikel 1, 
ledenn 2 en 3, bieden de mogelijkheid om de reikwijdte van het begrip mededingingsregeling 
nogg uit te breiden. 
Inn artikel 7 is de bepaling van de Wet A W 1935 gehandhaafd, namelijk dat de minister van 
zijnn bevoegdheid slechts gebruik mag maken op verzoek van een of meer daarbij betrokken 
ondernemers.. Het initiatief tot het gebruik maken van de bevoegdheid tot verbindend-
verklaringg moet komen van de betrokken ondernemers. De in het Kartelbesluit voorkomende 
bevoegdheidd om autonoom bedrijfsregelingen vast te stellen is terecht niet overgenomen. 
Inn de wet is, anders dan in artikel 4 van de Wet A W 1935, niet voorzien in een bepaling, 
waarinn bij ministeriële regeling wordt aangegeven welke gegevens bij een verzoek moeten 
wordenn overgelegd. Verondersteld wordt echter dat dit dezelfde gegevens zijn als die welke 
bijj  de aanmelding van een mededingingsregeling op grond van artikel 2 van de wet moeten 
wordenn overgelegd.104 

OpOp grond van artikel 6 kunnen de ministers,105 indien naar hun oordeel het aantal of de 
gezamenlijkegezamenlijke omzet van de bij een mededingingsregeling betrokken ondernemers in een deel 
vann het bedrijfsleven dan wel in een beroepsgroep106 aanzienlijk groter is dan het aantal of de 
gezamenlijkee omzet van de overige ondernemers in dat deel, dan wel in die groep, en het 
belangg van bedoeld deel of bedoelde groep in overeenstemming met het algemeen belang 
zulkszulks vereist, die regeling voor alle ondernemers in dat deel van het bedrijfsleven of in die 
beroepsgroepp geheel of voor een gedeelte algemeen verbindend verklaren. 
Opp de gecursiveerde passages zal nader worden ingegaan. 
Dee woorden 'naar hun oordeel', die in 1939 via de wijziging van de Wet A W 1935 waren 
toegevoegd,, zijn in de WEM gehandhaafd. Hierdoor wordt een toetsing door de rechter aan de 
inn dit artikel genoemde voorwaarden bemoeilijkt. 
Bestondd bij de totstandkoming van de Wet A W 1935 nog verzet tegen het opnemen van een 
kwantitatievee norm als voorwaarde om tot verbindendverklaring over te gaan, in deze wet was 
eenn dergelijke norm al in het wetsontwerp opgenomen. Het blijf t evenwel een enigszins vage 
norm:: wanneer is immers sprake van 'aanzienlijk groter'? Uit de kamerstukken blijkt dat in 
hethet algemeen een ruime meerderheid van de betrokken ondernemers, zowel naar aantal als 
naarr gezamenlijke omzet, bij de regeling moet zijn betrokken. Dit roept weer de vraag op of 
dezee elementen cumulatief bedoeld zijn. De nota (pt. 27) van werkgeverszijde (d.d. 12 
februarii  1954) naar aanleiding van het wetsontwerp dringt hierop aan. Hoewel de regering een 

1044 Beschikking mededeling mededingingsregelingen; Stcrt. 1958,221. 
1055 Hiermee zijn blijkens artikel 1 bedoeld de Minister van Economische Zaken en de minister, wie de zaak mede 
aangaat. . 
1066 De woorden 'dan wel in een beroepsgroep', 'dan wel in die groep' en 'of bedoelde groep' zijn later in artikel 
66 toegevoegd met de wijziging van de WEM van 2 november 1994, Stb. 1994, 801. 
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cumulatiee wenselijk acht, wil zij de ruimte hebben om in uitzonderingsgevallen, zoals de 
vooroorlogsee praktijk heeft bewezen, een meerderheid naar aantal een voldoende grondslag 
voorr a.v.v. te achten.107 In een geval, waar een of twee ondernemers gezamenlijk de meerder-
heidd van de omzet in handen hebben, doch daarnaast een groot aantal kleine ondernemingen 
bestaat,, is anderzijds grote terughoudendheid bij de a.v.v. geboden. Beduchtheid voor een 
mogelijkk misbruik maken van de a.v.v. staat hierbij voorop. 
Duidelijkerr dan in de Wet A W 1935 geeft het criterium 'het belang van bedoeld deel of 
bedoeldee groep in het algemeen zulks vereist' aan dat alleen a.v.v. kan plaatsvinden, wanneer 
hett bedrijfstakbelang parallel loopt met het algemeen belang.109 

Dee in de Wet A W 1935 voorkomende bepaling dat telkens bij AMvB de voorwaarden 
moetenn worden vastgelegd die aan de a.v.v. worden gesteld, is komen te vervallen. Zoals 
blijk tt uit de toepassing van de Wet A W 1935, waren deze AMvB's vrijwel uniform en 
voorall  organisatorisch van aard. Tevens werden de voorwaarden door de betrokkenen zelf al 
inn het verzoek tot verbindendverklaring van de ondernemersovereenkomst opgenomen. In de 
praktijkk werd de AMvB dan ook beschouwd als een tijdrovende en overbodige complicatie 
vann de procedure. 

Voordatt tot verbindendverklaring wordt overgegaan, kan de Commissie economische 
mededingingmededinging om advies worden gevraagd. Deze commissie lijk t qua taak op de vaste 
Commissiee van de Economische Raad (uit de Wet A W 1935). Net als bij de Wet A W 1935 
iss hierbij sprake van een bevoegdheid, hoewel de toepassing van deze wet leert dat over elk 
verzoekk na een departementale toets advies van de commissie wordt gevraagd. Alleen over 
verzoekenn waarvan op voorhand vaststaat dat deze niet voor a.v.v. in aanmerking zouden 
komen,, wordt geen advies gevraagd.111 

Dee Commissie economische mededinging is op grond van de artikelen 28-32 van de wet als 
'vastt college van advies' ingesteld om de ministers over diverse maatregelen te adviseren. 
Anderss dan de Wet A W 1935 is de commissie geen onderdeel van de (Sociaal) Economische 
Raad,, maar een onafhankelijk adviescollege van de regering. De leden worden ook niet meer 
benoemdd door de minister op voordracht van diverse maatschappelijke groeperingen, maar 
directt benoemd op basis van (objectieve) deskundigheid. Hierbij wordt het wel van belang 
geachtt dat zij vertrouwen hebben bij het georganiseerde bedrijfsleven. Naast ten minste twaalf 
gewonee leden kunnen buitengewone leden worden benoemd voor bepaalde onderwerpen. 
Tenn aanzien van de a.v.v. is in artikel 7, tweede lid, voorgeschreven dat tegelijk met de 
adviesaanvraagg aan de Commissie, daarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Bij 
dezee publicatie wordt aangegeven waar en wanneer de mededingingsregeling voor een ieder 
kann worden ingezien en binnen welke termijn belanghebbenden zich schriftelijk tot de 
Commissiee kunnen wenden. 
Vervolgenss hoort de Commissie belanghebbenden die daarom hebben verzocht, in een 
openbaree zitting. Waarborg voor hen die oorspronkelijk niet gebonden zijn. Zij hoort verder 
hett bevoegde bedrijfslichaam of, bij afwezigheid daarvan, organisaties van ondernemers, 
werknemers,, e.d. De gang van zaken tijdens deze hoorzitting is verder uitgewerkt in het 
Besluitt werkwijze Commissie economische mededinging. 

1077 Kamerstukken II, zitting 1955/56, 3295, nr. 18, p. 14. 
1088 Kamerstukken II, zitting 1954/55,3295, nr. 7, p. 11 en 15. 
1099 Samkalden 1953, p. 647. 
1100 Kamerstukken II, zitting 1954/55, 3295, nr. 7, p. 6. 
1111 Kamerstukken II, zitting 1955/56,3295, nr. 18, p. 15 
1122 Stb. 1958, 489. 

68 8 



Algemeenn verbindend verklaren van ondememersovereenkomsten 

Dee adviezen van de Commissie bestaan uit drie delen: feitelijke bevindingen, waardering van 
dee feiten en aanbevelingen inzake te nemen maatregelen. De adviezen binden de regering niet; 
dee regering kan derhalve van de adviezen afwijken, hetgeen in de praktijk ook herhaaldelijk 
voorkomt.. 13 De adviezen van de Commissie zijn geheim. Bij openbaarheid zou spanning 
kunnenn optreden met noodzakelijke specifieke deskundigheid van de bedrijfstak. In 1994 is 
mett artikel 32a (Stb. 1994, 801) bepaald dat, zodra aan de Commissie advies is gevraagd het 
adviess voor een ieder ter inzage ligt en binnen 30 dagen na ontvangst van het advies dit advies 
(mett uitzondering van bedrijfs- en fabricagegegevens) ter inzage ligt. 

Dee looptijd van de mededingingsregeling is in artikel 6, tweede lid, bepaald op maximaal drie 
jaar.. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de noodzaak van de mededingingsregeling na verloop 
vann tijd opnieuw wordt bezien. Er is niet voorzien in een vereenvoudigde mogelijkheid van 
verlenging,, zoals deze was voorzien in artikel 4 van het wetsontwerp Landbouw-Bedrijfs-
regelingen.. Indien de betrokkenen derhalve een mededingingsregeling na afloop van de loop-
tijdd in al dan niet gewijzigde vorm willen voortzetten, zullen zij de normale procedure van 
totstandkomingg moeten doorlopen. 

Artikell  8 biedt de minister de mogelijkheid om van een algemeen verbindend verklaarde 
mededingingsregelingg generiek een vrijstelling en in incidentele gevallen op verzoek 
ontheffingg te verlenen. Deze mogelijkheid is gelijk aan de bevoegdheid in de Wet A W 1935, 
diee na de wijziging van de wet in 1939 de mogelijkheid bood zowel bij als na de verbin-
dendverklaringg bepaalde ondernemingen hiervan uit te sluiten. In het algemeen zal aan de 
ondernemingenn die zich vrijwilli g hebben verbonden bij de a.v.v. geen vrijstelling of 
ontheffingg worden verleend. Ook in de onderhavige wet kunnen aan de vrijstelling of onthef-
fingg voorschriften worden verbonden, die o.a. financiële verplichtingen kunnen inhouden. 
Verleendee ontheffingen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. Tegen een besluit omtrent 
dee ontheffing kan een belanghebbende op grond van artikel 33 beroep instellen bij het College 
vann Beroep voor het bedrijfsleven. 

Gedurendee de looptijd heeft de minister de bevoegdheid het besluit tot a.v.v. in te trekken. Dit 
kann afgeleid worden uit artikel 6, derde lid, van het oorspronkelijke wetsontwerp: Een besluit 
tott a.v.v. wordt, evenals een besluit tot intrekking, in de Nederlandse Staatscourant gepu-
bliceerd.. Deze zinsnede is met de invoering van de Awb (Stb. 1992, 422) komen te vervallen. 
Dee wijziging heeft echter betrekking op de publicatie van beschikkingen in de Staatscourant. 
Blijkbaarr wordt uit de bevoegdheid tot het a.v.v. verondersteld dat het besluit tevens kan 
wordenn ingetrokken. Praktisch is naar mijn weten van deze mogelijkheid nooit gebruik 
gemaakt. . 

Voorr het toezicht op de naleving zijn pas bij de wijziging van de WEM van 1994 (Stb. 1994, 
801)) toezichthoudende ambtenaren en bevoegdheden ingevoerd (artikelen 41 en 41a). Als 
zodanigg zijn aangewezen de Economische Controle Dienst en de Algemene Inspectie Dienst 
vann het ministerie van LNV. 
Tenn aanzien van de sanctie op niet-naleving van een algemeen verbindend verklaarde 
mededingingsregelingg is, naar analogie van artikel 2, derde lid, van de Wet A W 1935, 
volstaann met uitsluitend het civiele recht. Een dergelijke rechtsvordering van een ieder die bij 
dee naleving een redelijk belang heeft, wordt voldoende effectief geoordeeld. 

1133 Mok 1998, p. 87. 
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2.12.22 Toepassing van de Wet economische mededinging 

Overr de toepassing van de wet zijn de ministers verplicht (artikel 43) jaarlijks een verslag aan 
dee Staten-Generaal uit te brengen. Een soortgelijke bepaling kwam voor in artikel 14 van de 
Wett A W 1935, zij het dat in deze wet sprake was van een halfjaarlijkse verslagverplichting. 
Uitt de verslagen en uit de beschikkingen van de minister blijkt dat er onder het regime van de 
WEMM zeven verzoeken tot a.v.v. zijn ingediend. Hiervan zijn twee verzoeken weer ingetrok-
ken;; drie verzoeken hebben niet geleid tot a.v.v. en twee verzoeken zijn algemeen verbindend 
verklaard.114 4 

Watt betreft de duur van de procedures blijkt dat de a.v.v. van de minimumprijsregeling voor 
kristalsuikerr de eerste keer bijna AH jaar heeft geduurd. De verlenging van deze a.v.v. vindt 
steedss op een zodanig tijdstip plaats dat de a.v.v. net niet vervalt! De procedure met betrek-
kingg tot de a.v.v. voor het bakkersbedrij f verloopt betrekkelijk snel. Binnen een halfjaar is de 
gehelee procedure afgerond: indiening van het verzoek op 3 augustus 1983 en het besluit tot 
a.v.v.. op 13 januari 1984. Dit hangt zeer vermoedelijk samen met het aflopen van het Be-
drijj  fsvergunmngenbesluit mduslrieel broodbakkerijbedrijf op 14 januari 1984. 

a.. Minimumprij s kristalsuiker  aan consumenten 

Bijj  de opkomst van de supermarkten kwam het geregeld voor dat klanten bij de traditionele 
detailhandell  weggelokt werden door suiker soms ver beneden de kostprijs aan de klanten aan 
tee bieden. Voor brood en melk waren al minimumprijzen vastgesteld op grond van verorde-
ningenn van de betreffende produktschappen. De prijsonderbieding bij suiker werd aangemerkt 
alss een ernstige onordelijkheid in de concurrentieverhoudingen in de detailhandel in levens-
middelen.. De minimum consumentenprijs voor witte kristalsuiker werd vastgesteld op het 
niveauu van de inkoopprijs van de niet-geïntegreerde detailhandel, vermeerderd met de 
verschuldigdee omzetbelasting. Tevens mag de suiker niet in combinatie met andere producten 
off  als geschenk worden verstrekt. 
Dee minimumprijs is niet in de overeenkomst zelf of door de minister vastgesteld, maar wordt 
bepaaldd door de voorzitter van de Stichting Centraal Bureau Levensmiddelenbedrij f en mede-
gedeeldd in de Staatscourant. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid (ontheffing) dat 
eenn ondernemer die kan aantonen dat hij geïmporteerde suiker onder bepaalde voorwaarden 
goedkoperr op de markt kan brengen, dit prijsverschil in de consumentenprijs tot uitdrukking 
magg brengen.115 Hij moet dit aantonen aan een Commissie, bestaande uit vijf personen onder 
voorzitterschapp van een vertegenwoordiger van het ministerie van EZ. 
Opp overtreding van de overeenkomst is een direct opeisbare boete gesteld van ƒ 1000,-, 
verschuldigdd aan het CBL. 
Hett verzoek om advies aan de Commissie economische mededinging over het verzoek tot 
a.v.v.. van een minimumprijsregeling bij verkoop van kristalsuiker aan consumenten is op 25 
junii  1970 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 1970, 120). Het verzoek wordt ondersteund 
doorr circa 70 % van de qua omzet betrokken ondernemingen. Het valt op dat dit percentage 
bereiktt wordt door een optelling van de ondernemingen die de overeenkomst zijn aangegaan, 
enn een groot aantal ondernemingen die zich bij de overeenkomst heeft aangesloten. Het heeft 
nogg tot 1975 geduurd, voordat dit verzoek heeft geleid tot a.v.v. (Stcrt. 1975, 21) voor een 
periodee van drie jaar. Nadien is de a.v.v. verscheidene keren verlengd tot medio 1989. De 

1144 Door Schouten 1976, p. 64 wel gekarakteriseerd als witte raven in het naoorlogse kartelbeleid; Mok 1998, p. 
42-43. . 
1155 Deze mogelijkheid is opgenomen na overleg met de EG-Commissie. Zie ook Schouten 1976 p. 66 en Mok 
1998,, p. 117. 
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overeenkomstt heeft alleen betrekking op de minimiimprijsregeling en geldt zolang de a.v.v. 
vann kracht is. 

b.. Capaciteitsbeheersingsovereenkomst voor het bakkersbedrijf 

Evenalss de situatie in de dertiger jaren van de vorige eeuw wordt het bakkersbedrijf gecon-
fronteerdfronteerd met een structurele overcapaciteit. Sinds 1975 waren op grond van de Bedrijfs-
vergunningenwett 1954 elkaar opvolgende maatregelen genomen om de capaciteit in het 
industrieell  broodbakkerijbedrijf te beheersen. In 1984 zou dit besluit echter aflopen. Het 
verzoekk wordt ondersteund door circa 70 % van de qua aantal of gezamenlijke omzet 
betrokkenn bakkerijbedrij ven. Bij de verlenging van de overeenkomst eind 1985 is dit 
percentagee opgelopen tot 79 %. Hierbij wordt opgemerkt dat 'van het aantal in de sector 
werkzamee ondernemingen ongeveer 77 %, vertegenwoordigende circa 79 % van de omzet, te 
kennenn heeft gegeven voor a.v.v. van de mededingingsregeling te zijn*. Het is zodoende niet 
geheell  duidelijk welk percentage oorspronkelijk bij de mededingingsregeling was betrokken 
enn welk percentage door de a.v.v. zal worden gebonden. Hierdoor zouden problemen kunnen 
ontstaann bij het bepalen van het wettelijk vereiste criterium, namelijk dat de eerste groep 
'aanzienlijkk groter' moet zijn dan de tweede groep.116 

Dee overeenkomst maakt deel uit van een geheel aan maatregelen die gericht zijn op vermin-
deringg en beheersing van de capaciteit, zoals een uitkoopregeling, regeling van arbeidstijd en 
eenn minimum broodprijs. De overeenkomst is op 13 januari 1984 voor een periode van bijna 
tweee jaar algemeen verbindend verklaard (Stcrt. 1984, 10). Hierbij zijn de artikelen van de 
overeenkomstt die betrekking hebben op de boetes, contacten met de overheid en de nadere en 
slotbepalingenn uitgezonderd van de a.v.v. 
Bijj  de verlenging van de a.v.v. bleek dat de doelstellingen op het terrein van de capaciteits-
beheersingg in belangrijke mate waren gerealiseerd, maar dat met de totstandkoming van een 
doelmatigee handhaving van de regeling van de arbeidstijden nog enige tijd gemoeid zou zijn. 
Hoewell  een grote meerderheid van de Commissie adviseerde de a.v.v. om die reden - de 
handhavingg van de arbeidstijden is immers op grond van de Arbeidswet 1919 een taak van de 
Arbeidsinspectiee - niet te verlengen, is de overeenkomst één keer verlengd tot en met 31 
decemberr 1988. Het belangrijkste - misschien wat oneigenlijke - motief was dat het bij 
overtredingg van de arbeidstijdenregeling in verband met bepaalde kostenvoordelen en de eis 
tenn aanzien van de versheid die aan brood wordt gesteld, voor ondernemers aantrekkelijk kan 
zijnn hun technische capaciteit uit te breiden. 

Opp grond van de overeenkomst is het verboden bakcapaciteit tot stand te brengen of uit te 
breidenn of brood te bakken in een ploegenstelsel, behoudens een vergunning. Als bevoegd 
gezagg voor de verlening van deze vergunning wordt aangewezen een Raad van Beheer, 
bestaandee uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, die wel deskundig, maar onaf-
hankelijkk zijn. In de overeenkomst zijn verschillende voorwaarden opgenomen, waaraan de 
Raadd van Beheer bij de vergunningverlening is gebonden. Daarnaast is in de overeenkomst 
eenn informatieverplichting van de bakkers aan de Raad van Beheer opgenomen. Tenslotte is 
dee Stichting Herstructurering Broodbakkerij verplicht tenminste twee maal per jaar te rappor-
terenn aan de ministers en het productschap voor granen. 
Opp overtreding van deze verplichtingen is in de overeenkomst een uitgebreid boetestelsel 
opgenomenn met boetes, variërend van ƒ150,- tot ƒ5000,-, en de mogelijkheid van ontneming 
vann het behaalde voordeel. Tegen iedere beslissing staat in de overeenkomst beroep open op 

Mokk 1986, p. 16-17. 
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dee Raad van Beroep, bestaande uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, die voldoen 
aann de eisen van de artikelen 9b en 9d van de wet opgenomen waarborgen. 

2.133 Mededingingswet 

Inn de Mededingingswet (Stb. 1997, 242) is de mogelijkheid tot het algemeen verbindend 
verklarenn komen te vervallen. In de adviesaanvragen 17 over het wetsontwerp aan de SER en 
dee Commissie economische mededinging was nog de vraag gesteld of de wet in bepaalde 
gevallenn (bij de uitoefening van taken van algemeen economisch belang) niet in een dergelijke 
mogelijkheidd moest voorzien. 
Dee adviezen118 en vervolgens het wetsontwerp119 beantwoordden deze vraag negatief en wel 
omm de volgende redenen: 

-- De a.v.v. past niet in een mededingingsregime dat naar analogie van het EG-recht is 
gebaseerdd op een verbodsstelsel; 

-- Er is slechts sporadisch gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot a.v.v.; 
-- De a.v.v. van bijvoorbeeld convenanten moet in die gevallen waar dat nodig is, 

geschiedenn op basis van de betreffende sectorwetgeving met een betrokkenheid van de 
Ministerr van EZ; 

-- De EG-mededingingsregels kennen ook niet de mogelijkheid tot het algemeen 
verbindendd verklaren. 

Uitt het bovenstaande volgt naar mijn mening terecht dat de a.v.v. niet meer een juist 
instrumentt is in het kader van het mededingingsbeleid.120 Wel wordt expliciet opgemerkt dat, 
wanneerr het wenselijk wordt geacht de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten te 
behouden,, bijvoorbeeld op het terrein van het milieu, deze mogelijkheid moet worden 
gebaseerdd op de betreffende sectorwetgeving.121 De toepassing van deze bevoegdheid zal dan 
well  moeten voldoen aan de eisen op grond van de Mededingingswet. Hierbij zal een afweging 
dienenn plaats te vinden tussen de mededingingsbeperkingen die voortvloeien uit de a.v.v. van 
eenn overeenkomst en de doelstellingen op milieugebied die met de a.v.v. van de overeenkomst 
kunnenn worden verwezenlijkt.122 Hierop zal uitgebreid worden teruggekomen in de 
hoofdstukkenn 6 en 8. 

2.144 Samenvattende conclusies 

Dee eerste wettelijke regeling van de a.v.v., de a.v.v. van ondernemersovereenkomsten, was 
bedoeldd om samenwerking tussen ondernemers te ondersteunen. De wet kende tevens een 
regelingg met de mogelijkheid tot onverbindendverklaring (o.v.v.) van overeenkomsten. Bij 
eenn gebrek aan samenwerking zou het accent liggen op de a.v.v.; bij een teveel aan samen-
werkingg op de o.v.v. Vóór de Tweede Wereldoorlog was de economische situatie zodanig dat 
viaa de a.v.v. samenwerking tussen ondernemers moest worden ondersteund. Na de oorlog was 
dee economische situatie zodanig gunstig dat opgetreden moest worden tegen een te sterke 
samenwerkingg tussen ondernemers. Het accent bij de toepassing van de wet lag in die tijd dan 

1177 PG MW p. 52; Mok 1998, p. 323. 
1188 PG MW p. 74, 75 en 87; Mok 1998 p. 324. 
1199 Kamerstukken ü 1995/96,24 707, nr. 3, p. 28-29. 
1200 Zie ook Mortelmans 1996, p. 95. 
1211 Aldus Minister Wijers/EZ bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer; Handelingen II 
1996/97,, p. 4327. 
1222 Kamerstukken 11996/97, 24 707, nr. 232b, p. 21-22. 
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ookk op de o.v.v. Dit wordt gekarakteriseerd als een overgang van een pro-kartelwet (via een 
dwang-kartelwet)) naar een anti-kartelwet.123 

Dee toepassing van de wettelijke regeling van de a.v.v. moet gezien worden in relatie met het 
instrumentariumm in andere wetgeving. Bij de toepassing van de Wet A W 1935 wordt in een 
aantall  gevallen de voorkeur gegeven om van overheidswege op te treden op basis van speci-
fiekee wetgeving. In de vijftiger jaren biedt de Wet op dee publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
aann de betreffende organen bevoegdheden die in belangrijke mate overlappen met de 
bevoegdheidd tot het algemeen verbindend verklaren van onderaemersovereenkomsten. Tevens 
wordtt de a.v.v. van mededingingsregelingen in de loop van de vijftiger jaren steeds meer 
beïnvloedd door de ontwikkelingen op Europees niveau. In de toekomst wordt alleen nog een 
plaatss voor de a.v.v. gezien bij regelingen 'met een krachtige positieve algemeen-belang 
component'.. In dit verband wordt verwezen naar regelingen op het terrein van het milieu, de 
gezondheidszorgg of energie. 

Dee opzet en toepassing van de Wet A W 1935 en later van de mededingingswetgeving zijn in 
eenn groot aantal gevallen bepalend geweest voor de latere regelingen van de a,v.v. In deze 
wettelijkee regeling is een aantal waarborgen te vinden voor enerzijds het ondersteunen van 
zelfreguleringg door de betrokken ondernemers en anderzijds voor de rol van de overheid in 
hett kader van het borgen van het publiek belang. Deze elementen worden in het onderstaande 
samengevat. . 

VerzoekVerzoek Een essentieel onderdeel van de wettelijke regeling is dat het initiatief tot het 
indienenn van een verzoek tot a.v.v. alleen kan uitgaan van de betrokken ondernemers. 
Dee minister kan niet op eigen initiatief overgaan tot a.v.v. 

-- Bevoegdheid minister De bevoegdheid tot a.v.v. ligt in handen van de meest betrokken 
minister.. In de wet is een aantal waarborgen ter voorkoming van misbruik van zijn 
bevoegdheidd ingebouwd: voorwaarden bij AMvB, advies van Commissie van de 
Economischee Raad en een halfjaarlijkse verslagverplichting. 

-- Belangrijke meerderheid In de Wet A W 1935 zijn geen duidelijke kwantitatieve of 
kwalitatievee nonnen opgenomen die aangeven welk percentage van de ondernemers 
dee overeenkomst moet onderschrijven. Dit geeft de minister de nodige flexibiliteit bij 
dee beoordeling van de verzoeken. Uit de toepassing blijkt dat percentages tussen de 60 
%% en 70 % te worden gehanteerd. Hierbij wordt tevens gekeken naar het aantal en de 
omzett van de bedrijven. In de WEM wordt al het criterium 'aanzienlijk groter' 
gebruikt. . 
ToetsingscriteriaToetsingscriteria Het opnemen van toetsingscriteria waaraan de minister het verzoek 
moett beoordelen, is van groot belang voor een duidelijke motivering van de besluiten 
omm al dan niet tot a.v.v. over te gaan. Het criterium 'voor de economische 
verhoudingenn ...van overwegende betekenis' leidt met name tot een economische 
toetsingg van de gevolgen van de a.v.v. voor de bedrijfstak. Het criterium van het 
algemeenn belang krijgt met name invulling doordat daarbij gekeken wordt naar de 
gevolgenn voor andere bedrijven en de consumenten. 

-- Inspraak op verzoek tot a.v.v. In alle gevallen is voorzien in de mogelijkheid van 
inspraakk op het verzoek door derdebelanghebbenden, met name voor de niet-gebonden 
bedrijven.. Deze inspraak bestaat uit de publicatie van het verzoek in de Staatscourant, 
hethet horen van enkele specifieke groepen en een hoorzitting. Het horen en de 
organisatiee van de hoorzitting vinden plaats onder auspiciën van een Commissie van 
dee Economische Raad. 

1233 Van Oven 1954, p. 409-411. 
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-- Rechtskarakter en rechtsgevolgen Het besluit van de minister over de a.v.v. wordt tot 
hett publiekrecht gerekend. Door het besluit wordt de daaraan ten grondslag liggende 
overeenkomstt een verbintenis uit de wet. Ook de oorspronkelijke partijen bij de 
overeenkomstt kunnen gedurende de looptijd van de a.v.v. niet door wijziging van de 
overeenkomstt onder de werking van de a.v.v. uit. 

-- Looptijd Hoewel in de Wet A W 1935 alleen is gesteld dat de a.v.v. voor een 
bepaaldee termijn geschiedt en daarmee de ruimte geeft voor een looptijd van meerdere 
jaren,, vindt de a.v.v. in de meeste gevallen plaats met een looptijd van een jaar. 
Hieraann ligt de behoefte ten grondslag om de noodzaak van de a.v.v. regelmatig te 
bezien.. In het wetsontwerp Landbouw-Bedrijfsregelingen is voorzien in een ver-
lengingsmogelijkheid.. In de WEM is deze verlengingsmogelijkheid niet overgenomen. 
Dee maximumlooptijd is 3 jaar. Ook aan deze termijn ligt de gedachte ten grondslag dat 
naa een zekere tijd opnieuw moet worden bezien of de maatregel nog wel noodzakelijk 
is.. Bij de toepassing van de WEM vindt de a.v.v. of verlenging daarvan plaats met een 
looptijdd variërend van 1 - 3 jaar. De termijn hangt samen met de behoefte van de kant 
vann de minister om na die termijn opnieuw te bezien of continuering noodzakelijk is. 

-- Ontheffing/vrijstelling/intrekking De in de diverse wetten opgenomen mogelijkheden 
tott ontheffing of vrijstelling bieden een goede mogelijkheid om het instrument van de 
a.v.v.. in te praktijk te flexibiliseren. De mogelijkheid van intrekking geeft de minister 
dee bevoegdheid op te treden bij misbruik van de a.v.v. Van deze bevoegdheid is 
overigenss geen gebruik gemaakt. Noch in de Wet A W 1935, noch in de WEM is 
voorzienn in een procedure van totstandkoming van deze beschikkingen. 
ToezichtToezicht Het toezicht op de naleving van de a.v.v. van de overeenkomst is in zowel de 
Wett A W 1935 als de WEM overgelaten aan de bedrijfsgenoten of door hen in het 
levenn geroepen organen. De Commissie die op grond van de Wet A W 1935 (en het 
wetsontwerpp Landbouw-bedrijfsregelingen) speciaal met het oog op het toezicht was 
ingesteld,, heeft weinig effectief gefunctioneerd. Deze commissie is dan ook niet in de 
WEMM als zodanig overgenomen. 

-- Sancties Zowel in de Wet A W 1935 als in de WEM is gekozen voor een civiel-
rechtelijkee handhaving van de a.v.v. In beide gevallen blijkt een dergelijke handhaving 
voldoendee effectief. In een groot aantal overeenkomsten is een boetebeding 
opgenomen.. In het wetsontwerp Landbouw-bedrijfsregelingen was wel een straf-
rechtelijkee sanctiemogelijkheid opgenomen. 
UitvoeringUitvoering en handhaving van de overeenkomst Het valt op dat bij de uitvoering van 
dee Wet A W 1935 bijzonder veel aandacht wordt besteed aan hetgeen in de overeen-
komstt over de uitvoering en handhaving van de overeenkomst is geregeld. Verschil-
lendee waarborgen worden geëist voor de betrokkenheid van degenen die door de a.v.v. 
aann de overeenkomst worden gebonden, voor de toetreding van nieuwe partijen tot de 
marktt en de geheimhouding van de (financiële) bedrijfsgegevens. De bij de overeen-
komstt ingestelde organen krijgen binnen aangegeven kaders de bevoegdheid bepaalde 
zakenn verder uit te werken. Bij vele zaken is de Minister van Economische Zaken 
veelall  nauw betrokken. Bij de a.v.v. op grond van de WEM is hiervan in mindere mate 
sprake.. Wel is hierbij voorzien in een verslagverplichting aan de ministers. 

-- Financiële verplichtingen In de overeenkomst worden ook verplichtingen opgenomen 
voorr de financiering van de kosten die direct samenhangen met de uitvoering en 
handhavingg van de overeenkomst, zoals de bureaukosten. Door de a.v.v. wordt 
bewerkstelligdd dat ook degenen die door de a.v.v. aan de overeenkomst gebonden 
worden,, en degenen voor wie een vrijstelling of ontheffing geldt, gehouden zijn aan de 
uitvoeringg van de overeenkomst financieel bij te dragen. Voor alle duidelijkheid is dit 
inn een wijziging van de wet in 1939 expliciet in de wet opgenomen. 
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3.11 Algemeen 

Dee wettelijke regeling van het algemeen verbindend verklaren (a.v.v.) van een 
collectievee arbeidsovereenkomst (CAO) hangt nauw samen met de wettelijke regeling van de 
CAOO zelf. De oudste CAO stamt uit het einde van de 19e eeuw (1894). Een eerste summiere 
wettelijkee regeling van de CAO vindt plaats in 1907 in artikel 1637n van het Burgerlijk 
Wetboek.11 Na de aankondiging van zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke 
regelingg van de CAO in de Troonrede van 1918 heeft het nog tien jaar geduurd, voordat de 
civielrechtelijkee regeling van de CAO in het BW plaatsvindt. Bij de inwerkingtreding van de 
Wett op de collectieve arbeidsovereenkomst (verder te noemen: Wet CAO) op 1 september 
19288 vervalt artikel 1637n BW. In de periode tot 1927 is echter al veelvuldig gebruik gemaakt 
vann het instrument van de CAO, zodat de wettelijke regeling beschouwd wordt als min of 
meerr een codificatie van de bestaande praktijk met CAO's. 
Hett sluiten van een CAO heeft voordelen voor zowel werkgevers als werknemers.3 Als 
belangrijkstee hiervan worden genoemd het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers 
enn werknemers en het brengen van orde en rust op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Al 
spoedigg blijkt echter dat deze voordelen gemakkelijk door een kleine groep van met name 
werkgeverss gefrustreerd kunnen worden. Door uit de werkgeversorganisatie te stappen die 
partijj  is bij een CAO kunnen zij zich onttrekken aan de werking van de CAO. Dit leidt tot 
reactiess bij collega-werkgevers via een boycot of bij de werknemers via het posten bij de 
betreffendee werkgever of via een stelsel van verplicht lidmaatschap. 
Err gaan dan ook spoedig stemmen op om de totstandkoming van CAO's van overheidswege 
publiekrechtelijkk te ondersteunen door de mogelijkheid van a.v.v. van CAO's. In Nederland is 
dezee gedachte het eerst naar voren gebracht door Van Zanten in 1903. Hij deed, naar analogie 
vann Duitse regelgeving, de suggestie om te 'bepalen, dat een collectieve arbeidsovereenkomst, 
geslotenn door een zeker deel, bijvoorbeeld driekwart of vijfzesde van alle in het vak werkende 
patroonss en werklieden, voor het gehele vak geldt, zonder dat afwijking in voor de werkman 
ongunstigee zin hiervan geoorloofd is.'4 Kort daarop bepleit ook Meijers wettelijke regels voor 
dee uitbreiding van een CAO. Deze regels zouden betrekking moeten hebben op de vereisten 
aann de vereniging die een verzoek tot uitbreiding van de CAO doet, de wijze waarop advies 

11 Parlementaire behandeling aangenaaid in: Bles 1907. Zie ook Fernhout 1988, p. 125 en Van der Velde 2002. 
22 Wet van 24 december 1927, Stb. 1927,415; inwerkingtreding: Stb. 1928,19. 
33 Pas met de Wet van 14 november 1996, Stb 562, is het begrip 'arbeiders' gewijzigd in 'werknemers'. In dit 
hoofdstukk wordt in plaats van arbeiders gesproken over werknemers. Overigens herinner ik mij van de colleges 
vann prof. B.A. Sijes dat er veel voor te zeggen zou zijn om de betekenis van de begrippen werknemer en 
werkgeverr om te draaien. 
44 Van Zanten 1903, p. 503; Merkelbach 1909, p. 166 -178. Bij de parlementaire behandeling van artikel 1637n 
BWW hebben enkele kamerleden indertijd al de suggestie van Van Zanten overgenomen. 
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moett worden ingewonnen, uitzonderingen, de mogelijkheid van tussentijdse intrekking en 
voorschriftenn over de handhaving. Hij gaat uit van een publiekrechtelijke handhaving.5 

InIn 1911 brengt de Commissie Drucker een rapport uit over het functioneren van de Kamers 
vann Arbeid.6 Deze Kamers van Arbeid konden sinds 1897 worden ingesteld met als doel o.a. 
hett voorkomen en oplossen van geschillen over arbeidsregelingen. Uit de evaluatie van deze 
commissiee bleek een geringe belangstelling voor het instellen van een dergelijke kamer, 
omdatt de besluiten van de kamers geen bindende kracht hadden. Na een pleidooi voor het van 
overheidswegee stimuleren van CAO's, deed de Commissie de aanbeveling de mogelijkheid te 
creërenn tot het a.v.v. van CAO's. Als bijlage bij het rapport zijn de hoofdlijnen van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van CAO's geformuleerd, die later belangrijke punten van de 
wettelijkee regeling zullen blijken te zijn. 

Zoalss in hoofdstuk 1 is uiteengezet, vindt er na de Eerste Wereldoorlog veel discussie plaats 
overr de economische ordening in Nederland en de inrichting van de bedrijfsorganisatie. 
Hierbijj  wordt gesproken over een wettelijke regeling van CAO's, de mogelijke a.v.v. van een 
dergelijkee CAO of een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). In Duitsland is al in 1918 
enn in Oostenrijk in 1919 wetgeving tot stand gekomen die het mogelijk maakt CAO's 
algemeenn verbindend te verklaren. De opzet van de latere wetgeving in Nederland zal vele 
overeenkomstenn met deze wetgeving vertonen. 
Inn 1923 wordt de Hoge Raad van Arbeid advies gevraagd over enerzijds een wettelijke 
regelingg van de verbindendverklaring van CAO's en anderzijds een regeling van de PBO. Een 
grotee meerderheid van de Raad spreekt zich uit voor een wettelijke regeling van de verbin-
dendverklaringg van CAO's. Een meerderheid spreekt zich uit tegen het op dit moment 
wettelijkk regelen van de PBO.8 Wel pleit de Raad voor de instelling van bedrijfsraden. 
Geïnspireerdd door het advies van de Hoge Raad van Arbeid vraagt de Minister van Arbeid, 
Handell  en Nijverheid, de heer Aalberse, vervolgens in juni 1925 advies aan de Hoge Raad van 
Arbeidd over een voorontwerp van wet betreffende de algemeen verbindendverklaring van 
CAO'ss (voorontwerp Aalberse). In mei 1926 spreekt de Raad zich in meerderheid uit voor de 
mogelijkheidd van verbindendverklaring van CAO's.9 Enkele leden van de Commissie XII , die 
hett advies van de Raad heeft voorbereid, deden nog de suggestie om ook de mogelijkheid tot 
ongeldigverklaringg (= later onverbindendverklaring) van bepalingen van een CAO in het 
wetsvoorstell  op te nemen. Dit idee is ingegeven door de gedachte om in te kunnen grijpen bij 
eenn te hoge loonontwikkeling in die industrieën, die van nature of kunstmatig beschermd zijn 
tegenn concurrentie. Een grote meerderheid van de Commissie XII is echter tegen dit 
denkbeeld.. Zij vinden dat een dergelijke bepaling onuitvoerbaar is en thuishoort in een wet 
tegenn trusts en kartels. Ook buiten de Hoge Raad van Arbeid vindt een soms heftige discussie 
plaatss over het nut en de noodzaak van een wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's. 

55 Meijers 1905, p. 480. 
66 Rapport betreffende de werking der Wet op de Kamers van Arbeid en de in deze wet wenselijk gebleken 
wijzigingen;; uitgebracht aan de Vereniging van voorzitters en secretarissen van de Kamers van Arbeid door de 
Commissiee daartoe door de vereniging ingesteld, 1911 (Commissie onder voorzitterschap van H.L. Drucker en 
alss secretaris E.M. Meijers). 
77 Mok 1939, p. 31; Well 1926. 
88 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over vraagpunten betreffende bedrijfsorganisatie, 's-Gravenhage, 1923. 
99 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over het voorontwerp regelende de verbindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten,, 's-Gravenhage 28 mei 1926; Mok 1939, p. 21-22. 
100 Zie de discussie tussen de econoom Goudriaan en de jurist Van Zanten in Naamloze Vennootschap 15-08-
19244 en 15-09-1924, p. 198-203 en 273-275; Cort van der Linden 1923, zie ook Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 
42^7;; Mok 1939, p. 10-18. 
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Omdatt de argumenten pro en contra de a.v.v. van CAO's ook in latere jaren regelmatig 
terugkeren,, worden ze kort aangeduid. 
Alss belangrijkste argumenten voor a.v.v. worden genoemd:11 

-- Het bevorderen van arbeidsrust door de CAO te beschermen tegen loonconcurrentie 
vann buitenstaanders ('Schmutzkonkurrenz'). Wanneer men weet dat ook de 
concurrentenn aan dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten voldoen, zal de bereidheid om 
eenn CAO af te sluiten worden bevorderd. 

-- Het decentraal totstandkomen van regelingen omtrent arbeidsvoorwaarden verdient de 
voorkeurr boven door de overheid opgelegde wettelijke gebods- en verbodsbepalingen. 

-- Het schakelt het systeem van verplicht lidmaatschap uit als middel om de concurrentie 
vann ongeorganiseerden zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Alss belangrijkste argumenten tegen a.v.v. worden genoemd: 
-- Het ontnemen van de individuele contractsvrijheid; de rechten van een minderheid 

wordenn aangetast; a.v.v. komt erop neer dat 'de minderheid zich voor de meerderheid 
zall  moeten bukken'.12 

-- Verstarring van het economisch leven: onvoldoende aanpassing aan gewijzigde 
marktomstandigheden.. De uitschakeling van loon als concurrentiefactor leidt tot een te 
hoogg loon- en prijspeil en daarmee indirect ook tot nadeel voor de consumenten. 
Ookk ongeorganiseerden genieten mee van de verworvenheden van een CAO. 

Hett voorontwerp Aalberse en het advies van de Hoge Raad van Arbeid leiden echter 
voorlopigg niet tot het indienen van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Er wordt prioriteit 
gegevenn aan het wettelijk regelen van de bedrijfsraden in de Bedrijfsradenwet.13 Deze wet, die 
eenn voorloper is van wettelijke regeling van de PBO, zou niet erg succesvol blijken te zijn. 
Hett heeft tot 4 december 1936 geduurd voordat het wetsvoorstel betreffende het algemeen 
verbindendd en het onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's bij de Tweede Kamer 
werdd ingediend.14 Eén van de factoren die de indiening hebben bevorderd, is dat het principe 
vann de a.v.v. al was aanvaard bij de in het vorige hoofdstuk behandelde Wet A W 1935. De 
Wett op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's 
(verderr te noemen: Wet A W CAO) is op 25 mei 1937 vastgesteld, op 8 juni 1937 gepu-
bliceerd.. De wet is op 1 oktober 1937 in werking getreden.15 

Voorr de Tweede Wereldoorlog is de wet nog maar nauwelijks toegepast. In de Tweede 
Wereldoorlogg is de wet met ingang van 1 november 1942 buiten werking gesteld bij 
verordeningg van de Rijkscommissaris van 13 oktober 1942 (VB 1942, 114). Na de oorlog 
goldd het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Met dit besluit zijn enige wijzi-
gingenn in de Wet A W CAO aangebracht. Zo wordt voor de toepassing van de wet het 
Collegee van Rijksbemiddelaars in de plaats gesteld van de minister. Het College was verplicht 
adviess van de Stichting van de Arbeid in te winnen. De betekenis van de a.v.v. was beperkt, 
omdatt het College hetzij op verzoek, hetzij ambtshalve bindende loonregelingen kon vaststel-

111 Zie o.a. Bakels 2003, p. 246. 
122 Smissaert, geciteerd in Mok 1939, p. 8. In de MvA (Bijl . Hand. n 1936/37, 274, nr. 5, p. 16) is op dit bezwaar 
doorr de minister als volgt gereageerd: 'Kan bet ongewenst heten, dat een minderheid door een meerderheid tot 
ietss gedwongen wordt, nog ongewenster zal het in de regel zijn, wanneer het omgekeerde geschiedt.' 
133 Wet van 7 april 1933, Stb. 160. 
144 Zie voor de parlementaire behandeling: Van Peijpe 1985, met name hoofdstuk 4.3.2. 
155 Stb. 1937, 801; inwerkingtreding: Stb. 1937, 892. Parlementaire behandeling: Bijl . Hand. II1936/1937, 274, 
nrs.. 1-15, Hand.D 1936/1937 p. 1961-2004, Bijl . Hand. 11936/1937,274, Hand. 11936/1937 p. 617-627. 
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len.. Het instrument van de a.v.v. moet hierbij bezien worden in het licht van het loonbeleid 
sedertt de oorlog tot in de jaren tachtig.16 

Tott in de jaren tachtig heeft de a.v.v. zich in betrekkelijke politieke en maatschappelijke rust 
kunnenn ontwikkelen. Ook de dereguleringsdiscussie aan het begin van de tachtiger jaren is het 
instrumentt van de a.v.v. ongeschonden doorgekomen.17 Gaandeweg deed zich de ontwik-
kelingg voor dat CAO-partijen in de CAO over steeds meer zaken afspraken maakten, die in 
eenn wat verder verband kwamen met het in de wet opgenomen begrip arbeidsvoorwaarden. 
Hierbijj  kan worden gedacht aan afspraken op het terrein van de arbeidsvoorziening en op het 
terreinn van de sociale fondsen. De vraag was of deze bepalingen voor a.v.v. in aanmerking 
moestenn blijven komen. 
Ditt was voor de minister aanleiding om in 1987 advies te vragen aan de Stichting van de 
Arbeidd over het AW-beleid. De vraag was of verruiming van het AW-beleid wenselijk was 
enn waar de grenzen dan zouden moeten liggen. Tevens was de vraag of aanpassing van de wet 
noodzakelijkk is. Over de beantwoording van deze vragen bracht de Stichting van de Arbeid in 
oktoberr 1989 een (verdeeld) advies uit.18 De werkgevers (excl. KNOV) wilden nog geen 
keuzee maken, omdat zij een discussie in de Sociaal Economische Raad (SER) wilden. Zij zijn 
vann mening dat nadere criteria geformuleerd moeten worden die bij het ruimere AW-beleid 
moetenn worden gehanteerd. Het KNOV is voorstander van een zekere verruiming, maar is 
evenalss de werkgevers van mening dat hiertoe wetswijziging noodzakelijk is. De werknemers 
zijnn voorstander van een verdere verruiming van het AW-beleid en zijn van mening dat een 
wetswijzigingg niet zo noodzakelijk is. Zij zijn het ermee eens om op korte termijn aan de SER 
eenn advies te vragen. 

Opp 19 juli 1990 vraagt de minister advies aan de SER over het AW-beleid. Uit de 
adviesaanvraagg blijkt dat de minister een verruiming van het AW-beleid wenselijk acht en 
daartoee de wet wil wijzigen. Bij de verruiming wordt gedacht aan CAO-bepalingen die 
verbandd houden met arbeidsvoorziening, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, de arbeidsverhou-
dingen,, de arbeidsomstandigheden, scholing en toepassing van de CAO. Een grens wordt 
getrokkenn bij die CAO-bepalingen die uitsluitend in de bedrijfseconomische sfeer gelegen 
zijn.. Gedacht kan hierbij worden aan een sociaal fonds ter financiering van ontwikkeling van 
nieuwee technieken, nieuwe opzet van het productieproces of verbetering van de kwaliteit van 
hethet productieproces. Daarnaast kunnen afspraken over promotie van de bedrijfstak en 
algemeenn management niet voor a.v.v. in aanmerking komen. 
Vrijwell  tegelijkertijd is er ook buiten de SER een discussie ontbrand over het AW-beleid. 
Hierbijj  wordt niet alleen de verruiming van het AW-beleid, maar wordt het instrument van 
dee a.v.v. als zodanig ter discussie gesteld. De discussie heeft veel weg van een schoolstrijd 
tussenn aan de ene kant vooral economen, met name Bomhof, Zalm en Van der Ploeg en aan de 
anderee kant juristen, met name Broekema, Schmale en Siebesma en Van der Heijden.19 De 
gebruiktee argumenten vertonen veel gelijkenis met de indertijd gevoerde discussie bij de 

166 Zie uitgebreid Fase 1980. 
Inn het dereguleringsrapport is dit aldus geformuleerd: 'Gezien zijn betekenis voor de huidige maatschappelijke 

ordening,, de opvatting van werkgevers- en werknemersorganisaties en het belang van arbeidsrust, dient het 
instrumentt van het algemeen verbindend verklaren van cao's en de huidige toepassing ervan gehandhaafd te 
blijven.. Wat de uitvoering betreft heeft onlangs een gedachtewisseling met de stichting geleid tot afspraken die 
ertoee strekken de afhandeling van verzoeken zoveel mogelijk te bespoedigen; er is geen aanleiding daarop terug 
tee komen.' (Kamerstukken II1983/84, 17 931, ar. 24, p. 12-13). 
188 Stichting van de Arbeid, Advies inzake het beleid ten aanzien van het algemeen verbindend en het 
onverbindendd verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; oktober 1989; verder te noemen: 
STAR-adviess 1989. 
199 Bomhof 1990; Zalm 1990, 1991en 1992; Schmale/Siebesma 1991; Broekema 1992; Van der Heijden 1992. Er 
zijnn echter naderhand ook economen die vóór de a.v.v. pleiten: Freeman/Hartog/Teulings 1997. 
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totstandkomingg van de Wet CAO en de Wet A W CAO. Tevens blijkt dat de argumenten 
tegenn a.v.v. zich in feite richten tegen de effecten van de CAO op het loonbeleid. 

Uitt het in 1992 uitgebrachte advies van de SER20 blijkt dat er ook daar een grondige en 
principiëlee discussie over het instrument van de a.v.v. heeft plaatsgevonden. De SER acht 
echterr geen termen aanwezig om het instrument van de a.v.v. in ieder geval op dat moment 
tenn principale ter discussie te stellen. De SER constateert dat het AW-instrument in 
belangrijkee mate heeft bijgedragen aan een verbreding van het CAO-overleg met relatief veel 
aandachtt voor immateriële zaken als de kwaliteit van de arbeid, scholing en arbeidsmarkt-
zaken.. Verder bevordert de a.v.v. via voorkoming van 'liftersgedrag' een oriëntatie op 
gezamenlijkee (bedrijfstak)belangen en doelstellingen. De SER kan zich dan ook unaniem 
vindenn in het in de adviesaanvraag gedane voorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot 
a.v.v. . 
Well  heeft een klein deel van de raad kritiek op de huidige praktijk in het AW-beleid, waarbij 
geenn enkele inhoudelijke toets wordt toegepast op de financieel-economische inhoud van de 
CAO:: het 'automatisme' van de a.v.v. in de praktijk. Zij vinden dat het louter optreden als 
verlengstukk van sociale partners en het opleggen van hun afspraken aan derden zonder een 
beoordelingg van de financieel-economische inhoud ervan, de eigen verantwoordelijkheid van 
dee overheid miskent. Er zou niet tot a.v.v. moeten worden overgegaan, indien dat in strijd zou 
zijnn met belangrijke sociaal-economische doelstellingen van het regeringsbeleid. Zij wijzen 
eropp dat door de a.v.v. in een aantal sectoren een onnodig hoog loonkostenpeil bestaat, 
hetgeenn slecht is voor de werkgelegenheid met name bij startende en kleine ondernemingen. 
Tevenss vragen zij zich af of, gelet op het sedert 1937 tot stand gekomen omvangrijke 
wetgevingscomplexx van sociale verzekeringen en voorzieningen de decentrale totstandkoming 
vann arbeidsvoorwaarden niet aan betekenis heeft ingeboet. Het grootste deel van de raad 
beschouwtt een dergelijke overheidsinterventie evenwel als een indirecte centrale sturing van 
dee loonvorming en acht dit zeer ongewenst.21 

OpOp 23 november 1993 wordt de beleidsnota 'Algemeen verbindend verklaren van cao-
bepalingenn (AW)' 22 aan de Tweede Kamer aangeboden. De verwachting zou zijn dat deze 
notaa in het verlengde zou liggen met het aanvankelijke regeringsvoornemen en de daarover 
uitgebrachtee STAR-advies en het SER-advies. In de nota wordt echter door de toenmalige 
Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. de Vries, een andere koers ingezet en 
wordtt duidelijk de keuze gemaakt om het instrument van de a.v.v. te zien in het licht van het 
algemeenn regeringsbeleid, in dit geval de arbeidsparticipatie. Als a.v.v. de doelstelling van 
arbeidsparticipatiee in de weg zou staan, dient afschaffing c.q. modificering van de toepassing 
vann het instrument a.v.v. naar de mening van de minister overwogen te worden. 
Naa een inhoudelijke toetsing van de betekenis van a.v.v. op een vijftal actuele thema's -
loonkosten,, het onderste segment van de arbeidsmarkt, de loonstructuur, scholing en 
werkgelegenheidd en het bovenwettelijk traject bij ziekte en arbeidsongeschiktheid - komt de 
regeringg tot de algemene conclusie 'dat voor a.v.v. een omgekeerde bewijsvoering gewenst is: 
'a.v.v.. mits' in plaats van het huidige 'a.v.v. tenzij'. Als bezwaar van a.v.v. wordt met name 
gewezenn op het versterken van de traagheid van het aanpassingsvermogen van CAO's en het 
beperkenn van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Als voordeel van a.v.v. wordt 
genoemdd het totstandkomen van afspraken die zonder a.v.v. free rider gedrag van onder-

200 Sociaal Economische Raad, Advies inzake de algemeen-verbindendverklaring (aw), de toepassing daarvan en 
dee verruiming van de mogelijkheden tot aw; 16 oktober 1992; SER 1992/14; verder te noemen: SER-advies 
A WW 1992. Zie voor een bespreking van het advies: Rood 1992, p. 293-295. 
211 SER-advies A W 1992, p. 44-49. 
222 Kamerstukken n, vergaderjaar 1993/94, 23 532, nrs. 1-2. 
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nemingenn mogelijk zouden maken. Vervolgens worden in de nota verschillende mogelijk-
hedenn verkend voor het heroverwegen van het instrument van de a.v.v. Na een toetsing van 
verschillendee varianten op uitvoerbaarheid en verhouding met internationale verdragen gaat 
dee voorkeur uit naar een z.g. objectief-selectieve methode, waarbij alleen nog CAO-
bepalingenn over 'goede doelen'23 voor a.v.v. in aanmerking komen. Daarnaast zouden 
expliciett categorieën van bepalingen worden genoemd die niet meer voor a.v.v. in aanmerking 
zoudenn komen, zoals loon en loon gerelateerde bepalingen. 
Inn de Tweede Kamer worden van verschillende zijden vraagtekens bij de door de regering 
voorgestanee aanpak geplaatst.24 Hierbij wordt met name gewezen op de samenhang van de 
'goedee doelen' met de overige bepalingen van een CAO, de mogelijke consequenties hiervan 
voorr de bereidheid van CAO-partijen om een CAO af te sluiten en de gevolgen van het 
eventueell  niet meer afsluiten van CAO's voor de arbeidsrust. Desondanks volhardt de 
regeringg in het opstellen van een wetsvoorstel, waarin alleen de 'goede doelen' voor a.v.v. in 
aanmerkingg zouden komen, terwijl de a.v.v. van primaire arbeidsvoorwaarden (loon, arbeids-
duur,, e.d.) expliciet werd uitgesloten. Dit wetsvoorstel wordt op 9 maart 1994 voor advies 
gezondenn naar de Raad van State. De Raad heeft op 21 juli 1994 een advies uitgebracht dat, 
zoo blijkt uit de nadere notitie van de toenmalige Minister Melkert25 eind 1994, kort en kritisch 
was.. De Raad ziet grote risico's bij de voorgestelde afschaffing van het a.v.v. van primaire 
arbeidsvoorwaarden,, vooral in de sfeer van de arbeidsrust. Tevens is het de Raad niet 
duidelijkk waarom de voorgenomen beleidswijziging niet eerst met behulp van de bestaande 
wett gerealiseerd zou kunnen worden. 
Ditt advies is voor de regering aanleiding om op haar schreden terug te keren en de beoogde 
aanpassingg van het AW-beleid niet te realiseren via een wetswijziging, maar via 
beleidsregels.. In deze beleidsregels zou ook invulling gegeven worden aan de afspraak in het 
regeerakkoordd ten aanzien van a.v.v.26 Ondanks het voornemen deze beleidsregels op korte 
termijnn vast te stellen heeft het nog tot eind 1998 geduurd, voordat ze in de vorm van een 
toetsingskaderr zijn gepubliceerd. Uit het toetsingskader blijkt dat de regering het oor-
spronkelijkee beleidsvoornemen (a.v.v. beperken tot goede doelen) volledig heeft laten vallen. 
Hett lijk t erop, zoals Olbers27 in een kritische beschouwing van de nota uit 1993 opmerkt, dat 
dee minister (onder druk van het kabinet?) een verborgen agenda had en via de weg van het 
dreigenn met het gedeeltelijk afschaffen van de a.v.v. de CAO-partijen onder druk wilde zetten 
omm maatregelen te treffen om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te 
stimuleren. . 

Onderr 'goede doelen' worden verstaan: afspraken met betrekking tot: a) het realiseren van 
scholingsmogelijkheden;; b) instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid; c) inschakeling van 
bijzonderee categorieën van werknemers of werkzoekenden; d) procedures in geval van arbeidsconflicten c.q. ter 
voorkomingg van arbeidsconflicten; e) invulling van in wetgeving neergelegde algemeen geformuleerde normen 
zoalss met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid bedoeld in de 
Arbeidsomstandighedenwet,, dan wel normen, waarvan afwijking bij collectieve regeling is toegestaan; f) 
financieringg van de onder a, b, c, d en e genoemde afspraken (Kamerstukken II1994/95,23 532, nr. 4, p. 2). 
244 Verslag mondeling overleg op 8 februari 1994 (Kamerstukken II1993/94,23 532, nr. 3). 
255 Notitie 'Beleidsregels voor de algemeen verbindend verklaring' (Kamerstukken n 1994/95,23 532, nr. 4); 
Handelingenn n 1994/95, p. 2078-2079. 

Regeerakkoordd van kabinet Kok I: 'Het scheppen van meer banen in het segment tussen het wettelijk 
minimumloonn en de laagste cao-schalen. Dit zal worden bevorderd door het niet langer algemeen verbindend 
verklarenn van cao's op dit onderdeel en het creëren van eenvoudige functies in de markt- en collectieve sector, 
onderr meer door taakafsplitsing' geciteerd in beleidsnotitie; Kamerstukken II 1994/95, 23 532, nr. 4, p. 4-5. 
277 Olbers 1994. 
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Hett instrument van de a.v.v. van CAO's staat geregeld in de politiek ter discussie vanwege 
dee veronderstelde effecten op de loonvorming en het marktverstorende effect op de 
arbeidsvoorwaarden.299 Onlangs is (wederom30) uitgebreid onderzoek verricht naar de effecti-
viteitt van het CAO- en AW-instrument.31 Uit dit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen 
zijnn dat zich dergelijke negatieve effecten voordoen in een mate dat zij de positieve effecten 
overschaduwen.. Desondanks blijf t er kritisch gekeken worden naar de a.v.v., terwijl de 
(mogelijk)) negatieve effecten naar mijn mening niet zozeer uit de a.v.v., maar uit de CAO 
voortvloeien.. Aangezien het Kabinet en de Kamer geen directe invloed kunnen of willen 
uitoefenenn op dit van oudsher functionerende overlegkader tussen werknemers en werkgevers, 
wordtt de a.v.v. aangegrepen om invloed hierop uit te oefenen. 

Inn het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II van mei 2003 is (wederom) de 
volgendee passage opgenomen: 

'Hett algemeen verbindend verklaren van CAO's wordt niet ter discussie gesteld, ervan 
uitgaandee dat de sociale partners de verantwoordelijkheid nemen om in de Stichting 
vann de Arbeid goede afspraken te maken en deze na te komen.' 

Aangezienn er in november 2003 inderdaad in de Stichting van de Arbeid een akkoord over de 
loonontwikkelingg is bereikt, ziet het ernaar uit dat de a.v.v. van CAO's de komende jaren niet 
terr discussie zal worden gesteld. Toch is het te verwachten dat het politieke debat over de 
a.v.v.. periodiek zal oplaaien. 

3.22 Structuur  van de Wet A W CAO 

Dee structuur van de Wet A W CAO32 vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de Wet 
A WW 1935. Erg verbazingwekkend is dit niet, omdat de wetten korte tijd na elkaar tot stand 
zijnn gekomen. Bij de analyse van de structuur zal daarom dezelfde volgorde worden 
aangehouden.. Een belangrijk verschil is echter dat de overeenkomst die ten grondslag ligt aan 
dee a.v.v., zelf al een wettelijke basis en rechtsgevolgen heeft. De Wet A W CAO is hierop 
slechtss ondersteunend bedoeld. Om de opzet van deze wet te doorgronden zal daarom in 
paragraaff  3.2.1 wat langer bij een aantal aspecten van de Wet op de collectieve arbeids-
overeenkomstt (Wet CAO) worden stilgestaan. Vanaf paragraaf 3.2.2 zal het accent vooral 
liggenn op de Wet A W CAO. 

Bijj  de uitvoering van de wet speelt sinds 1999 het Toetsingskader Algemeen Verbindend 
Verklaringg CAO-bepalingen (verder te noemen: Toetsingskader)33 een belangrijke rol. Het 
toetsingskaderr geeft het een helder inzicht in de wijze waarop de toetsing van het verzoek 

288 Laatstelijk tijdens een Algemeen Overleg over de representativiteit van de sociale partners en over fondsen-
cao's:: Wilders (WD):'Niet de cao's zelf, maar het monopolistische aw-systeem stuit hem tegen de borst.*; 
Bakkerr (D66): 'het zou effectiever zijn om het algemeen verbindend verklaren eens tegen het licht te houden.' 
Kamerstukkenn ü 2001/02,28 000 XV, nr. 10. 
299 Soortgelijke geluiden zijn periodiek te horen van de zijde van de werkgevers. VNO-NCW voorzitter Schraven 
inn NRC Handelsblad d.d. 29 september 2002:'Maar de maatregel om een CAO algemeen verbindend te verklaren 
iss ontstaan in een andere tijd. Toen bracht die rust in de arbeidsverhoudingen.. ..De A W heeft haar langste tijd 
gehad.' ' 
300 Freeman/Hartog/Teulings 1997 hadden in het midden van de negentiger jaren al onderzoek gedaan naar de 
looneffectenn van de a.v.v. 
31Rojer2002. . 
322 De tekst van de wettelijke regeling is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel B. 
333 Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring van CAO-bepaüngen, Stort. 15 december 1998, nr. 240; 
gewijzigd:: Stort. 7 september 2001, nr. 173 en Stort. 19 juni 2002, nr. 114. Zie overr het toetsingskader Peters-van 
Rijnn 1999, Van Amersfoort 1999 en Van Drongelen/Van Rijs 2002. 
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doorr de minister plaatsvindt, de daarbij te volgen procedure en welke CAO-bepalingen wel of 
niett voor a.v.v. in aanmerking komen. Het beoogt ook de wederzijdse verantwoordelijkheden 
tussenn overheid en CAO-partijen duidelijker te scheiden. Blijkbaar waren deze in de praktijk 
watt door elkaar gaan lopen. Hoewel een standpunt over een groot aantal onderwerpen reeds 
uitt eerdere beleidsstukken en jurisprudentie bekend was, geeft het Toetsingskader een 
samenhangendd beeld van de 'randen van het speelveld', waarbinnen het collectief arbeids-
overeenkomstenrechtt gestalte kan krijgen. 
Tegelijkertijdd met het toetsingskader is het Besluit aanmelding van CAO's en het aanvragen 
vann a.v.v. (verder te noemen: Besluit verzoek a.v.v.)34 gepubliceerd. In dit besluit is aange-
gevenn op welke wijze een aanmelding van een CAO en een verzoek tot a.v.v. van een CAO 
moett plaatsvinden en welke gegevens daarbij moeten worden overgelegd. In het onderstaande 
zall  uitgebreid aan deze stukken worden gerefereerd. 

Bijj  het indienen van een verzoek zijn de volgende onderwerpen van belang: 
-- Er moet een CAO zijn afgesloten; 

Err moet een verzoek tot a.v.v. worden ingediend; 
-- De CAO moet reeds voor een belangrijke meerderheid in de bedrijfstak gelden. 

3.2.11 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

Aann de a.v.v. moet een geldige CAO ten grondslag liggen. Onder een CAO verstaat artikel 1 
vann de Wet CAO de (schriftelijke) 'overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers 
off  een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer 
verenigingenn met rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend 
wordenn geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen'. Niet alle 
soortenn van CAO's komen voor a.v.v. in aanmerking. Op grond van artikel 2, eerste lid, Wet 
A WW CAO komen alleen die CAO's voor a.v.v. in aanmerking 'die in het gehele land of in 
eenn gedeelte van het land voor een - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van de in een 
bedrijff  werkzame personen gelden'. Het gaat hierbij alleen om regionaal of landelijk 
werkendee CAO's, in de meeste gevallen om bedrijfstak-CAO's. 
Tevenss is in artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO bepaald dat de minister 'bepalingen van een 
collectievee arbeidsovereenkomst' algemeen verbindend kan verklaren. Dit betekent dat de 
ministerr niet verplicht is een CAO in zijn geheel algemeen verbindend te verklaren, maar zich 
kann beperken tot bepaalde onderdelen daarvan. Hierop zal in paragraaf 3.4.1 worden 
teruggekomen. . 

Dee Wet CAO regelt een aantal onderwerpen van de CAO, die van grote invloed zijn op de 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van CAO's. De belangrijkste hiervan hebben betrekking op 
dee partijen bij de overeenkomst, het begrip arbeidsvoorwaarden, de rechtsgevolgen van een 
CAO,, de looptijd en de handhaving. 
Alss partijen bij een CAO kunnen van werkgeverszijde optreden een individuele werkgever, 
eenn groep van individuele werkgevers of een vereniging van werkgevers en van werknemers-
zijdee alleen een vereniging van werknemers. Bij de werknemers wordt derhalve bij voorbaat 
uitgegaann van een zekere organisatiegraad van de werknemers in vakbonden. Op deze wijze 
wordtt bewerkstelligd dat de vakbonden als een gelijkwaardige onderhandelingspartij een 

344 Stort. 15 december 1998, nr. 240; gewijzigd: Stort. 25 oktober 2001, nr. 207. 
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CAOO kunnen afsluiten.35 Een vereniging van werkgevers of werknemers is slechts bevoegd 
tott het afsluiten van een CAO, wanneer de statuten van de vereniging deze bevoegdheid met 
namee noemen (artikel 2 Wet CAO). Wanneer een CAO eenmaal is gesloten, kunnen de leden 
vann een vereniging zich niet door het opzeggen van hun lidmaatschap of door ontbinding van 
dee vereniging aan de werking van de CAO onttrekken (artikelen 10 en 11 Wet CAO). 

Dee bepalingen in een CAO moeten volgens de formulering van artikel 1 Wet CAO 
'voornamelijkk of uitsluitend' betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie 
moett hierbij gedacht worden aan de eigenlijke (primaire) arbeidsvoorwaarden over loon, 
arbeidsduur,, overwerk, vakantie, uitbetaling bij ziekte of wijze van beëindiging van de dienst-
betrekking.. Door het gebruik van het bijwoord 'voornamelijk' heeft de wetgever echter de 
ruimtee willen laten voor een verdere ontwikkeling van de CAO Bij deze vemiirning is in 
eerstee instantie gedacht aan bepalingen in een CAO, die direct samenhangen met de primaire 
arbeidsvoorwaarden,, zoals bepalingen over de personeelsverhouding (man/vrouw), het te-
werkstellenn van jeugdige krachten of het leerlingwezen. In de loop der jaren is het aantal 
onderwerpenn waaromtrent in de CAO afspraken gemaakt kunnen worden, zodanig verruimd 
datt Fase3 de woorden 'voornamelijk of uitsluitend' beschouwt als een goedbedoelde, maar 
misluktee poging van de wetgever de definitie van de CAO niet te star te maken. 
Inn de al behandelde adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid uit 1987 spreekt de 
ministerr van een CAO als 'een geheel van de contractuele bedingen die betrekking hebben of 
verbandd houden met arbeidsverhoudingen'.37 De Stichting van de Arbeid kan niet tot een 
eensluidendd advies komen.38 De Sociaal Economische Raad kan zich unaniem vinden in het 
voorstell  om te komen tot een vernuming van het AW-beleid, dat erop neerkomt dat in de 
toekomstt voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen niet alleen CAO-bepalingen die 'betrek-
kingg hebben op c.q. in voldoende mate samenhangen met de arbeidsvoorwaarden', maar ook 
CAO-afsprakenn 'buiten de directe arbeidsvoorwaardensfeer die echter wel verband houden 
mett de arbeid als produktiefactor, en voorts een collectief bedrijfstakbelang beogen te 
dienen'.399 In de literatuur40 wordt een nog ruimere opvatting voorgestaan over de onder-
werpenn die bij CAO kunnen worden geregeld: zij moeten liggen op het terrein waarop 
werkgevers-- en werknemersorganisaties in het kader van hun belangenbehartigende taak met 
elkaarr onderhandelen en afspraken maken. 
Tenn aanzien van de a.v.v. van arbeidsvoorwaarden wordt in het Toetsingskader (par. 4.2), 
uitgaandee van het feit dat het begrip arbeidsvoorwaarden in de Wet CAO een brede strekking 
heeftt en niet limitatief is afgegrensd, opgemerkt dat CAO-bepalingen die verband houden met 
arbeidsvoorziening,, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandig-
heden,, scholing en toepassing van de CAO voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen. De 
enigee beperking is dat deze bepalingen wel primair verband houden met arbeid. Als 
bepalingenn die geen of onvoldoende verband houden met de arbeid worden in het Toetsings-
kaderr (par. 4.3, onder 6) bijvoorbeeld genoemd de ontwikkeling van nieuwe technieken, be-
drijfseconomischee ontwikkeling, kwaliteit van het product of de promotie van de branche. 

355 Gelet op het steeds geringer worden van het lidmaatschap van een vakbond is het vraagstuk van de 
representativiteitt van de vakbonden steeds problematischer aan het worden. Ik verwijs naar Fase 1980, p. 180-
194;; 1982, p. 27-30 en 83-88 en 2002, p. 129-130 en de daar genoemdee literatuur. 
366 Fase 1987, p. 682. 
377 Adviesaanvraag (p. 4) aan de Stichting van de Arbeid d.d. 23 juni 1987; gepubliceerd als bijlage 1 bij het 
STAR-adviess 1989. 
3SS STAR-advies 1989, p. 26-32. 
399 SER-advies A W 1992, p. 55. 
400 Fase 1982, p. 23; Hekkelman in een uitgebreide noot onder HR 19 maart 1976; AA 1978, p. 295-304. 
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Uitt deze opsomming blijkt dat het aantal onderwerpen dat voor a.v.v. in aanmerking komt, 
ruimm is, maar niet onbegrensd. De beperkingen zijn deels in de wet zelf aangebracht (zie 
bijvoorbeeldd ook artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO), deels bij de uitvoering van de wet, 
zoalss blijkt uit het Toetsingskader. Aan het aanbrengen van deze begrenzingen ligt de 
gedachtee ten grondslag dat niet alle afspraken die partijen in het kader van de CAO met elkaar 
overeenkomen,, via a.v.v. aan derden kunnen worden opgelegd. In verschillende paragrafen 
zall  hierop worden teruggekomen. Tevens betekent het onderscheid tussen de verschillende 
soortenn van bepalingen die wel of niet voor a.v.v. in aanmerking komen dat, in tegenstelling 
tott de praktijk van de Wet A W 1935, veelal niet gehele CAO's algemeen verbindend zullen 
wordenn verklaard, maar een aantal bepalingen daarvan.41 

Inn een CAO kunnen verschillende soorten bepalingen worden opgenomen. Ook al kan het 
onderscheidd tussen de verschillende categorieën van bepalingen niet altijd even scherp 
gemaaktt worden, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen:42 

Obligatoiree bepalingen: bepalingen die rechten en plichten tussen CAO-partijen onderling vastleggen, 
zoalss boetebedingen voor het geval dat één van de organisaties haar verplichtingen niet nakomt of het 
afzienn van een staking of uitsluiting ('vredesplicht'); 
Horizontalee of normatieve bepalingen: bepalingen die rechten en plichten van individuele werkgevers 
enn werknemers ten opzichte van elkaar vastleggen, zoals loon, vakantiegeld, etc.; 
Diagonalee bepalingen: overige bepalingen die in het algemeen verplichtingen leggen op individuele 
ledenn van CAO-partijen jegens CAO-partijen of andere collectieve organen, zoals de 
werkgeversbijdragee aan een fonds. 

Hett onderscheid is van belang, omdat niet al deze bepalingen voor a.v.v. in aanmerking 
komen.. Uit artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO, met name de woorden 'verbindend voor alle 
werkgeverss en werknemers ten aanzien van arbeidsovereenkomsten', volgt dat de obligatoire 
bepalingenn naar hun aard niet voor a.v.v. in aanmerking komen (zie ook Toetsingskader par. 
4.3).. De horizontale of normatieve bepalingen die direct doorwerken in individuele 
arbeidsovereenkomsten,, komen bij uitstek voor a.v.v. in aanmerking. In de memorie van 
toelichtingg wordt echter de ruimte gelaten voor a.v.v. van ook die bepalingen die buiten de 
eigenlijkee arbeidsvoorwaarden vallen en toch van grote invloed zijn op de onderlinge 
concurrentieverhoudingen.. Algemeen wordt aangenomen dat ook diagonale bepalingen voor 
a.v.v.. in aanmerking komen. 
Verderr is, hoewel dit niet zozeer relevant is voor de a.v.v. van een CAO, voor de mogelijkheid 
vann afwijking van de CAO in een individuele arbeidsovereenkomst de formulering van de be-
palingenn in de CAO van belang. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen standaard-, 
minimum-- of maximumbepalingen. Van standaardbepalingen mag in individuele arbeids-
overeenkomstenn niet worden afgeweken; van minimumbepalingen mag alleen in gunstiger zin 
voorr de werknemer worden afgeweken en van maximumbepalingen mag alleen naar beneden 
wordenn afgeweken. 

Dee rechtsgevolgen van een CAO zijn geregeld in de artikelen 12-14 Wet CAO. Een vrijwel 
identiekee formulering als de artikelen 12 en 13 is terug te vinden in artikel 3, eerste en derde 
lid,, Wet A W CAO. Na het sluiten van een CAO is voor degenen die een CAO hebben 

11 Olbers 1980, p. 312. Er zijn overigens voorbeelden van CAO's die alleen betrekking hebben op fondsen, die 
well  in hun geheel algemeen verbindend worden verklaard. 
422 Fase 1982, p. 26; Schutte 1998, p. 61-63; Jacobs 2003, p. 106-109. 
4343 Bijl . Hand. II 1936/37, 274, nr. 3, p. 4. 
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afgesloten,, elk beding in een arbeidsovereenkomst dat daarmee strijdig is, van rechtswege 
nietigg en treedt de betreffende bepaling van de CAO daarvoor in de plaats. Bij gebreke aan 
dergelijkee bepalingen in een arbeidsovereenkomst treden de bepalingen van de CAO daarvoor 
inn de plaats. In feite vindt bij werkgevers die partij zijn bij een CAO en de bij hen in dienst 
zijndee werknemers de doorbreking van het arbeidsovereenkomstenrecht dan ook al plaats op 
grondd van de Wet CAO en niet op grond van de Wet A W CAO. Voor deze werkgevers en 
werknemerss (de z.g. gebonden werkgevers en werknemers) heeft de CAO een volstrekt 
normerendee werking. De individuele arbeidsovereenkomst wordt geheel gemodelleerd naar de 
normenn van de CAO: 'Zij reduceert de individuele arbeidsovereenkomst tot een entree-
biljet'.44 4 

Apartee vermelding verdient artikel 14 Wet CAO.45 Op grond van dit artikel is de werkgever 
diee door de CAO is gebonden, verplicht om de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook 
naa te komen bij arbeidsovereenkomsten met werknemers die niet door de CAO zijn gebonden. 
Ditt artikel beoogt te voorkomen dat een gebonden werkgever het effect van de CAO kan 
ondermijnenn door het sluiten van arbeidsovereenkomsten met niet-gebonden werknemers die 
vann de CAO afwijken. Ook zonder a.v.v. is de werkgever dus verplicht de bepalingen van de 
CAOO door te laten werken in de contracten met niet-gebonden werknemers. Met deze 
bepalingg in de Wet CAO wordt ten aanzien van niet-gebonden werknemers derhalve al min of 
meerr hetzelfde effect bereikt als met de Wet A W CAO. Op deze wijze gemeten de niet-
gebondenn werknemers wel van de lusten van het onderhandelingsresultaat van de gebonden 
werknemers,, maar dragen zij niet bij aan de lasten, zoals lidmaatschapskosten van een 
vakbond. . 

Tenn aanzien van de looptijd van de a.v.v. is de Wet A W CAO volgend op hetgeen in een 
CAOO is afgesproken. Dit komt tot uiting in artikel 2, tweede lid, van de Wet A W CAO, 
waarinn is bepaald dat het tijdstip, waarop de werking van de a.v.v. eindigt, niet later kan 
wordenn gesteld dan het vroegste tijdstipp waarop de CAO zou kunnen eindigen. 

OpOp niet-naleving van de CAO kent de Wet CAO alleen een civielrechtelijke handhaving. De 
verenigingenn die partij zijn bij een CAO - en dus niet de artikel 14-werknemers - hebben op 
grondd van de artikelen 15-16 Wet CAO de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen, 
waarbijj  ook andere schade dan vermogensschade gevorderd kan worden. Deze civiel-
rechtelijkee mogelijkheid is terug te vinden in artikel 3, vierde lid, Wet A W CAO. Ook bij 
niet-nalevingg van de Wet A W CAO wordt uitgegaan van civielrechtelijke handhaving (zie 
verderr par. 3.8). 

Concluderendd kan worden gesteld dat uit deze bepalingen duidelijk het primaat van de Wet 
CAOO en het ondersteunend karakter van de Wet A W CAO blijkt. 

3.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

Dee minister kan alleen van de in artikel 2 Wet A W CAO neergelegde bevoegdheid tot a.v.v. 
gebruikk maken op verzoek. Hieruit komt, evenals bij de Wet A W 1935, duidelijk naar voren 

444 Citaat Gerbrandy in Mok 1939, p. 39. 
455 Zie uitgebreider Fase 1980, p. 19-21; Asser/de Leede 1994, p. 327; Jacobs 2003, p. 92-95. 
466 Grapperhaus 2002, p. 184, noemt dit de paradox die aan artikel 14 ten grondslag ligt. De huidige formulering 
stimuleertt ook niet om lid te worden van een vakbond, hetgeen doorwerkt in de representativiteit van de 
vakbond.. Hij stelt daarom voor artikel 14 in die zin te wijzigen, dat enerzijds de werknemersorganisaties 
tenminstee een bepaalde vertegenwoordigingsgraad moeten hebben, anderzijds de rechten en plichten uit een 
CAOO voor alle werknemers gelijk zijn. 
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datdat de minister niet ambtshalve tot a.v.v. kan overgaan. In artikel 4 Wet A W CAO is bepaald 
wiee een verzoek kunnen indienen, namelijk één of meer werkgevers of één of meer 
verenigingenn van werkgevers of werknemers die partij zijn bij een CAO. 47 In de praktijk 
wordtt het verzoek bijna altijd namens de CAO-partijen ingediend door ofwel één partij, ofwel 
hett secretariaat van een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Discussiee heeft plaatsgevonden of in de wet vastgelegd zou moeten worden dat een verzoek 
moett worden gedaan door of namens alle CAO-partijen. De Stichting van de Arbeid48 achtte 
hethet niet nodig hiertoe de wet te wijzigen, omdat de huidige praktijk geen problemen oplevert. 
Dee SER was verdeeld: een deel steunde de gedachte van de Stichting van de Arbeid; een 
anderr deel wilde dit formeel in de wet geregeld, omdat a.v.v. materiële wetgeving is en het 
vann belang is dat duidelijk is dat het verzoek de steun heeft van alle partijen. De vraag heeft 
eveneenss gespeeld of de a.v.v. gevraagd en uitgesproken kan worden, voordat de CAO in 
werkingg is getreden. Dit doet zich voor, wanneer partijen een CAO sluiten onder de 
voorwaardee dat deze pas na a.v.v. in werking treedt. Algemeen werd aangenomen50 dat dit 
mogelijkk is. Uit de wijziging van het Toetsingskader51 kan worden afgeleid dat dit niet meer 
mogelijkk is. Daarin is namelijk bepaald dat bepalingen die a.v.v. als voorwaarde voor 
inwerkingtredingg daarvan stellen niet voor a.v.v. in aanmerking komen. 

Aann de indiening van een verzoek tot a.v.v. zijn sinds 1 januari 1999 op grond van het Besluit 
verzoekk a.v.v. de volgende eisen gesteld: 

Hett verzoek moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend door of namens één of meer werkgevers 

off  één of meer verenigingen van werknemers of werkgevers die partij zijn bij de CAO; 

Inn het verzoek moet aangegeven worden van welke bepalingen en voor welk tijdvak a.v.v. wordt 

gevraagd; ; 

Voorr zover van toepassing: welke arbeidsverhoudingen van het verzoek moeten worden uitgezonderd. 

Dee min of meer symbolische vergoeding voor de behandeling van het verzoek (f 50,- bij een 
verzoekk tot a.v.v. en f 25,- bij een verzoek tot wijziging), die bedoeld was voor vergoeding 
vann de kosten van behandeling van het verzoek en die naar mijn weten sedert 1937 niet meer 
iss verhoogd, is bij de inwerkingtreding van het Besluit verzoek a.v.v. afgeschaft. 
Alss bijlage bij het verzoek moeten - thans in gedigitaliseerde vorm - worden gevoegd: 

Dee digitale tekst van de integrale CAO, waarbij de bepalingen waarvoor geen a.v.v. wordt gevraagd, 

duidelijkk moeten zijn gerenvooieerd; 
Eenn uitgeprinte versie van de tekst met en zonder renvoiering in tweevoud; 

Eenn opgave van het aantal gebonden werkgevers en van het totaal aantal werkgevers dat onder de 

werkingssfeerr van de a.v.v. zou vallen; 

Eenn opgave van het aantal werknemers dat bij de bovengenoemde werkgevers in dienst is. 

477 Tot 1950 kon een verzoek tot a.v.v. ook worden ingediend door een bedrijfsraad. De bedrijfsraden konden 
wordenn ingesteld op grond van de Bedrijfsradenwet (Stb. 1933,160). Het toekennen van de bevoegdheid tot het 
indienenn van een verzoek aan, aanvankelijk uitsluitend, de bedrijfsraden hing samen met het streven dit orgaan 
meerr betekenis te geven; Mok 1939, p. 154. 
488 STAR-advies 1989, p. 37. 
499 SER-advies A W 1992, p. 73. 
500 Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 143; Fase 1982, p. 108. 
511 Wijziging Toetsingskader A W , Stcrt. 2001, nr. 173, onderdeel A. 
5252 Mok 1939, p 165. 
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Dezee laatste gegevens zijn noodzakelijk ter onderbouwing van het meerderheidsvereiste, 
waaropp in het onderstaande zal worden ingegaan. 

Opp een tussentijdse wijziging op grond van artikel 7 Wet A W CAO zijn deze gegevens m.m. 
vann toepassing (artikel 2:4 Besluit verzoek a.v.v.). Indien het verzoek betrekking heeft op een 
CAOO waarvan uitsluitend de looptijd wordt verlengd, wordt bij het verzoek een nota van 
wijzigingg van dat artikel gevoegd (artikel 2:4, tweede lid, Besluit verzoek a.v.v.). Een 
verzoekk wordt pas in behandeling genomen, wanneer alle van belang zijnde gegevens bij het 
verzoekk zijn gevoegd (artikel 2:6 van het Besluit verzoek a.v.v.). 

3.2.33 Belangrijke meerderheid 

Dee bepalingen van een CAO kunnen alleen algemeen verbindend worden verklaard, indien zij 
all  gelden voor een - naar het oordeel van de minister belangrijke - meerderheid van de in een 
bedrijff  werkzame personen (artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO). Hierbij spelen verschil-
lendee vragen een rol. Voor wie moeten de bepalingen van de CAO al gelden: werknemers en 
werkgeverss bij elkaar of afzonderlijk? Wanneer is sprake van juridisch 'gelden' en wanneer is 
err sprake van een 'belangrijke meerderheid'? 

Inn het voorontwerp-Aalberse was nog het uit de Duitse en Oostenrijkse wetgeving ontleende 
criteriumm 'overwegende betekenis' opgenomen. Het criterium 'voor de economische verhou-
dingenn in de bedrijfstak van overwegende betekenis' is overigens wel in combinatie met het 
criteriumm 'algemeen belang' opgenomen in de Wet A W 1935. De Hoge Raad van Arbeid 
vondd dit criterium echter te vaag en wilde, in plaats van een getalscriterium voor weigering 
(zoalss in het voorontwerp-Aalberse was opgenomen), bepaald hebben dat het verzoek door 
beidee partijen ingediend moest worden en door een meerderheid van 2/3 der belanghebbenden 
ondersteundd moest worden.5 

Dee in het wetsvoorstel opgenomen formulering van de bepaling54, waarbij sprake moest zijn 
vann een belangrijke meerderheid van de formeel aan een CAO gebonden personen, zou een 
belangrijkee inperking van het toepassingsgebied van de a.v.v. hebben betekend. Op aandrang 
vann de Tweede Kamer is de bepaling bij nota van wijzigingen55 door een subjectieve redactie 
zodanigg gewijzigd dat een grotere beleidsruimte voor de minister ontstaat (een - naar zijn 
oordeell  belangrijke - meerderheid). Tevens is door wijziging van 'geldt' in 'gelden' bewerk-
stelligdd dat het voor het berekenen van de meerderheid niet alleen gaat om het aantal personen 
datt formeel onder de CAO valt, maar ook om degenen op wie de bepalingen van de CAO 
feitelijkk worden toegepast, zoals de artikel 14-werknemers. Het was duidelijk de wens van de 
Kamerr niet al te grote belemmeringen op te werpen bij het realiseren van het meerder-
heidsvereiste. . 

Hett meerderheidscriterium kan worden gesplitst in twee delen: wanneer is sprake van een 
meerderheidd en wanneer is sprake van - een naar het oordeel van de minister - belangrijke 
meerderheid.. Aanvankelijk werden voor het bepalen van de meerderheid werkgevers en 
werknemerss bij elkaar opgeteld. Het ging hierbij derhalve niet om een meerderheid van elk 

533 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over het voorontwerp Aalberse d.d. 28 mei 1926, p. 10; Kortenhorst/ 
Vann Rooy 1939, p. 129. 
5454 'Onze Minister kan bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die in het gehele land of in een 
gedeeltee des lands voor een belangrijke meerderheid van de in een bedrijf werkzame personen geldt, algemeen 
verbindendd verklaren.' Volgens Mannoury 1961, p. 93, was deze tekst een onderdeel van het compromis over het 
wetsvoorstel l 
555 Bijl . Hand. II1936/37, 274, nr. 6. 
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vann beide categorieën, maar om een meerderheid van werkgevers en werknemers tezamen. In 
hett Toetsingskader (par. 4.1) is bepaald dat de representativiteit alleen nog wordt berekend 
doorr het aantal werknemers in dienst van werkgevers die gebonden zijn aan een CAO, af te 
zettenn tegen het totaal aantal werknemers die binnen de werkingssfeer van de CAO zouden 
vallen.. Uit gemaakte berekeningen56 was gebleken dat de invloed van het aantal werkgevers 
opp de berekening van de representativiteit van geringe aard is. 
Vervolgenss gaat het erom te bepalen wanneer de bepalingen van de CAO nu precies voor wie 
gelden.. In de eerste plaats gaat het om al degenen die tijdens de duur van de CAO lid zijn of 
wordenn van een vereniging welke de CAO heeft aangegaan en zijn betrokken (artikel 9 Wet 
CAO).. Uit de parlementaire behandeling en in de literatuur57 werd algemeen afgeleid dat 
hierbijj  ook de werknemers meegenomen moeten worden ten aanzien van wie de werkgever 
krachtenss artikel 14 Wet CAO gehouden is de bepalingen van de CAO toe te passen (de z.g. 
ongebondenn werknemers). Het meetellen van deze ongebonden werknemers bij het bepalen 
vann het meerderheidsvereiste is in 1983 door de Hoge Raad aanvaard.58 Wanneer derhalve aan 
werkgeverszijdee een grote werkgever partij is bij een CAO, zal snel voldaan zijn aan het 
meerderheidsvereiste.. Vanwege de lage organisatiegraad van de vakbonden van werknemers 
iss het van groot belang de ongeorganiseerden op deze wijze mee te nemen bij het berekenen 
vann het meerderheidsvereiste. Anderzijds roept dit geregeld vragen op over de representa-
tiviteitt van de vakbonden en de vraag of er geen nadere eisen hieromtrent gesteld zouden 
moetenn worden.60 

Uitt deze uitspraak van de Hoge Raad wordt tevens afgeleid dat de rechter mag toetsen of aan 
hett meerderheidsvereiste is voldaan. Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Kantonrechter te 
Amsterdam,611 waarin het besluit tot a.v.v. onverbindend wordt verklaard wegens het ont-
brekenn van het meerderheidsvereiste. De rechter veronderstelt tevens dat de minister onder-
zoekk doet naar de door de verzoekers overgelegde gegevens over de representativiteit. 

Hett vereiste van de belangrijkheid van de meerderheid en de subjectieve redactie van dit 
onderdeell  bieden de minister enige beleidsvrijheid en de mogelijkheid om naast het 
kwantitatievee meerderheidsvereiste meer kwalitatieve elementen een rol te laten spelen. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan bijzondere omstandigheden in een bedrijfstak62 en aan het 
draagvlakk van de CAO binnen de bedrijfstak. Deze elementen worden met name bij een 
representativiteitt van 55 tot 60 % meegewogen. 
Inn het Toetsingskader (par. 4.1) worden de volgende vuistregels gehanteerd om te bepalen of 
sprakee is van een belangrijke meerderheid: 

Eenn meerderheid van 60 % of meer wordt in ieder geval als 'belangrijk' gekwalificeerd; 

Eenn meerderheid tussen de 55 en 60 % wordt eveneens nog als 'belangrijk' gekwalificeerd, tenzij het 

draagvlakk voor de CAO gering is (bijvoorbeeld blijkend uit ingediende bedenkingen) of er een zeer 

schevee verdeling (bijvoorbeeld tussen grote en kleine bedrijven) bestaat; 

566 Zie bijlage 3 van het advies van de Stichting van de Arbeid nr. 5/98 inzake de toetsing van AW-verzoeken en 
dee daarbij te volgen procedures d.d. 8-10-1998; verder: STAR-advies 1998. 
577 Mok 1939, p.52; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p.131; Verkerk 1972, p. 703-710; Olbers 1980 p. 320; Fase 
1980,, p. 30 en 1982, p. 101-104. 
588 HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147 (m.nt. P.A. Stein). 
599 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet A W ) artikel 2, aant. 5. 
600 Zie o.a. Kamerstukken II2001/02, 28 000 XV, nr. 10 en de antwoorden op de kamervragen van Wilders. Uit 
dee antwoorden van de minister van SZW blijkt dat het teruglopend ledental van de vakverenigingen voor hem 
geenn aanleiding is om het beleid ten aanzien van a.v.v. te herzien. (Aanhangsel Handelingen II2002/03, nr. 
1044). . 
611 Ktgr. A'dam, 10 september 1996 (JAR 1996,208) en Schutte 1998, p. 70. 
622 Bijl . Hand. II 1936/37, 274, nr. 5, p. 17. 
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Bijj  een meerderheid beneden de 55 % vindt geen a.v.v. plaats, tenzij er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. . 

Wanneerr uit de opgave blijkt dat het aantal werknemers waarop de CAO van toepassing is, 
minderr is dan 60 % of de ingediende bedenkingen daartoe aanleiding geven, zal (zie artikel 
2:3,, eerste lid, Besluit verzoek a.v.v.) een verklaring van een registeraccountant moeten 
wordenn verstrekt over de juistheid en de betrouwbaarheid van de overgelegde gegevens. 
Daarnaastt heeft de minister de mogelijkheid om een opgave te vragen van het aantal 
werknemerss dat lid is van werknemersverenigingen die partij zijn bij een CAO. Wanneer een 
derdee twijfelt aan het feit of voldaan wordt aan het meerderheidsvereiste, kan hij wel van de 
ministerr de accountantsverklaring krijgen, maar niet direct van de verzoekers de gegevens 
opeisen,, die hieraan ten grondslag liggen.63 

Uitt berekeningen blijkt dat, met inachtneming van de zojuist beschreven berekeningsmethode 
vann de representativiteit, in circa 98 % van de gevallen een meerderheid bestaat van meer dan 
600 %; in circa 2 % van de gevallen tussen de 55 - 60 % en in 0,7 % van de gevallen minder 
dann 55. Dit betekent dat in slechts 2 % van de gevallen een representativiteitsonderzoek zou 
moetenn plaatsvinden.64 

3.33 Procedurele aspecten 

Dee procedurele eisen ten aanzien van een besluit tot a.v.v. zijn verregaand vergelijkbaar met 
diee in de Wet A W 1935. Het verzoek tot a.v.v. wordt bij de minister ingediend. Hij draagt 
zorgg voor de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. In deze procedure is een 
aantall  waarborgen opgenomen om ervoor te zorgen dat derden die niet bij de totstandkoming 
vann de CAO betrokken waren, door het besluit tot a.v.v. min of meer overvallen worden. 

3.3.11 Bevoegdheid minister 

Vrijwell  geen discussie heeft plaatsgevonden over het feit dat de bevoegdheid tot het nemen 
vann een besluit tot a.v.v. moest worden gegeven aan de minister. Het belangrijkste argument 
hiervoorr was dat de beslissing het best kon worden opgedragen aan een instantie die de 
verschillendee in het geding zijnde belangen (van ongeorganiseerden, maar ook van derden, 
zoalss consumenten) onpartijdig kan beoordelen en die daarvoor ter verantwoording kan 
wordenn geroepen in de Staten-Generaal.65 In het advies van de Hoge Raad van Arbeid over 
hett voorontwerp uit 1926 is nog door enkele leden voorgesteld de Hoge Raad van Arbeid of 
eenn Commissie daaruit met deze bevoegdheid te belasten met een beroep op de Kroon of de 
Minister.666 Eén lid had het voorstel gedaan om een onafhankelijk rechtscollege hiermee te 
belasten.. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel hebben deze voorstellen 
verderr geen rol gespeeld. 
Inn de periode van de geleide loonpolitiek na de Tweede Wereldoorlog is de bevoegdheid van 
dee minister op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen overgegaan naar 
hett College van Rijksbemiddelaars. Sinds 1982 was, namens de minister, de Dienst 

633 Hof 's-Gravenhage 17 september 1998, JAR 1998,226 en HR 29 september 2000, NJB 2000, 195c; JAR 
2000,222.. Zie ook Rb. Amsterdam 16 juni 1999, JAR 1999,144 en over deze uitspraak: Van Marwijk Kooy 
1999. . 
644 Bijlage 3 van het STAR-advies 1998 
655 Bijl . Hand. II1936/37, 274, nr. 3, par. 2; Mok 1939, p. 121; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 124-125. 
666 De vertegenwoordigers van de CNV komen in 1989 met een vergelijkbaar voorstel, nl. de Stichting van de 
Arbeidd met deze bevoegdheid te belasten; de overige vertegenwoordigers wijzen dit voorstel af; STAR-advies 
1989,, p. 36-37. 
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Collectievee Arbeidsvoorwaarden (Stcrt. 1982, 32) belast met toepassing en uitvoering van 
artikell  2. Na een reorganisatie binnen het ministerie van SZW is deze dienst samengevoegd 
mett de Arbeidsinspectie. Sinds de inwerkingtreding van de derde tranche van de AWB in 
19966 is de directeur van het centraal kantoor van de Arbeidsinspectie gemandateerd tot 
uitvoeringg van de belangrijkste besluiten op grond van de Wet A W CAO en aangewezen als 
ambtenaar,, bedoeld in het toentertijd ingevoerde artikel 10b Wet A W CAO.67 

3.3.22 Ontvankelijkheid 

Eenn verzoek tot a.v.v. wordt pas in behandeling genomen, indien dit voldoet aan alle vereisten 
vann het Besluit verzoek a.v.v. (artikel 2:6 Besluit). Bij onvolledigheid van de stukken of bij 
behoeftee aan aanvullende informatie zal de Arbeidsinspectie de aanvrager hiervan zo spoedig 
mogelijkk op de hoogte stellen (Toetsingskader, par. 3). Uit de jaaroverzichten van de 
Arbeidsinspectiee blijkt dat in 1999 nog de helft van de verzoeken niet-ontvankelijk was. In 
20011 is dit percentage al gezakt tot 17 %. Een vergelijkbare teruggang is te constateren ten 
aanzienn de verzoek tot a.v.v. van fonds-CAO's. Hierbij is een daling te constateren van 69% 
tott 38%. Het vermoeden lijk t gerechtvaardigd dat deze daling een gevolg is van het 
Toetsingskaderr en het Besluit verzoek a.v.v. 
Zolangg de benodigde informatie niet is aangeleverd, wordt de verdere procedure opgeschort. 
Formeell  is er geen sprake van vooroverleg. Verondersteld mag echter worden dat, zeker in 
gevall  van een nieuwe CAO, vooroverleg plaatsvindt. Dit vooroverleg kan resulteren in 
wijzigingenn in het verzoek. 
Ditt leidt tot de vraag of en in hoeverre partijen gedurende de procedure wijzigingen in het 
verzoekk mogen aanbrengen en of en in hoeverre de minister partijen kan dwingen dergelijke 
wijzigingenn aan te brengen. Ten aanzien van het eerste punt is Mok69 van mening dat het 
aanbrengenn van wijzigingen na de publicatie van het verzoek zich moet beperken tot formele 
aangelegenheden,, zoals drukfouten, misstellingen en dispensatieregelingen, zodat de belangen 
vann niet-gebonden bedrijfsgenoten niet worden geschaad. Bij ingrijpende wijzigingen moet 
eenn nieuw verzoek worden ingediend en moet de procedure opnieuw worden gevolgd. Deze 
beleidslijnn wordt nog steeds gehanteerd. 
Tenn aanzien van de mogelijkheid voor de minister om partijen te dwingen wijzigingen in het 
verzoekk aan te brengen kan allereerst gewezen worden op het amendement Coops-Louwes 
bijbij  artikel 5, waarin dit expliciet werd uitgesloten. Het belangrijkste motief van de indieners 
wass dat deze praktijk zich tot hun ongenoegen blijkbaar bij de uitvoering van de Wet A W 
19355 aan het ontwikkelen was. Nadat de minister had betoogd dat het aannemen van het 
amendementt zou leiden tot het op grotere schaal weigeren van de a.v.v., hetgeen toch ook niet 
dee bedoeling was, is het amendement ingetrokken. 
Eenn andere mogelijkheid tot het beïnvloeden van de CAO zou kunnen zijn geweest de in de 
Wett A W 1935 voorkomende verplichting van de minister om bij AMvB voorwaarden te 
stellenn die in ieder geval aan het besluit tot a.v.v. zouden worden verbonden. Mok trekt uit 
hett ontbreken van een dergelijke bepaling in de Wet A W CAO de conclusie dat men het 
algemeenn belang bij een a.v.v. van een ondernemersovereenkomst toch sterker betrokken acht 

677 Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 2000 (Stcrt.2000,174); laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 
aprill  2001 (Strct. 2001, 82). 
^Olberss 1980, p. 311. 
699 Mok 1939, p. 162. 
700 Amendement Coops-Louwes: Onze Minister kan dee verbindendverklaring niet afhankelijk maken van 
vervullingg van voorwaarden door hem te stellen of wijzigingen door partijen in de CAO aan te brengen. Bijl . 
Hand.. II1936/37,274, nr. 14; ingetrokken: Hand. II1936/37, p. 2017; zie ook Molenaar 1957, p. 425. 
711 Mok 1939, p. 62. 
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dann bij die van een CAO. Afgezien van het 'rituele karakter' dat deze AMvB in de praktijk 
vann de uitvoering van de Wet A W 1935 heeft gekregen (zie hoofdstuk 2.4.2), lijk t het erop 
datt op het onderhavige terrein geen behoefte is aan het op deze wijze bijsturen van de CAO 
doorr de overheid. 

333333 Inspraak en advies 

Vann de indiening van het verzoek wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Daarbij 
wordtt een termijn bepaald, waarbinnen schriftelijk bedenkingen kunnen worden ingediend 
(artikell  4, derde lid, Wet A W CAO). In beginsel is deze termijn drie weken (Toetsingskader, 
par.. 3). Overschrijding van deze terrnijn kan in principe alleen met toesternming van de 
Arbeidsinspectiee en zal duidelijk gemotiveerd moeten worden. Bedenkingen kunnen schrif-
telijkk worden ingebracht door derden. Hierbij kan worden gedacht aan de niet bij de totstand-
komingg van CAO betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen alsmede aan degenen 
diee indirect de gevolgen van de a.v.v. zullen ondervinden. 72 Slechts in circa 10 % van de 
gevallenn worden bedenkingen ingediend. De bedenkingen hebben voor het merendeel be-
trekkingg op de werkingssfeerbepaling van de CAO, het meerderheidsvereiste, onvoldoende 
toegangg tot het CAO-overleg, het van toepassing zijn van een ondernemings-CAO of op 
financiëlee bezwaren tegen de arbeidsvoorwaarden. 3 

Dee binnengekomen bedenkingen worden aan de CAO-partijen voorgelegd met een verzoek 
omm een reactie, waarna de procedure wordt voortgezet. De bedenkingen, de reactie van CAO-
partijenn en het voorgenomen besluit van de minister of eventueel specifieke vragen worden in 
eenn notitie aan de Stichting van de Arbeid voorgelegd met een verzoek om een reactie. Hierop 
wordenn in het Toetsingskader (par. 3) twee enigszins opvallende, maar wel begrijpelijke 
uitzonderingenn gemaakt: wanneer de bedenkingen een herhaling zijn van eerder ingebrachte 
bedenkingenn of wanneer de bedenkingen in het licht van het AW-beleid evident kansloos 
zijn,, zoals bedenkingen tegen de representativiteit die inmiddels weerlegd zijn, of in verband 
mett onvoldoende betrokkenheid bij CAO-overleg. Ook de bedenking dat de a.v.v. tot kosten-
stijgingg leidt wordt niet gehonoreerd, omdat een lastenverzwaring uit de aard van de a.v.v. 
voortvloeit74 4 

Eenn verzoek om van de a.v.v. te worden uitgezonderd (dispensatieverzoek), bijvoorbeeld 
omdatt een ondernemings-CAO van toepassing is, wordt in het algemeen niet als bedenking 
gekenschetstt en aan de Stichting voorgelegd, maar wordt direct gehonoreerd. Bij overlap van 
bedrijfstak-CAO'ss wordt de Stichting in elk geval om een reactie gevraagd om te bezien of zij 
kann bemiddelen. 

Anderss dan in de Wet A W 1935 was de minister op grond van artikel 4, vierde lid, Wet 
A WW CAO verplicht over ieder verzoek advies in te winnen van aanvankelijk de Hoge Raad 
vann Arbeid en sinds 1970 de Stichting van de Arbeid. Tijdens de parlementaire behandeling75 

iss nog een onderscheid gemaakt tussen het voor de eerste maal a.v.v., waarbij altijd advies zou 
wordenn gevraagd, het verlengen van de a.v.v., waarbij alleen advies zou worden gevraagd, 
indienn economische omstandigheden twijfel doen rijzen, en een wijziging van de a.v.v., 
waarbijj  alleen advies zou worden gevraagd, indien de wijzigingen van voldoende betekenis 
waren.. Dit onderscheid heeft als zodanig naar mijn weten geen rol in de praktijk gespeeld. 

722 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 4, aant. 3 
733 Gegevens ontleend aan Fase/Zwennis, par. 3.4.2 en 3.4.3 
744 Zie ook Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 4, aant. 5; Van Drongelen/Van Rijs 2002, p. 126. 
755 Bijl . Hand. H 1936/37,274, nr. 5, p. 18 
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Tussenn de Minister en de Stichting van de Arbeid is de afspraak gemaakt dat de Stichting 
alleenn om advies wordt gevraagd, wanneer tegen het verzoek bedenkingen zijn ingebracht. 
Eveneenss anders dan de Wet A W 1935 is de Stichting niet verplicht belanghebbenden te 
horen,, maar in de praktijk gebeurt dit wel door de Looncommissie van de Stichting. Hoewel 
dee verplichting tot het vragen van advies sinds 1 januari 1997 is omgezet in een facultatieve 
bepaling777 is de beschreven procedure in de praktijk voortgezet. 

3.3.44 Besluit op het verzoek 

Inn het besluit van de minister moet worden aangegeven wat er gebeurd is met de ingebrachte 
bedenkingen.. Tevens moet het besluit deugdelijk gemotiveerd zijn. Aanvankelijk volgde deze 
verplichtingg uit artikel 5, eerste en tweede lid. Deze artikelleden zijn sinds 1 januari 1998 
komenn te vervallen en vervangen door de artikelen 3:27 en 3:46 Awb.78 Van een motivering 
kann op grond van artikel 3:48 Awb worden afgezien, wanneer tegen het verzoek geen 
bedenkingenn zijn ingebracht. 
Hett definitieve besluit wordt medegedeeld in de Staatscourant. De indieners van bedenkingen 
wordenn hierover schriftelijk geïnformeerd. De teksten van de CAO's zijn in te zien op het 
ministeriee van SZW en zijn op te vragen via Internet (www.overheid.nl). Daarnaast vindt een 
schriftelijkee mededeling plaats aan de indieners van bedenkingen (artikel 3:43 Awb). 
Hett besluit tot a.v.v. vangt aan op de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant of op de 
inn het besluit genoemde datum. Vanwege de korte tijdsduur van de CAO en de tijd van onder-
handelingenn over een herziene CAO wordt een verzoek tot a.v.v. meestal niet tijdig ingediend 
enn heeft de a.v.v. feitelijk een korte looptijd (soms zelfs enkele dagen!).79 

Wettelijkk is geen termijn genoemd waarbinnen de beslissing tot a.v.v. genomen moet zijn. In 
principee is het de bedoeling de verzoeken binnen 8 weken na het indienen van een volledige 
aanvraagg af te handelen.80 Indien bedenkingen worden ingebracht, wordt deze termijn opge-
schort.. Uit de evaluatie van het AW-proces 200281 blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van 
eenn verzoek in dat jaar 9 weken bedroeg. In 91 % van de verzoeken vindt echter besluit-
vormingg binnen 8 weken plaats. Indien bedenkingen zijn ingebracht, kan de doorlooptijd 
echterr oplopen tot gemiddeld 20 weken. Uit de evaluatie blijkt dat de doorlooptijd is terug-
gebrachtt van gemiddeld 19 weken in 2000 naar circa 10 weken in 2001 en 2002. Het 
terugbrengenn van de doorlooptijd wordt onder andere verklaard door de publicatie van het 
Toetsingskaderr en diverse daarin aangekondigde maatregelen om de doorlooptijd te ver-
snellen. . 

3.3.55 Beroep 

Inn de Wet A W CAO zitten verschillende typen van besluiten waartegen beroep mogelijk zou 
kunnenn zijn. Eén van de belangrijkste beslissingen is het besluit tot a.v.v. door de minister en 
inn dit kader de (dispensatie)beslissing om een onderneming al dan niet van de werkingssfeer 
vann de a.v.v. uit te zonderen. Het antwoord op de vraag of tegen deze besluiten beroep 
openstaat,, hangt nauw samen met het rechtskarakter van de a.v.v. 

766 Schmale/Siebcsma 1988 p. 226 en STAR-advies 1989, p. 12-14. 
777 Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997,63) 
788 Wet van 6 november 1997, Stb. 1997, 510 (Aanpassingswet derde tranche Awb I) 
799 Schmale/Siebesma 1988, p. 233; Fase, 1982 p.107 en STAR-advies 1989, p.38-39 (suggesties voor 
versnellingg van procedure). 
soo Bijlage 1, par. 2.3.3. van het STAR-advies 1998. 
811 Hutten 2003. 
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Uitt de parlementaire behandeling kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is 
geweestt dat de bepalingen van een CAO na a.v.v. de kracht van dwingend recht zullen 
hebben.822 De algemeen verbindend verklaarde CAO wordt als wetgeving in materiële zin 
gezien.. Deze zienswijze zou kunnen inhouden dat geen beroep tegen een besluit tot a.v.v. 
mogelijkk is. Dit wordt inderdaad bevestigd door de rechtspraak, die plaatsvond onder het 
regimee van de Wet BAB respectievelijk Wet AROB.83 De beschikking tot a.v.v. moet worden 
aangemerktt als een besluit van algemene strekking. De weigering om een verzoek tot a.v.v. of 
o.v.v.. in te willigen wordt eveneens als een besluit van algemene strekking gezien, omdat een 
dergelijkk besluit rechtsgevolgen tot stand brengt voor een algemene categorie van personen.84 

Onderr het regime van de Awb zijn enkele uitspraken hieromtrent gedaan. Als een soort 
aanloopp op een uitspraak over de vraag of een ontheffing van een CAO na a.v.v. gezien moet 
wordenn als een besluit in de zin van de Awb - hierop wordt in het onderstaande ingegaan -
merktt de Rechtbank Amsterdam85 'ten overvloede' op: 

Dee algemeen verbindendverklaring van een CAO is een daad van materiële wetgeving en daarmee een 
besluitt in de zin van de Awb, inhoudende algemeen verbindende voorschriften. Ook de beslissing van 
dee minister tot algemeen verbindendverklaring is een besluit in de zin van de Awb. Tegen laatstge-
noemdd besluit kunnen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen worden aangewend. Een en ander heeft echter 
niett tot gevolg dat een beslissing genomen in het kader van een algemeen verbindend verklaarde CAO 
moett worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. 

Dezee uitspraak bevestigt de tot dan toe gevolgde rechtspraak dat een CAO na a.v.v. gezien 
moett worden als een algemeen verbindend voorschrift, waartegen op grond van artikel 8:2, 
onderr a, geen beroep kan worden ingesteld. De uitspraak laat de mogelijkheid open dat tegen 
hethet besluit tot a.v.v. beroep kan worden ingesteld. 
Dezee mogelijkheid wordt afgesneden in een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak 
vann de Raad van State.86 Allereerst constateert de Raad dat het besluit tot a.v.v. geen zelfstan-
digee rechtsnorm bevat, van algemene strekking is en tot gevolg heeft dat de betreffende CAO-
bepalingenn het karakter van algemeen verbindende voorschriften krijgen. Vervolgens wordt 
opgemerktt dat uit de parlementaire geschiedenis van artikel 8:2 Awb 7 kan worden afgeleid 
datt de wetgever rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en de besluiten 
diee daarmee zo nauw zijn verknoopt, dat beroep tegen deze besluiten zou neerkomen op 
rechtstreekss beroep tegen de onderliggende algemeen verbindende voorschriften, (vooralsnog) 
uitdrukkelijkk willen uitsluiten. Aangezien beroep tegen het besluit tot a.v.v. van een CAO zou 
neerkomenn op een rechtstreeks beroep tegen de algemeen verbindend verklaarde CAO-
bepalingen,, dient dit besluit naar het oordeel van de Raad op één lij n te worden gesteld met de 
inn artikel 8:2, onder b en c, Awb genoemde besluiten. Ditzelfde zal vermoedelijk gelden voor 
dee besluiten van de minister om bepaalde bedrijven uit te zonderen van de werkingssfeer van 
dee a.v.v (dispensatiebeslissingen), hoewel hierover discussie mogelijk blijft . Op deze 
belangrijkee uitspraak die een ruimere strekking heeft dan alleen bij CAO's, zal in hoofdstuk 
7.3.55 worden teruggekomen. 

822 Mok 1939, p. 42. 
833 Vz. Afd. Geschillen van Bestuur RvS 20 december 1971, AB 1972, 95. 
844 Vz. Afd. Rechtspraak RvS 29 november 1977; aangehaald in Olbers 1998, p. 305; anders: Van Veen 1976, p. 
63;; zie ook Frenkel/Jacobs 1986, p. 172 en de daar genoemdee BAB- en Arob-jurisprudentie. 
855 Rb A'dam, 17 januari 1997, JAR 1997/36, p.161 Ik. 
866 Afd. Bestuursrechtspraak RvS 1 oktober 1998, AB 1999,16 (m.nt M. Schreuder-Vlasblom). Zie daarna Rb 
A'damm 16 juni 1999; JAR 1999,144. 
877 Kamerstukken ü 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 100. 
888 Olbers 1998, p. 308; Jacobs 2003, p 143. 
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Zolangg geen rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit tot a.v.v. van CAO-
bepalingenn is geopend, is algemeen aanvaard dat de bepalingen van een CAO na a.v.v. gezien 
moetenn worden als 'wet' in de zin van artikel 99 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, 
waardoorr de uitleg van deze bepalingen door de burgerlijke rechter (marginaal) kan worden 
getoetst.899 In dit kader kan het besluit tot a.v.v. door de rechter worden getoetst op 
bijvoorbeeldd de onderbouwing van het meerderheidsvereiste of op mogelijke strijd met een 
hogeree regeling.90 

Inn de CAO kunnen bepaalde organen in het leven worden geroepen die belast zijn met daarbij 
aangegevenn uitvoerende taken, zoals het beheren van een fonds of het verlenen van 
ontheffingen.. De vraag is ook hier welk rechtskarakter de door deze organen genomen beslis-
singenn hebben en of en zo ja, welke beroepsgang daartegen mogelijk is. De beantwoording 
vann deze vraag hangt eveneens samen met het rechtskarakter van de a.v.v. Een aantal 
schrijverss meent dat door de a.v.v. de beslissingen van een in de CAO aangewezen instantie 
eenn publiekrechtelijk karakter krijgen en dat daartegen administratief beroep (toentertijd op 
grondd van de Wet Arob, thans Awb) open zou moeten staan. 
Dee Rechtbank Amsterdam92 heeft in het kader van de Awb hierover een hiervan afwijkende 
uitspraakk gedaan. De bevoegdheid van een door CAO-partijen in het leven geroepen 
bedrijfstakorgaann vindt zijn oorsprong niet in het publieke recht, maar in de (privaat-
rechtelijke)) CAO. De a.v.v. van een CAO 'maakt die beslissing niet tot een publiekrechtelijke 
rechtshandeling,, alleen al omdat het beoogde publiekrechtelijke rechtsgevolg ontbreekt'. 
Omdatt die bevoegdheid niet mede op een publiekrechtelijke regeling is gebaseerd, is het 
bedrijfstakorgaann geen rechtspersoon of college met enig openbaar gezag bekleed als bedoeld 
inn art. 1.1, eerste lid onder b, van de Awb. Olbers93 is het met deze uitspraak niet eens. In 
aansluitingg op eerdergenoemde schrijvers is naar zijn mening na a.v.v. sprake van omvorming 
vann privaatrechtelijke in publiekrechtelijke delegatie, zodat in beginsel tegen beslissingen van 
dezee organen beroep bij de bestuursrechter mogelijk zou moeten zijn. 

3.44 Inhoudelijk e aspecten 

3.4.11 Toetsing door  de minister 

Hoee vindt de toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister plaats? In de Wet A W CAO 
iss evenmin als in de Wet A W 1935 een expliciete bepaling over het weigeren van de a.v.v. 
opgenomen.. Uit de in artikel 2 opgenomen bevoegdheid voor de minister ('Onze Minister kan 
...')) wordt afgeleid dat de minister eveneens bevoegd is tot het weigeren van de a.v.v. De 
enigee formele eis die omtrent het weigeren in de wet is opgenomen, is de eis dat de 
beschikking,, waarbij de verbindendverklaring wordt geweigerd met redenen moet zijn 
omkleed.94 4 

Alss weigeringgronden worden in de memorie van toelichting95 genoemd: 
Strijdd met het algemeen belang; 
Tee grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in of buiten het bedrijf; 

899 HR 16 maart 1962; NJ 1963, 222 (m.nt. J.H. Beekhuis); HR 28 mei 1982, NJ 1982, 544 (m.nt. P.A. Stein); HR 
200 juni 1986, NJ 1986, 811. 
900 HR 17 september 1993; NJ 1994, 173; Ktgr. A'dam 10 september 1996; JAR 1996, 208. 
911 Fase 1982, p. 98 en 121; Heida 1977, p. 681; Olbers 1980, p. 315. 
922 Rb A'dam, 17 januari 1997, JAR 1997/36. 
933 Olbers 1998, p. 307 en (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 2, aant. 25. 
944 Deze eis vloeide aanvankelijk voort uit artikel 5, eerste lid, Wet A W CAO, maar vloeit thans voort uit artikel 
3:466 van de Awb (via derde tranche Awb (Stb. 1997, 510)). 
955 Bijl . Hand. II 1936/37,274, nr. 3, p. 4; deze weigeringgronden waren grotendeels ontleend aan het 
voorontwerpp Aalberse. 
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-- Laat te veel over aan uitvoeringsmaatregelen van organen waarvan de samenstelling 
niett beïnvloed kan worden; 
Iss niet geschikt voor toepassing op andere ondernemingen. 

Inn het voorontwerp Aalberse was eveneens als weigeringgrond opgenomen dat de a.v.v. moest 
wordenn geweigerd, indien een derde van de betrokken werkgevers of werknemers zich tegen 
dee verbindendverklaring verzette. In het wetsvoorstel was deze weigeringgrond niet meer 
opgenomenn (Vgl. discussie over belangrijke meerderheid). Deze weigeringgronden zijn in 
anderee bewoordingen nog steeds in het Toetsingskader terug te vinden. 

Inn de paragrafen 5 en 6 van het Toetsingskader wordt uitgebreid ingegaan op het beleid van de 
ministerr ten aanzien van de toetsing van verzoeken tot a.v.v. In het toetsingskader wordt de tot 
dann toe gevolgde beleidslijn uiteengezet die in drie 'schillen*  plaatsvond. 
Allereerstt vindt een toetsing plaats op mogelijke strijdigheid van CAO-bepalingen met 
dwingendrechtelijkee bepalingen van andere wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden 
aann bepalingen uit internationale verdragen, de Grondwet (vrijheid van arbeidskeuze (artikel 
199 GW) of gelijke behandeling (artikel 1 GW) of de sociale wetgeving (zoals beloning lager 
dann het rninimumloon). Wel is het mogelijk deze wetgeving aan te vullen of in te vullen, waar 
dee wetgeving hiertoe de ruimte biedt. Dit is afhankelijk van de formulering van de betreffende 
wettelijkee norm. In een aantal artikelen van het arbeidsrecht is de mogelijkheid gecreëerd dat 
partijenn in een CAO kunnen afwijken van dwingendrechtelijke bepalingen. Deze mogelijkheid 
wordtt aangeduid als driekwart dwingend recht. 
Vervolgenss wordt getoetst op mogelijke strijdigheid met algemene rechtsbeginselen. Hierbij 
wordenn genoemd onduidelijkheid van de wederzijdse rechten en plichten, het te veel overlaten 
aann uitvoeringsmaatregelen vast te stellen door organen waarop derden geen invloed hebben 
off  het onvoldoende creëren van rechtswaarborgen tegen bijvoorbeeld bepalingen over 
disciplinairee straffen. 
Tenslottee wordt getoetst aan de Wet A W CAO en het op basis van deze wet gevoerde A W -
beleid.. Hierbij wordt gedacht aan mogelijke strijdigheid met de wet zelf, strijd met het 
algemeenn belang of een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de 
betrokkenn bedrijfstak of daarbuiten. Bij dit laatste element worden genoemd: een onduidelijke 
afbakeningg van de werkingssfeer van de CAO of het afsluiten van de markt voor bepaalde 
ondernemingenn via bijvoorbeeld exclusiviteitscontracten. 
Tenn aanzien van de belangenafweging wordt in paragraaf 6 van het Toetsingskader het 
volgendee opgemerkt: 'De vaststelling en uitvoering van het AW-beleid berust derhalve op 
eenn belangenafweging waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen van de 
centralee werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden.' Het valt op dat bij de 
belangenafwegingg om al dan niet tot a.v.v. over te gaan de CAO niet (meer) als uitgangspunt 
wordtt genomen, maar alleen betrokken wordt. Hieruit komt duidelijk naar voren dat ook 
anderee regeringsbelangen bij de besluitvorming rond de a.v.v. in beschouwing kunnen worden 
genomen.. Dit blijkt ook uit de wijze waarop het criterium algemeen belang in het Toetsings-
kaderr is uitgewerkt. 
Inn artikel 2, eerste lid, van de Wet A W 1935 was, zoals uiteengezet in paragraaf 2.4.1, 
voorgeschrevenn dat het algemeen belang verbindendverklaring vereist. In de Wet A W CAO 
iss deze verplichting niet opgenomen. De regering zag hiertoe geen reden: 

'Ookk in gevallen waarin niet kan worden gezegd, dat het algemeen belang de verbindendverklaring 
vordert,, kunnen toch goede gronden bestaan om tot toepassing daarvan over te gaan. Wel dient er steeds 
opp gelet, dat het algemeen belang zich niet tegen de verbindendverklaring verzet'. 

9696 Schmale/Siebesma 1988, p. 223-234 en SER-advies AW1992, p. 29-30. 
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Dee wet vooronderstelt blijkbaar dat de a.v.v. in het algemeen belang is. Het valt op dat in 
artikell  8 bij de onverbindendverklaring wel het criterium 'indien het algemeen belang zulks 
vereischt'' is opgenomen. In theorie vergt het criterium 'het algemeen belang verbindend-
verklaringg vereist*  een verdergaande toetsing dan het criterium 'indien het algemeen belang 
zichh niet tegen de verbindendverklaring verzet'. Uit de praktijk van de Wet A W 1935 blijkt 
datdat het voldoen aan dit vereiste redelijk snel wordt aangenomen. Mok concludeert dan ook 
terechtt dat noch het aanwezig zijn van de eis dat het algemeen belang in de Wet A W 1935, 
nochh het ontbreken van deze voorwaarde in de Wet A W CAO veel betekenis heeft. Elke 
regeringg zal naar zijn mening het algemeen belang op haar wijze opvatten, waarvoor geen 
algemeenn aanvaarde normen bestaan. 
Dee voorspellende waarde van deze woorden komt duidelijk naar voren in het dispuut in het 
beginn van de negentiger jaren over wijze van toetsen van verzoeken tot a.v.v. aan het sociaal-
economischh beleid van de regering. Ter vermijding van oneigenlijk gebruik van het begrip 
pleitt Van Veen100 er dan ook voor om bij het opnemen van het begrip in de wet grote 
terughoudendheidd te betrachten. 
InIn het Toetsingskader (par. 6.1) wordt opgemerkt dat het begrip algemeen belang niet op 
voorhandd kan worden afgebakend. In dit kader wordt wel gesteld dat de minister de effecten 
vann een bepaalde CAO-afspraak kan toetsen in het licht van de sociale en economische 
ontwikkelingg en, indien strijdig geacht met het algemeen belang, op grond daarvan niet a.v.v. 
Mett deze zinsnede wordt, ondanks een ontkenning door de ministeriële vertegenwoordiger, 
vann een dergelijke invulling van deze toetsingsgrond,101 de ruimte gecreëerd om te toetsen aan 
meerr algemene sociaal-economische doelstellingen van het regeringsbeleid. 

Hett weigeren van de a.v.v. heeft op zichzelf - anders dan de intrekking of de onverbindend-
verklaringg - geen directe gevolgen voor de CAO of de arbeidsovereenkomsten. Na de oorlog 
iss slechts twee maal de a.v.v. van een CAO geweigerd.102 Wel kwam het geregeld voor dat 
bepalingenn van een CAO niet voor a.v.v. in aanmerking komen.103 Dit leidt tot de meer 
principiëlee vraag of de minister de a.v.v. mag gebruiken of misbruiken om wijzigingen in de 
daaraann ten grondslag liggende CAO te bewerkstelligen. Op grond van artikel 2, eerste lid, 
Wett A W CAO is de minister niet verplicht om de CAO in zijn totaliteit algemeen 
verbindendd te verklaren. Hij kan besluiten tot a.v.v. van 'bepalingen' uit de CAO ofwel de 
a.v.v.. beperken tot die bepalingen waarmee hij het eens is. Deze bevoegdheid gaat echter naar 
mijnn mening niet zover dat hij 'wijzigingen* in de bepalingen kan aanbrengen. Het is geheel 
off  gedeeltelijk 'take it or leave it'. Het 'shoppen' in de CAO heeft echter het risico dat de 
samenhangg van de bepalingen in de CAO verloren gaat. In het verleden kwam het geregeld 
voorr dat door het ministerie in het kader van de beoordeling van het verzoek tot a.v.v. 
geschraptt werd in de bepalingen van de CAO ('ambtelijk renvooi'). Dit leidde overigens ook 
tott een lange behandelingsprocedure van het verzoek tot a.v.v. Indien het schrappen niet 
mogelijkk zou zijn geweest, zou de a.v.v. veelvuldig geweigerd moeten worden en een nieuw 
aangepastt verzoek moeten worden ingediend. Met Jacobs104 ben ik van mening dat het 
principieell  juister is om bij alle voorstellen tot wijziging aan de sociale partners de 
gelegenheidd te bieden een herzien verzoek in te dienen. Het is echter de vraag of dit in het 

Bijl .. Hand. II1936/37, 274, nr. 5, p. 16. 
Mokk 1939 p. 60, Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 130. 
Mokk 1939, p. 60 en 106. 

aa Van Veen 1976, p. 29. 
11 SER-advies A W 1992, p. 30. 
22 Van Veen 1976, p. 53; Fase 1982, p. 96. 
33 Zie bijlage 4 van SER-advies A W 1992. 
**  Jacobs 2003, p. 139. 

96 6 



Algemeenn verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

belangg van de sociale partners is. Daarnaast is de verwachting dat door het Toetsingskader 
duidelijkerr is welke bepalingen wel en welke niet voor a.v.v. in aanmerking komen en 
daardoorr de noodzaak tot schrappen in de CAO-bepalingen tot een minimum beperkt zal 
blijven. . 

Inn artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO is op wetsniveau al een aantal bepalingen van CAO's 
opgenomenn waarvan de wetgever op voorhand heeft willen uitsluiten dat zij voor a.v.v. in 
aanmerkingg komen. Het betreffen bepalingen die tot doel hebben: 

a.. De beslissing van de rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten; 
b.. Dwang uit te oefenen op werkgevers of werknemers om zich bij een vakvereniging van werkgevers of 

werknemerss aan te sluiten. Deze bepaling was ter voorkoming van organisauedwang ('closed shop'), een 
praktijkk die ter stimulering van het afsluiten van CAO's tot 1937 veelvuldig voorkwam; 

C.. Een ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden teweeg te brengen. Deze bepaling 
heeftt belangrijke gevolgen voor de organisatiegraad van m.n. de werknemers; 

d.. De werknemers te betrekken bij de handhaving van prijsregelingen. Dit kwam in het verleden wel voor, 
maarr heeft mede door de Wet A W 1935 niet veel betekenis meer. In het Toetsingskader (par. 4.3.3) is dit 
zoo uitgewerkt dat het gaat om de prijzen die voor goederen of diensten door de werkgever van derden 
gevorderdd worden, en om de voorwaarden waaronder door de werkgever aan derden zal worden geleverd. 

Inn het voorontwerp van de wet uit 1925 waren reeds de onderdelen b en d opgenomen. Naar 
dee mening van Mannoury106 zijn de onderdelen b, e en d in de wet gekomen om de groei van 
dee publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te voorkomen. 
Verrewegg de meeste discussie vond plaats over onderdeel a. Ten tijde van de behandeling van 
hethet wetsontwerp bevatte bijna 90 % van de CAO's een bepaling over de beslechting van 
geschillen.1077 Om verschillende redenen (zelfregulering, kosten, tijd, deskundigheid) hadden 
partijenn een voorkeur voor bedrijfsrechtspraak. Hierbij kan onderscheid worden in arbitrage 
enn bindend advies. 
Uitt de parlementaire behandeling van de Wet A W CAO blijkt dat bij onderdeel a. in ieder 
gevall  wordt gedoeld op het arbitrale beding. De a.v.v. van een arbitraal beding werd in strijd 
geachtt met de huidige artikelen 17, 112 en 116 GW.108 Hiermee samenhangend werd het uit 
eenn oogpunt van rechtszekerheid bedenkelijk geacht om werkgevers en arbeiders die buiten de 
CAOO staan, (via de a.v.v.) 'te onderwerpen aan uitspraken of adviezen van colleges, wier 
samenstellingg door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst is bepaald.' In het alge-
meenn wordt de conclusie onderschreven109 dat de wet terecht - hoewel wellicht ten over-
vloedee - de mogelijkheid van a.v.v. van een arbitraal beding in een CAO heeft uitgesloten. 
Ditt ligt anders met het bindend advies. Mok110 trekt uit de parlementaire geschiedenis van de 
wett en uit het karakter van het bindend advies de conclusie dat zuiver formeel-juridisch 
gezienn bepalingen omtrent bindend advies algemeen verbindend kunnen worden verklaard. 
Algemeenn wordt aangenomen dat het bindend advies als onderdeel van CAO niet in strijd is 

1055 Immers, via a.v.v. komen de door de vakbonden behaalde resultaten ook ten goede aan de ongeorganiseerden, 
zonderr dat zij contributie aan de vakbonden hebben betaald. Frenkel 1987 pleit er dan ook voor deze bepaling te 
schrappen. . 
1066 Mannoury 1961, p. 96. 
1077 Mok 1939, p. 82, Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 113. 
1088 Art. 17: Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. 
Art.. 112, eerste lid: Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke 
rechtenn en over schuldvorderingen. 
Art.. 116, eerste lid: De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht. 
1099 Mok 1939 p. 89; Mannoury 1961, p. 97. 
1100 Mok 1939 p. 89-90. 
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mett de Grondwet.111 Hierbij wordt erop gewezen dat een verbod tot a,v.v. leidt tot 
rechtsongelijkheidd tussen georganiseerden en ongeorganiseerden ten aanzien van dezelfde 
wetsbepalingen. . 
Dee Hoge Raad blijkt in 1951 een andere mening toegedaan. Hij acht de a.v.v. van een CAO 
mett een bepaling over bindend advies in strijd met artikel 163 (thans: artikel 17) van de 
Grondwet.11 In deze uitspraak maakt de Hoge Raad duidelijk onderscheid tussen partijen die 
dee CAO gesloten hebben en degenen die door de a.v.v. aan de CAO gebonden worden. Voor 
dee eerste categorie acht hij een bindend advies-clausule in een overeenkomst, met inacht-
nemingg van de vaste jurisprudentie omtrent de toelaatbaarheid van dergelijke clausules in 
overeenkomsten,, aanvaardbaar. Voor de tweede categorie van personen vindt de Hoge Raad 
ditt een stap te ver gaan en is van mening dat 'voormelde grondwettelijke bepaling een zodani-
gee ingrijpende beperking van het recht om geschillen door den door de wet daartoe aange-
wezenn rechter te doen beslissen tegen de wil van den betrokkene niet gedoogt'. De Hoge Raad 
gaatt in deze uitspraak volledig voorbij aan de conclusie van de A-G Langemeijer. Hij komt na 
eenn uitgebreide analyse op wethistorische en tekstuele gronden tot de conclusie dat noch 
artikell  2 van de Wet A W CAO, noch artikel 163 van de Grondwet zich tegen de a.v.v. van 
eenn bindend advies-clausule verzetten. Zijn belangrijkste argument is dat door de a.v.v. de niet 
(doorr de CAO) gebondene in een zelfde positie komt als de wel door de CAO gebondene. In 
beidee gevallen kan, volgens vaste jurisprudentie, een beroep tot toetsing op de rechter worden 
gedaan.. Ook annotator D.J. Veegens is van mening dat de Grondwet voldoende ruimte laat 
omm de geldigheid van een a.v.v. van een bindend advies-clausule op haar eigen mérites te 
beoordelen. . 
InIn de literatuur verschillen, zoals te verwachten is, de meningen naar aanleiding van deze 
uitspraak.1133 Deze verschillen zijn veelal te herleiden tot een verschil van mening over het 
doell  en karakter van de a.v.v. In dit verband trekt Van der Heijden114 terecht een parallel met 
dee discussie over nawerking. In hoofdstuk 7.9 zal op dit onderwerp worden teruggekomen. 

Inn het Toetsingskader (paragraaf 4.3) wordt ruimte gelaten voor de a.v.v. van een geschillen-
procedure.. Hieraan wordt een aantal strikte voorwaarden verbonden: 

Beidee partijen in het geding moeten om een bindend advies verzoeken; een bindend advies dient niet 

verplichtt te zijn opgelegd; 

Dee bevoegdheid van de burgerlijke rechter om het bindend advies marginaal te toetsen mag niet worden 

aangetast; ; 

Dee mogelijkheid van een bindend advies dient open te staan voor zowel georganiseerden als ongeor-

ganiseerden; ; 

Dee wettelijke bevoegdheid van een ander orgaan mag niet worden doorkruist. 

Hett lijk t erop dat hiermee wordt tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de 
Hogee Raad. De betrokkene, in het bijzonder degene die via de a.v.v. aan de CAO wordt 
gebonden,, kan op het moment van een conflict beslissen al dan niet akkoord te gaan met een 
bindendd advies. Zodoende kan niet meer gesproken worden over 'tegen zijn wil' . De tweede 
voorwaardee komt mij enigszins overbodig voor. Voor het overige lijk t deze procedure sterk 
opp hetgeen Van der Heijden heeft gekarakteriseerd als een geschilbehandelingsprocedure. 

1111 Kortenhorst/VanRooy 1939, p. 138. 
1122 HR 8 juni 1951, NJ 1952,144 (m. nt. DJV). 
1133 Eens: Kamphuizen 1956, p. 53 en Van der Heijden 1984, p. 146; oneens: Mannoury 1961, p. 96-99. 
1144 Van der Heijden 1984, p. 146-147. 
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Inn het Toetsingskader (paragraaf 4.3) is, naast de uit artikel 2, vijfde lid, genoemde bepalingen 
nogg een aantal categorieën van CAO-bepalingen genoemd die bij voorbaat niet voor a.v.v. in 
aanmerkingg komen. Het betreft intentieverklaringen, protocollen, e.d., obligatoire bepalingen 
enn een aantal onderwerpen die vrij specifiek zijn voor de sociale zekerheid, zoals CAO-
bepalingenn over pensioenen, herverzekeren van eigen risico's van werkgevers. Om die reden 
wordtt dan ook niet nader op deze onderwerpen ingegaan. 

Naastt deze inhoudelijke beperkingen zal in het besluit tot a.v.v. een beslissing genomen 
moetenn worden over de werkingssfeer van de a.v.v. en de looptijd van de a.v.v. 

3.4.22 Werkingssfeer 

OpOp grond van artikel 2, eerste lid, komen voor a.v.v. slechts in aanmerking de bepalingen van 
eenn CAO die al in het gehele land (= Nederland) of in een gedeelte van het land gelden. Door 
dee a.v.v. gaan de CAO-bepalingen gelden voor alle werknemers en werkgevers binnen dat 
gebied.. Zo worden de CAO-bepalingen na a.v.v. ook van toepassing op een arbeidsover-
eenkomstt tussen een Belgische werkgever en Nederlandse werknemers, hoewel in de indivi-
duelee arbeidsovereenkomsten Belgisch recht van toepassing was verklaard. Hiervoor was 
beslissendd dat de werknemers hun arbeid in Nederland verrichten.115 Dit wordt aangeduid als 
dee territoriale werkingssfeer van de a.v.v. 
Watt betreft de sociaal-economische werkingssfeer heeft de a.v.v. betrekking op 'arbeidsover-
eenkomsten,, die naar den aard van de arbeid, waarop zij betrekking hebben, onder de collec-
tievee arbeidsovereenkomst vallen of zouden vallen' (artikel 2, eerste lid). Centraal staan hier 
dee woorden 'naar de aard van de arbeid'. Met deze woorden wordt, evenals bij de Wet A W 
1935,, aangegeven dat niet gekeken moet worden naar het bedrijf, maar of de werkzaamheden 
waaropp de individuele arbeidsovereenkomst betrekking heeft, naar hun aard onder de CAO 
zoudenn vallen. Op deze wijze vallen ook de werkzaamheden in gemengde bedrijven onder de 
a.v.v.. Vragen hierover speelden onder meer in de typografie en bij de huisdrukkerijen. 
Laterr wordt niet alleen aangeknoopt bij de aard van de arbeid, maar ook bij de aard van het 
bedrijf. . 
Hett is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de CAO-partijen om de werkingssfeer 
vann de CAO exact aan te geven en overlap met andere CAO's te voorkomen. Dit kan op een 
aantall  manieren gebeuren, bijvoorbeeld door te bepalen dar de CAO slechts van toepassing 
zall  zijn op de werkgevers die zich 'geheel of ten dele' of 'uitsluitend of in hoofdzaak' met 
eenn bepaalde activiteit bezighouden. Ook wordt wel bepaald dat de CAO niet van toepassing 
is,, voor zover een ondernemings-CAO van toepassing is. Tenslotte is in de CAO veelal 
voorzienn in de mogelijkheid van ontheffing van bepaalde verplichtingen door CAO-partijen of 
eenn door deze partijen in het leven geroepen bedrijfstakorgaan.117 

Indienn de werkingssfeer in onvoldoende mate is afgebakend - bijvoorbeeld blijkend uit de 
ingebrachtee bedenkingen - kan de minister de a.v.v. (ten dele) weigeren, bepaalde gevallen 
uitzonderenn van de a.v.v. (denk bijvoorbeeld aan de samenloop van een bedrijfstak-CAO en 
eenn ondernemings-CAO) of voor zover nodig, zoals in artikel 5, derde lid onder c, is bepaald, 
inn zijn besluit een omschrijving geven van het gebied waar en van de werkzaamheden waarop 
dee a.v.v. van toepassing is. Algemeen wordt aangenomen dat de minister de territoriale 
werkingssfeerr niet via het besluit tot a.v.v. mag uitbreiden.118 Geen duidelijkheid bestaat over 

1155 Uitspraak Ktgr. *s-Gravenhage 4 maart 1986, aangehaald in Olbers (Arbeidsovereenkomst;Wet AW), artikel 
2,, aant. 7. 
1166 Mok 1939, p. 65-78, KortenhorstfVan Rooy 1939, p.133. 
1177 Olbers 1980, p. 321- 323 en 1985, p. 652-653. 
1188 Mok 1939, p. 63; Kamphuizen 1956, p. 55; Fase 1982, p. 107; Schmale/Siebesma 1988, p. 227. 
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dee vraag of de minister - afgezien van de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor 
bepaaldee gevallen (zie paragraaf 3.6) - de werkingssfeer ook mag inperken. 

3.4.33 Looptij d 

Inn het voorontwerp-Aalberse was, naar analogie van artikel 4 van de Wet A W 1935, opge-
nomenn dat de a.v.v. geschiedt voor een bepaalde tijd. In het wetsvoorstel was opgenomen dat 
dee a.v.v. geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste een jaar, omdat, aldus de memorie van 
antwoordd , naast de mogelijkheid van intrekking rekening zal moeten worden gehouden met 
belangrijkee wijzigingen in de economische toestand. Na de dreiging van amendering van de 
Kamerr is de huidige formulering in de wet gekomen.120 De afhankelijkheid van de looptijd 
vann de a.v.v. van die van de CAO komt met name hierin tot uiting dat het tijdstip van 
beëindigingg van de a.v.v. niet later kan worden gesteld dan het vroegste tijdstip waarop de 
CAOO zou kunnen eindigen (artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO). 
Dee looptijd van de a.v.v. is derhalve volledig verbonden aan de tijdsduur van de CAO. Een 
CAOO kan niet voor een langere tijd dan vijfjaar worden aangegaan (artikel 18 Wet CAO). 
Wordtt de CAO voor een bepaalde tijd aangegaan, dan kan de looptijd telkens met een gelijke 
termijnn met een maximum van een jaar worden verlengd. Worden daaromtrent geen afspraken 
gemaakt,, dan wordt zij geacht te zijn aangegaan voor een jaar met verlenging van telkens een 
gelijkee tijd. In de praktijk blijken de meeste CAO's een tijdsduur van eenjaar te hebben. 

Inn artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO is bepaald dat de looptijd van de a.v.v., met 
uitzonderingg van fondsen (zie paragraaf 3.4.4) niet langer kan zijn dan twee jaar. Voor 
fondsenn is een langere looptijd mogelijk, maar niet langer dan de maximumduur van de CAO, 
namelijkk vijfjaar. 
Binnenn deze kaders is het in eerste instantie aan de betrokken partijen om in de CAO de 
tijdsduurr aan te geven. Aangezien partijen voor iedere bepaling van een CAO een aparte 
aanvangs-- en einddatum kunnen bepalen, kan dit zeker na a.v.v. van deze bepalingen tot 
verwarrendee situaties aanleiding geven.121 

Uitt artikel 5, derde lid onder b, Wet A W CAO volgt dat de minister uiteindelijk het tijdstip 
bepaaltt waarop de a.v.v. begint en eindigt. Vanwege het in artikel 2, derde lid, neergelegde 
verbodd op terugwerkende kracht moet het aanvangstijdstip altijd in de toekomst liggen na 
publicatiee van het besluit van de minister in de Staatscourant (artikel 5, vierde lid, Wet A W 
CAO). . 

3.4.44 Overige aspecten 

Inn deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan een drietal onderwerpen die bij de inhoud 
vann de CAO's in relatie tot de a.v.v. een belangrijke rol spelen: delegatiebepalingen, boete-
bedingenn en fondsen. 

a.. Delegatiebepalingen 

Evenalss bij de ondernemersovereenkomsten komt het in CAO's veelvuldig voor dat de 
uitvoeringg en handhaving van de CAO wordt opgedragen aan bij de CAO ingestelde organen. 

1199 Bijl . Hand. U 1936/37,274, nr. 5, p. 17. 
1200 Amendement Kupers/Donker: De verbindendverklaring geschiedt voor een door Onze Minister te bepalen 
tijdvakk (Bijl . Hand. ü 1936/37, 274, nr.12); Mok 1939, p.132 - 134. 

Fasee 1982, p. 33; Mok 1939, p. 135, spreekt van een niet zeer gelukkige regeling. 
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Hierbijj  kan gedacht worden aan de mogelijkheid van ontheffing van bepaalde in de CAO 
neergelegdee verplichtingen. De vraag heeft ook hier gespeeld in hoeverre a.v.v. van dergelijke 
delegatiebepalingenn mogelijk is. In de memorie van toelichting122 wordt deze vraag positief 
beantwoord.. De redenering lijk t sterk op die bij de Wet A W 1935. De overeenkomst mag 
niett te veel overlaten aan uitvoeringsmaatregelen, vast te stellen door organen, op welker 
samenstellingg de niet bij die overeenkomst gebondenen geen invloed hebben. Op zichzelf 
bestaatt er derhalve geen bezwaar tegen een ruime delegatie, maar de delegatie moet binnen 
redelijkee grenzen blijven en zijn ingekaderd door de CAO.123 Zoals zal blijken uit de 
jurisprudentiee over fondsen, is de toelaatbaarheid van delegatie aan i.e. een beheerder van een 
fondss toelaatbaar geacht. In het Toetsingskader (paragraaf 5.2) wordt dit uitgangspunt her-
haaldd en gesteld dat alleen niet voor a.v.v. komen in aanmerking die CAO-bepalingen die 
onvoldoendee rechtswaarborgen voor betrokkenen geven en niet omkleed zijn met procedures 
enn criteria ter waarborging van de rechten van betrokkenen. 
Opp het rechtskarakter van de door deze organen genomen beslissingen en op eventuele 
beroepsmogelijkhedenn is in par. 3.3.5 al ingegaan. 

b.. Boetebeding 

Inn vele CAO's komen bepalingen voor die een in de CAO aangewezen uitvoerend orgaan de 
bevoegdheidd geven om bij nalatigheid van het overleggen van bijvoorbeeld gegevens na een 
ingebrekestellingg een boete op te leggen. Vergelijkbare bepalingen kwamen voor in de onder-
nemersovereenkomstenn op grond van de Wet A W 1935. Deze overeenkomsten kwamen 
indertijdd voor a.v.v. in aanmerking, hoewel in de memorie van toelichting124 wordt opgemerkt 
datt dergelijke bepalingen niet voor a.v.v. in aanmerking zouden komen. De vraag is of derge-
lijk ee bepalingen in CAO's voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen. In het algemeen1 wordt 
dezee vraag bevestigend beantwoord. Een boetebeding en de inning daarvan zullen wel moeten 
voldoenn aan hetgeen in artikel 6:91 e.v. BW is voorgeschreven. 

c.. Fondsen 

Vann oudsher worden in de CAO bepalingen opgenomen over bijdragen van met name werk-
geverss aan bepaalde fondsen. Deze bijdragen zijn veelal gerelateerd aan een bepaald percen-
tagee van de loonsom. Aanvankelijk dacht men bij fondsen vooral aan een pensioenfonds of 
eenn kinderbijslagfonds. Gaandeweg worden echter steeds meer activiteiten die samenhangen 
mett de uitvoering van de CAO uit een fonds gefinancierd. Hierbij kan gedacht worden aan 
aanvullendee sociale zekerheidsfondsen (VUT-fondsen), Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen 
waaruitt scholing en opleiding worden gefinancierd, fondsen voor voorlichting over arbeids-
voorwaarden,, bevordering van naleving van CAO-bepalingen en het (mede)financieren van 
instantiess belast met de uitvoering van concrete CAO-bepalingen. Voor de duidelijkheid 
wordtt erop gewezen dat uit de opbrengsten van deze fondsen niet alleen activiteiten van 
(organisaties)) van werknemers, maar ook activiteiten van organisaties van werkgevers worden 
gefinancierd.. Het zijn derhalve gezamenlijk beheerde fondsen.1 

1222 Bijl . Hand. II1936/37,274, nr. 3, p. 4. 
1233 Fase 1982, p. 98;; Olbers, (Arbeidsovereenkomst; Wet AW)artikel 2, aant. 25. 
1244 Bijl . Hand. E 1936/37,274, nr.3, p. 4. 
1233 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 2, aant. 29. Voor een afwijkend standpunt: Frenkel 1988, 
diee een boetebeding als een strafbepaling ziet en daarom niet voor a.v.v. in aanmerking komt 
1266 Sociale fondsen in cao's, Reeks: Studies van cao's, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, februari 1987. 
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Inn artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO is op wettelijk niveau alleen aandacht besteed aan 
fondsenn in die zin dat een uitzondering is gemaakt voor de looptijd van de a.v.v. van fondsen. 
Zijj  kunnen vanwege het meer permanente karakter voor een langere tijdsduur algemeen 
verbindendd worden verklaard. Er is niet aangegeven voor hoelang. In relatie met artikel 18 
Wett CAO wordt algemeen aangenomen dat fondsen niet langer algemeen verbindend kunnen 
wordenn verklaard dan de maximumtermijn van de CAO, zijnde vijfjaar. Vanzelfsprekend 
kann in een nieuwe CAO, die vervolgens opnieuw algemeen verbindend wordt verklaard, het 
fondss worden voortgezet. Uit de formulering van de wet derhalve kan worden afgeleid dat de 
wetgeverr de a.v.v. van bepalingen over fondsen mogelijk acht. 

Overr de wenselijkheid en toelaatbaarheid van fondsen en met name de a.v.v. daarvan heeft 
veell  discussie plaatsgevonden. De aanleiding vormde indertijd een verzoek tot a.v.v. van een 
bepalingg in een CAO krachtens welke de werkgever verplicht wordt bij te dragen in de kosten 
vann werknemersorganisaties (het z.g. vakbondstientje). Door de a.v.v. zouden ook de niet-
gebondenn werkgevers deze bijdrage moeten leveren. Over de toelaatbaarheid van een 
dergelijkee bepaling hebben op verzoek van de minister drie hoogleraren in oktober 1970 een 
adviess uitgebracht, dat jarenlang de basis zou vormen voor het AW-beleid over fondsen. 
Eenn redelijke wetsinterpretatie en analyse van de literatuur brengen naar hun mening met zich 
datt een fonds (zijnde een diagonale bepaling) onderdeel van een CAO kan uitmaken en dat 
eenn dergelijke bepaling ook voor a.v.v. in aanmerking kan komen. Met het oog op de 
gevolgenn van de a.v.v. voor de ongeorganiseerden stellen zij een aantal eisen aan een fonds ter 
financieringg van activiteiten van werknemersorganisaties: 

-- Het moet gaan om vergoeding van werkzaamheden die deze organisaties in verband 
mett arbeidsverhoudingen, waarop de a.v.v. betrekking heeft, verrichten; 

-- De bijdragen dienen niet verder te gaan dan betaling van duidelijk aanwijsbare kosten; 
-- De bijdragen mogen niet een ongelijke behandeling bewerkstelligen tussen georgani-

seerdenn en ongeorganiseerden. 

Opp basis van deze uitgangspunten vindt vervolgens een toetsing van de vakbondsactiviteiten 
plaats.. Zij komen tot de conclusie dat de meeste activiteiten uit een fonds gefinancierd kunnen 
worden.. Tenslotte vragen zij aandacht voor een aantal algemene aspecten van een fonds, zoals 
eenn goede onderbouwing van de kosten (vooraf) alsmede een verantwoordingsplicht (achter-
af). . 

Dee toelaatbaarheid van een fonds als onderdeel van een CAO en de a.v.v. van een dergelijke 
CAOO is een aantal keren ook bij de Hoge Raad aan de orde geweest. Allereerst wordt de vraag 
beantwoordd of een fonds naar onderwerp en strekking valt binnen de door artikel 1, eerste lid, 
Wett CAO getrokken grenzen. Deze vraag wordt in 1976129 bevestigend beantwoord. De 
formuleringg van artikel 1, eerste lid, laat, aldus de Hoge Raad, de ruimte 'voor een regeling 
alss de onderhavige, die in de collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen nevens een 
regelingg van arbeidsvoorwaarden'. In de uitspraak kwam tevens de vraag aan de orde of een 
derde,, in dit geval de beheerder van het fonds, aan de CAO rechten kan ontlenen tegenover 
degenenn die aan de CAO gebonden zijn. De Hoge Raad acht dit mogelijk. Geen wetsbepaling 
verzett zich tegen een overdracht van deze taken aan een vanwege de partijen bij de CAO op te 

1277 Mok 1939, p. 79. 
1288 Advies van W.F. de Gaay Fortman, W.C.L.v.d.Grinten en G. Hekkelman d.d. oktober 1970; dit advies is 
opgenomenn als bijlage in het rapport Sociale fondsen in CAO's; Reeks Studies van CAO's van het Ministerie 
v2ann SZW; februari 1987 en als bijlage bij het STAR-advies 1989. 
1299 HR 19 maart 1976, NJ 1976,407 (m.nt. P. Zonderland); AA 1978, p. 292-304 (m.nt G. Hekkelman). 
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richtenrichten stichting. Hiermee wordt derhalve 'en passant' aangenomen dat delegatie van deze 
takenn mogelijk is! Ook de vraag over het vorderingsrecht werd door de Hoge Raad 
bevestigendd beantwoord aanvankelijk via de weg van het derdenbeding.130 

Inn 1983 kwam de vraag aan de orde of a.v.v. van een dergelijke bepaling mogelijk is. De 
Hogee Raad131 leidt uit de wetsgeschiedenis af dat het mogelijk is diagonale bepalingen, zoals 
eenn fondsbepaling, algemeen verbindend te verklaren, mits voldaan wordt aan de in de wet 
gesteldee voorwaarden, zoals de belangrijke meerderheidseis. In 1987 acht de Hoge Raad132 

hett zelfs 'toelaatbaar' dat een CAO algemeen verbindend te verklaren die uitsluitend bestaat 
uitt een fonds. In deze uitspraak wordt ten aanzien van het vorderingsrecht van de beheerder 
vann het fonds de in de literatuur bekritiseerde weg via het derdenbeding verlaten en wordt een 
dergelijkk vorderingsrecht rechtstreeks ontleend aan de Wet CAO. 
Uitt deze - door Duk133 als voorzichtig gekwalificeerde - uitspraken blijkt dat de Hoge Raad 
aann het bestaan van fondsen weinig belemmeringen opwerpt. In diverse CAO's worden dan 
ookk fondsen voor verschillende doeleinden ingesteld en voor a.v.v. voorgedragen. Daarbij 
doett zich de vraag voor waar de grens ligt van de categorieën van activiteiten die via een 
fondss gefinancierd kunnen worden. 

Inn het Toetsingskader (paragraaf 6.2 onder 3) is een aantal eisen geformuleerd omtrent 
fondsen.. In de laatste wijzigingen van het Toetsingskader134 zijn de eisen ten aanzien van 
fondsenn hergeformuleerd en verder aangescherpt, zoals het vragen van een specifiekere 
jaarrekeningg met een accountantsverklaring. Deze aanscherping heeft als doel om de 
transparantiee van de inkomsten en uitgaven van de fondsen te vergroten.135 De eisen zijn: 

Eenn fonds moet de rechtsvorm van een stichting hebben; 
Dee bestedingsdoelen moeten passen binnen het kader  van de a.v.v, inclusief bestuurs- en beheerskosten 
vann het fonds. De kosten van het eigenlijke CAO-overleg zijn hiervan uitgezonderd; 
Dee statuten en reglementen van de stichting moeten: 

 Het doel van het fonds nauwkeurig omschrijven en een limitatieve omschrijving bevatten van de 
bestedingsdoelenn en van de activiteiten die uit het fonds mogen worden gefinancierd; 

 De wijze van fondsvorming aangeven; 
 Vastleggen op welke wijze en onder  welke voorwaarden er  recht op verstrekking uit het fonds 

bestaat;;  bij  subsidieverstrekking moet zijn voorgeschreven dat: 
 subsidieverzoekende instellingen een begroting indienen; 
 jaarlijk s een door  een registeraccountant gecontroleerde verklarin g overleggen over  de besteding 

vann de gelden; 
 Voorschrijven dat het bestuur  jaarlijk s een begroting opstelt die beschikbaar  is voor  betrokkenen; 
 Voorschrijven dat het bestuur  jaarlijk s een (financieel) verslag opstelt, dat aan een aantal specifieke 

eisenn moet voldoen; 
Hett  (financieel) jaarverslag en de accountantsverklaring moeten binnen zes maanden na het boekjaar 
wordenn toegezonden aan de Arbeidsinspectie, die deze stukken ter  inzage legt. 

130 0 HRR 19 maart 1976, NJ 1976,407. Zie voor  kritie k op deze uitspraak: Hekkelman 1978, p. 300-302; Duk 
1988,, p. 200. 
1311 HR 10 juni 1983, NJ 1984,147 m.nt P.A. Stein. In deze uitspraak zijn ook belangrijke rechtsvragen 
beantwoordd over  de positie van de artikel 14-werknemers bij  het bepalen van de belangrijke meerderheidseis en 
overr  de terugwerkende kracht van het besluit tot a.v.v. 
1322 HR 30 januari 1987, NJ 1987,936. 
1333 Uitgebreid Duk 1988, p. 198-205. 
1344 Stcrt. 2001, nr. 173 en 2002, nr. 114; Van Drongelen/Van Rijs 2002, p. 133. 
1355 Naar  aanleiding van klachten over  gebrek aan transparantie van fondsen-CAO's, Kamerstukken II  2001/02, 
288 000 XV, nr. 10. Zie ook de beantwoording van de kamervragen Douma, Stuurman en Noorman-den Uyl, 
Aanhangsell  Handelingen II2002/03, nr. 1579. 
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Aanvankelijkk was, evenals bij de Wet A W 1935, als eis om voor a.v.v. in aanmerking te 
komenn de voorwaarde gesteld dat een ministerieel vertegenwoordiger de vergaderingen van 
hett bestuur van de fondsen kon bijwonen en de stukken zou ontvangen. Met de laatste eis uit 
hett toetsingskader - het toesturen van verslag - is deze voorwaarde komen te vervallen.1 

Omm een goede naleving van deze eisen te bewerkstelligen wordt er aan het slot van de passage 
overr fondsen mee gedreigd dat, wanneer tijdens de looptijd van de A W onomstotelijk blijkt 
datdat niet aan de eisen wordt voldaan, de A W van fondsbepalingen kan worden ingetrokken. 
Hett is naar mijn mening de vraag of de in artikel 6 Wet A W CAO neergelegde bevoegdheid 
mett dit doel gebruikt mag worden. 
Uitt de door de Arbeidsinspectie uitgevoerde evaluatie137 blijkt dat de doorwerking van het 
Toetsingskaderr in de fonds-CAO's te wensen overlaat. Bijna de helft van de onderzochte 
verzoekenverzoeken tot a.v.v. van fondsen voldeed niet aan de vormvereisten in het Toetsingskader. 
OokOok de transparantie van de fondsen (jaarverslagen, verantwoordingsplicht) schijnt voor 
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verbeteringg vatbaar te zijn. 

3.55 Rechtsgevolgen 

Dee meeste discussie tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en in de 
literatuurr ging aanvankelijk over het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van de a.v.v. voor de 
CAO.. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het rechtskarakter van het besluit tot 
a.v.v.. van de minister, de gevolgen daarvan voor de CAO en de individuele arbeidsover-
eenkomsten,, de vrijheid voor de aan de CAO gebonden partijen om te onderhandelen over 
wijzigingenn in de CAO en de beroepsmogelijkheden. Bij een standpuntbepaling worden deze 
onderwerpenn veelal in samenhang in beschouwing genomen. 
Overr de vraag of de aan de a.v.v. ten grondslag liggende CAO een privaatrechtelijk karakter 
heeftt bestaat geen discussie. Ditzelfde geldt voor het besluit van de minister tot a.v.v. van 
dezee CAO. Dit besluit heeft onmiskenbaar een publiekrechtelijk karakter. De discussie begint 
mett de vraag of het besluit van de minister gezien moet worden als een daad van wetgeving of 
alss een daad van uitvoering. Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met de beant-
woordingg van de overige genoemde vragen. 
Inn Duitsland zijn over het rechtskarakter en de rechtsgevolgen verschillende theorieën 
ontwikkeld,, die bij de meningsvorming in ons land een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Onderscheidenn worden:139 

-- Contractstheorie ('Vertragstheorie') In deze theorie moet het besluit van de minister 
tott a.v.v. gezien worden als een daad van uitvoering: de minister heeft immers geen 
invloedd op de reikwijdte, werkingssfeer en inhoud van de CAO. CAO-partijen houden 
ondankss de a.v.v. het recht om de CAO op ieder moment te wijzigen of op te heffen. 
Opp dat moment vervalt de a.v.v. voor dat deel van de overeenkomst. Bij deze theorie 
iss de a.v.v. volledig ondergeschikt aan de wens van de oorspronkelijke CAO-partijen. 

-- Wets theorie ('Gesetztheorie') In deze theorie is het besluit tot a.v.v. van de minister 
eenn daad van wetgeving, waaraan gedurende de tijdsduur van de a.v.v. zowel de CAO-
partijenn als de buitenstaanders gebonden zijn. Alleen de minister kan de looptijd of 
werkingssfeerr van de a.v.v. opheffen, ook als de looptijd van de CAO gedurende deze 
periodee afloopt. Het accent bij deze theorie ligt derhalve meer bij de overheid. 

1366 Par. 2.2.6 van de adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid d.d. 25 maart 1998. Zie ook de 
beantwoordingg van kamervragen Wilders, Aanhangsel Handelingen II 2000/01, nr. 1586. 
1377 Hutten 2003. 
1388 Antwoorden op kamervragen Wilders, Aanhangsel Handelingen II2000/01, nr. 1351; Herderschee 2003. 
1399 Van Haersolte 1937, p. 47; Mok 1939, p. 43-46. 
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-- Gecombineerde theorie ('vermittelnde Theorie') In deze theorie bindt de CAO de 
CAO-partijenn en de a.v.v. alleen de buitenstaanders. De CAO-partijen zijn vrij de 
CAOO te wijzigen of op te heffen. De buitenstaanders blijven gebonden totdat de 
overheidd de a.v.v. heeft opgeheven. 

-- Nieuwe wetstheorie of beperkte contractstheorie In deze theorie is de looptijd van de 
a.v.v.. dezelfde als de duur van de CAO, zodat de CAO-partijen na het beëindigen van 
dee CAO niet meer aan de a.v.v. gebonden zijn. 

Inn Nederland wordt algemeen uitgegaan van de wetstheorie en wordt het besluit tot a.v.v. 
gezienn als een daad van materiële wetgeving.140 Uit artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO en de 
memoriee van toelichting wordt afgeleid dat de a.v.v. ertoe strekt, evenals bij de Wet A W 
1935,1411 dat de rechtstoestand van alle bedrijfsgenoten na de a.v.v. dezelfde is. 

'Liett men de door het collectief contract gebondenen buiten de verbindendverklaring vallen, dan zouden 
zijj  door wijziging of ontbinding der collectieve arbeidsovereenkomst in een andere positie komen dan 
dee niet door die overeenkomst gebonden werkgevers en werknemers/142 

Zodoendee ontstaat voor degenen die reeds door de CAO gebonden waren, een dubbele 
bindingg (uit de CAO én uit de a.v.v.) en voor degenen die niet door de CAO waren gebonden, 
eenn enkelvoudige binding aan de bepalingen van de a.v.v. 

Inn de wettelijke regeling zijn echter ook veel elementen te vinden, die eerder duiden op andere 
theorieën,, met name de contractstheorie. Gewezen kan worden op de in artikel 2, eerste lid, 
neergelegdee afhankelijkheid van de a.v.v. ten opzichte van de CAO en de bepaling in het 
tweedee lid over de tijdsduur. Door het in het Toetsingskader (paragraaf 4.4) opnemen van de 
verplichtingg voor de minister om de a.v.v. in te trekken, wanneer CAO-partijen besluiten de 
CAOO op te heffen, kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse stelsel steeds meer in de 
richtingrichting van de contractstheorie tendeert. Met verschillende schrijvers143 ben ik overigens van 
meningg dat het niet zinvol is lang stil te staan bij de vraag onder welke theorie het 
Nederlandsee stelsel van a.v.v. gebracht zou kunnen worden. Uitgaande van de wetstheorie 
wordtt het besluit tot a.v.v. door de minister gezien als een daad van materiële wetgeving, 
hoewell  de daaraan ten grondslag liggende CAO duidelijk privaatrechtelijk van aard is. Het 
feitt dat door het besluit tot a.v.v. van een CAO sprake is van materiële wetgeving, heeft 
consequentiess voor de beroepsmogelijkheden tegen een dergelijk besluit. Hierop is reeds in 
paragraaff  3.3.5 ingegaan. 

Tevenss heeft de keuze voor de wetstheorie consequenties voor de contractsvrijheid van 
betrokkenen.. Uit bovenomschreven gebondenheid aan de a.v.v. zou de conclusie getrokken 
moetenn worden dat gedurende de looptijd van de a.v.v. zowel de individuele als de collectieve 
contractsvrijheidd geheel of gedeeltelijk verloren gaat. De mate waarin dit het geval is, is mede 
afhankelijkk van de formulering van de CAO-bepalingen, namelijk of er sprake is van 
minimum-,, standaard- of maximumbepalingen. Door enkele schrijvers, onder andere Olbers, 

1400 Mok 1939, p. 92-100; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 119-121; Mannoury 1961, p. 100; Frenkel 1974, p. 74-
76;; Fase 1980, p. 31 en 1982, p. 96; Bakels 2003, p. 246. 
1411 Vgl. discussie bij de Wet A W 1935 over het verworpen amendement Smeenk/Terpstra: De verbindendver-
klaringg eindigt in ieder geval, zodra de ondememersovereenkomst, welke algemeen verbindend werd verklaard, 
ophoudtt te bestaan; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 122. 
1422 Bijl . Hand. U 1936/37,274, nr. 3, p. 5. 
1433 Kamphuizen 1956, p. 62; Jacobs 1986, p. 235. 
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wordtt het vervallen van de collectieve contractsvrijheid van de CAO-partijen betwist. 
Aangenomenn wordt145 dat CAO-partijen op zichzelf de vrijheid behouden om te onder-
handelenn en afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden. De individuele arbeidsover-
eenkomstenn kunnen echter niet in strijd komen met de verbindend verklaarde CAO-bepa-
lingen.. Aanpassing van de arbeidsovereenkomsten kan pas plaatsvinden, nadat een dergelijke 
wijzigingg van de CAO overeenkomstig artikel 7 Wet A W CAO algemeen verbindend is 
verklaard. . 

Dee eigenlijke rechtsgevolgen van de a.v.v. voor de individuele arbeidsovereenkomsten 
wordenn door verschillende schrijvers fraai gekarakteriseerd. Kamphuizen146 spreekt over het 
fatsoeneren,, Fase147 spreekt over het modelleren en Schutte148 drukt dit het meest beeldend uit 
doorr te spreken over een algemene transfusie van de CAO-bepalingen na a.v.v. naar de 
individuelee arbeidsovereenkomsten. Naar analogie van de artikelen 12 en 13 van de Wet CAO 
iss elk beding tussen een werkgever en een werknemer dat strijdig is met verbindend 
verklaardee bepalingen van rechtswege nietig (artikel 3, eerste lid, Wet A W CAO). Tevens 
tredenn de verbindend verklaarde bepalingen automatisch in de plaats van deze bedingen of 
vullenn ze aan. 
Dee nietigheid kan worden ingeroepen door verenigingen van werkgevers en werknemers, 
waarvann de leden partij zijn bij de verbindend verklaarde CAO Het gaat hierbij niet alleen om 
dee verenigingen die partij waren bij de CAO, maar ook om die verenigingen wier leden door 
dee a.v.v. gebonden zijn. In paragraaf 3.8 over de handhaving zal hier nader op worden 
ingegaan. . 

Aann twee onderwerpen die nauw samenhangen met de rechtsgevolgen van de a.v.v. - de 
terugwerkendee kracht en de nawerking- wordt in het onderstaande kort aandacht besteed. 

3.5.11 Terugwerkende kracht 

Wettelijkk is bepaald dat de a.v.v. geen terugwerkende kracht heeft (artikel 2, derde lid Wet 
A WW CAO). Deze bepaling is opgenomen ter bescherming van degenen die niet bij de CAO 
partijj  waren. In de praktijk heeft zich een aantal problemen met deze bepaling voorgedaan, 
mett name bij CAO-bepalingen die betrekking hebben op aanspraken die gedurende een jaar 
wordenn opgebouwd, zoals vakantiedagen, eindejaarsuitkeringen of bijdragen aan een fonds. 
Uitt uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat het er hierbij om gaat of de verplichting uit de 
a.v.v.. ontstaat na het tijdstip van a.v.v., zoals een recht op een eindejaarsuitkering over het in 
hett gehele jaar verdiende loon, hoewel de a.v.v. pas op 1 november van dat jaar plaatsvond. 
Voorr een betalingsverplichting aan een fonds voor de niet aan de CAO gebonden werkgevers 
heeftt de Hoge Raad bepaald dat de verplichting pas ontstaat na publicatie van het besluit tot 
a.v.v.: : 

'dee bijdrage van de werkgever voor wie deze bepaling in de loop van het kalenderjaar is gaan gelden, 
moett worden berekend naar evenredigheid van het desbetreffende deel van het jaar.' 

1444 Olbers 1987, p. 120-124 met naschrift vanFase, p. 124-126. Zie ook Fase 2002, p. 132-133. 
1455 Fase 1982, p. 113. 
1466 Kamphuizen 1956, p. 56. 
1477 Fase 1980, p. 18. 
1488 Schutte 1998, p. 73. 
1499 HR 10 januari 1980, NJ 1980, 348 (m.nt P.A. Stein). 
1500 HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147 (m.nt. PA.Stein); Schmale/Siebesma 1988, p. 228; Olbers 
(Arbeidsovereenkomst;; Wet AW) artikel 2, aant. 20. 
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Geenn strijd met het beginsel van de terugwerkende kracht wordt aangenomen, wanneer de 
betalingsverplichtingg ontstaat op basis van een a.v.v. voor de aanvang van het kalenderjaar, 
waarinn de precieze hoogte van de bijdrage gedurende het jaar plaatsvindt.151 

Mett inachtneming van deze jurisprudentie is in het Toetsingskader (paragraaf 4.4) aangegeven 
datdat CAO-bepalingen die uitdrukkelijk tot een bepaald tijdstip van kracht zijn, niet voor a.v.v. 
inn aanmerking komen, indien dat tijdstip is gelegen voor de inwerkingtreding van het a.v.v.-
besluit.. Dit geldt eveneens voor CAO-bepalingen die een eenmalig recht toekennen te ver-
krijgenn op een tijdstip dat voor of na de werkingsduur van het a.v.v.-besluit ligt. Dit betekent 
datt de betrokkenen tijdig (denk ook aan de tijd van de procedure van de a.v.v.) met het 
opstellenn van een nieuwe CAO en met het indienen van een verzoek tot a.v.v. moeten 
beginnen. . 

3.5.22 Nawerking 

Eenn vraagstuk dat met de (korte) tijdsduur van de CAO, de afwezigheid van terugwerkende 
krachtt en de tijdsduur van de procedure van de a.v.v. samenhangt, heeft betrekking op de 
nawerking.. Nawerking houdt in dat de bepalingen van een overeenkomst blijven gelden, 
wanneerr de tijdsduur van de overeenkomst, i.e. de CAO, is afgelopen. Ditzelfde zou kunnen 
geldenn voor een CAO na a.v.v. Nawerking heeft tot gevolg dat de rechtspositie van betrok-
kenee ongewijzigd blijf t totdat er nieuwe afspraken tot stand zijn gekomen en betrokkene ook 
daaropp aanspraak kan maken. Hij valt dan niet automatisch terug op oudere (beperktere) 
arbeidsvoorwaarden.1522 Over de mogelijkheid en wenselijkheid van nawerking lopen de me-
ningenn sterk uiteen.153 

Dee wenselijkheid van nawerking van a.v.v. is onderdeel geweest van het SER-advies uit 1992 
overr de a.v.v.154 De SER is verdeeld over dit onderwerp. Een deel is tegen nawerking, omdat 
dee a.v.v. een in tijd beperkte ingreep in contractsvrijheid is. Een ander deel vindt dat nawer-
kingg via wetswijziging mogelijk zou moeten zijn. Na de a.v.v. zou alleen wijziging van de 
doorr de a.v.v. gemodelleerde arbeidsovereenkomst kunnen plaatsvinden door hetzij een 
naderee afspraak, hetzij een opvolgende (a.v.v. van een) CAO. In de praktijk blijkt er overigens 
well  sprake van nawerking, omdat anders voor de niet aan de CAO gebonden werknemers een 
aanzienlijkee verslechtering van de rechtspositie ten opzichte van de wel aan de CAO 
gebondenn werknemers kan optreden. Dit kan risico's voor de arbeidsrust teweeg brengen. 

Tenn aanzien van de CAO is de heersende opvatting155 dat, tenzij in de CAO een andere 
afspraakk is gemaakt, na het einde van een CAO de arbeidsvoorwaarden blijven bestaan, zoals 
zijj  door de CAO zijn geworden totdat er een nadere partijafspraak is gemaakt. Dit ligt anders 
inn het geval van de a.v.v. van een CAO. In dat geval heeft de Hoge Raad nog onlangs gesteld: 

'Hett is met dit stelsel (a.v.v. voor een welomschreven, beperkte periode MJD) niet te verenigen om door 
eenn extensieve interpretatie van de wet de geldingsduur van de betreffende CAO-bepalingen voorbij die 
periodee te verlengen op de enkele grond dat deze tijdens de periode van verbindendheid deel uitmaakten 
vann de arbeidsovereenkomsten waarvoor de verbindendverklaring gold.'156 

1311 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 59. 
1322 Adviesaanvraag SER 19 juli 1990, p. 16; Bijlage 1 SER-advies A W 1992. 
1333 Voor een overzicht van de discussie: Schutte 1998, p. 78-80; Jacobs 2003, p. 144-146 en de daar genoemde 
literatuur. . 
1544 SER-advies A W 1992, p. 75-76. 
1533 Fase 1982, p. 76; Jacobs 2003, p. 105. 
1566 HR 10 januari 2003, ArbeidsRecht (m.nt. DJ. Buijs) 2003, p. 58-60. 
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Uitt eerdere uitspraken bleek al dat de Hoge Raad alleen in specifieke gevallen nawerking 
accepteert.. Indien gedurende de looptijd van de a,v.v. een recht bestond, bijvoorbeeld op 
doorbetalingg van salaris of aanvulling wegens arbeidsongeschiktheid, wordt dit recht niet 
aangetastt doordat in de loop van dat tijdvak deze bepalingen ophouden te bestaan.157 De 
opvattingg van de Hoge Raad hangt nauw samen met het rechtskarakter van de a.v.v. Na afloop 
vann de a.v.v. herleeft de situatie van voor de a.v.v., een situatie die vergelijkbaar is met 
intrekkingg van het besluit tot a.v.v.158 In de literatuur159 wordt dit standpunt niet bevredigend 
genoemd. . 

3.66 Vrijstellin g en ontheffing 

Dee minister heeft op grond van artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO ('behalve in de gevallen 
doorr Onze Minister uitgezonderd') de bevoegdheid ondernemingen van de werkingssfeer van 
dee a.v.v. uit te zonderen. Deze mogelijkheid speelt een rol bij de beoordeling van het verzoek 
tott a.v.v. (zie paragraaf 3.4.2). Het kan hierbij gaan om individuele ondernemingen of om 
categorieënn van ondernemingen. De meest voorkomende reden om van deze bevoegdheid tot 
dispensatiee gebruik te maken is dat voor deze ondernemingen reeds een andere (onder-
nemings-)) CAO geldt of gaat gelden. Hoewel de minister op eigen gezag van de bevoegdheid 
gebruikk kan maken, zal hij dit in de praktijk vermoedelijk meer naar aanleiding van 
binnengekomenn bedenkingen doen. Uit het Toetsingskader (paragraaf 6.2, onder 1) blijkt dat, 
hetgeenn ook al praktijk was, in ieder geval een uitzondering zal worden verleend aan werk-
geverss die gebonden zijn aan een andere rechtsgeldige CAO, bijvoorbeeld een ondernemings-
CAO.. Hierbij vindt geen inhoudelijke toetsing plaats tussen de bedrijfstak- en ondernemings-
CAO.1600 Tevens blijkt uit het toetsingskader een stringenter beleid ten aanzien van de 
werkingssfeerbepalingen.. Zij worden niet meer door de minister gerepareerd, maar de a.v.v. 
zall  worden geweigerd, wanneer geen duidelijke afbakening van de rechtsgebieden bevatten of 
overlappingg met een of meer andere CAO's teweeg brengen. 

Dee wettekst gaat er, evenals artikel 2 van de Wet A W 1935, van uit dat het maken van 
uitzonderingenn onderdeel uitmaakt van het besluit tot a.v.v. Het is niet duidelijk of de minister 
gedurendee de looptijd van de a.v.v. nog uitzonderingen kan maken. Artikel 3 van de Wet 
A WW 1935, zeker na de wijziging van de wet uit 1939,161 bood de minister hiertoe de 
mogelijkheid.. Een overeenkomstig artikel is met in de Wet A W CAO opgenomen. 
Desondankss is Mok162 van mening dat de wettekst zich daartegen niet verzet. Uit de 
praktijk1633 blijkt echter dat een verzoek tot uitzondering alleen kan worden ingediend 
gedurendee de termijn van bedenkingen tegen het verzoek. Gelet op de veelal korte looptijd 
vann de a.v.v. zal er ook niet zo een behoefte zijn om gedurende deze looptijd nog uitzon-
deringenn te maken. 

1577 HR 28 januari 1994, NJ 1994,420; HR 7 juni 2002, NJB 2002, nr. 96; JAR 2002/154. 
1588 Fase 1980, p. 32-33. 
1599 Jacobs 1988, p. 247, signaleert dat in het buitenland wel sprake is van nawerking aan de CAO na afloop van 
dee a.v.v. Onlangs heeft hij ervoor gepleit om nawerking gedurende eenjaar te erkennen, waardoor de periode 
tussenn de a.v.v. van twee opvolgende CAO's naadloos overbrugd kan worden (Jacobs 2003, p. 146). 
1600 Voor kritiek op deze gedragslijn: Olbers 1989. 
1611 Wijziging van artikel 3, eerste lid, van de Ondernemersovereenkonistenwet uit 1939 (Stb. 1939, 639 Y): Onze 
Ministerr kan .. .bij een verbindendverklaring of gedurende de looptijd daarvan (curs.MJD)... .bepalen, dat 
bepaaldee personen niet of slechts ten dele aan de verbindend verklaarde ondernemersovereenkomst zijn 
gebonden... . 
762762 Mok 1939, p. 131. 
1633 Olbers (Arbeidsovereenkomst, Wet AW) artikel 2, aant 14. 
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Evenminn is duidelijk wat het rechtskarakter van het besluit van de minister tot het al dan niet 
makenn van een uitzondering is. In de visie dat een dergelijk besluit geen zelfstandige bete-
keniss heeft en onderdeel uitmaakt van het besluit tot a.v.v. is er geen beroep tegen dit besluit. 
Inn de literatuur164 wordt wel de stelling verdedigd dat tegen het besluit tot het al dan niet 
verlenenn van een uitzondering krachtens de Awb beroep openstaat (zie paragraaf 3.3.5). 

3.77 Wijzigin g en intrekkin g 

Uitt artikel 7 Wet A W CAO volgt dat de procedure van totstandkoming van een verzoek tot 
a.v.v.. ook gevolgd moet worden bij wijzigingen in de bepalingen van een CAO na a.v.v. 
Hieruitt volgt naar de mening van Fase16 dat geen a.v.v. kan plaatsvinden van bepalingen die 
CAO-partijenn de bevoegdheid geven de CAO tussentijds te wijzigen. Wel kan naar zijn 
meningg a.v.v. plaatsvinden van automatisch werkende bepalingen, d.w.z. bepalingen waarin 
duidelijkk is aangegeven wanneer en op welke wijze deze bepalingen zich wijzigen. Hierbij 
wordtt gedacht aan prijscompensatiesystemen. In het Toetsingskader (paragraaf 4.4) wordt 
bevestigdd dat wijziging van een CAO na de a.v.v. een nieuwe procedure vergt voor de 
gewijzigdee bepaling(en). Dit zal gepaard gaan met een gelijktijdig verzoek tot intrekking van 
dee oorspronkelijke bepaling(en). 
Dee Wet A W CAO kent in tegenstelling tot de Wet CAO geen wettelijke verlengings-
bepaling.. Verlenging op verzoek is echter altijd mogelijk, maar zal de normale procedure van 
dee a.v.v. moeten doorlopen. Naar de mening van Fase " mag de minister alleen ambtshalve 
dee duur van de a.v.v. verlengen, als hij bij zijn oorspronkelijke beslissing de toen ten dienste 
staandee wettelijke mogelijkheid niet ten volle heeft benut. 

Inn artikel 6 Wet A W CAO is de bevoegdheid voor de minister opgenomen om een besluit tot 
a.v.v.. te allen tijde in te trekken.167 In de wet zijn geen criteria opgenomen, wanneer van deze 
bevoegdheidd gebruik kan of zou moeten worden gemaakt. Wel is er in de memorie van 
toelichting1688 een aantal omstandigheden genoemd waarbij van deze bevoegdheid gemaakt 
zouu kunnen worden, zoals wijzigingen in de algemene economische toestand en wijzigingen 
inn de toestand van de bedrijven. Daarnaast wordt aangenomen dat de minister ook op verzoek 
vann de betrokkenen tot intrekking kan overgaan. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld 
voordoen,, wanneer de betrokkenen een wijziging van de a.v.v. wensen of een nieuw verzoek 
tott a.v.v. willen indienen.169 Zoals we hebben gezien bij fondsen (paragraaf 3.4.4, onder c), 
wordtt er in het Toetsingskader (paragraaf 6.2, onder 3) vanuit gegaan dat de a.v.v. van fonds-
bepalingenn kan worden ingetrokken, wanneer tijdens de looptijd van de a.v.v. onomstotelijk 
blijk tt dat niet aan de eisen wordt voldaan. In dit verband wordt de intrekking als een sanctie 
gehanteerd.. Het is de vraag of dit met de huidige formulering en toelichting van artikel 6 
toelaatbaarr is. 

1644 Olbers 1998, p. 308; Olbers (Arbeidsovereenkomst, Wet AW) artikel 2, aant. 10 en 14; Schutte 1998, p. 73; 
Jacobss 2003, p. 132. 
1655 Fase 1982, p. 121. 
1666 Fase 1982, p. 125; Kamphuizen 1956, p. 62 is het hiermee niet eens 
1677 Indertijd werd aangenomen dat de minister ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling de bevoegdheid zou 
hebbenn een besluit in te trekken: Mok 1939, p.170 met verwijzing naar adininistratiefiechtelijke literatuur; Fase 
1982,, p. 117; Van Veen 1976, p. 43-44. 
1688 Bijl . Hand. H 1936/37, 274, nr. 3, p. 8. 
1699 Fase 1982, p. 120. 
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Hett gebruik maken van de bevoegdheid door de minister is in artikel 6, tweede en vierde lid, 
Wett A W CAO met een aantal waarborgen omkleed: 

-- Kennisgeving van het voornemen aan degenen die partij zijn bij een CAO; 
-- Gelegenheid bieden mondeling of schriftelijk bezwaren kenbaar te maken; 

Adviess van de Stichting van Arbeid binnen bepaalde termijn; 
Besluitt (met redenen omkleed) wordt gepubliceerd in de Staatscourant; 
Aantekeningg in register. 

Tegenn het besluit tot intrekking is, evenals het besluit tot a.v.v., op dit moment geen beroep 
mogelijk.1700 De rechtsgevolgen van de intrekking zijn enigszins onduidelijk. Van Veen1 l 

vindtt de gevolgen veel destructiever zijn dan bij onverbindendverklaring. Het enige dat wette-
lij kk geregeld is, is dat de intrekking, evenals het besluit tot a.v.v., geen terugwerkende kracht 
heeftt (artikel 6, derde lid). Voor het overige lijk t de situatie vergelijkbaar met die van het 
aflopenn van de a.v.v. en de discussie over nawerking.1 Van de bevoegdheid tot het van over-
heidswegee intrekken van het besluit tot a.v.v. is tot nu toe geen gebruik gemaakt. 

3.88 Handhaving 

Dee handhaving van de Wet A W CAO vindt, in het verlengde van de Wet CAO, plaats langs 
civielrechtelijkee weg. Hierover heeft nauwelijks discussie plaatsgevonden. Tegen een straf-
rechtelijkee sanctie wordt als belangrijkste argument aangevoerd dat het principieel onjuist is 
omm civielrechtelijke verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ook nog langs strafrechtelijke 
wegg te handhaven (vgl. ook de handhaving van de Wet CAO). Naast deze cumulatie van 
rechtsvorderingenn wordt een nogal pragmatisch - maar heden ten dage nog steeds gebruikt -
argumentt aangevoerd. Strafrechtelijke sancties zouden een uitbreiding van het ambtenaren-
korpss betekenen. Mok173 vindt de afwijzing van een strafrechtelijke sanctie weinig principieel. 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel Wet A W CAO ontstond wel discussie over het 
instellenn van een controle-instantie. Naar analogie van artikel 12 van de Wet A W 1935 werd 
enerzijdss voorgesteld een controlecommissie in te stellen (amendement Kupers/Donker), 
anderzijdss wilde men de bedrijfsraad met het toezicht belasten (amendement Smeenk).174 

Uiteindelijkk heeft deze discussie geresulteerd in het huidige artikel 10 Wet A W CAO. Met 
hett oog op het instellen van een (civielrechtelijke) rechtsvordering kunnen - vreemd genoeg 
alleen1755 - de verenigingen van werkgevers of werknemers, op wier verzoek een a.v.v. is 
uitgesproken,, de minister verzoeken een onderzoek in te stellen bij een vermoeden van niet-
nakomingg van een a.v.v.-bepaling. De minister draagt het onderzoek op aan daartoe door hem 
aangewezenn onder hem ressorterende ambtenaren (i.e. de directeur van het centraal kantoor 
vann de Arbeidsinspectie). Ten behoeve van dit onderzoek kunnen zij over verschillende be-
voegdhedenn beschikken, zoals het vorderen van inlichtingen, inzage van relevante stukken en 
hett verplicht medewerking verlenen door de werkgever.176 Op basis van dit onderzoek 
brengenn zij verslag uit aan de minister. De minister licht vervolgens de vereniging weer in. Op 
basiss van dit onderzoek kunnen de betrokken partijen besluiten een rechtsvordering instellen. 

00 Olbers (Arbeidsovereenkomst;Wet A W ) artikel 6. 
1711 Van Veen 1976, p. 46. 
1722 Molenaar 1957, p. 427; Van Veen 1976, p. 54-57; Fase 1982, p. 117-119. 
1733 Mok 1939, p. 142. 
1744 Zie ook Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 147. 
' ""  Fase 1982, p. 126. 
1766 Deze bevoegdheden zijn via artikel 12:22 van de Arbeidstijdenwet (Stb. 1995, 598) aan artikel 10 toegevoegd 
enn zijn in werking vanaf 1-1-1996. 
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Naarr analogie van de artikelen 12 en 13 Wet CAO kunnen op grond van artikel 3, tweede lid, 
Wett A W CAO verenigingen van werkgevers en werknemers, waarvan leden partij zijn bij 
eenn arbeidsovereenkomst, waarop de a.v.v. van toepassing is, de nietigheid van een met de 
a.v.v.. strijdige bepaling inroepen. De redactie van dit artikellid komt overeen met artikel 12, 
tweedee lid, Wet CAO.177 Het kan hierbij ook gaan om verenigingen van werknemers of 
werkgeverss die geen partij waren bij de CAO, mits één van de betrokken werknemers of 
werkgeverss valt onder de a.v.v.-bepalingen.178 De groep die in actie kan komen bij het niet-
nalevenn van de a.v.v., is beperkter dan degenen die op grond van artikel 2, derde lid, van de 
Wett A W 1935 in actie kunnen komen, namelijk een ieder die bij de nakoming een redelijk 
belangg heeft.179 Een civiele actie op grond van artikel 3, tweede lid, Wet A W CAO is voor-
behoudenn aan verenigingen en niet aan individuele werkgevers of werknemers. De individuele 
werkgeverr of werknemer kan uiteraard wel direct in actie komen op grond van de op hen 
betrekkingg hebbende, door de a.v.v. gemodelleerde arbeidsovereenkomst. Degenen die reeds 
partijj  zijn bij een CAO kunnen uit dien hoofde al op grond van de Wet CAO in actie komen. 
Zijj  kunnen van werkgevers en werknemers die in strijd handelen met de a.v.v. vergoeding 
vorderenn van de schade die zij of hun leden lijden. Voor zover de schade in ander nadeel dan 
vermogensschadee bestaat, zal als vergoeding een naar billijkheid te bepalen bedrag verschul-
digdd zijn (artikel 3, vierde lid, Wet A W CAO). Hoewel de bewoordingen van dit artikel niet 
inn die richting wijzen, wordt algemeen aangenomen dat naast schadevergoeding ook nako-
mingg van de verplichting kan worden gevorderd.180 In de praktijk wordt dan ook veelvuldig 
gebruikk gemaakt van de mogelijkheid nakoming van de a.v.v. af te dwingen via een kort 
geding,, gepaard aan een dwangsom.181 Tevens blijkt uit de jurisprudentie182 dat eveneens een 
civielee dwangsom gevorderd kan worden bij niet-nakoming van betaling van een geldsom aan 
eenn sociaal fonds. Uit de jurisprudentie blijkt dat naast een schadevergoeding veelal een 
vergoedingg plaatsvindt van schade als gevolg van verlies aan prestige en werfkracht. 

3.99 Overige aspecten 

a.. Onverbindendverklaring 

Dee mogelijkheid van onverbindendverklaring (o.v.v.) van bepalingen van een CAO is 
ingebrachtt door een minderheid in de Commissie van XII , die het advies van de Hoge Raad 
vann Arbeid over het voorontwerp-Aalberse voorbereidde.184 Het belangrijkste argument was 
datt de overheid moet kunnen ingrijpen, wanneer eenzijdige behartiging van groepsbelangen 
dee overhand krijgt. Men was met name bevreesd voor een te hoog loonniveau. Aan ingrijpen 
bijj  een te laag loonniveau zal niet direct gedacht zijn!185 Een grote meerderheid van de Hoge 
Raadd van Arbeid was tegen het voorstel. Zij vonden dat een dergelijke bepaling thuishoorde 
inn wetgeving op het terrein van trusts en kartels. Daarnaast vreesde men een vrij willekeurig 
ingrijpenn in CAO's. Desondanks was in het wetsvoorstel - evenals bij de Wet A W 1935 - de 
mogelijkheidd van o.v.v. opgenomen. Het voorstel leidde tijdens de behandeling van het wets-

1777 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 3. 
1788 Mok 1939, p. 147; Kamphuizen 1956, p. 57; Fase (1982, p. 126) is terecht van mening dat het om meerdere 
ledenn moet gaan; in feite leden van een potentiële CAO-partij. 
1799 Tabingh Suermondt 1937, p. 234. 
1800 Fase 1982, p.128; Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 3 aant. 5 en de daar genoemde 
vindplaatsen. . 
1811 Schutte 1998, p. 92. 
1822 Hof Amsterdam 16 maart 1989, NJ 1990,13. 
1833 HR 11 december 1998, JAR 1998,6; Ktg. Utrecht 23 december 1998, JAR 1998,36. 
1844 Preadvies Commissie XH, p. 56-58; Mok 1939, p. 21-22. 
1855 Terecht opgemerkt door Van Veen 1976, p. 32. 
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voorstell  tot veel verzet, met name van de kant van de sociaal-democraten. Het voorstel zou 
zelfss verworpen zijn, als de regering niet gedreigd had in dat geval het gehele wetsvoorstel in 
tee trekken.185 

Dee belangrijkste verschillen tussen de artikelen 8 (o.v.v.) en 2 (a.v.v.) van de Wet A W CAO 
zijnzijn hierin gelegen dat de minister op grond van artikel 8 niet afhankelijk is van een verzoek, 
maarr uit eigen beweging kan optreden. In artikel 8 is als criterium voor het optreden van de 
ministerr is opgenomen: 'indien het algemeen belang zulks vereist'. Dit criterium, dat ontleend 
lijk tt te zijn aan artikel 2 Wet A W 1935, is niet in artikel 2 opgenomen. De formulering van 
dee artikelen 8 en 9 en onduidelijkheid over de consequenties van de o.v.v. hebben nogal wat 
kritiekk opgeleverd.187 De o.v.v. is in het kader van Wet A W CAO nooit gebruikt en daarmee 
inn feite een dode letter gebleven.188 In de periode 1963 - 1969 is een soort o.v.v. in totaal 28 
maall  toegepast, maar dan op basis van of in combinatie met artikel 15a van het Buitengewoon 
Besluitt Arbeidsverhoudingen. 
Inn het advies van de Stichting van de Arbeid uit 1989189 wordt de mogelijkheid om in te 
brekenn in afzonderlijke CAO's op principiële gronden afgewezen en voorgesteld dat de 
artikelenn 8 en 9 Wet A W CAO zouden moeten verdwijnen. Ook de SER190 stemt in met het 
voornemenn tot het schrappen, omdat deze artikelen zich niet verdragen met het beginsel van 
vrijheidd van collectief onderhandelen. In het in 1994 opgestelde wetsvoorstel was o.a. een 
voorstell  tot het schrappen van deze artikelen opgenomen. Aangezien dit wetsvoorstel om 
anderee redenen is ingetrokken, heeft dit voornemen tot nu toe niet geleid tot het schrappen van 
dee artikelen 8 en 9. 

b.. Wet of a.v.v. van CAO? 

Eenn interessante vraag is hoe wordt bepaald of bepaalde arbeidsvoorwaarden op wettelijk 
niveauu worden vastgesteld dan wel worden overgelaten aan CAO-partijen ofwel de vraag 
arbeidsvoorwaardenn bij wet of bij (de a.v.v. van een) CAO? 
Eénn van de doelstellingen van de totstandkoming van de Wet A W CAO was het onder-
steunenn van een decentrale totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Aan de andere kant kan 
geconstateerdd worden dat belangrijke onderdelen van het sociaal recht wettelijk geregeld zijn. 
Ditt doet de vraag rijzen of er criteria zijn op basis waarvan bepaald kan worden of een 
bepaaldd onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid wettelijk geregeld moet worden of over-
gelatenn kan of moet worden aan CAO-partijen: c.a.o/a.v.v als substituut voor wetgeving?191 

Allereerstt is duidelijk dat de beantwoording van deze vraag in belangrijke mate politiek van 
aardd is en samenhangt met de visie over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en 
CAO-partijen.. Verschillende schrijvers hebben aandacht aan deze vraag besteed.192 Olbers 
onderscheidtt een aantal motieven om tot een wettelijke regeling over te gaan. Zo kunnen in 
verdragenn neergelegde internationale normen verplichten rechten voor alle werknemers te 
waarborgen.. De implementatie daarvan kan het beste in wetgeving plaatsvinden, zeker wan-
neerr deze verdragen de werknemers een direct afdwingbaar recht toekennen. In enkele geval-
lenn verplicht de Grondwet tot wetgeving, zoals in de artikelen 19 en 20 van de Grondwet. 
Dezee artikelen verplichten bij wet regels te stellen omtrent rechtspositie, medezeggenschap en 
aansprakenn op sociale zekerheid. Een belangrijke reden om tot wetgeving over te gaan is 

1866 Mok 1939, p. 100-104; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 148-150, Fase 1982, p. 129-133. 
1877 Mok 1939, p. 104-119; Olbers (Aibeidsovereenkomst;Wet A W ) artikel 8. 
888 Brouwer  1987, p. 668. 
899 STAR-advies 1989, p. 34-35. 

1900 SER-advies A W 1992, p. 71-72. 
911 Brouwer  1987, p. 665. 
922 Jacobs 1982; Olbers 1987a, p. 185-198; Schutte 1998, p. 5-9. 
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eveneenss gelegen in de waarborgfunctie van de overheid: de overheid wil een bepaald mini-
mumm aan voorzieningen of regelingen gegarandeerd hebben, bijvoorbeeld het recht op een 
betaaldee vakantie. Ook kunnen de beperkingen van de CAO, zoals contractsvrijheid van 
partijenn en beperkte werkingssfeer en looptijd van de CAO, aanleiding zijn een bepaald 
onderwerpp wettelijk te regelen. Veelal zal sprake zijn van een combinatie van factoren. 

Wanneerr tot een wettelijke regeling besloten wordt, zijn er nog diverse vormen waarin met de 
collectievee contractsvrijheid van CAO-partijen rekening kan worden gehouden. De mate van 
vrijheidd om van de wettelijke normen af te wijken is afhankelijk van de formulering van de 
wettelijkee bepalingen. Een aantal bepalingen is geformuleerd als dwingend recht. Hiervan kan 
derhalvee niet worden afgeweken. Een groot aantal wettelijke bepalingen is echter geformu-
leerdd als rninimumbepalingen. Dit betekent dat in CAO's en in individuele arbeidsovereen-
komstenn ten gunste van de werknemers van de wettelijke bepalingen mag worden afgeweken. 
Sindss 1954 is de rechtsfiguur van het driekwart-dwingend recht in de sociale wetgeving 
opgenomen.. Dit houdt in dat van dwingendrechtelijke bepalingen bij CAO en a.v.v. van een 
CAOO mag worden afgeweken. Daardoor kunnen deze bepalingen worden toegesneden naar de 
concretee situatie in de betreffende bedrijfstak. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Boek 7 
BWW in de artikelen 652 (proeftijd), 668a, 670 en 672 (beëindigen van de arbeidsover-
eenkomst)) en in de artikelen 5:7 en 5:8 van de Arbeidstijdenwet. Deze afwijking kan overi-
genss ten nadele van de werknemers plaatsvinden. De afwijldngsmogelijkheid veronderstelt 
derhalvee het bestaan van krachtige vakbonden. Er doen zich bij driekwart-dwingend recht ook 
eenn aantal vragen voor, bijvoorbeeld omtrent de representativiteit van de vakbonden en de 
bindingg van de ongebonden werknemer (artikel 14 Wet CAO) aan driekwart-dwingend 
recht.. Deze vragen zijn echter nogal specifiek voor het arbeidsrecht. Daarom wordt hierop 
niett nader ingegaan. 

Tenslottee meldt Olbers de in de Wet arbeid gehandicapte werknemers gevolgde opzet dat pas 
tott dwingende regeling over de quotering wordt overgegaan, indien de door de wetgever 
geëistee taakstelling niet binnen een bepaalde termijn op vrijwillig e basis zal zijn bereikt. Ook 
opp deze wijze kunnen duidelijk kaders worden gesteld aan inhoud en termijn van de contracts-
vrijheid.. Uit de vervanging van deze wet door de Wet op de (re)integratie van arbeids-
gehandicapten,1944 waarin verplichte normen over de quotering zijn opgenomen, blijkt wel dat 
dee aanvankelijk gevolgde aanpak niet effectief genoeg is gebleken. 

Fase1955 gaat - vermoedelijk geïnspireerd door de dereguleringsdiscussie - nog een stap verder 
doorr de vraag op te werpen of wetgeving alleen dan van toepassing zou moeten zijn, indien de 
CAOO geen andere regeling bevat (het z.g. terugtredbeginsel). De vraag is echter of hiermee in 
voldoendee mate voldaan kan worden aan internationale normen en aan de waarborgfunctie 
vann wetgeving. 

c.. Bedrijfspensioenfondsen 

Opp het terrein van de bedrijfspensioenfondsen heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die te 
vergelijkenn is met de a.v.v. van een CAO. Op basis van artikel 2 van de Wet verplichte 
deelnemingg in een bedrijfstakpensioenfonds 2000196 kan de minister op aanvraag van het 

1933 Jacobs 2003, p. 159-160 en HR 20 december 2002; SR 2003, p. 60-61 (rant. J.M. van Slooten); Heerma van 
Voss/Vann Slooten 2003, p. 484. 
1944 Wet van 23 april 1998, Stb. 526. 
1955 Fase, 1986, p. 19 5̂ 
1966 Stb. 2000, 628; in werking getreden op 1 januari 2001 (Stb. 2000,629). 
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georganiseerdee bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) binnen een bedrijfstak dat naar zijn 
oordeell  een belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen vertegen-
woordigt,, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplichtstellen. In feite gaat het, net 
alss bij de a.v.v., om ondersteuning van initiatieven van de sociale partners. Een besluit tot 
verplichtstellingg is verregaand te vergelijken met het besluit tot a.v.v. Ook de eisen die daarbij 
wordenn gesteld aan het verzoek lijken sterk op die bij de a.v.v. Op een aantal punten wijkt de 
wettelijkee regeling van het bedrijfstakpensioenfonds af van de regeling van de a.v.v. Zo kan 
hett fonds zelf vrijstelling van de verplichtstelling verlenen en intrekken (artikel 13). Deze 
bevoegdheidd staat naast de bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen ontheffing 
vann de verplichtstelling te verlenen (artikel 15). Het toezicht op de uitvoering van diverse 
bepalingenn is in handen van de Verzekeringskamer gelegd (artikel 17). 
Voorr de uitvoering van de wettelijke regeling is, net als bij de Wet A W CAO, een 
toetsingskaderr opgesteld.197 Vanwege de langere duur van de verplichtstelling worden zware 
eisenn gesteld aan de representativiteit van de verzoekers. Dit geldt bij de eerste aanvraag 
(voldoendee draagvlak binnen bedrijfstakken bij zowel werkgevers als werknemers), maar met 
namee bij verlengingen, waarbij in artikel 12 van de wet een periodieke representativiteitstoets 
iss voorgeschreven. Tenminste acht weken voor het verstrijken van de termijn van vijfjaar, dat 
dee verplichtstelling geldt, moet het georganiseerde bedrijfsleven na een verzoek daartoe door 
dee minister een representativiteitstoets uitvoeren. Indien zij deze toets niet binnen acht weken 
kunnenn uitvoeren, doet de minister hiervan mededeling in de Staatscourant. Zij hebben dan 
nogg twee jaar de tijd om de representativiteit aan te tonen. Lukt dit niet, dan leidt dit tot 
intrekkingg van de verplichtstelling door de minister (artikel 12, vijfde lid). 

3.100 Toepassing van de wet 

OmOm de betekenis van de a.v.v. voor de CAO te begrijpen is het goed kort enige kwantitatieve 
gegevenss over de CAO te geven. Een overgrote meerderheid van de werknemers in Nederland 
iss gebonden aan een CAO of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de overheid (12 
%).. In 2001 was slechts 16 % van alle werknemers niet gebonden aan een CAO.198 Van de 
werknemerss die gebonden zijn aan een CAO valt 12 % onder een ondernemings-CAO, 53 % 
onderr een bedrijfstak-CAO en 7 % onder een bedrijfstak-CAO na a.v.v. Er gelden op dit 
momentt ruim 1532 CAO's: 1072 voor ondernemingen en 460 voor bedrijfstakken. De CAO's 
voorr ondernemingen hebben betrekking op 1,2 min. werknemers. De CAO's voor bedrijfs-
takkenn hebben betrekking op 5,5 min. werknemers. Gemiddeld 14 % van de werknemers 
onderr een bedrijfstak-CAO is werkzaam in bedrijven die geen partij zijn in de CAO-
onderhandelingenn en door de a.v.v. aan de CAO gebonden zijn.199 Verreweg het merendeel 
vann de werknemers is derhalve al door CAO gebonden. In kwantitatief opzicht is de a.v.v. in 
dezee gevallen van een betrekkelijke betekenis. In kwalitatief opzicht wordt de a.v.v. echter 
vann groot belang geacht voor de ondersteuning en daarmee de totstandkoming van CAO's. 
Jaarlijkss worden tussen de 200 - 250 verzoeken tot a.v.v. van een CAO ingediend. Zoals in 
paragraaff  3.3.4 is aangegeven, is het gelukt de gemiddelde tijdsduur van behandeling van deze 
verzoekenn in belangrijke mate terug te brengen. Wanneer er geen bedenkingen tegen het 
verzoekk worden ingebracht, lukt het in verreweg het merendeel van de gevallen om de 
verzoekenn binnen acht weken af te handelen. Het (herziene) Toetsingskader en het Besluit 

1977 Stort. 28 augustus 2001, nr. 165. 
1988 Het betreft met name hoger opgeleide werknemers in de zakelijke dienstverlening en het MKB die in hoge en 
administratievee functies werkzaam zijn. Zie uitgebreid: Notitie CAO-loosheid, Kamerstukken 12001/02, 222a, 
nr.. 9c. 
1999 Voortgangsrapportage CAO-afspraken van de Arbeidsinspectie 2003. Het percentage door a.v.v. gebonden 
werknemerss stemt overeen met eerdere berekeningen: zie Schmale/Siebesma 1988, p. 233. 
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verzoekk a.v.v. spelen een belangrijke rol bij het bespoedigen van de proceduretijd. Tevens 
gevenn zij een goed inzicht in de diverse inhoudelijke aspecten van de overeenkomst. Uit de in 
dee laatste jaren uitgevoerde monitoring en evaluaties van het AW-proces blijkt de aandacht 
vann de Arbeidsinspectie om dit proces nog verder te verbeteren. 

3.111 Europeesrechtelijke aspecten 

Opp Europees niveau vormt het sociale beleid één van belangrijke pijlers van de EEG. Dit 
komtt tot uiting in de in de artikelen 2 en 3 EG-Verdrag opgenomen doelstellingen, die in de 
artikelenn 136 -145 EG-Verdrag verder zijn uitgewerkt. In deze artikelen is een tweetal 
mogelijkhedenn opgenomen om de sociale partners nauwer te betrekken bij de uitvoering van 
hethet sociale beleid op Europees niveau.200 In de eerste plaats wordt in artikel 137, vierde lid, de 
mogelijkheidd geboden dat een lidstaat de sociale partners, indien zij gezamenlijk daarom 
verzoeken,, kan belasten met de tenuitvoerlegging van vastgestelde richtlijnen. Dit artikel biedt 
derhalvee expliciet de mogelijkheid een richtlijn uit te laten voeren door de sociale partners en 
houdtt verband met de problematiek van implementatie van richtlijnen via (a.v.v. van) CAO's. 
InIn artikel 137, vierde lid, is deze mogelijkheid aan een tweetal zware voorwaarden gebonden. 
Dee lidstaat moet zeker stellen dat de sociale partners de richtlijn op tijd via een overeenkomst 
hebbenn ingevoerd en de lidstaat moet zelf maatregelen treffen om de in de richtlijn beschreven 
resultatenn te allen tijde te waarborgen. Hierop zal uitgebreid in hoofdstuk 8.6 worden terugge-
komen. . 
Daarnaastt biedt artikel 139 de mogelijkheid om te komen tot CAO's op communautair niveau. 
Artikell  139, tweede lid, biedt voor de tenuitvoerlegging van op communautair gebied gesloten 
overeenkomstenn twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan dit geschieden volgens de 
proceduress en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en de lidstaten (= traditionele 
manier:: wet of (a.v.v. van een) CAO. In de tweede plaats kan dit op verzoek van de onder-
tekenendee partijen door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. In feite 
wordtt met dit besluit de inhoud van de overeenkomst omgezet in regelgeving. Van deze 
mogelijkheidd is in een zevental gevallen gebruik gemaakt. In een zestal hiervan is de materie 
vann de overeenkomst inmiddels in regelgeving omgezet. 

Inn de jurisprudentie van het Hof van Justitie is op het terrein van de sociale wetgeving een 
aantall  zeer interessante uitspraken gedaan met betrekking tot de relatie tussen CAO's en 
mededinging,, de rol van de a.v.v. daarbij en omtrent de aansluitplicht bij bedrijfstakpensioen-
fondsen.. Aangezien deze uitspraken van ruimer belang zijn dan voor het sociaal beleid alleen 
wordtt hierop in hoofdstuk 8 uitgebreid teruggekomen. 

3.122 Samenvattende conclusies 

Dee mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten is in het verleden en wordt ook thans nog het 
meestt toegepast bij CAO's. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's moet bezien 
wordenn in het licht van de wettelijke regeling van de CAO (Wet CAO (1927)). De Wet A W 
CAOO is duidelijk ondersteunend ten opzichte van de Wet CAO. In kwantitatief opzicht is de 
a.v.v.. van CAO's van een beperkte betekenis gebleken in die zin dat door de a.v.v. maar een 
beperktt percentage (15%) van de werkgevers en de werknemers aan de CAO worden 

2000 Daarvoor was dit geregeld op basis van eenn protocol als bijlage bij het Verdrag van Maastricht (Trb. 1992,74; 
Pb.. 1992, C 191/90; C 224/126). 
2011 Barents/Brinkhorst 2001, p. 442; Heerma van Vos 2001, p. 380-381. 
2022 Zie voor de diverse procedurele en inhoudelijke aspecten van deze artikelen: Heerma van Voss 2001 en 
uitgebreid:: Franssen 2002. 
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gebonden.. De overigen zijn al via de Wet CAO (artikel 14) aan de CAO gebonden. In 
kwalitatieff  opzicht heeft de mogelijkheid van a.v.v. stimulerend gewerkt op het afsluiten van 
CAO's.. Als zodanig heeft de a.v.v. ondersteunend gewerkt bij de CAO. Het blijkt dat het 
systeemm van CAO's en de a.v.v. daarvan heeft gezorgd voor minder arbeidsconflicten en voor 
aandachtt aan wat langere termijn aangelegenheden ('goede doelen') in de CAO's.203 

Vanaff  het begin van de negentiger jaren vindt met een zekere periodiciteit, die 'toevalliger-
wijs'' vaak samenvalt met de lustra van beide wettelijke regelingen,204 een discussie plaats 
overr 'nut en noodzaak' van de a.v.v. Deze discussie heeft niet zozeer betrekking op het 
instrumentt van de a.v.v. als zodanig, maar op de toepassing van het instrument in het kader 
vann het sociaal beleid. Centraal hierbij staat enerzijds het respecteren van de afspraken van 
CAO-partijenn en het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van de CAO-partijen 
voorr het arbeidsvoorwaardenbeleid (zelfregulering) en anderzijds de verantwoordelijkheid 
vann de minister voor het sociaal beleid. De aankondiging om in te grijpen in het AW-beleid 
wordtt door de regering gebruikt als drukmiddel om CAO-partijen hun verantwoordelijkheid te 
latenn nemen in een door de regering gewenste richting. Deze strategie is in 1993 gevolgd, 
maarr is op soortgelijke wijze ook in latere jaren herhaald.205 

Dee Wet CAO en de Wet A W CAO hebben sinds 1927 respectievelijk 1937 geen essentiële 
wijzigingenn ondergaan.206 Het geeft aan dat de in beide wetten voorkomende procedurele en 
inhoudelijkee bepalingen zodanig zijn dat deze vrij eenvoudig konden worden aangepast aan 
dee ontwikkelingen in de tijd. De opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's 
vertoontt veel overeenkomsten met de opzet van de Wet A W 1935. Verbazingwekkend is dit 
niet,, aangezien deze wet vlak voor de Wet A W CAO tot stand was gekomen. De belang-
rijksterijkste verschillen hangen samen met de nauwe koppeling tussen de Wet A W CAO en de 
Wett CAO. Deze koppeling komt tot uiting in de aan de a.v.v. ten grondslag liggende over-
eenkomst.. Dit moet een CAO zijn in de zin van de Wet CAO, met inbegrip van de ruime 
interpretatiee van het begrip 'arbeidsvoorwaarden'. Verder komt deze koppeling tot uiting in de 
looptijdd van de a.v.v. 
Dee korte looptijd van de CAO en daardoor van de a.v.v., de tijdsduur van de procedures van 
totstandkomingg van een nieuwe CAO en van de a.v.v. daarvan kunnen, in combinatie met de 
afwezigheidd van terugwerkende kracht en van nawerking, belangrijke gevolgen hebben voor 
mett name de ongebonden werkgevers en werknemers. Voor hen kan het effect optreden van 
nuu eens wel, dan weer geen gebondenheid aan de CAO ('knipperlicht-effect'207). Dit effect, 
datdat deels samenhangt met de artikel 14 Wet CAO-werknemers, leidt tot rechtsonzekerheid en 
nogall  wat onduidelijkheid in de praktijk. 

Eenn belangrijk verschil tussen de wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's en Wet A W 1935 
enn overigens ook de in de volgende hoofdstukken te behandelen wettelijke regelingen is dat 
bijj  de a.v.v. van CAO's de aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst het onder-
handelingsresultaatt is van twee min of meer gelijkwaardige sociale partijen. Dit verschil komt 
duidelijkk naar voren in de visies ten aanzien van het toetsen van het verzoek door de minister: 
inhoudelijkk toetsen versus marginaal toetsen (respecteren van het onderhandelingsresultaat). 

2033 Leemreize 1992, p. 365. 
2044 Discussie vindt met name plaats rond 1987,1992,1997 en 2002! 
2055 Ten2 aanzien van het repareren van het WAO-gat: zie Giebels 1998, en ten aanzien van arbeidsparticipatie 
vann langdurig werklozen in het Regeerakkoord van het kabinet Kok II: Het instrument van het algemeen 
verbindendd verklaren van CAO's mag dit belang niet in de weg staan. (Kamerstukken II1997/98, 26 024, nr. 10, 
P-- 31). 
1066 Brouwer 1987; Frenkel 1977, p 630. 

77 Fase/Zwennis (Zakboek arbeidsrecht; losbl.) p. 62. 
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Algemeenn verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

Hett bepalen welke onderwerpen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden op wettelijk niveau 
geregeldd worden en welke aan CAO-partijen worden overgelaten, vloeit deels voort uit 
(internationalee verplichtingen, zoals de implementatie van een verdrag of de uitvoering van 
dee Grondwet, deels uit politieke overwegingen (codificerend of modificerend). Bij het 
wettelijkk regelen van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van CAO-
partijenn gerespecteerd worden. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van driekwart-
dwingendd recht of een wettelijke bepaling die pas in werking gaat op het moment dat CAO-
partijenn niet binnen een bepaalde termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben 
gevonden.. Ook het EG-Verdrag biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het 
sociaall  beleid via de a.v.v. van CAO's uit te voeren. 

Bijj  de uitvoering van de wettelijke regeling spelen sinds 1999 het Toetsingskader en het 
herzienee Besluit verzoek a.v.v. een zeer belangrijke rol bij het bespoedigen van de procedure 
vann behandeling van de verzoeken tot a.v.v. Ditzelfde geldt voor de inhoudelijke aspecten van 
dee verzoeken. Hierdoor kan meer verantwoordelijkheid worden neergelegd bij de sociale 
partners. . 
Fondsenn nemen een belangrijke plaats in bij het AW-beleid. De financiering van een breed 
scalaa aan onderwerpen wordt uit deze fondsen gefinancierd. In het Toetsingskader zijn duide-
lijk ee eisen aan fondsen gesteld, die onlangs nog aanmerkelijk zijn aangescherpt. De betrok-
kenheidd van de minister van SZW bij de uitvoering van de fondsbepalingen is gewijzigd in de 
verplichtingg het (financieel) jaarverslag naar de minister te sturen. De uitvoering van deze 
verplichtingg - en daarmee de transparantie van deze fondsen - laat te wensen over. 

117 7 



118 8 



4.. Algemeen verbindend verklaren op het terrein van financiën 

4.11 Algemeen 

Opp het beleidsterrein van financiën is in een tweetal situaties gebruik gemaakt van het 
instrumentt van de algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van overeenkomsten. In beide 
gevallenn gaat het om een ondersteuning van zelfregulering door de betrokkenen. 
Inn de eerste plaats betreft het een overeenkomst over een garantieregeling die de kleine 
crediteurr of belegger moet beschermen tegen een faillissement van een krediet- of beleggings-
instelling.. De garantieregelingen zijn gebaseerd op de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) 
enn op de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). Zij vormen het sluitstuk van een wettelijke 
regelingregeling van toezicht op banken en effectenhandel. 
Inn de tweede plaats betreft het een overeenkomst om het witwassen van zwart geld tegen te 
gaan.. De a.v.v. van de regelingen was gebaseerd op de Wet inzake spaarbewijzen (Wsp) en de 
Wett identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening (Wifd). Het betrof hier aanvankelijk 
uitsluitendd het ondersteunen van zelfregulering. Vanaf 1993 is de materie echter volledig op 
wettelijkk niveau geregeld. In dit geval is het van belang te bezien om welke redenen de 
materiee aanvankelijk via zelfregulering is geregeld en later via overheidsregulering. 

Hett valt op dat in de Wtk en Wte de rechtsfiguur van de a.v.v. niet in de tekst van de wet 
voorkomt.. In deze wetten wordt gesproken over 'verplichten om aan de uitvoering van die 
regelingg mee te werken'.1 In de titel van de betreffende besluiten wordt echter wel over 
'verbindendverklaring'' of 'algemeen verbindendverklaring' gesproken. Het is niet duidelijk 
waaromm de rechtsfiguur van de a.v.v. in deze wetten niet op wetsniveau als zodanig is 
geïntroduceerd.. In de Wsp en Wifd is indertijd overigens wel de rechtsfiguur van de a.v.v. 
directt op wetsniveau geregeld. 

4.22 Wet toezicht kredietwezen 1992 

Inn de voorganger van de huidige wet, de Wet toezicht kredietwezen 19782 (Wtk 1978) was in 
eenn tweetal gevallen voorzien in de mogelijkheid om anderen te verplichten mee te werken 
aann de uitvoering van een door representatieve organisaties opgestelde regeling: 

-- Collectieve garantieregeling; 
-- Conditieregeling voor direct opvraagbare tegoeden. 

Inn het onderstaande zal alleen aandacht worden besteed aan collectieve garantieregelingen. 
Aann de bevoegdheid ten aanzien van conditieregelingen voor direct opvraagbare tegoeden 
(vgl.. soortgelijke conditieregelingen op grond van de Ondememersovereenkomstenwet 1939) 
iss naar mijn weten geen invulling gegeven. Van deze bevoegdheid zou ook alleen gebruik 

11 Dit is vergelijkbaar met het besluit van de Minister van SZW om deelneming aan een bedrijfspensioenfonds 
verplichtt te stellen (zie hoofdstuk 3.9, onder c). 
22 Wet van 13 april 1978 (Stb. 255). 
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wordenn gemaakt, indien 'zich op dit terrein van de bankcondities bij voortduring uitwassen 
zoudenn voordoen, waardoor de gezonde concurrentieverhoudingen zouden worden aange-
tast.'33 Een dergelijke situatie heeft zich blijkbaar nog niet voorgedaan. 
Eenn collectieve garantieregeling biedt aan degenen die hun geld of effecten hebben toever-
trouwdd aan een kredietinstelling een beperkte vorm van bescherming bij een 'déconfiture' van 
eenn kredietinstelling. Ter voorkoming van een dergelijke situatie kent de Wtk aan de 
Nederlandsee Bank een groot aantal bevoegdheden toe, zoals het verlenen van een vergunning 
(artikell  6), de mogelijkheid tot het intrekken daarvan (artikel 15), het geven van algemene 
voorschriftenn en richtlijnen voor de bedrijfsvoering (artikelen 20-22) en het in bepaalde 
gevallenn verlenen van een verklaring van geen bezwaar (artikel 23). Een garantieregeling 
vormtt - in aanvulling op dit bedrijfseconomisch toezicht van de Nederlandse Bank - een 
additionelee beveiliging van de aan het bankwezen toevertrouwde gelden.4 

InIn het oorspronkelijke voorstel van de Wtk 1978 was de bepaling aldus opgezet. De 
Nederlandsee Bank zou overleg plegen met de representatieve organisaties omtrent de 
invoeringg van een garantieregeling. Als dit overleg tot overeenstemming zou leiden, kon de 
ministerr bij KB alle kredietinstellingen verplichten aan een dergelijke garantieregeling mee te 
werkenn (artikel 49 oud).5 Bij nader inzien achtte de regering het belang van het invoeren van 
eenn garantieregeling echter zo groot (m.n. voor de kleine crediteuren) en de ervaringen in het 
buitenlandd zodanig dat zij ook zelf het initiatief tot het opleggen van een dergelijke regeling 
wildee hebben. Bij nota van wijzigingen6 is het artikel zodanig aangepast dat de minister, 
wanneerr het overleg niet binnen een door de minister te bepalen termijn tot overeenstemming 
leidtt dan wel de regeling niet de instemming van de minister heeft, bij KB een dergelijke 
regelingg kan invoeren. Deze bevoegdheid is met een aantal procedurele waarborgen omkleed: 

Betrokkenenn (de Nederlandse Bank, Bankraad en representatieve organisaties) worden in de gelegen-
heidd gesteld hun mening over de regeling kenbaar te maken; 
Binnenn twee maanden na vaststelling van de regeling moet een wetsvoorstel tot bekrachtiging van een 
dergelijkee garantieregeling bij de Tweede Kamer zijn ingediend; 
Indienn dit wetsvoorstel door één van beide Kamers wordt verworpen, wordt de regeling terstond 
ingetrokken. . 

Uiteindelijkk heeft dit geleid tot artikel 44 van de Wtk 1978. Bij de herziening van de wet in 
19922 is dit artikel in vrijwel dezelfde bewoordingen overgenomen in het huidige artikel 84 
Wtkk 1992.7 In grote lijnen houdt dit artikel thans in dat de Nederlandse Bank overleg pleegt 
mett representatieve organisaties over een collectieve garantieregeling. De wet schrijft in 
artikell  1, eerste lid onder d, voor dat als representatieve organisatie wordt beschouwd die 
organisatiee die door de minister, de Nederlandse Bank gehoord, is aangewezen. Een dergelijke 
aanwijzingg heeft laatstelijk plaatsgevonden bij regeling van 19 juni 2003.8 Indien dit overleg 
leidtt tot overeenstemming kan de minister bepalen dat de kredietinstellingen verplicht zijn aan 
dee uitvoering van deze regeling mee te werken. 

33 Kamerstukken 11977/78, 11 068, nr. 31a. 
44 Kamerstukken II 1991/92, 22 665, nr. 3, p. 74. 
55 Kamerstukken II zitting 1970/71,11 068, nr. 2. 
66 Kamerstukken II zitting 1974/75, 11 068, nr. 6. 
77 Wet toezicht kredietwezen 1992 (Stb. 722). Dit artikel is opgenomen in de bijlage wetteksten, onder E. 
88 Stcrt. 2003, 116. Hierbij zijn aangewezen: de Nederlandse Vereniging van Banken en de Coöperatieve 
Raiffeisen-Boerenleenbankk B.A. 
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Inn het kader van de implementatie van de EG-richtlijn over depositogarantiestelsels is de 
redactiee van artikel 84 nog enigszins aangepast.10 Deze richtlijn beoogt een geharmoniseerd 
rninimurnniveauu van depositogarantiestelsels van kredietinstellingen te bieden. 
Dee garantieregeling op basis van artikel 84 heeft in ieder geval betrekking op dee in Nederland 
gevestigdee kredietinstellingen en hun bijkantoren in de EU. Een bijkantoor in Nederland van 
eenn in een andere lidstaat gevestigde kredietinstelling zal, zo blijkt uit artikel 31, eerste lid, op 
basiss van een kennisgeving van de toezichthoudende autoriteit van die lidstaat moeten 
aantonenn dat een garantieregeling in die andere lidstaat ook van toepassing is op de bijkanto-
ren.111 Ten aanzien van bijkantoren van niet in een andere lidstaat gevestigde kredietinstel-
lingenn kan de minister krachtens artikel 84, derde lid, bepalen dat zij aan de garantieregeling 
meee moeten werken. In dit kader zal de Nederlandse Bank nagaan of op die kredietinstelling 
eenn gelijkwaardige garantieregeling van toepassing is. 
Opp grond van artikel 15, eerste lid onder g, Wtk 1992 heeft de Nederlandse Bank de 
bevoegdheidd de vergunning in te trekken, wanneer een kredietinstelling zich onttrekt aan 
deelnamee aan de garantieregeling. Zodoende heeft de Nederlandse Bank een machtig middel 
omm deelname aan de garantieregeling af te dwingen. Tegen een dergelijk besluit kan een 
belanghebbendee beroep instellen. 

Hett belangrijkste argument voor een opzet van de regeling, waarbij het initiatief in eerste 
instantiee bij de kredietinstellingen wordt gelegd, boven een wettelijke regeling vormt de 
bereidheidd van betrokkenen om een dergelijke regeling op te stellen en uit te voeren. De 
belangrijkstee argumenten voor a.v.v. zijn het onderstrepen van het algemeen belang van een 
dergelijkee regeling en het vermijden van ongelijkheid in de concurrentieverhoudingen.12 

Tevenss valt het op dat de regeling in artikel 84 voldoende wordt geoordeeld om een EG-
richtlijnn te implementeren. In dat licht moet met name de in artikel 84, vierde lid, aan de 
ministerr gegeven bevoegdheid gezien worden om eventueel zelf een dergelijke regeling op te 
leggen.. In hoofdstuk 8.6 zal ik uitgebreid terugkomen op de mogelijkheid om via de a.v.v. een 
EG-richtlijnn te implementeren. 

Bijzonderee aandacht verdient de strafrechtelijke handhaving van de collectieve garantiere-
geling.. Overtreding van de collectieve garantieregeling is strafbaar gesteld op grond van de 
Wett op de economische delicten. Daarnaast is bij overtreding van artikel 84 een dwangsom of 
eenn bestuurlijke boete mogelijk (artikelen 90b, 90c, e.v. Wtk 1992). In de parlementaire 
geschiedeniss treft men geen onderbouwing van de keuze voor (mede) strafrechtelijke 
handhavingg aan. De keuze lijk t min of meer een automatisme (overtreding van verplichtingen 
moett gestraft worden), waaraan geen bewuste keuze voor het soort handhavingsinstrumenten 
tenn grondslag heeft gelegen. In de praktijk blijkt - afgezien wellicht van de preventieve 
werkingg - het strafrechtelijk instrumentarium vooral te zijn toegepast op 'beunhazerij', dat wil 
inn dit geval zeggen het zonder vergunning van de Nederlandse Bank uitoefenen van het 
bedrijff  van kredietinstelling.13 

Merkwaardigg genoeg was deze strafbaarstelling niet overgenomen via artikel 91 Wtk 1992. 
Bijj  wijziging van de wet uit 1995 wordt dit 'verzuim' echter goedgemaakt en wordt 
overtredingg van de collectieve garantieregeling weer onder de werkingssfeer van de Wet op de 

99 Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels 
(PBB EG L 135). 
100 Wet van 14 december 1995 (Stb. 644). Inwerkingtreding met ingang van 31 december 1995 (S(b. 645). 
111 Door de EG-richtlijn depositogarantiestelsels hebben tegenwoordig alle lidstaten een garantiestelsel waaraan 
allee vergunninghoudende kredietinstellingen moeten deelnemen. 
122 Kamerstukken II1970/71,11 068, nr. 3, p. 15. 
133 Zie Doorenbos 1992, p. 431-432. 
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economischee delicten gebracht. Dit wordt gemotiveerd vanuit het imperatieve karakter van de 
EG-richtlijnn inzake depositogarantiestelsels.14 

Bijj  KB van 21 december 1978 (Stb. 674) is de collectieve garantieregeling op grond van 
artikell  44 Wtk 1978 voor de eerste keer algemeen verbindend verklaard. Mede ter uitvoering 
vann de EG-richtlijn over depositogarantiestelsels is de collectieve garantieregeling aangepast 
enn bij KB van 25 juni 1996 (Stb. 344) algemeen verbindend verklaard. Met de 
inwerkingtredingg van de besluiten tot a.v.v. van het beleggerscompensatiestelsel en de 
collectievee garantieregeling van kredietinstellingen uit 1998 is dit besluit komen te vervallen. 
Eenn inhoudelijke bespreking van deze regelingen zal plaatsvinden na kort op de Wet toezicht 
effectenverkeerr te zijn ingegaan. 

4.33 Wet toezicht effectenverkeer  1995 

Mett ingang van 1 juli 199816 is de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) uitgebreid 
mett artikel 28a, dat qua inhoud verregaand overeenkomt met het reeds besproken artikel 84 
vann de Wet toezicht kredietwezen 1992. Deze wijziging is eveneens een gevolg van een EG-
richtlijn,richtlijn, namelijk de richtlijn beleggerscompensatiestelsels.17 Naar analogie van de richtlijn 
overr depositogarantiestelsels beoogt deze richtlijn een geharmoniseerd minimumniveau van 
compensatiestelselss van beleggingsondernemingen te bewerkstelligen. 
Dee beleggerscompensatieregeling beoogt aan beleggers een beperkte bescherming te bieden in 
hett geval dat een effecteninstelling niet langer in staat is om aan zijn verplichtingen jegens 
beleggerss te voldoen. Ook hier vormt de regeling een sluitstuk op wettelijke bevoegdheden 
omm een dergelijke situatie te voorkomen. 
Anderss dan bij de Wet toezicht kredietwezen 1992 is de Minister van Financiën in het kader 
vann artikel 28a aangewezen én als bevoegd gezag én als initiatiefnemer van een 
garantieregeling.. Door deze opzet zou zich de merkwaardige situatie van 'dubbele petten' 
kunnenn voordoen. De Minister van Financiën neemt aan de ene kant het initiatief voor het 
opstellenn van een garantieregeling en kan aan de andere kant, wanneer de regeling niet op tijd 
off  inhoudelijk niet naar zijn zin is, een regeling opleggen. De Minister van Financiën heeft 
echterr vele taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot het opstellen van een 
regelingg krachtens artikel 28a, overgedragen18 aan thans de onafhankelijke Stichting Autoriteit 
Financiëlee Markten (SAFM).19 Het initiatief tot het opstellen van een garantieregeling is 
derhalvee daadwerkelijk gelegen bij de SAFM. Na overeenstemming over een dergelijke 
regelingg met representatieve organisaties van in Nederland gevestigde effecteninstellingen 
kann de minister bij KB verplichten aan de uitvoering van de regeling mee te werken. 
Artikell  19, tweede lid, Wte 1995 bevat, evenals artikel 15 Wtk, een administratieve sanctie 
tenn aanzien van die krediet- en financiële instellingen die zich onttrekken aan de verplichting 
tott deelname aan de beleggerscompensatieregeling. Met betrekking tot deze instellingen heeft 

144 Kamerstukken II 1994/95, 24 199, nr. 3. 
155 De regeling is in 1991 toegepast bij het Amsterdamse bijkantoor van de Bank of Credit and Commerce 
Internationall  (BCCI); voor kritiek hierop De Leeuw 1992. 
166 Wet van 1 juli 1998 (Stb. 482). Inwerkingtreding met ingang van 25 september 1998 (Stb. 557). De tekst van 
artikell  28a is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel F. 
177 Richtlijn 97/9/9EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelselss (Pb EG L 84). 
1SS Overdrachtsbesluit Wet toezicht effectenverkeer; Besluit van 8 december 1995, Stb. 1995,624. 
199 Bij Besluit van 21 juni 2002, Stb. 373, is de naam van de Stichting Toezicht Effectenverkeer gewijzigd in de 
Stichtingg Autoriteit Financiële Markten. 
200 Als representatieve organisatie is opgetreden de Vereniging van Commissionairs in Effecten en de 
representatievee organisatie voor het bankwezen. 
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dee minister een zodanige bevoegdheid dat een dergelijke instelling geen effectendiensten meer 
inn of vanuit Nederland kan verrichten.21 Tevens is bij overtreding van artikel 28a een 
dwangsomm of een bestuurlijke boete mogelijk (artikelen 48b en 48c e.v. Wte 1995) en is 
overtredingg van dit artikel aangewezen als economisch delict (artikel 1, onder 2° Wed). 

43.11 Beleggerscompensatieregeling voor  effecteninstellingen en garantieregeling voor 
kredietinstellingen n 

Bijj  KB van 21 september 1998 (Stb. 556) zijn de regelingen/overeenkomsten over zowel het 
beleggerscompensatiestelsell  voor vorderingen van beleggers op basis van artikel 28a Wte 
19955 (Bijlage A bij het besluit) als de collectieve garantieregeling van kredietinstellingen voor 
terugbetaalbaree gelden en beleggingen op basis van artikel 84 Wtkl992 (Bijlage B bij het 
besluit)) algemeen verbindend verklaard. Tevens kwam bij dit besluit de garantieregeling voor 
kredietinstellingenn (Stb. 1996, 344) te vervallen. Het verzuim dat het besluit aanvankelijk niet 
betrekkingg had op het depositogarantiestelsel, is een week later gerepareerd. 

Dee beleggerscompensatieregeling (BCR) biedt aan niet-professionele en -institutionele 
beleggerss een beperkte mogelijkheid van verhaal bij het in gebreke blijven van een effecten-
instelling,, bijvoorbeeld door een faillissement. Professionele en institutionele beleggers zijn 
uitgeslotenn van de regeling. Zij worden geacht dit risico zelf op te vangen. Het maximum-
bedragg waarvoor de regeling dekking verleent, is € 20.000 per belegger. De SAFM is de 
uitkerendee instantie. Het totaalbedrag dat wordt uitgekeerd, wordt omgeslagen over de 
instellingen.. Dit geschiedt in eerste instantie uit een compensatiefonds, dat jaarlijks door de in 
Nederlandd gevestigde effecteninstellingen wordt gevoed tot een maximum van ruim € 11 
min.233 Bedragen daarboven worden volgens een bepaalde procedure omgeslagen over de 
effecteninstellingen. . 
Dee collectieve garantieregeling van kredietinstellingen (CGR) biedt met name aan kleinere 
ondernemingenn en particulieren een beperkte mogelijkheid van verhaal bij het niet meer aan 
haarr verplichtingen kunnen voldoen van een kredietinstelling. Het maximumbedrag is even-
eenss € 20.000 per crediteur voor het depositogarantiestelsel en daarnaast € 20 000 per beleg-
gerr voor het beleggerscompensatiestelsel. De Nederlandse Bank is de uitkerende instantie, die 
hethet bestaan en de grootte van de vorderingen bindend vaststelt. Het totaalbedrag dat wordt 
uitgekeerd,, wordt volgens een door de Bank vastgesteld omslagpercentage omgeslagen over 
dee kredietinstellingen. 

4.44 Wet inzake spaarbewijzen 

Hett doel van de Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293)24 is het tegengaan van belasting-
fraudee door het realiseren van een uniforme gedragslijn ten aanzien van niet op naam gestelde 
spaarbewijzen.. Op basis van zelfregulering en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
wett had de Nederlandse Bank op 11 mei 1981 hieromtrent een overeenkomst met de 
betrokkenn instellingen gesloten. In deze overeenkomst verplichten de instellingen zich om bij 
transactiess in nieuwe spaarbewijzen een registratienota op te maken, waarin naam en adres, de 
aardd van de transactie en een duidelijke omschrijving van het aantal en de soort van de spaar-

211 Zie ook Grundmann-van der Krol 1999, p. 233. 
222 KB 28 september 1998 Stb. 577. 
233 Via het Aanpassingsbesluit euro (Stb. 2001,415) is het bedrag van ƒ25 min omgezet in € 11 344 505. 
244 Zie voor de behandeling: Kamerstukken E 1981 e.v., 17 040. De tekst van de wet is opgenomen in de bijlage 
wetteksten,, onderdeel C. 
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bewijzenn moesten zijn opgenomen. De vaststelling van de naam en adres moest geschieden 
'mett de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.' 
Dee Wet inzake spaarbewijzen sluit volledig bij deze vorm van zelfregulering aan. Kern van de 
wett vormt artikel 2. Op grond van dit artikel kan bij KB een regeling omtrent spaarbewijzen 
algemeenn verbindend worden verklaard. Voorwaarde daarvoor is dat de Nederlandse Bank 
overr de regeling overeenstemming heeft bereikt met representatieve organisaties,25 Dooren-
bos266 vraagt zich af of de Nederlandse Bank wel de meest gerede partij is om een dergelijke 
regelingg op te stellen en uit te voeren, aangezien het tegengaan van fiscale fraude het belang-
rijkstee motief voor de regeling is. Zijn voorkeur gaat daarom uit naar een fiscale autoriteit, 
zijndee de Minister van Financiën. 

Tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel is een aantal argumenten genoemd om te kiezen 
voorr aansluiting bij zelfregulering27: 

Eenn regeling waaraan de uitvoerende instellingen positief en actief meewerken, kan 
effectieverr zijn dan het direct wettelijk opleggen van allerlei wettelijke verplichtingen; 

-- Een regeling biedt de mogelijkheid om op korte termijn maatregelen te treffen; 
-- Een regeling is flexibeler dan een wettelijke regeling: met relatief geringe bestuurslas-

tenn kan de regeling worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 
Hett nadeel dat de overeenkomst door één van de betrokken partijen kan worden opgezegd, 
wordtt ondervangen door de overlegprocedure die daaraan voorafgaat. Gedurende deze proce-
duree kunnen wettelijke maatregelen overwogen worden. 
OpOp basis van artikel 2 van de wet zijn bij KB van 11 maart 1987 (Stb. 129) de boven-
genoemdee overeenkomst uit 1981 alsmede een overeenkomst d.d. 2 februari 1987 algemeen 
verbindendd verklaard. In deze laatste overeenkomst is naast de reeds genoemde verplichtingen 
bepaaldd dat op de registratienota's de nummers van de spaarbewijzen moeten worden 
vermeld. . 
OmOm enige uniformiteit te krijgen ten aanzien van de persoonsgegevens is op 2 februari 1987 
eenn interbancaire gedragsregel vastgesteld, waarin een paspoort, rijbewijs en 65+-pas in ieder 
gevall  als legitimatiepapieren werden aanvaard. Voorts werd vastgelegd hoe de persoons-
gegevenss moesten worden vastgelegd. Deze gedragsregel is niet algemeen verbindend ver-
klaard.. Met een wijziging van de wet in 1993,28 die samenhangt met de Wet identiteits-
vaststellingg bij financiële dienstverlening, worden deze gedragsregels op wettelijk niveau 
geregeldd alsmede de verplichting om de aard en het nummer van deze identiteitspapieren en 
eenn duidelijke omschrijving van het aantal, de soort en de onderscheiden nummers van de 
spaarbewijzenn op te nemen in de administratie. In feite wordt de overeenkomst daarmee 
grotendeelss op wettelijk niveau overgenomen. 

Handelenn in strijd met de regeling is op grond van artikelen 4 en 5 in artikel 1, onder 4°, Wed 
strafbaarr gesteld. Om samenloop met de toezichttaken van de Nederlandse Bank te voor-
komenn berust de strafrechtelijke controle op de naleving van de regeling niet bij de Bank, 
maarr bij de belastingdienst. 

2525 Bij beschikking van 25 februari 1987 (Stcrt. 40) zijn als zodanig aangewezen: de Nederlandse 
Bankiersvereniging,, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de Vereniging voor de 
Effectenhandel,, de Nederlandse Spaarbankbond en de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken. 
266 Doorenbos 1992, p. 148 en 510. 
277 Handelingen TL 1984/85, p. 3911 en Kamerstukken 11984/85, nr. 170a, p. 1. 
288 Via de Wet op de identificatieplicht (Stb. 1993, 660) wordt artikel 3a aan de Wet inzake spaarbewijzen 
toegevoegd. . 
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Dee Nederlandse Bank kan wel een civielrechtelijke actie beginnen, bijvoorbeeld het op straffe 
vann een dwangsom vorderen van nakoming van de regeling. Doorenbos2 is van mening dat 
dee Bank een dergelijk vorderingsrecht niet toekomt, ook niet na a.v.v. 'De algemeen-
verbindend-verklaringg kan immers geen contractuele band tussen De Nederlandse Bank en de 
'ongeorganiseerde'' financiële instellingen doen ontstaan; voor de laatstgenoemde instellingen 
gaatt het hier om wettelijke (buitencontractuele) verplichtingen.' Op basis hiervan komt hij tot 
dee conclusie dat de Bank alleen op grond van onrechtmatige daad mag ageren. Naar mijn 
meningg geeft deze visie blijk van een onjuiste, maar wel veel voorkomende, opvatting over 
hethet rechtskarakter van de a,v.v.. Door de a.v.v. ontstaat weliswaar geen contractuele band 
tussenn de Bank en de ongeorganiseerde instellingen, maar wel een voldoende basis voor een 
actiee tot nakoming. De a.v.v. van de overeenkomsten heeft, zoals uiteengezet in de nota van 
toelichtingg bij het besluit,30 tot gevolg dat de bepalingen van de overeenkomsten ook verbin-
dendd zijn voor instellingen die door deze overeenkomsten niet zijn gebonden. 

4.55 Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening 

Dee mogelijkheid van belastingfraude deed zich niet alleen voor bij het uitgeven van 
spaarbewijzenn aan toonder, maar ook bij allerlei andere financiële diensten die leiden tot een 
duurzamee relatie met een cliënt. De wettelijke regeling van de identiteitsvaststelling sluit 
eveneenss aan bij zelfregulering van de financiële instellingen, i.e. een overeenkomst d.d. 17 
junii  1986. De overeenkomst strekt ertoe een uniforme gedragslijn te realiseren ten aanzien 
vann de vaststelling van de identiteit van cliënten bij bepaalde vormen van financiële 
dienstverlening.. Het gaat hier om het in bewaring nemen van effecten, het openstellen van een 
rekeningg waarop een saldo kan worden aangehouden en het verhuren van een safeloket. Uit de 
memoriee van antwoord31 bij het wetsvoorstel blijkt dat dezelfde argumenten als bij de Wet 
inzakee spaarbewijzen ertoe hebben geleid deze zaken niet wettelijk te regelen, maar aan te 
sluitenn bij de zelfregulering van betrokkenen. 

Opp grond van artikel 2 van de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening32 uit 
19888 kan een regeling over de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan 
wiee financiële diensten worden verleend bij AMvB algemeen verbindend worden verklaard. 
Err wordt niet gemotiveerd waarom de a.v.v. thans bij AMvB plaatsvindt. Thans wordt in ver-
bandd met de strafbaarstelling expliciet bepaald dat de a.v.v. geen terugwerkende kracht heeft. 
Inn artikel 2, tweede lid, is bepaald dat een wijziging van de regeling onder intrekking van de 
bestaandee a.v.v. bij AMvB algemeen verbindend kan worden verklaard. In artikel 2, derde lid, 
iss bepaald dat, indien een regeling wordt beëindigd, de a.v.v. bij KB kan worden ingetrok-
ken.3* * 
Bijj  amendement34 is artikel 2, vierde lid, in de wet opgenomen. Dit artikel biedt de 
mogelijkheidd bij AMvB nadere regels te stellen met betrekking tot de wijze van uitvoeren van 
eenn algemeen verbindend verklaarde regeling. Een identieke bepaling is in de Wet inzake 
spaarbewijzenn opgenomen. Tevens is in beide wetten een bepaling opgenomen, inhoudende 
datt een dergelijke AMvB niet eerder in werking treedt dan een maand na plaatsing in het 
Staatsbladd en tegelijk met de plaatsing moet worden toegezonden aan beide kamers der 

299 Doorenbos 1992, p. 435. 
300 Stb. 1987, 129, p. 3. 
311 Kamerstukken n 1986/87,19 904, nr. 5, p. 2. 
322 Stb. 1988,278. Parlementaire behandeling o.a. Kamerstukken II 1986/87 19 904. De tekst van deze wet is 
opgenomenn in de bijlage wetteksten, onderdeel D. 

Aann deze bepaling was de m.i. overbodige zinsnede toegevoegd dat het KB in het Staatsblad wordt geplaatst 
344 Amendement Kombrink, Kamerstukken U 1987/88,19 904, nr. 9. 
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Staten-Generaal.. Voor zover mij bekend is van de bevoegdheid tot het stellen van nadere 
regelss geen gebruik gemaakt. 

Overtredingg van de regeling en de nadere regels is op grond van de artikelen 3 en 4 strafbaar 
gesteldd in de Wet op de economische delicten. De argumenten daarvoor zijn dat een dergelijke 
handhavingg past in de handhaving van wetgeving op sociaal en economisch terrein, wordt 
aangeslotenaangesloten bij de Wet inzake spaarbewijzen en past in het systeem van andere wetten op het 
gebiedd van bank- en effectenwezen.35 

Opp basis van artikel 2 van de wet is bij besluit van 30 november 1988 (Stb. 1988, 679) de 
overeenkomstt d.d. 17 juni 1986 algemeen verbindend verklaard. 

Sindss 1988 heeft zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan die ertoe hebben geleid 
omm de wet uit 1988 te wijzigen. Als belangrijkste worden genoemd36: een toeneming van de 
internationalee inspanningen om het witwassen van gelden die uit criminele activiteiten 
afkomstigg zijn, tegen te gaan (Verdrag van Wenen en Verdrag van Straatsburg), een ver-
ruimingg van het toepassingsgebied en de implementatie van de EG-richtlijn tot voorkoming 
vann het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.37 Om dit te realiseren 
moestt de reikwijdte van de wet aanzienlijk worden verruimd. Deze factoren en een nood-
zakelijkee intensivering van controle en opsporing hebben ertoe geleid dat gekozen is voor een 
geheell  in de wet uitgewerkte regeling van de identificatie bij financiële dienstverlening in 
plaatss van een systeem van a.v.v. Dit is geschied in de Wet identificatie bij financiële 
dienstverleningg 1993.38 

4.66 Samenvattende conclusies 

Opp het beleidsterrein van financiën is in een aantal wettelijke regelingen de mogelijkheid van 
a.v.v.. van een overeenkomst opgenomen. Op dit moment is deze mogelijkheid alleen nog in 
dee Wet toezicht kredietwezen en de Wet toezicht effectenverkeer opgenomen. In beide 
gevallenn is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor de a.v.v. van garantiestelsels. 
Inn het algemeen kan worden opgemerkt dat de opzet van de regeling van de a.v.v. in de Wet 
inzakee spaarbewijzen en in de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening lichter 
wass dan die in de Wet toezicht kredietwezen en in de Wet toezicht effectenverkeer. Dit komt 
mett name tot uiting in de in laatstgenoemde wetten voorkomende bevoegdheid voor de 
ministerr om in bepaalde gevallen een regeling op te leggen. Deze verdergaande bevoegdheid 
kann verklaard worden uit het zwaarwegende belang van de garantieregeling ter bescherming 
vann de kleinere deposito- of effectenhouder en, in een latere fase, uit de zekerheid tot 
implementatiee van de EG-richtlijnen ter zake. 
Inn de eerstgenoemde wetten sloot de regeling van de a.v.v. duidelijk aan bij de zelfregulering 
vann de branche zelf. In 1987 vond a.v.v. plaats van onder andere een overeenkomst uit 1981 
(== jaar van indiening van het wetsvoorstel inzake spaarbewijzen). De noodzaak tot verruiming 
vann de reikwijdte van de wet en daarmee het diffuser worden van de doelgroep alsmede de 
implementatiee van een EG-richtlijn hebben geleid tot een regeling van de identiteitsvast-
stellingg bij financiële dienstverlening op wettelijk niveau. 

355 Kamerstukken II 1986/87,19 904, B, p. 2-3 (NR) en nr. 3, p. 3 (MvT); Doorenbos 1992, p.156. 
366 Kamerstukken II 1992/93,23 008, nr. 3, p. 2; zie ook Mul 1999, p. 157. 
377 Richtlijn van 10 juni 1991 (91/308/EEG) (PbEG L 166). 
388 Wet van 16 december 1993 (Stb. 704). Deze wet is met ingang van 1 januari 1994 in werking getreden. 
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Dee bevoegdheid tot a.v.v. berust in alle gevallen bij de Kroon. In de meeste gevallen geschiedt 
hethet besluit tot a.v.v. bij KB; in één geval geschiedde het besluit zelfs bij AMvB. In geen van 
dee gevallen wordt deze bevoegdheidstoedeling beargumenteerd. 
Hett initiatief tot het opstellen van een regeling is in de meeste gevallen gelegd bij de 
Nederlandsee Bank. Deze taak ligt in het verlengde van de uit de Bankwet 1948 voortvloeiende 
takenn en bevoegdheden van deze bank op het terrein van het reguleren en toezicht houden op 
hethet geldverkeer in Nederland. In één geval is het initiatief tot het opstellen van een regeling 
weliswaarr gelegd bij de minister, maar hij heeft dit (ter voorkoming van 'dubbele petten') 
overgedragenn aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (SAFM). In alle gevallen is het 
opstellenn van een regeling en het indienen van een verzoek niet het gevolg van overleg tussen 
dee banken en effecteninstellingen zelf, maar tussen deze instellingen en een soort 
overkoepelendee 'brancheorganisatie', i.e. de Nederlandse Bank of de SAFM. 
Dee aanwijzing van representatieve organisaties vindt in alle gevallen plaats door de minister 
enn heeft waarschijnlijk als gevolg van de tamelijk hoge organisatiegraad van het bank- en 
effectenwezenn naar mijn weten niet tot problemen aanleiding gegeven. 
Inn geen van de wettelijke regelingen is voorzien in een mogelijkheid van inspraak voor derde-
belanghebbenden.. Blijkbaar achtte de wetgever (en betrokkenen?) dit niet noodzakelijk. Het 
inn de garantieregelingen voorkomende maximumbedrag - overigens in de EG-richtlijnen 
genoemdd als minimumbedrag - van € 20.000 per belegger zou relevant kunnen zijn voor de 
beleggers. . 

Inn de wettelijke regelingen zijn geen bepalingen over de looptijd c.q. maximumtermijn 
opgenomen.. In de overeenkomsten op grond van de Wet inzake spaarbewijzen en de Wet 
identiteitsvaststellingg financiële dienstverlening was bepaald dat 'de overeenkomst voor 
onbepaaldee tijd geldt, met dien verstande dat zij geacht zal worden te zijn beëindigd uiterlijk 
zeszes maanden nadat in het overleg tussen de Bank en dan wel één der andere bij deze 
regelingg betrokken partijen, onvoldoende overeenstemming over de wenselijkheid van het 
voortbestaann van deze overeenkomst zal blijken te bestaan.' In dat geval was wettelijk 
geregeldd dat de a.v.v. bij KB wordt ingetrokken. 
Inn de overeenkomsten op grond van de Wet toezicht kredietwezen en Wet toezicht effecten-
verkeerr is niets geregeld over de looptijd van de overeenkomst. Deze overeenkomsten hebben 
derhalvee een onbepaalde looptijd. Wettelijk is alleen geregeld dat de overeenkomsten, met 
inachtnemingg van dezelfde procedure als de totstandkoming van een overeenkomst, kunnen 
wordenn gewijzigd of ingetrokken. 

Overtredingg van de wettelijke regelingen is in alle gevallen strafbaar gesteld onder de Wet 
economischee delicten (Wed). De belangrijkste argumenten daarvoor waren dat deze wijze van 
strafbaarstellingg aansloot bij de handhaving van wetgeving op sociaal en economisch terrein, 
bijj  voorgaande wetgeving en bij de wetgeving op het gebied van het bank- en effectenwezen 
inn het bijzonder. Het is mij niet bekend of de Wed ooit bij overtreding van deze bepalingen is 
toegepast.. Tevens is bij overtreding van de Wtk 1992 en de Wtel995 een bestuurlijke 
dwangsomm of een boete mogelijk. 
Eenn belangrijk instrument in het kader van de handhaving vormt de in de Wet toezicht 
kredietwezenn en Wet toezicht effectenverkeer voorkomende mogelijkheid om bij niet-
deelnemingg aan een collectieve garantieregeling de vergunning van de betreffende instelling 
inn te trekken. Zodoende is verdere bedrijfsuitoefening voor deze instelling onmogelijk 
geworden.. Van een dergelijke sanctie zal een belangrijke preventieve werking uitgaan om 
zichh aan een garantieregeling te onttrekken. 
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5.. Algemeen verbindend verklaren in Europese verordeningen 

Inn verschillende Europese landen spelen van oudsher producentenorganisaties, zoals 
telersverenigingenn of coöperaties en interprofessionele- of brancheorganisaties een belang-
rijkee rol bij het nationale marktordeningsbeleid, met name op het terrein van landbouw en 
visserij.. Het belang van deze organisaties komt eveneens naar voren bij het uitvoeren van een 
communautairr marktordeningsbeleid. In een aantal z.g. basisverordeningen is een systeem van 
erkenningg van de producentenorganisaties door de lidstaten opgenomen. In een beperkt aantal 
vann deze verordeningen is ter ondersteuning van het functioneren van deze organisaties sinds 
hethet begin van de tachtiger jaren de mogelijkheid opgenomen in bepaalde gevallen en onder 
eenn aantal stringente voorwaarden via de a.v.v. van door deze organisaties opgestelde regels 
dee niet-aangeslotenen te binden aan deze regels. De regeling van de a.v.v. sluit aan bij de in 
eenn aantal lidstaten voorkomende mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten van deze 
organisaties. . 
Inn dit hoofdstuk zal eerst worden stilgestaan bij de erkenning van producenten- en branche-
organisatiess en bij de bevoegdheid van de lidstaten om tot a.v.v. van regels van deze 
organisatiess op nationaal niveau over te gaan in relatie tot de gemeenschappelijke markt-
ordeningg op Europees niveau. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de regeling van 
a.v.v.. op Europees niveau in een aantal marktverordeningen. 

5.11 Producenten- en brancheorganisaties 

Inn Europees verband wordt enigszins ambivalent aangekeken tegen producenten- en branche-
organisaties.. Producentenorganisaties bestaan uit gelijksoortige bedrijven binnen een bedrijfs-
tak,, bijvoorbeeld de telers van een bepaalde groente- of fruit. Brancheorganisaties bestaan uit 
diversee bedrijven binnen de keten van een bepaald product, bijvoorbeeld zowel de telers als de 
handelaarss en de verwerkers van een bepaalde groente of fruit. Producenten- en branche-
organisatiess zijn met name van belang op het terrein van de landbouw en visserij. Deze 
sectorenn worden van oudsher gekenmerkt door een groot aantal, relatief kleine bedrijven. Het 
doell  van de marktordening is primair gelegen in het verbeteren van de kwaliteit van de 
producten,, het stabiliseren van de markten en het waarborgen van redelijke prijzen bij leve-
ringring en daardoor het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de betrokken produ-
centen.. In dat kader is echter ook aandacht besteed aan het duurzamer en milieuvriendelijker 
makenn van de productietechnieken via het stellen van regels aan het gebruik van kunstmest of 
gewas-beschermingsmiddelen.11 Met behulp van deze organisaties kunnen zij hun krachten 
bundelenn en als een gezamenlijke economische partij op de markt opereren. Zodoende dragen 
dee organisaties bij aan de modernisering, rationalisering en efficiënter maken van de 
landbouwsector. . 

11 Zie artikel 11, eerste lid onder b, ten vierde, van de Verordening groenten en fruit, PbEG 1996, L 297/1. 
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Anderzijdss kan een producenten- of brancheorganisatie concurrentiebeperkende maatregelen 
nemenn en kan discriminerend optreden naar haar leden. Naar niet-leden kan dit effect worden 
versterktt door a.v.v. van de regels van deze organisaties.2 Tot een algemene kaderregeling van 
dee erkenning van producentenorganisaties en de rol van deze organisaties in de Europese 
marktordeningg is het tot nu toe niet gekomen.3 In diverse verordeningen is wel aandacht 
besteedd aan de erkenning van producenten- of brancheorganisaties. Zo wordt in een uit 1962 
stammende,, op de toenmalige artikelen 42 en 43 (thans: 36 en 37) EG-Verdrag gebaseerde 
Verordeningg nr. 26/624 aandacht besteed aan de relatie tussen de verenigingen van onder-
nemerss op het terrein van de landbouw en de mededinging. In deze verordening is bepaald 
onderr welke voorwaarden de mededingingsregels niet van toepassing zijn op overeenkomsten, 
besluitenn en gedragingen op het terrein van de productie en handel in landbouwproducten. In 
artikell  1 wordt allereerst de algemene norm gesteld: de mededingingsregels blijven normaal 
vann toepassing op alle in bijlage II van het verdrag vermelde producten. De uitzondering op 
dezee regel is opgenomen in artikel 2. Artikel 2, eerste lid, bestaat uit twee nogal lange 
volzinnen: : 

Artikell  85, lid 1, (thans: 81) van het Verdrag is niet van toepassing op de in het voorgaande artikel 

bedoeldee overeenkomsten, besluiten en gedragingen die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een 

nationalee marktorganisatie of die vereist zijn voor de verwezenlijking van de in artikel 39 (thans: 33) 

vann het Verdrag omschreven doelstellingen. Het is in het bijzonder (curs. MJD) niet van toepassing op 

dee overeenkomsten, besluiten en gedragingen van landbouwondernemers, verenigingen van landbouw-

ondernemerss of verenigingen van deze verenigingen binnen één Lid-Staat, voor zover deze, zonder de 

verplichtingg in te houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of de 

verkoopp van landbouwprodukten of het gebruik van gemeenschappelijke installaties voor het opslaan , 

behandelenn of verwerken van landbouwprodukten, tenzij de Commissie vaststelt dat de mededinging 

zodoendee wordt uitgesloten of dat de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar worden 

gebracht. . 

Inn de eerste volzin zijn in algemene zin de voorwaarden aangegeven, waaronder artikel 81, 
eerstee lid, EG-Verdrag (mededinging) niet van toepassing is op de betreffende overeen-
komsten.. In de tweede volzin, die op aandringen van het Europees Parlement in de 
verordeningg is opgenomen, wordt specifiek ingegaan op de voorwaarden waaronder artikel 
81,, eerste lid, niet van toepassing is op overeenkomsten van onder andere verenigingen van 
landbouwondernemers. . 
Inn artikel 2, tweede lid, van de verordening wordt aan de Commissie de 'uitsluitende' 
bevoegdheidd gegeven om, na het horen van de lidstaten en overige betrokkenen, in een te 
publicerenn beschikking vast te stellen welke overeenkomsten, etc. aan de in het eerste lid 
bedoeldee voorwaarden voldoen. 
Afgezienn van de wetgevingstechnisch weinig fraaie formulering, bevat het artikellid een 
aantall  onduidelijkheden. In de eerste plaats is de verhouding tussen de eerste en de tweede 
volzinn niet duidelijk. Moet een overeenkomst van landbouwondernemers voldoen aan de 
gecumuleerdee voorwaarden van de eerste en tweede volzin of alleen aan de voorwaarden in de 

22 Barents 1994, p. 207. 
33 De Commissie heeft wel een voorstel voor een dergelijke verordening ingediend (PbEG 1967/757). Dit voorstel 
heeftt niet geleid tot een verordening. Elementen van dit voorstel, zoals de mogelijkheid van ondersteuning van 
erkendee producentenorganisaties en afzet van de gehele productie via deze organisaties, zijn wel in de latere 
verordeningenn terug te vinden. Barents 1994, p. 203 en 208. 
44 Verordening nr. 26 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging 
vann en de handel in landbouwprodukten (PbEG 30 van 20-04-1962, p. 993/62). Zie Van Gerven e.a. 1997, p. 34-
41. . 
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tweedee volzin. Het gaat hierbij derhalve om de interpretatie van de door mij gecursiveerde 
woordenn 'in het bijzonder'. In de tweede plaats is niet duidelijk wie in eerste instantie 
bevoegdd is te oordelen over de toepassing van artikel 2, eerste lid: de Commissie of de 
nationalee rechter. Artikel 2, tweede lid, lijk t erop te duiden dat dit de Commissie is. Dit werkt 
ookk door in de status van de overeenkomst. Heeft de overeenkomst een voorlopig karakter 
totdatt de Commissie heeft vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden voor het niet van 
toepassingg zijn van artikel 81, eerste lid? Naast deze vragen is vanzelfsprekend van belang 
welkee reikwijdte de uitzondering van de mededingingsregels heeft. 
Inn diverse uitspraken van de Commissie en het Hof, mede naar aanleiding van prejudiciële 
vragenn over Nederlandse coöperaties op het terrein van bloemen5 en zuivel6, is hierover 
duidelijkheidd gecreëerd. Bij deze uitspraken wordt thans wat langer stilgestaan, omdat zij een 
goedd inzicht geven in de verhouding van de landbouwverordeningen en artikel 81 EG-
Verdrag.7 7 

Inn de statuten van de grootste Nederlandse zuivelcoöperaties was, naast een afleverings-
verplichtingg van de totale melkproductie, bepaald dat de vennoten bij uittreden een bedrag 
moestenn betalen ingeval van opzegging van of uitzetting uit het lidmaatschap van de 
vereniging.. Dit bedrag kon oplopen tot maximaal 10% van hetgeen degene die wilde uittreden 
dee laatste vijfjaar voor de aangeleverde melk had ontvangen. Dit bedrag vormt een belang-
rijkee drempel om uit de coöperatie te treden. Een aantal veehouders achtte deze bepaling in 
strijdd met artikel 81 EG-Verdrag. De zuivelcoöperaties beriepen zich ter rechtvaardiging van 
dezee bepaling op artikel 2, eerste lid, van Verordening nr. 26/62. 
Tenn aanzien van de verhouding van artikel 2, eerste lid, eerste volzin en tweede volzin, leidt 
hett Hof (r.o. 17) uit de ontstaansgeschiedenis en overwegingen bij de Verordening nr. 26/62 
aff  dat de tweede volzin een zelfstandige betekenis heeft. Ook de formulering van artikel 2, 
eerstee lid, leidt tot deze conclusie. Hoe kan de Commissie immers op grond van artikel 2, 
eerstee lid tweede volzin, vaststellen 'dat een overeenkomst de verwezenlijking van de 
doelstellingenn van artikel 39 (thans: 33) in gevaar brengt, wanneer in het kader van de 
afwijkingg bedoeld in de eerste zin reeds is komen vast te staan dat die overeenkomst of dat 
besluitt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van die doelstellingen.' (r.o. 20). Evenmin 
aanvaardtt het Hof de stelling (van de Commissie) dat de overeenkomsten van landbouw-
ondernemerss een voorlopige geldigheid bezitten, zolang de Commissie niet heeft vastgesteld 
datt de mededinging wordt uitgesloten of de doelstellingen van artikel 33 in gevaar worden 
gebracht.. Artikel 2, eerste lid, tweede volzin, bevat juist een omkering van de bewijslast ten 
gunstee van de landbouwondernemers. Wanneer een overeenkomst valt binnen de reikwijdte 
vann artikel 81, eerste lid, zal eerst moeten worden nagegaan of voldaan wordt aan artikel 2, 
eerstee lid, tweede volzin van de Verordening nr. 26/62. Zo niet en kan ook geen ontheffing op 
grondd van artikel 81, derde lid, worden verleend, dan is de overeenkomst van rechtswege 
nietigg met terugwerkende kracht ('ex tune'). 

55 Besluit van de Commissie van 26 juli 1988 in de zaak Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 0?bEG 1989 L 
262/88).. Zie onlangs: HvJEG 30 maart 2000 Zaak C-265/97 Coöperatieve Vereniging VBA/Florimex, Jur. I, p. 
2061.. In deze zaak ging het om een facilitaire heffing die geheven werd van zowel leden als niet-leden van de 
VBA,, terwijl niet-leden alleen het voordeel van de concentratie van het aanbod en de vraag genieten en de leden 
vann vele andere diensten van de VBA gebruik kunnen maken. 
66 HvJEG 12 december 1995 Gevoegde zaken C-319/93, C-40/94 en C-224/94 0H.E. Dijkstra e.a./Friesland (Frico 
Domo)) Coöperatie BA; Jur. 1995 1-4471; HvJEG 12 december 1995 Zaak C-399/93 (H.G. Oude Luttikhuis e.a./ 
Verenigdee Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA; Jur. 19951-4515. Over deze uitspraken: Ackermann 1997, 
p.. 695-711. 
Dezee uitspraken liggen overigens grotendeels in het verlengde van voorgaande jurisprudentie. Zie voor een 

analysee hiervan: Jacobi/Vesterdorf 1993, p. 271. 
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Overr de bevoegdhedenverdeling tussen de nationale rechter en de Commissie is het Hof (r.o. 
36)) ook duidelijk. Het Hof acht de nationale rechter bevoegd een uitspraak te doen in die 
zakenn waarin klaarblijkelijk niet aan de voorwaarden van artikel 81, eerste lid, en artikel 2, 
eerstee lid, van Verordening nr. 26/62 wordt voldaan of de overeenkomst niet voor ontheffing 
inn aanmerking komt. In geval van twijfel kan de nationale rechter inlichtingen inwinnen bij de 
Commissiee of partijen in de gelegenheid stellen de Commissie om een uitspraak te verzoeken. 

Inn de zaak Oude Luttikhuis herhaalt het Hof (r.o. 20), in antwoord op de vraag welke criteria 
inn beschouwing genomen moeten worden bij de toetsing van de verenigbaarheid van een 
uittreeregelingg in de statuten van een coöperatieve vereniging met artikel 81, eerste lid, de 
algemenee criteria bij de toetsing van overeenkomsten aan artikel 81.8 Ten aanzien van de 
criteriaa voor de toepassing van Verordening nr. 26/62 benadrukt het Hof (r.o. 23) dat iedere 
afwijkingg van of uitzondering op een algemene regel (nl. het van toepassing zijn van de 
mededingingsregels)) eng moet worden uitgelegd. Na een herhaling van de in artikel 2 van 
dezee verordening opgenomen criteria stelt het Hof (r.o. 28) - de uiteindelijke beoordeling is 
immerss aan de nationale rechter - dat het niet uitgesloten is dat een opeenstapeling van 
statutairee bepalingen waardoor leden voor lange tijd aan de coöperatie worden gebonden en 
hunn aldus de mogelijkheid wordt ontnomen zich tot concurrenten te wenden, afbreuk doet aan 
hett gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Uitt voorgaande besluiten van de Commissie en uitspraken van het Hof blijkt dat een zekere 
sectorinherentee beperking van de mededingingsregels door coöperaties acceptabel wordt 
geacht9,, maar deze beperking wordt duidelijk begrensd door de doelstellingen van het 
landbouwbeleid,, zoals vastgelegd in artikel 33 EG-Verdrag. 

Inn een verordening uit 197810 wordt op een beperkt terrein specifiek ingegaan op de erkenning 
vann producentengroeperingen en unies daarvan en de voorwaarden waaronder aan deze 
groeperingenn financiële steun kan worden verleend. De oprichting van deze groeperingen 
wordtt zinvol geacht om structurele onvolkomenheden ten aanzien van het aanbod en de afzet 
vann landbouwproducten, die een gevolg zijn van onvoldoende organisatie van de producenten, 
tee verhelpen (artikel 1). De verordening heeft overigens een beperkte territoriale werkings-
sfeerr (Italië, België en bepaalde gebieden in Frankrijk) en een beperkte reikwijdte (alleen de 
inn de verordening genoemde producten). 

Inn de diverse zogenaamde basisverordeningen (groente en fruit, visserijproducten, tabak, 
wijn)111 komt sedert het begin van de tachtiger jaren een regeling van erkenning van producen-
tenorganisatiess voor. Voor brancheorganisaties bestaan in deze verordeningen vergelijkbare 

88 Genoemd worden: het doel en de gevolgen van de overeenkomst, de ongunstige beïnvloeding van de 
2intracommunautairee handel, met inachtneming van de economische context waarin de ondernemingen opereren, 
dee producten en diensten waarop die overeenkomst betrekking heeft, de structuur van de betrokken markt en de 
omstandighedenn waaronder deze functioneert. 
99 Zie ook Van der Gronden/Mortelmans 2001, p. 318-323. Zij waarschuwen ervoor het concept van de inherente 
beperkingenn toe te passen op niet-mededingingsbelangen, zoals milieubelangen. Het milieubelang is immers niet 
beperktt tot een bepaalde sector. 
100 Verordening nr. 1360/78 van de Raad van 19 juni 1978 betreffende producentengroeperingen en unies van 
producentengroeperingenn (PbEG 1978 L 166/1). 

Verordeningg nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector groente en fruit (PbEG 1996 L 297/1), verder te noemen: Verordening groente en fruit; 
artikelenn 11 en 19; Verordening nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een 
gemeenschappelijkee ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG 
20000 L 17/22), verder te noemen: Verordening visserijproducten; artikelen 5 en 13; Verordening nr. 1493/1999 
vann de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PbEG 1999 L 
179/1)) artikelen 39 en 41. 
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erkenningsregelingen.. De bevoegdheid tot erkenning is in eerste instantie overgelaten aan de 
lidstaten.. Zij kunnen op verzoek producenten- of brancheorganisaties erkennen. Daartoe 
zullenn deze organisaties aan bepaalde eisen moeten voldoen, waarbij zowel naar aantal leden 
alss naar omzet wordt gekeken. Een besluit over de erkenning moet binnen drie maanden na 
indieningg van een verzoek worden genomen. De lidstaten moeten controles uitvoeren op de 
nalevingg van de erkenningsvoorwaarden en kunnen de erkenning intrekken. Elk besluit moet 
aann de Commissie worden medegedeeld. 
Omm voor erkenning in aanmerking te komen moeten de organisaties aan een groot aantal eisen 
voldoen.. Ze moeten zijn opgericht met het oog op de realisatie van met name genoemde 
doelstellingen,, waarbij mede aan het realiseren van milieudoelstellingen aandacht wordt 
besteed.133 Voor de realisatie van deze doelstellingen moeten de statuten aan bepaalde eisen 
voldoen.. Zo moeten zij het mogelijk maken regels te stellen met betrekking tot onder andere 
dee productie en afzet, zoals het toepassen van door de vereniging gestelde regels over het 
verstrekkenn van productiegegevens, het toepassen van bepaalde technieken in het belang van 
dee bescherming van het milieu en zelfs het volledig verkopen van de productie via de vereni-
ging.. Tevens moeten de statuten het mogelijk maken dat door de aangesloten producenten 
financiëlee bijdragen worden betaald aan een door de vereniging beheerd fonds. Dit fonds is 
bestemdd voor de financiering van de uitvoering van een actieprogramma en voor de (gedeel-
telijke)) financiering van het uit de markt nemen van producten. Het programma14 moet de 
maatregelenn bevatten om eerdergenoemde doelstellingen te concretiseren. Voorts moet het 
programmaa in een regime van toezicht en sancties bevatten. Het programma behoeft de 
goedkeuringg van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
Terr bevordering van de oprichting en werking van producentenorganisaties is voorzien in de 
mogelijkheidd om deze organisaties voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden 
financiëlee steun te verlenen ter compensatie van deze kosten. Een lijst van de erkende produ-
centen-- en brancheorganisaties wordt jaarlijks door de Commissie gepubliceerd.15 

Dezee producentenorganisaties moeten overigens goed onderscheiden worden van de ook in 
onss land functionerende productschappen, die in een aantal gevallen publiekrechtelijke regel-
gevendee bevoegdheden hebben ten aanzien van dezelfde producten. Uit de jurisprudentie 
blijk tt dat een bevoegdheid die in een EG-verordening is toebedeeld aan een lidstaat, wel kan 
wordenn uitgevoerd door een bedrijfsorganisatie met een publiekrechtelijke opdracht, i.e. het 
productschapp voor vis en visproducten. Echter, een bevoegdheid die in de verordening is 
toebedeeldd aan een producentenorganisatie, i.e. ging het om regels over het verhandelen van 
haring,, kan alleen worden uitgeoefend door een producentenorganisatie.16 

122 In sommige gevallen (i.e. groente en fruit) vindt dit plaats op basis van een 'pragmatische benadering en 
rekeningg houdend met de structurele, economische en bestuurlijke gegevenheden in de lidstaten', hetgeen erin 
resulteertt dat in die lidstaten de gestelde mimmumgetallen kunnen worden aangepast: Verordening nr. 412/97 
vann de Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van Verordening nr. 2200/96 
vann de Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft (PbEG 1997 L 62/16). 
133 Verzekeren van planning van productie aann vraag (kwalitatief en kwantitatief); concentratie van aanbod 
bevorderen;; de prijzen te stabiliseren en op milieuterrein: de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het 
afvalbeheerr milieuvriendelijker te maken, om met name de kwaliteit van water, bodem en landschap te 
beschermenn en de biodiversiteit te behouden en/ofte bevorderen (artikel 11 van Verordening groente en fruit); 
enn bij visserijproducten op milieuterrein: de toepassing van exploitatiemethoden die een duurzame visserij 
ondersteunenn of aanmoedigen (artikel 5 van Verordening visserijproducten). 
144 Artikelen 15 en 16 van Verordening groente en fruit; artikelen 9 en 10 van Verordening visserijproducten. 
155 Zie bijvoorbeeld PbEG 2001 C 92/8 ten aanzien van producentenorganisaties in de visserij- en 
aquacultuursector.. Uit deze lijst blijkt dat in Nederland een tiental producentenorganisaties erkend zijn. 
166 HvJEG 3 oktober 1985 (Zaak nr. 207/84) De Boer/Produktschap voor vis en visprodukten; Jur 1985,1 p. 
3203. . 
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5.22 De a.v.v. van regels van producenten- of brancheorganisaties op nationaal niveau 

Inn diverse lidstaten bestond al langere tijd de mogelijkheid om regels van producenten- of 
brancheorganisatiess algemeen verbindend te verklaren. Het ging hierbij ook om terreinen 
waaropp op een later tijdstip marktordening op EG-niveau plaatsvond. In hoeverre de lidstaten 
bevoegdd waren om in aanvulling op een dergelijke EG-verordening regels van producenten-
off  brancheorganisaties op nationaal niveau verbindend te verklaren heeft in verschillende 
zakenn voor het Hof gespeeld. 
Dee gemeenschappelijke marktordening in de sector groente en fruit heeft gestalte gekregen in 
dee Verordening nr. 103 5/72.17 In deze verordening was indertijd wel een erkenningsregeling 
voorr producentenorganisaties opgenomen, maar nog geen regeling voor de a.v.v. van de 
regelss van deze organisaties. De vraag was of dit stelsel via een nationaal stelsel van a.v.v. 
vann regels aangevuld kan worden. Deze vraag kwam aan de orde in twee zaken die beiden in 
Frankrijkk speelden. De Franse wetgeving maakt het sinds 1962 mogelijk dat door de Minister 
vann Landbouw erkende producentengroeperingen 'economische landbouwcomités*  vormen. 
Wanneerr deze comités aantonen dat bepaalde regelingen bevredigend werken, kunnen zij de 
ministerr verzoeken om de door hun leden aanvaarde regelingen verbindend te verklaren voor 
dee niet-aangeslotenen. Bij een dergelijk besluit, dat een maximale looptijd van drie jaar kan 
hebben,, kunnen de comités worden gemachtigd om ook van niet-aangeslotenen een financiële 
bijdragee te heffen. Van deze mogelijkheid is in een groot aantal gevallen gebruik gemaakt. In 
dezee zaken18 ging het in het ene geval (Ceravel-zaak) om een bloemkoolteler die weigerde een 
opgavee te doen van de door hem bebouwde arealen en de betaling weigerde van bijdragen aan 
eenn fonds voor 1981 en 1982 en in het andere geval (Unilec-zaak) om een conservenfabrikant 
diee weigerde de bijdragen en boeten aan het fonds te betalen voor de oogsten selderij en 
schorsenerenn in de periode 1982-1984. 
Dee vraag was derhalve of het gemeenschapsrecht zich ertegen verzet dat door een vereniging 
vastgesteldee regels verbindend worden verklaard voor alle niet-aangeslotenen. Bij de 
beantwoordingg van deze vraag neemt het Hof allereerst een vrij principieel standpunt in over 
hett karakter van het besluit tot a.v.v. Naar analogie van eerdere jurisprudentie wordt gesteld 
datdat het besluit tot a.v.v. slechts dan onverenigbaar is met in dit geval Verordening nr. 1035/72, 
wanneerr de werkzaamheden van de vereniging zelf in strijd zijn met die bepalingen. Dit 
geldtt zowel voor de naleving van de door de vereniging vastgestelde regels als voor de 
deelnamee aan de financiering. 
Vervolgenss gaat het Hof na of de Verordening in de weg staat aan een a.v.v. van door een 
verenigingg gestelde regels. Hiervan is sprake, wanneer de a.v.v. van regels een gebied betreft 
datdat door de Verordening uitputtend is geregeld of indruist tegen gemeenschapsbepalingen of 
dee goede werking van de gemeenschappelijke marktordening. ° Op basis van een toetsing van 
dee regels aan de Verordening komt het Hof tot de conclusie dat een aantal daarvan (i.e. stelsel 
vann kwaliteitsnormen en de interventiemaatregelen) uitputtend in de Verordening geregeld 
zijnzijn en de lidstaten derhalve niet bevoegd zijn tot a.v.v. van deze regels over te gaan. Het Hof 

177 Verordening nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector groenten en fruit O'bEG 1972, L.118). Deze verordening is op 14 november 1983 via twee 
verordeningenn (Pb EG 1983 L 325/1 en L 325/8) zodanig gewijzigd dat de bevoegdheid tot a.v.v. in de 
Verordeningg zelf geregeld wordt. Deze wijzigingen zijn echter niet op onderstaande zaken van toepassing, omdat 
dee verordening pas op 1 oktober 1985 op de in deze zaken spelende producten van toepassing wordt. 
188 HvJ EG 25 november 1986 (Zaak nr. 218/85) Cerafel/Le Campion; Jur. 1986 p. 1-3513; HvJEG 22 september 
19888 (Zaak nr. 212/87) Unilec/Larroche frères; Jur. 1988 p. 1-5075. 
199 Cerafel-zaak r.o. 11; Unilec r.o. 21. 
200 Deze criteria lijken vergelijkbaar met de criteria voor aanvullende bevoegdheid van gemeenten, wanneer een 
hogeree regeling in een bepaald onderwerp is voorzien (vgl artikel 121 Gemeentewet). 
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(Cerafell  r.o. 21) achtte overigens het jaarlijks verstrekken van een overzicht van bebouwde 
arealenn wel toelaatbaar, omdat de Verordening op dit punt niets regelt. 
Watt betreft de verplichting voor niet-aangeslotenen tot betaling van de bijdrage stelt het Hof 
zichh op het standpunt (Cerafel r.o. 22; Unilec r.o. 21) dat een dergelijke verplichting alleen 
onwettigg is, voor zover zij ertoe dient activiteiten te financieren die in strijd zijn met het 
gemeenschapsrecht.. De beoordeling daarvan wordt aan de nationale rechter overgelaten. 
Aangezienn het Hof in beide zaken de lidstaat niet bevoegd achtte tot a.v.v. van de regels over 
tee gaan, achtte zij het niet meer nodig (Cerafel r.o. 24, Unilec r.o. 20) in de gaan op de vraag 
off  de a.v.v. verenigbaar was met de mededingingsregels in het toenmalige artikel 85 (thans: 
artikell  81). Hierop is uitgebreid ingegaan in de bekende BNIC-zaken.21 

Inn deze zaken, die met name van belang zijn voor de interpretatie van artikel 81 en de 
artikelenn 3, 10 j° 81 (zie hoofdstuk 8), ging het ook om de a.v.v. van regels van een branche-
organisatie.. BNIC voerde o.a. aan dat artikel 81 niet van toepassing was, omdat cognac voor 
dee landbouwers een aanzienlijk economisch belang zou hebben. Deze impliciete verwijzing 
naarr Verordening nr. 26/62 wordt door het Hof verworpen, omdat in bijlage II van het 
Verdragg brandewijnen en cognac uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de categorie landbouw-
productenn (r.o. 13 BNIC/Clair). Het argument van het economisch belang zou hoogstens 
gebruiktt kunnen worden in het kader van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 81, 
derdee lid (r.o. 21 BNIC/Aubert). Voor het overige wordt in deze zaken niet ingegaan op de 
verhoudingg tussen de regels van de producentenorganisaties en het gemeenschapsrecht. 
Uitt deze zaken blijkt dat de lidstaten op zichzelf de mogelijkheid hebben om het gemeen-
schapsrechtt via de a.v.v. van regels van producentenorganisaties aan te vullen, maar dat zij 
duidelijkk moeten blijven binnen de door het gemeenschapsrecht gestelde kaders. Hierbij kan 
nogg onderscheid gemaakt worden tussen landbouwproducten die op bijlage II van het Verdrag 
staann en die dat niet doen. In het laatste geval wordt rechtstreeks aan de bepalingen van het 
Verdragg getoetst. Voorts blijkt uit deze zaken dat het Hof ten aanzien van de a.v.v. uitgaat 
van,, zoals AG Jacobs het later zou uitdrukken,22 een automatische koppeling tussen de 
wettigheidd van de a.v.v. en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst/regels. Oftewel 
wanneerr de overeenkomst/regels toelaatbaar wordt geacht, staat de a.v.v. daarvan niet meer 
terr discussie. Ik sluit overigens niet uit dat deze zaken voor de Commissie en de Raad 
aanleidingg zijn geweest de a.v.v. van regels van telersverenigingen en andere producenten- en 
brancheorganisatiess in een aantal gemeenschappelijke marktverordeningen zelf op te nemen. 

5.33 De regeling van de a.v.v. van regels van producenten- en brancheorganisaties 

Inn een beperkt aantal gevallen op het terrein van tabak, wijn, groente en fruit en visserij-
productenn is ter ondersteuning van het functioneren van de producenten- of brancheor-
ganisatiess in de marktverordeningen in de tachtiger jaren de bevoegdheid voor de lidstaten 
opgenomenn om de regels van deze organisaties via de a.v.v. ook van toepassing te verklaren 
opp niet-aangeslotenen.23 De algemene doelstellingen van deze EG-verordeningen zijn: het op 

211 HvJEG 30 januari 1985 (Zaak nr. 123/83) Bureau national interprofessionnel du cognac Q3NIC)/Clair; Jur. 
1985,, p. 1-391; HvJEG 3 december 1987 (Zaaknr. 136/86) BNIC/Aubert; Jur. 1987, p. 1-4789. 
222 Conclusie A-G Jacobs van 23 maart 2000 in de zaak Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische 
Specialisten,, pt. 161. Op deze zaak wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 8. 

Ikk baseer mij met name op de Verordening groente en fruit en de Verordening visserijproducten. Een 
soortgelijkee bevoegdheid is ook opgenomen in de Verordening nr. 2077/92 van de Raad van 30 juni 1992 (PbEG 
19922 L 215/80) en Verordening nr. 86/93 van de Commissie van 19 januari 1993 (PbEG 1993 L 12/13) inzake 
brancheorganisatiess en overeenkomsten in de sector tabak. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is van deze 
bevoegdheidd geen gebruik gemaakt In het voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke 
ordeningg van de wijnmarkt (Pb EG 1998 C271/21) was een dergelijke bevoegdheid opgenomen. In de 
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elkaarr afstemmen van vraag en aanbod (kwalitatief en kwantitatief), het verbeteren van de 
kwaliteitt van de producten en het verbeteren van het inkomen van de producenten door 
middell  van stabilisatie van de marktprijzen (zie artikel 33 EG-Verdrag). In deze verorde-
ningenn is aangegeven dat bepaalde delen hiervan via de a.v.v. van overeenkomsten tussen 
producenten-- of brancheorganisaties kunnen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij niet alleen 
omm de wat 'zachtere' elementen van de marktordening, zoals informatie-uitwisseling of 
opleidingen,, maar ook om de 'harde' elementen, zoals productie- en afzetvoorschriften en 
marktinterventieregelss over het uit de markt nemen van producten. De regels kunnen tevens 
betrekkingg hebben op het milieuvriendelijker maken van de productie. 

Dee genoemde marktverordeningen zijn in grote lijnen als volgt opgebouwd. In Titel I worden 
regelss gesteld omtrent het indelen van de producten in klassen. De handelsnormen hebben met 
namee betrekking op de indeling naar kwaliteits-, grootte- of gewichtsklassen, de verpakking, 
dee aanbiedingsvorm alsmede de etikettering. In Titel II wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
hett door de lidstaten erkennen van producentenorganisaties en de mogelijkheid van a.v.v. van 
doorr deze organisaties gestelde regels. In Titel III staan soortgelijke bepalingen over branche-
organisaties.. Titel IV heeft betrekking op prijzen en interventiemaatregelen. Titel V bevat een 
regelingg voor het handelsverkeer met derde landen. Titel VI gaat over communautaire en 
nationalee controles. Titel VII bevat tenslotte een aantal algemene en slotbepalingen. In dit 
verbandd zal met name aan de Titels II en III aandacht worden besteed. 

Dee lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden de regels van producenten- of branche-
organisatiess in een economische regio verbindend verklaren voor alle producenten of branche-
genotenn die niet bij die organisatie zijn aangesloten. Onder een 'economische regio' wordt 
verstaan:: een geografische zone die bestaat uit aan elkaar grenzende of naburige productie-
gebiedenn met homogene omstandigheden inzake productie en verhandeling.24 De lidstaten zijn 
verplichtt de Commissie de lijst van economische regio's mee te delen. Na goedkeuring (al dan 
niett na wijziging) door de Commissie wordt de lijst van economische regio's in het Publica-
tiebladd gepubliceerd.25 Een soortgelijke bevoegdheid is opgenomen ten aanzien van de regels 
vann brancheorganisaties. 
Dee lidstaten mogen alleen gebruik maken van de bevoegdheid tot a.v.v. op verzoek van de 
producenten-- of brancheorganisaties. Het verzoek moet worden ingediend door die vereniging 
off  groepering van verenigingen die representatief wordt geacht voor de productie en voor de 
producentenn in die regio. Dit is in het kader van de Verordening groente en fruit het geval, 
wanneerr zij ten minste twee derde van de producenten vertegenwoordigen. Voor het bepalen 
hiervann wordt zowel naar het aantal producenten als naar de productie van deze producenten 
gekeken.. In geval van a.v.v. in verscheidene regio's moet het bewijs geleverd worden van een 
bepaaldee minimum-representativiteit voor elke groep in elke betrokken regio. Ter nadere 
bepalingg van de representativiteit is de Verordening visserijproducten in 2000 en 2001 
gewijzigd.266 Deze wijzigingen leiden ertoe dat bij de bepaling van de representativiteit zowel 
hett aandeel in de totale afzet (in totaal meer dan 65%) als het aantal aangesloten vissers (meer 

uiteindelijkee verordening nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 (PbEG 1999 L 179) is een variant 
opgenomen.. In artikel 41 is voor de lidstaten de bevoegdheid opgenomen om bij de uitvoering van besluiten van 
brancheorganisatiess regels inzake de afzet vast te stellen. 
244 Artikel 18, tweede lid, van Verordening groente en fruit In artikel 7 van de Verordening visserijproducten 
wordtt de aanvoerplaats als zodanig beschouwd. 
2525 Artikel 18, zevende lid, van Verordening groente en fruit; zie bijvoorbeeld de Lijst van economische regio's 
diee Frankrijk met het oog op de verbindend-verklaring van de regels van telersverenigingen in de sector groenten 
enn fruit heeft vastgesteld (Pb EG 09-02-1999, C 34/4, aangevuld Pb EG 11-12-1999, C 359/32). 
266 Verordening nr. 1886/2000 van de Commissie van 6 september 2000, PbEG L 227/11 en Verordening nr. 
1812/20011 van de Commissie van 14 september 2001 PbEG L 246/5. 

136 6 



Algemeenn verbindend verklaren in Europese verordeningen 

dann 50%) in beschouwing moet worden genomen. In de sector aquacultuur wordt de productie 
vann in totaal meer dan 40% van de totaal geproduceerde hoeveelheden al representatief 
geacht.. Hieruit valt af te leiden dat de bepaling van de representativiteit van degenen die een 
verzoekk indienen, in belangrijke mate mede afhankelijk is van de organisatie van een 
beroepsgroep. . 

Inhoudelijkk is de a.v.v. aan een aantal voorwaarden gebonden: 
Dee bevoegdheid is beperkt tot bepaalde categorieën van onderwerpen waaromtrent 
regelss mogen worden gesteld. In de verordening zelf of (uitgewerkt) in een bijlage bij 
dee verordening is een limitatieve lijst opgenomen van door de producentenorganisaties 
toegepastee regels die algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Zo gaat het 
bijvoorbeeldd in de Verordening groente en fruit om een vijftal categorieën van regels: 
regelss inzake de productiegegevens, productie, het in de handel brengen van 
producten,, milieubescherming en het van de markt nemen van producten.27 

-- De regels moeten ten minste één j aar van toepassing zijn. 
Dee a.v.v. mag slechts een beperkte duur hebben, variërend van één tot drie jaar. 

-- De regels mogen geen schade toebrengen aan in andere regio's gevestigde 
producentenn en mogen niet strijdig zijn met vigerende Gemeenschapswetgeving en 
nationalee wetgeving. 

Dezee voorwaarden zijn in het algemeen duidelijk en sluiten aan bij nationaal rechtelijke 
stelsels.. Alleen de laatste voorwaarde komt mij betrekkelijk vaag voor en legt een zware 
bewijslastt bij degenen die om a.v.v. verzoeken. 
Wanneerr een lidstaat overgaat tot a.v.v., kan tevens bepaald worden dat ook de niet-
aangeslotenenn een financiële bijdrage verschuldigd zijn ter dekking van administratiekosten of 
dee kosten van acties, wanneer deze de gehele productie van de regio ten goede komen. Het 
bedragg kan betrekking hebben op een deel van of op de volledige kosten.28 Aangezien het om 
eenn bevoegdheid gaat, heeft de lidstaat hierbij een zekere beoordelingsvrijheid. Dit betekent 
datt een lidstaat kan besluiten om, overigens met inachtneming van het discriminatieverbod in 
artikell  34, tweede lid, EG-Verdrag bepaalde categorieën van niet-aangeslotenen vrij te stellen 
vann een bijdrageplicht.29 

Dee verordeningen bevatten in het algemeen geen procedurele bepalingen ten aanzien van de 
wijzee van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. binnen de lidstaten. Alleen in de 
Verordeningg tabak (artikel 9) is hierover opgemerkt dat de lidstaten moeten zorgen voor de 
bekendmakingg van het voornemen tot a.v.v., waarbij de belanghebbenden een termijn van 
tweee maanden moet worden gegeven voor het maken van opmerkingen. 
Inn de verordeningen wordt veel aandacht besteed aan de controlerende taak van de 
Commissie.. Deze taak krijgt in de diverse verordeningen op verschillende manieren gestalte. 
Inn de Verordening tabak (artikel 9, tweede lid) is een voorafgaande vorm van goedkeuring 
opgenomen.. De lidstaten moeten na afloop van de zo-even genoemde inspraaktermijn de 
Commissiee in kennis stellen van de regels die zij algemeen verbindend willen verklaren. De 
Commissiee moet binnen drie maanden een beslissing nemen. In de Verordening groente en 

277 Artikel 18, eerste lid, van Verordening groente en fruit en Bijlage III bij deze verordening. Dit artikel 18 en 
bijlagee IE zijn opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel H. 
288 Artikelen 18, zesde lid, en 22, tweede lid, van Verordening groente en fruit; artikelen 7, achtste lid, en 16, 
vierdee lid, van Verordening visserijproducten. 
299 HvJEG 13 juli 2000 (Zaak C-l 17/99) Le Bars en Unilet/Cerafel, Jur. 2000, p. 1-6077. 
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fruitfruit  is een vorm van goedkeuring achteraf opgenomen. De lidstaten zijn verplicht de 
Commissiee onverwijld na de a.v.v. in kennis te stellen van de regels van zowel 
telersverenigingenn (artikel 18, vijfde lid) als van de brancheorganisaties (artikel 22, eerste lid). 
Inn de Verordening visserijproducten komen beide systemen van controle voor. De regels van 
dee producentenorganisaties dienen na a.v.v. onverwijld aan de Commissie te worden 
gezondenn (artikel 7, derde lid).31 De regels van de brancheorganisaties dienen vóór a.v.v. aan 
dee Commissie te worden gezonden. De Commissie moet vervolgens binnen twee maanden 
meedelenn dat zij geen bezwaar heeft tegen genoemde regels. Het is niet duidelijk waarop de 
verschillenn in controle zijn gebaseerd. 
OokOok de verdere procedure van totstandkoming van de a.v.v. is in de diverse verordeningen 
niett uniform geregeld. In het kader van de controle achteraf is in de Verordening visserij-
productenn bepaald (artikel 7, derde lid) dat de Commissie binnen een maand de betrokken 
lidstaatt kan vragen de toepassing van zijn besluit tot a.v.v. volledig of gedeeltelijk te schorsen. 
Inn dat geval moet de Commissie binnen twee maanden ofwel bevestigen dat de meegedeelde 
regelss verbindend kunnen worden verklaard,32 ofwel het besluit tot a.v.v. nietig verklaren 
(artikell  16, tweede lid). In de Verordening groente en fruit is bepaald (artikel 18, vijfde lid) 
datdat de Commissie op een aantal daar genoemde gronden moet besluiten dat de lidstaat het 
besluitt tot a.v.v. moet intrekken. In dit geval wordt geen termijn genoemd waarbinnen de 
Commissiee een beslissing moet nemen. Tevens wordt niet uitgegaan van een vernietiging 
doorr de Commissie, maar van een mijns inziens juistere rechtsfiguur van intrekking van het 
besluitt tot a.v.v. door de lidstaat. 
Dee imperatieve gronden om tot vernietiging respectievelijk intrekking over te gaan zijn in 
beidee verordeningen vrijwel hetzelfde: strijdigheid met het vrije verkeer van goederen 
(artikelenn 28-29 EG-Verdrag), met de landbouwbepalingen (artikel 33 EG-Verdrag), met de 
mededingingg (artikel 81 EG-Verdrag) en wanneer controle achteraf daartoe aanleiding geeft. 
Tenn aanzien van de gevolgen van vernietiging respectievelijk intrekking van het besluit tot 
a.v.v.. wordt in de verordeningen aangegeven dat de beschikking van de Commissie pas geldt 
vanaff  de datum waarop strijdigheid met artikel 81 wordt vastgesteld. 

Zonderr empirisch onderzoek is het moeilijk een goed beeld te krijgen van de uitvoering van 
dee verordeningen en de mate waarin van de bevoegdheid tot a.v.v. gebruik is gemaakt. Op 
grondd van de Verordening groente en fruit heeft onlangs nog in een tweetal gevallen 
publicatiee plaatsgevonden van de a.v.v. van regels van telersverenigingen en van 
brancheorganisatiess in de sector groente en fruit in Spanje en Frankrijk.33 In Spanje hebben de 
regelss van de telersvereniging betrekking op de economische regio Huelva (Andalusiè) ten 
aanzienn van aardbeien en in Frankrijk in een groot aantal economische regio's ten aanzien van 
versee producten en producten die voor de verwerking zijn bestemd. De regels hebben 
betrekkingg op alle in Bijlage III bij de Verordening genoemde onderwerpen, zoals het gebruik 
vann kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De regels hebben in het algemeen een looptijd van 
meerderee (max. drie) verkoopseizoenen. De regels van een tweetal brancheorganisaties in 
Frankrijkk en een drietal brancheorganisaties in Spanje omvatten het gehele grondgebied van 

300 In de aan de huidige Verordening groente en fruit voorafgaande verordening (PbEG 1983 L 325) werd in het 
toenn ingevoegde artikel 15 ter, derde lid, uitgegaan van controle vooraf. 
311 In de aan de huidige Verordening visserijproducten voorafgaande verordening (PbEG 1994, L 350/15) werd in 
artikell  5, tweede lid, nog uitgegaan van een controle vooraf, voordat het besluit tot a.v.v. in werking zou treden. 
Bijj  verordening van de Commissie (PbEG 1995 L 129/4) is deze bepaling komen te vervallen. 
322 Dit is enigszins merkwaardig omdat in dit geval reeds a.v.v. heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is deze 
formuleringg een restant van artikel 5, tweede lid, van de verordening uit 1994 (PbEG L350/15). 
333 Algemeenverbindendverklaring van regels van telersverenigingen in de sector verse groenten en fruit (PbEG 
20011 C 81/2 en 2002 C-301/2); Derdenbinding voor regels van brancheorganisaties in de sector groenten en fruit 
(PbEGG 2001 C 92/2). 

138 8 



Algemeenn verbindend verklaren in Europese verordeningen 

dezee landen. De regels hebben o.a. betrekking op kwaliteitsnormen, normen voor rijpheid en 
bijdragenn voor afzetbevordering. 
Uitt een verslag van de Commissie over de uitvoering van de Verordening groente en fruir 
blijk tt dat het aantal en omvang van de telersverenigingen van lidstaat tot lidstaat sterk 
verschillen.. Deze verschillen verdwijnen echter wanneer gekeken wordt naar de gecumuleerde 
waardee van de door de telersverenigingen verkochte productie: 10% van de telersverenigingen 
nemenn ongeveer 40-60% van de door deze verenigingen verkochte productie voor hun 
rekening.. In Nederland verloopt meer dan 70% van de groente- en fruitproductie via 
telersverenigingen.. Dit geeft al aan dat in ieder geval in Nederland de organisatiegraad via 
telersverenigingenn op het terrein van groente en fruit hoog is. In Frankrijk en Spanje is een 
beperktt aantal brancheorganisaties op het terrein van groente en fruit werkzaam, die echter 
well  het gehele grondgebied bestrijken. In het verslag wordt een aantal suggesties gedaan om 
hethet functioneren van de brancheorganisaties te verbeteren. Deze suggesties hebben betrekking 
opp het laten vervallen van de wachttermijn bij overeenkomsten van brancheorganisaties 
(i.v.m.. toetsing door de Commissie) en bij a.v.v. van het vereiste dat de regels ten minste 
gedurendee één verkoopseizoen van toepassing zijn. Daardoor kan onvoldoende worden 
ingespeeldd op ontwikkelingen in de markt. Het is overigens uit het verslag niet duidelijk of de 
Commissiee op deze punten met initiatieven zal komen om de verordening aan te passen. 

OpOp grond van de aan de huidige Verordening visserijproducten voorafgaande Verordening is 
inn een aantal gevallen gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot a.v.v.3 Het gaat hierbij 
respectievelijkk om regels ten aanzien van een aanvoerbeperking van zeekarper en de aan-
biedingsvormm en ophoudprijs van een aantal vissoorten in de havens van de kustdepartemen-
tenn Calvados en Manche in Frankrijk, het vaststellen van een maximale vangst van tweeklep-
pigee weekdieren, van aanvoerdata van de vangst van tapijtschelpen en het vaststellen van 
grootteklassenn en ophoudprijzen van deze vissoorten in een aantal havens in Portugal, het 
aanvoerenn van bevroren achtarmige inktvis in alle havens van Spanje en ophoudprijzen voor 
wittee tonijn in alle havens van Frankrijk. Deze beschikkingen hebben alle een betrekkelijk 
kortee looptijd, variërend van één tot acht maanden. In Nederland is tot nu toe naar mijn weten 
geenn gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. In één geval is hiervan sprake geweest, namelijk 
inn het kader van een minimumprijs voor garnalen, maar dit heeft niet geleid tot een a.v.v. 

Dee zojuist beschreven regeling van de a.v.v. in de verschillende marktverordeningen op 
Europeess niveau vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de in de vorige hoofdstukken 
beschrevenn nationale stelsels. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de organisatie 
vann de marktordening in deze verordeningen, lijken sterk op die indertijd ten grondslag lagen 
aann de ondememersovereenkomsten (zie hoofdstuk 2). Ook daar werd beoogd om via 
zelfreguleringg van de productie en afzet een verbetering van de kwaliteit van de producten en 
eenn stabilisatie van de prijzen te bewerkstelligen en vormde de a.v.v. het sluitstuk op deze 
zelfregulering. . 

344 Verslag van de Commissie aan de Raad d.d. 24-01-2001 over de uitvoering van Verordening nr. 2200/96 
houdendee een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en Eruit (COM/2001/0036 def.). 
355 Verordening nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (PbEG 1992 L 388/1). 
366 Beschikking 94/212/EG van de Commissie van 12 april 1994 (PbEG L 106/29); Beschikking 94/213/94 van de 
Commissiee van 12 april 1994 (PbEG L 106/32); Beschikking 94/576/EG van de Commissie van 29 juli 1994 
(PbEGG L 220/21) en Beschikking 94/618/EG van de Commissie van 24 augustus 1994. 
377 Bij de beantwoording van Kamervragen wijst de Minister van LNV er terecht op dat hij op grond van de 
Verordeningg visserijproducten niet bevoegd zou zijn tot a.v.v. van een minimumprijs voor garnalen; alleen tot 
a.v.v.. van een ophoudprijs. Zie Kamerstukken II2002/03, 21 501-32, nr. 41. 

139 9 



Hoofdstukk 5 

Inn een groot aantal gevallen wordt op Europees niveau volstaan met marktordening via de 
wettelijkee regeling van erkenning van producenten- of brancheorganisaties, waarbij aan deze 
organisatiess een regelgevende bevoegdheid (inclusief het vragen van een financiële bijdrage) 
voorr hun leden is gegeven. Met financiële ondersteuning wordt de totstandkoming van de 
organisatiess gestimuleerd. In een beperkt aantal gevallen fungeert de a.v.v. van regels van 
producenten-- en brancheorganisaties als een sluitstuk van zelfregulering. Dit hangt 
vermoedelijkk samen met de lage organisatiegraad van de bedrijven, i.e. de telers van groente 
enn fruit in die landen. 
Dee opzet van de regeling van de a.v.v. lijk t aan de ene kant sterk op de nationale stelsels 
(alleenn op verzoek, representativiteit, beperkte looptijd), maar wijkt hiervan op een aantal 
puntenn ook af. Hierbij valt te denken aan de beperkingen in de producten, waarop de a.v.v. 
betrekkingg kan hebben (limitatieve lijst), een beperking van het aantal onderwerpen waarop de 
a.v.v.. betrekking mag hebben en het vereiste dat de regels al ten minste een jaar moeten 
werken.. Daarnaast heeft de Commissie sterk controlerende bevoegdheden. Deze strakke 
inkaderingg van de mogelijkheden tot a.v.v. leidt aan de ene kant tot een inperking van de 
mogelijkhedenn tot zelfregulering, aan de andere kant bestaat er geen onduidelijkheid over de 
(on)mogelijkhedenn van het instrument. Het grootste voordeel is dat, wanneer aan de diverse 
genoemdee voorwaarden is voldaan, de mededingingsregels niet van toepassing zijn op 
dergelijkee overeenkomsten. 

5.44 Samenvattende conclusies 

Inn diverse marktverordeningen op het terrein van landbouw en visserij is een erkennings-
regelingg van producenten- en brancheorganisaties opgenomen. Samenwerking tussen deze 
ondernemersondernemers wordt door de overheid op EG-niveau van een zodanig belang geacht voor de 
realisatiee van het in artikel 33 EG-Verdrag neergelegde landbouwbeleid dat onder bepaalde 
voorwaardenn zelfs het in artikel 81 EG-Verdrag neergelegde mededingingsbeleid niet van 
toepassingg is. 
Dee lidstaten hebben de mogelijkheid om via de a.v.v. van regels van deze producenten- en 
brancheorganisatiess het gemeenschapsrecht uit te voeren en aan te vullen, zolang zij hiermee 
blijvenn binnen de in de verordeningen gegeven kaders. In die gevallen fungeert de a.v.v. van 
regelss op nationaal niveau als een sluitstuk van de ordening van de markt door erkende 
producenten-- of brancheorganisaties. 
Inn een beperkt aantal marktverordeningen op het terrein van landbouw en visserij op Europees 
niveauu is een uitgewerkte regeling van de a.v.v. opgenomen. De opzet van deze regeling 
vertoontt een aantal kenmerken die sterk overeenkomen met de nationale stelsels. In deze 
regelingenn van de a.v.v. wordt ook aan milieuaspecten aandacht besteed. De bevoegdheid tot 
a.v.v.. door de lidstaten is strak ingekaderd, waarbij aan de Commissie verregaande bevoegd-
hedenn zijn gegeven. Zowel procedureel als inhoudelijk verschilt de regeling van de a.v.v. in 
dezee verordeningen zonder duidelijke redenen. 
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6.. Algemeen verbindend verklaren van afvalbeheersbij  dragen' 

6.11 Algemeen 

Inn de periode tussen 1980 en 1990 heeft een aantal ontwikkelingen ertoe geleid dat meer 
aandachtt werd besteed aan preventie en hergebruik van afvalstoffen. Enerzijds is er sprake 
vann een voortdurende toename van de hoeveelheid (met name huishoudelijke) afvalstoffen; 
eenn toename die parallel loopt met de stijging van het bruto nationale product. Anderzijds gaat 
hett aanleggen van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties met steeds meer ruimtelijke en 
milieuhygiënischee problemen gepaard. Het NIMBY-syndroom (Not in my Backyard!) vierde 
hoogtij.. Daarnaast verplichtte een tweetal EG-richtlijnen - de kaderrichtlijn afvalstoffen en 
dee richtlijn gevaarlijke afvalstoffen3 - de lidstaten tot het nemen van passende maatregelen ter 
bevorderingg van preventie en nuttige toepassing. 
Inn de Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen4, die in 1988 aan de Tweede Kamer is 
aangeboden,, werden voor 29 afvalstromen richtinggevende taakstellingen ten aanzien van 
preventiee en hergebruik opgenomen. Deze taakstellingen werden per afvalstroom, mede op 
basiss van door het RIVM opgestelde informatiedocumenten, verder uitgewerkt in overleg met 
allee betrokkenen (zoals producenten en importeurs5, detailhandel, afvalverwerkers, overheden 
enn milieu- en consumentenorganisaties). Deze z.g. strategische discussies moesten uitmonden 
inn een implementatieplan6 per afvalstroom waarin genoemde personen zouden aangegeven op 
welkee wijze zij de taakstelling zouden realiseren. Er werd vanuit gegaan dat de betrokkenen 
eenn op zodanige wijze totstandgekomen implementatieplan vrijwilli g ten uitvoer zouden 
leggen. . 

Mett de komst van het kabinet Kok I (eind 1989) werd de aanpak van afvalstoffen gewijzigd 
doorr de toenmalige Minister van VROM, J.G.M. Alders. Op een aantal punten werden duide-
lijkerr kaders gesteld. In het NMP-plus7 vond allereerst een intensivering van de taakstellingen 

11 Met de wijziging van de Wet milieubeheer (Stb. 2001, 346) die grotendeels in werking is getreden op 8 mei 
20022 (Stb. 2002,206), zijn diverse reeds lang in het afvalstoffenbeleid ingeburgerde begrippen vervangen door 
begrippenn die overeenstemmen met de begrippen in de EG-afvalstoffenrichtlijnen. Zo is het begrip 'verwijderen' 
vervangenn door 'beheer van afvalstoffen'. Het alom vertrouwde begrip 'verwijderingsbijdrage' is in dit kader 
vervangenn door 'afvalbeheersbijdrage'. 
22 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, Pb EG 1975 L 194, gewijzigd bij 
richtlijnn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, Pb EG 1991 L 78. 
33 Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen, Pb EG 1991 L 
377. . 
44 Kamerstukken ü 1988/89, 20 877, nr. 2. 
ss Onder producenten worden in het vervolg mede de importeurs van die producten begrepen. 
66 Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat het hier om andersoortige plannen dan een implementatieplan 
voorr de implementatie van een EG-richtlijn. 
77 Kamerstukken II1989/90, 21 137, nr. 20. Van de in 2000 vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen (50 min ton) 
zoudenn de volgende taakstellingen moeten worden gerealiseerd: 10 % preventie; 66 % hergebruik; 14 % 
verbrandenn en 10 % storten. Uit het op 3 maart 2003 in werking getreden eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 
2002-20122 blijkt een feitelijk aanbod in 2000 van 56 min ton en een verwacht aanbod in 2012 van 65 min ton. 
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plaats.. Ook werd in een brief aan de Kamer een nieuw uitgangspunt bij de aanpak van 
afvalstromenn geïntroduceerd, namelijk de producentenverantwoordelijkheid. Bij de aanpak 
vann de afvalstromen moest een grotere verantwoordelijkheid worden gelegd bij de 
producentenn van een product. Tot dan toe voelden zij zich niet of slechts gedeeltelijk 
verantwoordelijkk voor wat er gebeurde met hun product in het afValstadium. De gedachte van 
dee regering was dat door de producenten verantwoordelijk te maken voor hun product in het 
afValstadium,, al bij het ontwerp van een product rekening zou worden gehouden met de 
afvalfasee van dat product. Dit wordt wel aangeduid als 'Design for recycling'. Tenslotte werd 
doorr de regering aangegeven9 dat met behulp van het op dat moment bestaande instru-
mentariumm regelgeving voor een aantal productgroepen zou worden opgesteld en dit 
instrumentariumm zodanig zou worden aangepast dat daarmee volwaardig inhoud gegeven zou 
kunnenn worden aan de producentenverantwoordelijkheid. Deze beleidsvoornemens hadden 
belangrijkee gevolgen voor de uitvoering van de implementatieplannen. Op de producenten 
kwamm een zwaardere druk te liggen om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun produc-
tenn in de afvalfase. 
Voorr het realiseren van deze taakstellingen hadden de producenten de keuze tussen ofwel zelf 
'vrijwillig '' een structuur voor het terugnemen en verwerken van hun product in de afvalfase 
opp te zetten ofwel een dergelijke terugname en verwerking werd van overheidswege via 
regelgevingg opgelegd. Bij de mate van vrijwilligheid voor de producenten kunnen derhalve 
vraagtekenss worden gezet, omdat door de mogelijkheid van regelgeving van overheidswege 
dee 'vrijwilligheid' ook afgedwongen kon worden. Uit de praktijk blijkt (zie implementatie-
plannenn autowrakken en batterijen10) dat een zekere dreiging met regelgeving van overheids-
wegee belangrijk kan zijn om bepaalde initiatieven van de grond te krijgen. Tevens blijken er 
inn de praktijk afValbeheersstructuren voor te komen, waarbij van overheidswege een 
(individuele)) terugname- en verwerkingsverplichting is voorgeschreven en de betreffende 
producentenn een collectieve structuur hebben opgezet. 

Welkee factoren zijn bepalend geweest voor het feit of een product via een vrijwillig e structuur 
iss aangepakt dan wel via overheidsregulering? Het ligt voor de hand dat de belangrijkste 
factorr is de mate van medewerking van de producenten aan het realiseren van een afval-
beheersstructuur.. Uit de nota van toelichting bij diverse besluiten12 blijkt dat in alle gevallen 
tenn vervolge op de implementatieplannen gepoogd is de producenten ertoe te brengen uit 
eigenn beweging een afvalbeheersstructuur op te zetten en afspraken hierover in een convenant 
mett de overheid vast te leggen. Met het opstellen van een convenant was soms een lange 
periodee (2 a 3 jaar) gemoeid. In veel gevallen bleek het niet mogelijk. Alleen bij verpakkingen 
iss dit op betrekkelijk korte termijn gelukt.13 Het niet van de grond komen van een vrijwillig e 
afvalbeheersstructuurr heeft naar mijn mening de volgende oorzaken. Een deel van de 
producentenn heeft lange tijd het principe van de producentenverantwoordelijkheid afgewezen. 

Dee volgende taakstellingen zijn in het LAP opgenomen: 83 % nuttige toepassing, 12 % verbranden en 3 % 
stortenn of lozen. 
88 Brief van 19 oktober 1990 (Kamerstukken H 1990/91, 21 137, nr. 49). 
99 Brief van 12 juli 1991 (Kamerstukken II1990/91,21 137, nr. 94). 
100 Het implementatieplan batterijen is bij brief van 26 mei 1992 aan de Tweede Kamer aangeboden 
(Kamerstukkenn II 1991/92, 20 877, nr. 11). In deze briefis tevens aangegeven onder welke voorwaarden de 
ministerr akkoord zou gaan met de uitvoering van het plan. 
nVedder2001,p.. 7-8. 
122 Zie NvT (p. 1) bij het Besluit beheer batterijen (Stb. 1995,45); NvT (p. 5-6) bij het Besluit beheer 
personenwagenbandenn (Stb. 1995,248); NvT (hoofdstuk 2.1) bij het Besluit tand- en tuinbouwfolies (Stb. 1996, 
584);; NvT (p. 1) bij het Besluit beheer wit- en bruingoed (Stb. 1998,238) en NvT (bist. 2) bij het Besluit beheer 
autowrakkenn (Stb. 2002, 259). 
133 Convenant verpakkingen I in juni 1991; Kamerstukken II1990/1991, 21 137, nrs. 86 en 87 herdruk 
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Zijj  accepteren weliswaar een zekere medeverantwoordelijkheid voor het op de markt brengen 
vann een product (denk aan samenstelling, garantie, e.d), maar zien geen of een zeer beperkte 
verantwoordelijkheidd voor het product in de afvalfase.14 Een ander deel van de producenten 
accepteertt de producentenverantwoordelijkheid wel, maar zijn beducht voor concurrentie-
vervalsing.. Zij geven de voorkeur aan een aanpak in Europees verband. 
Eenn tweede oorzaak is gelegen in het feit dat de producenten een heterogene, met elkaar 
concurrerendee groep vormen. Zij zijn in het algemeen niet gewend op deze wijze met elkaar 
samenn te werken. Ook uit een oogpunt van mededinging worden snel vraagtekens gezet bij 
eenn mogelijke samenwerking. Het heeft er eveneens alle schijn van dat zij niet zo een 
behoeftee hadden om samen te werken met inzamelaars of verwerkers van afvalstoffen, 
beroepsgroepenn die beide in ieder geval in het verleden regelmatig negatief in de publiciteit 
kwamen. . 
Eenn volgende oorzaak is dat voor een aantal productgroepen de producenten voor het grootste 
deell  bestaan uit importeurs, van wie in de landen van de moederbedrijven geen traditie van 
hethet vrijwilli g oplossen van een probleem bestaat. Zij zijn bereid loyaal mee te werken aan de 
uitvoeringg van overheidsregulering, maar niet pro-actief via convenanten afspraken te maken. 
Ookk het ontbreken van een krachtige overkoepelende brancheorganisatie of een actieve 
marktleiderr is een factor van betekenis bij het totstandkomen van een vrijwillig e afvalbeheers-
structuur.. In de gevallen waarin wel een afvalbeheersstructuur vrijwilli g tot stand is gekomen 
(verpakkingen,, autowrakken, kunststof gevelelementen) is veelal sprake geweest van een 
machtigee marktleider of een krachtige overkoepelende brancheorganisatie c.q. uitvoerings-
organisatie. . 
Tenslottee is het de vraag of het is toegestaan om EG-richtlijnen te implementeren via vrijwil -
ligee afvalbeheersstructuren. De lidstaten zijn verplicht de richtlijnen te implementeren via 
'wettelijkee en bestuursrechtelijke' bepalingen. Vrijwillig e overeenkomsten en convenanten 
wordenn in het algemeen niet als zodanig beschouwd.17 Een mogelijke kentering is opgetreden 
inn de Richtlijn autowrakken18 en in de Richtlijn elektrische en elektronische apparaten. In 
dezee richtlijnen wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde, overigens wat minder 
belangrijke,, verplichtingen via een convenant ten uitvoer te leggen. In hoofdstuk 8.6 wordt 
uitgebreidd op dit onderwerp teruggekomen. 

Indienn een vrijwillig e afvalbeheersstructuur niet of niet tijdig tot stand komt, kunnen de 
producentenn wettelijk worden verplicht tot een inname of terugname van hun producten in de 
afvalfasee en tot een verwerking van deze teruggenomen producten (artikel 10.17 Wm). In 
aanvullingg op deze verplichtingen kan ter stimulering van het inlevergedrag van de burger een 
statiegeld-- of retourpremieregeling worden opgelegd (artikel 15.32 Wm). Van deze laatste 

144 Dit standpunt werd ingenomen door het VNO/NCW in haar commentaar op het wetsvoorstel 
verwijderingsbijdragenn d.d. 20 oktober 1992. 
155 Uit de totstandkoming van de EG-richtlijnen autowrakken en wit en bruingoed blijkt dat ook daar het 
accepterenn van de producentenverantwoordelijkheid niet zonder slag of stoot is gegaan. Zie Oneida/Paquot 2000, 
enn Moolenaars 2000, p. 217-218. 
166 Van den Anker/Hoogenboom 1997; Biezeveld, 1999, p. 65 e.v. 
177 Zie artikel 22 van de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 
betreffendee verpakking en verpakkingsafval (PbEG L 365). Het is opvallend dat in artikel 3 van deze richtlijn 
well  een definitie van vrijwillig e overeenkomst is gegeven, maar nergens in de richtlijn wordt aangegeven welke 
artikelenn via een vrijwillig e overeenkomst kunnen worden geïmplementeerd. 
188 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000, nr. 
2000/53/EGG betreffende autowrakken (PbEG L 269); deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit beheer 
autowrakkenn (Stb. 2002, 259). 
199 Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 
betreffendee afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEG 2003 L 37). 
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mogelijkheidd is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Op basis van de eerstgenoemde artikelen 
zijnn tot nu toe besluiten tot stand gekomen ten aanzien van de volgende productgroepen: 
batterijen,, personenwagenbanden, land- en tuinbouwfolies21, verpakkingen, wit- en bruingoed 
enn autowrakken.22 

Dee opzet van deze besluiten vertoont een grote mate van uniformiteit. De terugname- en 
verwerkingsplichtt richt zich tot de individuele producent van het betreffende product. Hij zal 
inn een mededeling aan de minister moeten aangeven op welke wijze hij aan de verplichtingen 
uitvoeringg zal geven. In feite moet hij inzicht geven in de gehele afvalbeheersstructuur en de 
daarmeee te realiseren milieudoelstellingen alsmede in de wijze van financieren en monitoren 
daarvan.. Zo zal hij moeten aangeven op welke wijze en tot welk inzamelpercentage hij de 
productenn zal terugnemen (via de detailhandel of de gemeente), welke percentages nuttige 
toepassingg van de teruggenomen producten zullen worden gerealiseerd en op welke wijze de 
resterendee afvalstoffen zullen worden verbrand of gestort. In de besluiten zijn derhalve niet 
vann overheidswege concreet te realiseren taakstellingen voor het inzamelen en herverwerken 
vann de afvalstoffen opgenomen, maar is dit in eerste instantie aan de producenten zelf 
overgelaten.. Deze zelfregulering binnen kaders wordt weer begrensd door het vereiste van 
goedkeuringg van de mededeling door de minister.24 

Dee besluiten bieden, naast de mogelijkheid om de verplichtingen op individuele basis uit te 
voeren,, de mogelijkheid om deze gezamenlijk uit te voeren. In een tweetal gevallen 
(verpakkingenn en wit- en bruingoed) is zelfs in de besluiten de mogelijkheid gecreëerd vrij-
gesteldd te worden van de (individuele) verplichtingen, indien de producenten zijn aangesloten 
bijj  een convenant met de minister. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat via een 
convenantt wellicht verdergaande doelstellingen en op een eerder moment gerealiseerd zouden 
kunnenn worden. In alle bovengenoemde gevallen hebben de producenten in het kader van de 
uitvoeringg van de overheidsregelgeving gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Alleen bij 
verpakkingenn is een convenant totstandgekomen.25 Dit hangt samen met het feit dat er al lange 
tijdd vóór de inwerkingtreding van de regelgeving (vanaf medio 1991) een convenant bestond. 
Eenn gezamenlijke aanpak heeft voordelen voor zowel de producenten als voor de overheid. 
Bijj  een aantal producten, zoals batterijen en verpakkingen, is het fysiek vrijwel ondoenlijk 
voorr iedere individuele producent om de door hem in Nederland op de markt gebrachte 
productenproducten zelf terug te nemen. Daarnaast blijkt bij alle productgroepen uit de implemen-

Hett  ontwerpbesluit verwijderin g batterijen (Stcrt. 1993,225) bevatte wel een statiegeldregeling, maar  deze is 
naa de voorpublicatie en na overleg met de producenten geschrapt: zie NvT (p. 13) bij  het Besluit beheer 
batterijen.. Een statiegeldregeling is eveneens opgenomen in het ontwerpbesluit beheer  verpakking en 
verpakkingsafvall  (Stcrt. 2001, nr. 242). Onlangs is het advies van de Raad van State over  deze regeling 
uitgebrachtt  De regeling zal op 1 januari 2005 in werking treden, tenzij  is aangetoond dat de hoeveelheid blikjes 
enn flesjes in het zwerfvuil voor  dit tijdsti p met 2/3 is afgenomen ten opzicht van 2001. 
211 Met de intrekkin g van de Regeling aanwijzing land- en tuinfoli e (Stcrt. 2003, 174) heeft het Besluit beheer 
land-- en tuinbouwfolies met ingang van 1 oktober  2003 geen materiële betekenis meer. Het besluit zal in de loop 
vann 2004/2005 worden ingetrokken. Voor  land- en tuinbouwfolie komt de producentenverantwoordelijkheid 
derhalvee te vervallen. 
222 Besluit beheer  batterijen (Stb. 1995,45, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002,189); Besluit beheer  personenwagen-
bandenn (Stb. 1995, 248, onlangs vervangen door  Besluit beheer  autobanden Stb. 2003,564); Regeling 
verpakkingg en verpakkingsafval, Besluit beheer  wit- en bruingoed (Stb 1998, 238, laatstelijk gewijzigd Stb. 
2002,, 189) en Besluit beheer  autowrakken (Stb. 2002,259). 
233 Per  productgroep is door  de Minister  van VROM als een beleidsregel een Leidraad opgesteld,, waarin o.a. 
indicatievee taakstellingen zijn opgenomen. 
244 In het Besluit beheer  autobanden (Stb. 2003,564 ), dat het Besluit beheer  personenwagenbanden zal 
vervangen,, is deze goedkeuringsplicht vervangen door  een meldingsplicht 
255 Convenant verpakkingen UI  (Stcrt 2002, 241). Dit convenant is een vervolg op het Convenant verpakkingen II 
d.d.. 15 december  1997 (Stort. 1997,242) en het Convenant verpakkingen I van juni 1991. In het Convenant 
verpakkingenn II  en II I  zijn verdergaande doelstellingen vastgelegd dan in de EG-Richtlij n verpakkingen 
(94/62/EG;PbEGL365). . 
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tatieplannenn dat bij een gezamenlijke aanpak een (veel) hoger percentage kan worden 
teruggenomenn en een hoogwaardiger verwerking gerealiseerd kan worden. Tenslotte kan door 
eenn gezamenlijke aanpak een efficiëntere afValbeheersstructuur gerealiseerd worden. Ander-
zijdss wordt wel opgemerkt dat van een gezamenlijke aanpak geen of onvoldoende prikkels 
uitgaann om het ontwerp van het product op een milieuvriendelijke manier aan te passen en de 
kostenn van het afvalbeheer te gemakkelijk kunnen worden afgewenteld op de consumenten. In 
paragraaff  6.2.1 wordt hierop teruggekomen. 
Inn de praktijk is in alle gevallen een vorm van samenwerking tussen producenten te consta-
teren.. Eén van de belangrijkste problemen waar de producenten bij de realisatie van door hen 
vrijwilli gg dan wel door de overheid via regelgeving afgedwongen afvalbeheersstructuren 
tegenaann liepen, is de financiering van deze structuren. De producenten achten het de verant-
woordelijkheidd van de overheid om te bewerkstelligen dat een ieder die in Nederland een 
bepaaldd product op de markt brengt, ofwel zelf zorgt voor het beheer van dat product in de 
afvalfase,, inclusief de financiering daarvan, ofwel in ieder geval financieel bijdraagt aan een 
(collectieve)) afvalbeheersstructuur. Zij vroegen van overheidszijde ondersteunend instrumen-
tariumm om te voorkomen dat bij een collectieve afvalbeheersstructuur bepaalde producenten 
hiervann wel profiteren zonder bij te dragen aan de financiering daarvan ('free riders'). 

Dee overheid heeft hieraan gehoor gegeven. Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel tot 
wijzigingg van de Wet milieubeheer (Wm) met betrekking tot afvalbeheersbijdragen. In dit 
wetsvoorstell  wordt voorgesteld aan hoofdstuk 15 van de Wm een aparte titel (Titel 15.10) 
overr afvalbeheersbijdragen toe te voegen. Het wetsvoorstel is op 6 augustus 1993 bij de 
Tweedee Kamer ingediend27 en na een voor een milieuwet snelle parlementaire behandeling 
zijnn de artikelen 15.35-15.41 Wm op 1 mei 1994 in werking getreden. De wettelijke regeling 
bevatt één uitvoeringsregeling in artikel 15.36, tweede lid. Deze ministeriële regeling heeft 
betrekkingg op de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst over een afval-
beheersbijdragee aan de orde moeten komen en op de gegevens die bij een verzoek tot a.v.v. 
overgelegdd moeten worden. 
Naarr analogie van het Toetsingskader A W CAO's is op 10 november 2000 een 'Leidraad 
algemeenn verbindend verklaring overeenkomst over een verwijderingsbijdrage' (verder te 
noemen:: Leidraad) vastgesteld. Deze Leidraad is een beleidsregel in de zin van de Awb. In 
dee leidraad is, naast een beschrijving van de procedure en van de gegevens die bij een verzoek 
moetenn worden overgelegd, aangegeven op welke wijze de toetsing van het verzoek door de 
ministerr plaatsvindt. Bij de bespreking van de diverse onderdelen van de wet zal op deze 
stukkenn worden teruggekomen. 
Dee wettelijke regeling is tot nu toe in een vijftal gevallen toegepast: autowrakken, land- en 
tuinbouwfolies,, kunststof gevelelementen, oud-papier en vlakglas. In een tweetal gevallen 
(batterijenn en wit- en bruingoed) is gebruik gemaakt van het begrip afvalbeheersbijdrage 

266 Van Ophem 1995, p. 78, veronderstelt, m.i. ten onrechte, dat hierbij geen sprake zou kunnen zijn van 
profiteurs,, omdat onwillige bedrijven weliswaar niet meebetalen, maar ook niet meeliften. 
""  Wet van 4 februari 1994 (Stb. 1994,90). Inwerkingtreding op 1 mei 1994 (Stb. 1994,297); Kamerstukken II 
1992/933 en 1993/94, 23 256, A (advies Raad van State en Nader rapport; verder te noemen:NR), nrs. 1-2 
(wetsvoorstel),, nr. 3 (MvT), nr. 4 (W), nr. 5 (MvA H), nr. 6 (EV), nr. 7 (NEV). De mondelinge behandeling in 
dee Tweede Kamer heeft op 20 december 1993 plaatsgevonden in de Vaste Commissie voor milieubeheer 
(Handelingenn IIUCV 24, p. 33-62)(UCV 24). Stemmingen over de amendementen: Handelingen II 1993/94, p. 
3253-3254.. Behandeling Eerste Kamer: Kamerstukken 11993/94, nr. 197a en 202 en Handelingen I, 1993/94, p. 
900.. De tekst van de wettelijke regeling is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel G. 
288 Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen, Stcrt. 1994, nr. 92; gewijzigd 2 mei 2002, Stcrt 2002, nr. 85. Deze 
wijzigingg had alleen betrekking op het aanpassen van enkele begrippen aan de nieuwe terminologie in de Wet 
milieubeheer. . 
299 Stcrt. 1 december 2000, nr. 234. 
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zonderr gebruikmaking van de wettelijke regeling van de a.v.v. Op al deze gevallen zal in 
paragraaff  6.10 afzonderlijk worden teruggekomen. 

Hett instrument van de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage en de a.v.v. daarvan wordt 
inn de praktijk niet alleen toegepast als een sluitstuk van een vrijwilli g opgezette afvalbeheers-
structuur,, maar in veel gevallen ook als onderdeel van een via een AMvB van overheidswege 
afgedwongenn afvalbeheersstructuur. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
verwijderingsbijdragee is de mogelijkheid van een combinatie van een AMvB en een a.v.v. aan 
dee orde geweest. De vraag of dit mogelijk is, is bevestigend beantwoord.30 

Indienn op een bepaald product zowel een AMvB van toepassing is als een a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee mogelijk is, kan de vraag worden gesteld of dit wel wenselijk en 
noodzakelijkk is. Gesteld zou kunnen worden dat een dergelijke stapeling van regelgeving niet 
wenselijkk en niet nodig is. Wanneer immers een AMvB de verplichting oplegt om een bepaald 
productt terug te nemen en te verwerken, zijn de producenten verplicht hiervoor zorg te dragen 
enn dit te financieren. Zeker wanneer de mogelijkheid behouden blijf t om de verplichtingen 
collectieff  uit te voeren, kunnen zij via aansluitovereenkomsten bij een collectieve 
uitvoeringsorganisatiee de financiering zelf regelen (vgl. de in hoofdstuk 6.10 aan de orde 
komendee afvalbeheersstructuren voor batterijen en wit- en bruingoed). In deze gevallen maakt 
dee 'afvalbeheersbijdrage' een onderdeel uit van de mededeling die in het kader van de AMvB 
moett worden opgesteld en goedgekeurd door de minister. Na goedkeuring krijgt deze 
'afvalbeheersbijdrage'' een min of meer 'wettelijke' status. Een aparte regeling voor de a.v.v. 
vann een afvalbeheersbijdrage zou dan niet meer noodzakelijk zijn. 
Bijj  deze redenering is een aantal kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats wordt alleen al 
doorr het gebruik van het woord 'afvalbeheersbijdrage' op de factuur naar de burger, zoals dat 
bijj  wit- en bruingoed gebeurt, de suggestie gewekt dat er sprake is van een afvalbeheers-
bijdragee die overeenkomstig de in de wettelijke regeling van de a.v.v. vastgelegde procedure 
iss totstandgekomen. In de tweede plaats vertonen de huidige wettelijke regeling van de 
mededelingsplichtt op grond van een AMvB en de a.v.v. weliswaar overeenkomsten, maar er 
zijnzijn ook belangrijke verschillen. Hierbij kan gedacht worden aan de criteria die ten grondslag 
liggenn aan de besluiten, de mogelijkheid van intrekking van het besluit tot a.v.v. en de 
handhaving.. Hoewel in beide gevallen 'het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen' 
hett toetsingscriterium is, ligt het accent bij de goedkeuring van de mededeling op de 
afvalbeheersstructuurr in zijn totaliteit, terwijl het accent bij het besluit tot a.v.v. veeleer ligt in 
dee beoordeling van de financiering. De goedkeuring van de mededeling kan, anders dan het 
besluitt tot a.v.v. niet worden ingetrokken bij naderhand gebleken gewijzigde omstandigheden. 
Tenslottee kunnen er misverstanden ontstaan bij de handhaving. De handhaving van de a.v.v. 
vann een afvalbeheersbijdrage geschiedt door de betrokkenen zelf langs privaatrechtelijke weg. 
Hett toezicht op de uitvoering van de mededeling geschiedt door de VROM-Inspectie langs 
bestuursrechtelijkee of strafrechtelijke weg. Kan en moet de inspectie langs deze weg optreden, 
wanneerr de in de mededeling opgenomen afvalbeheersbijdrage niet wordt afgedragen? 
Dezee argumenten spelen des te sterker, wanneer het voornemen van de regering in het kader 
vann de Herijking van de VROM-regelgeving31 wordt gerealiseerd om de vereiste van goed-
keuringg van de mededeling in het kader van de AMvB's te wijzigen in een melding.32 In dat 
gevall  is er immers geen enkele mogelijkheid meer van ingrijpen vooraf en hebben derde-
belanghebbendenn geen enkele invloed meer op de hoogte van de afvalbeheersbijdrage die 
wellichtt een onderdeel van de melding uitmaakt. Zelfs lijken de mogelijkheden voor ingrijpen 

300 MvA II, p. 2-3; NEV, p. 2. Zie ook: Uylenburg 1996, p. 345. 
311 Kamerstukken II2003/04, 29 200 XI, nr. 7, p. 22. 
322 Dit voornemen is inmiddels uitgevoerd bij het Besluit beheer autobanden (Stb. 2003,564). 
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achteraff  door de overheid in dat geval beperkt of zelfs geheel afwezig te zijn. Ook kan worden 
geconstateerdd dat in een aantal van de beschreven gevallen (verpakkingen en autowrakken) 
eerstt sprake is geweest van een vrijwillig e structuur, ondersteund door de a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdrage,, en pas daarna van overheidsregulering via een AMvB. Ondanks de 
inwerkingtredingg van de AMvB hadden de betrokkenen kennelijk de behoefte om de a.v.v. 
vann een afvalbeheersbijdrage te verlengen. Tevens zijn er nog steeds gevallen waarin de a.v.v. 
wordtt toegepast als ondersteuning van een vrijwillig e structuur. Het is niet uitgesloten dat een 
dergelijkk afValbeheersstructuur zonder een wettelijke regeling van de a.v.v. niet zal worden 
gecontinueerd.. Een en ander leidt mij tot de conclusie dat het niet verstandig zou zijn een 
'waterscheiding'' aan te brengen tussen de overheidsregulering en de regeling van de a.v.v. 
vann een afvalbeheersbijdrage, laat staan de regeling van de a.v.v. in te trekken. 

Dee wettelijke regeling van de a.v.v. is niet onderworpen aan een evaluatie door de Evaluatie-
commissiee Wet milieubeheer. In haar werkplan 2002-2003 " heeft de commissie haar 
belangstellingg voor dit onderwerp getoond. Aangezien deze commissie is opgehouden te 
bestaan,, zal hierin op andere wijze moeten worden voorzien. 

6.22 Structuur  van Titel 15.10 van de Wet milieubeheer 

Bijj  de opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. is, zoals we ook in de vorige hoofd-
stukkenn hebben gezien, het uitgangspunt gehanteerd dat zowel het initiatief tot het gebruik 
makenn van het instrument als de uitvoering en handhaving daarvan zo veel mogelijk bij de 
betrokkenn producenten komen te liggen. Later is dit wel aangeduid met het credo: 'Voor het 
bedrijfsleven,, door het bedrijfsleven'.34 De rol van de overheid is beperkt tot de bevoegdheid 
vann de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om 
eenn overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend te verklaren. 
Cruciaall  in de wettelijke regeling is dat de minister alleen op verzoek een overeenkomst over 
eenn afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend kan verklaren (artikel 15.36, eerste lid). Dit 
betekentt dat de minister niet uit eigen beweging een overeenkomst algemeen verbindend kan 
verklaren.. Voor het gebruik maken van zijn bevoegdheid is de minister derhalve afhankelijk 
vann het indienen van een verzoek. Vanzelfsprekend kan de minister, zoals in voorgaande 
paragraaff  is aangegeven, gebruik maken van andere wettelijke instrumenten om eventueel een 
afValbeheersstructuurr af te dwingen. 
Dee bevoegdheid van de minister tot a.v.v. is met een aantal procedurele en materiële 
waarborgenn omkleed, die ertoe strekken om met name de belangen te beschermen van die 
bedrijvenn die geen partij zijn bij de overeenkomst. Vanwege deze opzet wordt de wet gekarak-
teriseerdd als een goed voorbeeld van 'geconditioneerde zelfregulering' in het milieurecht. 
Hett primaire doel van de wet is de totstandkoming van (vrijwillige ) afValbeheersstructuren 
voorr afvalstoffen te ondersteunen.36 Bij de toepassing van de wet is de minister - en daarmee 
indirectt ook degenen die de overeenkomst vaststellen - gebonden aan het wettelijk criterium 
'indienn dat in het belang is van een doelmatig beheer van afvalstoffen'. De samenwerking 
tussenn de betrokken bedrijven zal derhalve in het licht van dit criterium bezien moeten 
worden. . 

333 Werkplan Evaluatiecommissie Wet milieubeheer 2002-2003, p. 8. Inmiddels is besloten de 
Evaluatiecommissiee als zodanig op te heffen: zie Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Achteraf bekeken, 
decemberr 2003. 
344 Handelingen U 1993/94, UCV 24, p. 48. 
355 Aldus ook Blomberg/Michiels, 1995, p. 217-237. 
2366 Zie ook Backes e.a. 2001, nr. 360. 
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Vann Ophem vraagt zich af, overigens pas bij zijn toetsing van de wet op Europeesrechtelijke 
aspecten,, of milieubescherming wel de belangrijkste doelstelling van de wet is. Primair doel is 
naarr zijn mening het tegengaan van concurrentievervalsing. Hij karakteriseert de wet dan ook 
alss een economische ordeningswet.37 In de literatuur wordt het economisch ordeningsrecht 
omschrevenn als het door de overheid uitgevaardigde recht, dat ten doel heeft direct of indirect 
dee instelling of de werking van de markt te beïnvloeden.38 Zoals ik in het voorgaande heb 
aangegeven,, zal de a.v.v. een zekere beïnvloeding van de markt tengevolge hebben, maar dit 
iss zeker niet het primaire doel van de wettelijke regeling. De afvalbeheersbijdrage is alleen 
bedoeldd om een ketendeficit39 in de afvalbeheersstructuur te financieren. Het mogelijk 
beïnvloedenn van de markt is hoogstens een neveneffect. Overigens treedt een beïnvloeding 
vann de markt bij het merendeel van de milieuwet- en regelgeving op en is dit geen reden om 
dezee wetgeving als economische ordeningswetgeving te karakteriseren.40 Er zijn wel 
raakvlakkenn tussen beide wetgevingsfamilies. Hierbij valt te denken aan het van toepassing 
zijnn van de Wet op de economische delicten op het merendeel van de overtredingen van de 
milieuwetgeving.. Op de raakvlakken tussen milieu en mededinging zal in paragraaf 6.9 
wordenn teruggekomen. 

Bijj  de opzet van de wet is duidelijk leentjebuur gespeeld bij de in de hoofdstukken 2 en 3 
behandeldee wetgeving.41 Overeenkomstig de behandeling van deze wetten zal eerst worden 
ingegaann op enkele aspecten die samenhangen met het indienen van een verzoek. Vervolgens 
wordtt stilgestaan bij de procedurele bepalingen, de toetsing van het verzoek en het besluit van 
dee minister en de rechtgevolgen daarvan. Daarna komen de mogelijkheden van ontheffing en 
intrekkingg van het besluit tot a.v.v. aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkhedenn van beroep en de handhaving. 

Bijj  het indienen van een verzoek zijn de volgende onderwerpen van belang: 
-- Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage 
-- Partijen die een verzoek kunnen indienen 

Overeenkomstt moet reeds voor een belangrijke meerderheid gelden. 

6.2.11 Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage 

Onderr een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage wordt in artikel 15.35 verstaan: een 
'schriftelijkee overeenkomst tussen degenen die een stof, preparaat of ander product in 
Nederlandd invoeren of op de markt brengen, tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage'. 
Aann de a.v.v. ligt derhalve een schriftelijke, privaatrechtelijke overeenkomst ten grondslag. 
Inn artikel 1 van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen is aangegeven aan welke onder-
werpenn in ieder geval aandacht besteed moet worden in de overeenkomst. 

'a.. naam, adres en registratienummer bij de Kamer van Koophandel van degenen die partij zijn bij de over-
eenkomst; ; 

377 Van Ophem 1995, p. 79-80. 
388 Mulder/Duk 1994, p. 30 en Mok 1982, p. 145. 
399 Van een ketendeficit is in dit verband sprake, indien de opbrengsten van het afvalbeheer van een bepaald 
productt kleiner zijn dan de kosten van het afvalbeheer van dat product. 

Ziee mijn reactie en het naschrift van Van Ophem, 1995, p.103-104; zie ook Blomberg, (Commentaar Wet 
milieubeheer)) artikel 15.37, pt 4.2. 
411 MvT p. 2. 
422 In het advies van de Raad van State was de aanbeveling gedaan deze onderwerpen zo veel mogelijk in de 
wettekstt op te nemen. Vanwege de aard van de voorschriften en de noodzakelijke flexibiliteit om ze te wijzigen 
iss dit voorstel terecht niet overgenomen (NR p. 2, MvT p. 3; MvA II p. 9). 
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b.. de stof, het preparaat of het andere product waarop de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd; 
c.. de hoogte of de wijze van berekenen van de afvalbeheersbijdrage; 
d.. een omschrijving van degenen op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage wordt 

gelegd; ; 
e.. een omschrijving van degenen aan wie de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden; 
f.. het tijdsti p en de wijze waarop de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden; 
g.. de wijze waarop controle op de afdracht van de afvalbeheersbijdrage plaatsvindt; 
h.. de wijze waarop degene op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage is gelegd, 

gebruikk  kan maken van de afvalbeheersstructuur  voor  die stof, dat preparaat of dat andere product; 
i .. de looptijd van de overeenkomst' 

Bijj  'degenen die een stof, preparaat of ander product in Nederland invoeren of op de markt 
brengen'' wordt in eerste instantie gedacht aan de producenten en importeurs van een bepaald 
product.. Degenen die deze producten weliswaar hier te lande produceren, maar vervolgens 
exporterenn en degenen die de producten alleen maar doorvoeren, worden hiertoe niet 
gerekend.. Zij kunnen derhalve geen verzoek tot a.v.v. indienen. Wel wordt de mogelijkheid 
opengehoudenn dat ook lager in de keten, bijvoorbeeld door de groothandel of de distributeurs 
vann een product, een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage wordt gesloten. De 
noodzaakk daartoe kan zich voordoen, wanneer het uit een oogpunt van uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheidd van de overeenkomst niet mogelijk blijkt (alleen) op het niveau van de 
producentenn een overeenkomst te sluiten. In het geval van oud-papier (zie paragraaf 6.10.4) is 
vann deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat naarmate de groep 
personenn die een afvalbeheersbijdrage moeten afdragen groter wordt, dit ook ten koste zal 
gaann van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 
Tenn aanzien van de partijen die een overeenkomst kunnen sluiten, valt het op dat de minister, 
inn tegenstelling tot de meeste milieuconvenanten, geen partij kan zijn bij een overeenkomst 
overr een afvalbeheersbijdrage. Een dergelijke betrokkenheid zou ook niet in overeenstemming 
zijnn met het ondersteunende karakter van de wet en zou een rolconflict ('dubbele pet') bij de 
ministerr kunnen veroorzaken: enerzijds partij bij de overeenkomst, anderzijds degene die een 
beslissingg moet nemen over het verzoek tot a.v.v. 

Hett belangrijkste onderdeel van de overeenkomst heeft betrekking op de bepaling van de 
hoogtee van de afvalbeheersbijdrage. De hoogte zal het resultaat zijn van het totaal van de 
kostenn afgezet tegen de in Nederland op de markt gebrachte producten. Een afvalbeheers-
bijdragee wordt in artikel 15.35 omschreven als: 'bijdrage in de kosten van het beheer van een 
afValstof.. In artikel 1.1 wordt onder beheer van afvalstoffen verstaan: 'inzameling, vervoer, 
nuttigee toepassing of verwijdering van afvalstoffen'. Tijdens de parlementaire behandeling is 
eropp gewezen dat de afvalbeheersbijdrage betrekking heeft op de kosten van alle handelingen 
diee direct samenhangen met het beheer van een product als afvalstof.44 Het gebruik van de 
woordenn 'direct samenhangen' is enerzijds een beperking, omdat de kosten in directe relatie 
moetenn staan met het beheer van het product in de afvalfase. Anderzijds is het een verruiming, 
omdatt het niet alleen gaat om de kosten van het afValbeheer, maar een directe samenhang 
daarmeee voldoende is. Een dergelijke uitleg is vergelijkbaar met de ruimte die de wetgever bij 
dee CAO-wet en Wet A W CAO ten aanzien van het begrip 'arbeidsvoorwaarden' heeft 
geboden.. Onder de kosten van afValbeheer worden in de Leidraad, naast de kosten van 
genoemdee handelingen, ook genoemd de beheerskosten (bureau en personeel), reserveringen 
off  onvoorziene kosten, de kosten van onderzoek of stimuleren van herinzet van secundair 

433 NR p. 2; MvT p. 5, MvA II  p. 12. 
"NRp .. l ;MvTp.4 . 
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materiaall  en de kosten van voorlichting. Het gebruik van het woord 'bijdrage in de kosten' 
duidtt erop dat de afvalbeheersbijdrage betrekking kan hebben op al deze kostencategorieën, 
maarr ook op een gedeelte daarvan. In het geval van de land- en tuinbouwfolies (paragraaf 
6.10.2)) had de afvalbeheersbijdrage betrekking op de beheerskosten en het opzetten van een 
garantiefonds,, in het geval van oud-papier (paragraaf 6.10.4) moest de overeenkomst 
gewijzigdd worden om de beheerskosten eronder te brengen. 
Bijj  de uiteindelijke berekening van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage moeten ook de 
eventuelee opbrengsten van een bewerkt of verwerkt product worden betrokken.45 Het is 
immerss niet uitgesloten - sterker nog, het zou het doel van de afvalbeheersstructuur moeten 
zijnn - dat de opbrengsten door een andere manier van produceren en door een efficiëntere 
inzamelingg en effectievere techniek van be- of verwerken en afzet van het secundaire 
materiaall  in de loop der jaren zullen toenemen en zelfs zodanig zullen worden dat de kosten 
vann afvalbeheer daardoor kunnen worden gefinancierd. Op dat moment is er geen reden om de 
afvalbeheersbijdragee te continueren. 
Inn de meeste gevallen zal de afvalbeheersbijdrage bestaan uit een vast bedrag per eenheid 
product.. In onderdeel c van de Regeling wordt echter de ruimte geboden om in de 
overeenkomstt niet een vast bedrag op te nemen, maar een formule voor het berekenen van de 
afvalbeheersbijdrage.. Dit kan noodzakelijk zijn bij sterk fluctuerende marktprijzen, waarbij nu 
eenss wel en dan weer geen ketendeficit optreedt. In de toelichting wordt als voorbeeld 
gewezenn op oudpapier. Bij de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage voor oudpapier is 
inderdaadd gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
Hett is niet duidelijk of de afvalbeheersbijdrage via een formule aan het prijspeil geïndexeerd 
zouu kunnen worden. Hoewel de noodzaak om een afvalbeheersbijdrage te indexeren vanwege 
dee betrekkelijk korte looptijd niet erg groot zal zijn, acht ik een indexering mogelijk. In de 
overeenkomstt zal dan wel aandacht besteed moeten worden aan de wijze van indexeren en 
ookk hierbij wanneer en door wie dit mag gebeuren en op welke wijze hieraan kenbaarheid zal 
wordenn gegeven. 
Dee afvalbeheersbijdrage zal in het algemeen worden verdisconteerd in de nieuwprijs van een 
product.. De wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt, zijn afhankelijk van de marktpositie 
vann de betreffende producent. Dat wil zeggen dat bij de aanschaf van een nieuw product 
reedss betaald is voor de afvalfase van dat product. Als zodanig kan de afvalbeheersbijdrage 
wordenn geschaard onder de instrumenten van indirecte financiering van het milieubeleid. 

Gaann van (de hoogte van) de afvalbeheersbijdrage en met name van een uniforme afval-
beheersbijdragee wel voldoende prikkels uit voor preventie van afvalstoffen en voor het 
zodanigg ontwerpen van een product dat het afvalbeheer gemakkelijker gaat ('design for 
recycling')?? Afvalpreventie 7 heeft zeker een belangrijke plaats in het afvalstoffenbeleid. 
Afvalpreventiee valt juridisch echter niet onder het zojuist beschreven begrip 'beheer van 
afvalstoffen'.. Het is daarom zeer de vraag of de afvalbeheersbijdrage in de huidige 
formuleringg wel gebruikt mag worden voor afvalpreventie. Ten aanzien van 'design for 
recycling'' kan worden opgemerkt dat van een collectief systeem en van een uniforme 
afvalbeheersbijdragee weinig prikkels zullen uitgaan om te komen tot aanpassing van het 
product.. De individuele producent wordt immers niet direct beloond voor een dergelijke 
aanpassing.. Uit de parlementaire behandeling blijkt wel dat differentiatie van de afval-

455 MvT p. 4-5; MvA lip . 12. 
466 Op de mededingingsrechtelijke aspecten hiervan wordt uitgebreid teruggekomen in de paragrafen 6.9 en 6.10. 
477 Bij afvalpreventie wordt onderscheid gemaakt in kwalitatieve preventie (=het nemen van maatregelen 
waardoorr de milieuschadelijkheid van afvalstoffen afneemt) en kwantitatieve preventie (=het nemen van 
maatregelenn tot het reduceren van de hoeveelheid afvalstoffen). 
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beheersbijdragee mogelijk is. De producenten kunnen een differentiatie van de afvalbeheers-
bijdragee in de overeenkomst aanbrengen. Zodoende kan rekening gehouden worden met de 
verschillenn in de kosten van afvalbeheer tussen de verschillende producten. Het zal echter 
duidelijkk zijn dat elke vorm van differentiatie gevolgen heeft voor de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheidd van de overeenkomst. Differentiatie heeft tot nu toe alleen plaatsgevonden 
bijj  batterijen. Deze differentiatie heeft echter geen relatie met het milieuvriendelijker zijn van 
dee producten, maar met de kosten van verwerking. 
Vedder499 verklaart de uniforme afvalbeheersbijdrage in het geval van wit- en bruingoed uit de 
verantwoordelijkheidd van de producenten voor de historische (deels verweesde) voorraad. Dit 
zouu een verklaring kunnen zijn. De belangrijkste reden om niet tot differentiatie over te gaan 
wordtt naar mijn mening veroorzaakt door twee omstandigheden. In de eerste plaats blijken de 
producentenn van alle productgroepen waarvoor tot nu toe a.v.v. heeft plaatsgevonden, 
gevestigdd in het buitenland. De invloed van de importeurs van een individueel land op het 
ontwerpp van een product is erg beperkt. In de tweede plaats blijken de kosten van afvalbeheer 
vrijwell  altijd slechts een (zeer) beperkt onderdeel van de productprijs uit te maken, 
bijvoorbeeldd € 45 op een gemiddelde prijs van € 20.000 van een auto. Alleen wanneer de 
afvalbeheersbijdragee op zichzelf een substantieel deel van de kostprijs zou uitmaken, is het te 
verwachtenn dat 'design for recycling' loont. De vraag is echter of 'design for recycling* 
geïsoleerdd benaderd moet worden. Het verdient m.i. aanbeveling dit beginsel mee te nemen in 
hethet kader van een integrale productgerichte milieuzorg.50 

6.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

Eenn verzoek tot a.v.v. van een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage bestaat uit twee 
delen.. Naast een overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage moeten gegevens worden over-
gelegdd die noodzakelijk zijn voor een beoordeling van de overeenkomst. In de Regeling 
verzoekk afvalbeheersbijdragen is aangegeven welke gegevens moeten worden overgelegd. In 
dee Leidraad a.v.v. is dit verder uitgewerkt. Het verzoek moet schriftelijk in drievoud worden 
ingediend.. In de over te leggen gegevens is geen verschil gemaakt, zoals bij het Besluit 
verzoekk a.v.v. CAO's, tussen een eerste verzoek of een wijziging of verlenging van het 
verzoek. . 
Tott nu toe worden er per jaar 2 a 3 verzoeken tot a.v.v. ingediend, deels nieuwe verzoeken, 
deelss verzoeken tot wijziging of verlenging van een bestaande a.v.v. 

Uitt artikel 2 van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen blijkt dat in ieder geval de 
volgendee gegevens moeten worden overgelegd: Deze gegevens zijn verder uitgewerkt in 
hoofdstukk 6 van de Leidraad. 

'a.. de met de afvalbeheersstructuur te realiseren milieudoelstellingen; 
b.. de organisatorische en technische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat 

anderee product; 
c.. de financieel-economische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere 

product; ; 
d.. de wijze waarop de afvalbeheersstructuur past in internationaal verband; 

488 MvT p. 5 
499 Vedder 2001, p. 94. Zie ook artikel 8, derde lid, van de EG-richtlijn afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur,, waarop in paragraaf 6.10.7 wordt ingegaan. 

Verschuurenn 1995. Zie ook: Handreiking Productgerichte Milieuzorg, Brochure Milieu & Bedrijven, 
Ministeriee van VROM, april 1999. 
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e.. de marktstructuur van degenen die die stof, dat preparaat of dat andere product in Nederland invoeren of 
opp de markt brengen; 

f.. de wijze waarop getracht is een ieder van de onder e bedoelde personen bij het indienen van het verzoek 
tee betrekken; 

g.. de wijze waarop getracht is te voorkomen dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere 
productt in de praktijk meer dan eenmaal een bijdrage voor de verwijdering daarvan verschuldigd zullen 
zijn; ; 

h.. de wijze waarop aan de consument voorlichting zal worden gegeven over de afvalbeheersbijdrage; 
i.. de wijze van rapportage over de voortgang van de onder a tot en met d genoemde punten.' 

Dezee gegevens worden veelal overgelegd in de vorm van een integrale toelichting bij de 
overeenkomst.. Zij beogen een goed beeld te geven van de voorgestane afvalbeheersstructuur. 
Ditt kan met name voor derdebelanghebbenden van belang zijn in het kader van de inspraak op 
hett verzoek. 

6.2.33 Belangrijke meerderheid 

Eenn verzoek kan slechts worden ingediend door die producenten of hun organisaties die wat 
betreftt de gezamenlijke omzet van de betrokken producten een naar het oordeel van de 
ministerr belangrijke meerderheid vormen van degenen die deze producten in Nederland op de 
marktt brengen of invoeren (artikel 15.37, eerste lid). Ook in dit geval vormt het bepalen van 
watt verstaan moet worden onder een belangrijke meerderheid, één van de waarborgen om te 
voorkomenn dat een kleine meerderheid via de a.v.v. zijn wil kan opleggen aan een minder-
heid.. Wanneer een brancheorganisatie een verzoek indient, zal duidelijk moeten zijn dat deze 
organisatiee gemachtigd is dit te doen namens de belangrijke meerderheid van de producenten. 
Bijj  de omzet gaat het om de producten die in Nederland in het afvalstadium geraken.51 

Degenenn die in Nederland een product produceren en vervolgens exporteren of die een 
productt alleen doorvoeren, kunnen niet worden meegerekend. 
Alss indicatie wanneer sprake is van een belangrijke meerderheid, is in de memorie van 
toelichtingg genoemd circa 75 %. Naderhand zijn bij dit percentage, onder verwijzing naar de 
CAO-praktijk,, enkele relativerende kanttekeningen geplaatst." Dat wil zeggen dat het niet 
uitgeslotenn werd geacht dat ook bij een wat lager percentage tot a.v.v. zou kunnen worden 
overgegaan.. Een amendement van Te Veldhuis (WD) om dit percentage in de wet te 
verankerenn werd verworpen." 
Discussiee heeft eveneens plaatsgevonden of en in hoeverre bij dit percentage naast de omzet 
ookk rekening gehouden zou moeten worden met het aantal bedrijven, die de betreffende 
productenproducten op de markt brengen. Een aantal kamerleden was bang dat een beperkt aantal 
bedrijvenn met een grote omzet het instrument van de a.v.v. zou kunnen misbruiken om de 
concurrentiee uit te schakelen.54 Ondanks de toezegging van de regering om bij de beoordeling 
vann het verzoek rekening te houden met het aantal bedrijven en eventueel het verzoek af te 
wijzen,, heeft deze discussie via het amendement Roosen-van Pelt en Van Rijn-Vellekoop55 

geleidd tot het toevoegen van een tweede volzin aan artikel 15.37, eerste lid. Hierin is bepaald 

511 MvT p. 2 en 5; MvA II p. 6. 
522 MvT p. 2 en MvA II p. 7. 
533 Kamerstukken II 1993/94,23 256, nr. 15 en Handelingen II1993/94, p. 3253. Dit was één van de belangrijkste 
redenenn voor de W D om naderhand tegen het wetsvoorstel in haar geheel te stemmen. 
544 Zo ook het commentaar van VNO/NCW op het wetsvoorstel d.d. 22 oktober 1993 en Van den Broek 1993, p. 
529. . 
555 Kamerstukken II 1993/94, 23 256, nr. 11. 
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datt in het kader van de beoordeling of sprake is van een belangrijke meerderheid in ieder 
gevall  het aantal bedrijven betrokken wordt. 
Inn de Leidraad (paragraaf 4.1) is hierover opgenomen dat de minister, indien hij dat 
noodzakelijkk acht, van de verzoeker een door een registeraccountant geverifieerde opgave van 
omzetcijferss en aantal bedrijven kan verlangen. Dit lijk t sterk op hetgeen hierover in het 
Toetsingskaderr A W CAO's is opgenomen. In de praktijk heeft het bepalen van de 
belangrijkee meerderheid tot nu toe niet tot problemen aanleiding gegeven, omdat er geen 
sprakee is geweest van een beperkt aantal bedrijven en de betrokken bedrijven veelal namens 
eenn overgrote meerderheid van de bedrijven het verzoek tot a.v.v. indienden. 

6363 Procedurele aspecten 

Dee procedure van behandeling van het verzoek vertoont veel overeenkomst met die in de Wet 
A WW CAO. De Awb is op dit moment slechts zeer ten dele van overeenkomstige toepassing 
verklaard.. Alleen in artikel 15.37, tweede lid, is artikel 3:20 Awb van overeenkomstige 
toepassingg verklaard. Overigens vertoont de in artikel 15.37 neergelegde procedure veel 
overeenkomstenn met de procedure van afdeling 3.4 Awb. In grote lijnen houdt de procedure in 
datdat na indiening van het verzoek bij de minister hiervan mededeling wordt gedaan in de 
Staatscourantt en in één of meer landelijke dagbladen. Tegelijkertijd wordt het verzoek ter 
inzagee gelegd, waarna een ieder zijn zienswijze over het verzoek kan geven. De minister moet 
inn principe binnen zestien weken na indiening een beslissing nemen, maar deze termijn kan 
wordenn opgeschort. De minister deelt zijn beslissing mee wederom in de Staatcourant en in 
éénn of meer landelijke dagbladen. In het wetsvoorstel aanpassing diverse wetten aan de 
uniformee openbare voorbereidingsprocedure Awb dat onlangs is ingediend,56 is voorgesteld 
afdelingg 3.4 Awb (nieuw) volledig van toepassing te verklaren op de diverse besluiten in het 
kaderr van de onderhavige regeling van de a.v.v. 
Inn beide gevallen is niet voorzien in het vragen van advies over het verzoek of over het 
ontwerpbesluitt aan een adviesinstantie en in de verplichting voor de minister om een register 
vann de a.v.v. bij te houden (Vgl. artikel 5, derde en vierde lid, Wet A W CAO). Evenmin is 
voorzienn in de mogelijkheid van beroep tegen het besluit tot a.v.v. 

Inn de volgende paragrafen zullen de diverse stadia in de procedure nader worden uitgewerkt. 

6.3.11 Bevoegdheid minister 

Hett toekennen van de bevoegdheid tot a.v.v. aan de Minister van VROM heeft niet ter 
discussiee gestaan. In artikel 15.36, eerste lid, is opgenomen dat de Minister van VROM deze 
bevoegdheidd uitoefent na overleg met de Minister van Economische Zaken (EZ). Deze 
formelee betrokkenheid is in de wet gekomen naar aanleiding van het advies van de Raad van 
State.577 Een soortgelijke betrokkenheid is te vinden in artikel 15.38 bij het verlenen van een 
ontheffingg en in artikel 15.39 bij het intrekken van het besluit. De betrokkenheid van de 
anderee departementen is niet in de wet geregeld. Met hen zal, aldus de memorie van 
toelichting,588 overleg plaatsvinden, wanneer het verzoek betrekking heeft op een economische 
sectorr waarvoor dat departement primair verantwoordelijk is. 

Aanpassingg van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Kamerstukken 
EE 2003/04, 29421, nrs. 1-3. 
"NRpt .. 12 
588 MvT p. 4. 
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Dee betrokkenheid van de Minister van EZ is met name ingegeven vanwege mogelijke 
ongewenstee effecten op de marktwerking die van een a.v.v. kunnen uitgaan en de 
verantwoordelijkheidd van de Minister van EZ voor de Wet economische mededinging en het 
opp basis van deze wet gevoerde mededingingsbeleid.59 Blomberg zet m.i. terecht vraagtekens 
bijj  deze medebetrokkenheid.60 Sinds de inwerkingtreding van de wet heeft zich echter een 
nieuwee ontwikkeling voorgedaan. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Mededingingswet 
perr 1 januari 1998 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het mededingingsbeleid 
inn belangrijke mate overgegaan naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Gelet op 
dezee gewijzigde omstandigheden waren er goede gronden om de formele betrokkenheid van 
dee Minister van EZ bij de uitvoering van de wet te heroverwegen. In een briefwisseling tussen 
VROMM en EZ zijn medio 2000 werkafspraken gemaakt over de betrokkenheid van EZ.61 Deze 
afsprakenn komen erop neer dat, indien binnen de termijn van terinzagelegging van het verzoek 
geenn bedenkingen van de kant van EZ zijn vernomen, ervan kan worden uitgegaan dat het 
overlegg als bedoeld in artikel 15.36 heeft plaatsgevonden. Naast deze praktische werkafspraak 
werdd van de kant van EZ meegedeeld dat hunnerzijds geen bezwaar bestond tegen een 
wetswijzigingg waarbij de betrokkenheid van EZ zou worden geschrapt. Deze wetswijziging is 
tott op heden niet ingediend. 

6.3.22 Ontvankelijkheid 

Inn de wet is niet voorzien in een formele toetsing van het verzoek op ontvankelijkheid. Toch 
magg worden verondersteld dat na indiening van een verzoek een toetsing plaatsvindt of het 
verzoekk voldoet aan de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen en de Leidraad. Indien het 
verzoekk onvolledig is of onvoldoende informatie bevat om goed te beoordelen, zal de 
verzoekerr een redelijke termijn moeten worden gegund om dit verzuim te herstellen. In de 
Leidraadd (paragraaf 3) is hiertoe een termijn van vier weken opgenomen. Gedurende deze 
termijnn wordt de proceduretijd opgeschort. De vraag is wat er gebeurt, wanneer de verzoeker 
dee aanvullende informatie niet, niet volledig of niet binnen deze termijn overlegt. In de 
Leidraadd wordt in dat geval toch de ruimte geboden het verzoek verder in behandeling te 
nemen,, namelijk indien de minister van mening is dat de ontbrekende informatie niet van 
essentiëlee betekenis is voor de beoordeling van het verzoek (vgl. artikel 3:18, derde lid, Awb). 
Kann de minister echter een stap verder gaan en in dat geval de verdere behandeling van het 
verzoekk opschorten of moet hij in dat geval het verzoek afwijzen en is tegen deze beslissing 
beroepp mogelijk? De memorie van toelichting62 wijst duidelijk in de richting dat het verzoek 
inn dat geval moet worden afgewezen. Ten aanzien van beroep tegen deze beslissing is het de 
vraagg of in dit geval, anders dan bij het besluit tot a.v.v. (zie paragraaf 6.3.5), sprake is van 
eenn besluit in de zin van de Awb, waartegen op grond van artikel 8.1 Awb wèl beroep 
openstaat.. In dit geval is immers sprake van een duidelijk omschreven groep van personen, 
namelijkk de indieners van het verzoek In de praktijk heeft deze situatie zich tot nu toe niet 
voorgedaan,, omdat in alle gevallen voorafgaand aan de indiening van het verzoek, net zoals 
bijbij  een aanvraag om een milieuvergunning, vooroverleg plaatsvindt. Dit vooroverleg moet 
erinn resulteren dat een zo volledig mogelijk verzoek wordt ingediend. In één geval - oud-
papierr - is onder indiening van een nieuw verzoek een eerder ingediend en voorgepubliceerd 

599 MvT p. 4; MvA II p. 9. 
600 Blomberg (Wet milieubeheer losbl.) commentaar bij artikel 15.36, pt. 4. 
611 In bijlage 4 van de Leidraad zijn wel de afspraken tussen VROM en NMa opgenomen, maar niet deze 
werkafspraken.. De reden daarvoor is vermoedelijk dat de werkafspraken interne afspraken binnen de 
rijksoverheidrijksoverheid betreffen. 
622 MvT p. 4. 
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verzoekk ingetrokken. Kennelijk was dit verzoek bij een nadere beoordeling zodanig dat 
daaropp geen beslissing genomen kon worden. 

Inn dit verband is eveneens van belang of de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage wel in 
proceduree genomen kan worden, wanneer deze nog niet door partijen ondertekend is of nog 
niett in werking is getreden. Dit speelt met name een rol, indien in de overeenkomst een 
bepalingg is opgenomen dat de overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voor-
waardee van de a.v.v. door de minister. Voor het in procedure nemen van de overeenkomst zal 
tenminstee de eis gesteld moeten worden dat de overeenkomst in ieder geval door de partijen 
diee het verzoek indienen, is ondertekend. De minister en in het kader van de procedure ook 
derdebelanghebbendenn moeten er vanuit kunnen gaan dat in ieder geval de partijen aan de 
overeenkomstt gebonden zijn. Het behoeft naar mijn mening niet noodzakelijk te zijn dat de 
overeenkomstt al feitelijk werkt voor de partijen. In alle in paragraaf 6.10 beschreven 
toepassingenn van a.v.v. van overeenkomsten over een afvalbeheersbijdrage is een bepaling 
opgenomenn die inhoudt dat de overeenkomst pas in werking treedt na plaatsing in de 
Staatscourantt van het besluit tot a.v.v. Dat wil zeggen dat de overeenkomst ook voor de 
partijenn die het verzoek hebben ingediend pas materiële betekenis krijgt na de a.v.v. van de 
overeenkomst. . 

6.3.33 Inspraak en advies 

Vann de indiening van het verzoek wordt op grond van artikel 15.37, tweede lid, mededeling 
gedaann in de Staatscourant en in één of meer landelijk verschijnende dagbladen.63 Artikel 3:20 
Awbb is weliswaar van overeenkomstige toepassing verklaard, maar hierop worden enkele 
voorbehoudenn gemaakt: alleen de zakelijke inhoud van het verzoek behoeft te worden 
vermeldd en een ieder kan alleen schriftelijk zijn zienswijze tegen het verzoek inbrengen. Het 
ontwerpp van het besluit van de minister op het verzoek wordt hierbij niet bekendgemaakt, 
nochh ter visie gelegd. Het op dit moment beperkt van overeenkomstige toepassing verklaren 
vann de Awb-bepalingen maakt enigszins de indruk van 'selectief winkelen' in de Awb. Dit zal 
wordenn opgelost, indien, zoals wordt voorgesteld, de nieuwe Awb-procedure van toepassing 
zall  zijn. 
Dee bekendmaking en terinzagelegging strekken er met name toe derdebelanghebbenden de 
gelegenheidd te bieden het verzoek in te zien en daartegen eventueel een eigen zienswijze in te 
brengen.. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan degenen die door het besluit tot a.v.v. 
onderr de reikwijdte van de overeenkomst komen te vallen. Maar dit geldt ook voor 
consumenten-- en milieuorganisaties. Zij krijgen gedurende ten minste vier weken de tijd om 
dee stukken in te zien en hun zienswijze in te brengen. Het valt op dat de publicatie van het 
verzoekk in de Staatscourant en een landelijk verschijnend blad tot nu toe in het algemeen 
weinigg of geen reacties heeft opgeroepen bij derdebelanghebbenden en zeker niet bij milieu-
off  consumentenorganisaties. Dit zou erop kunnen duiden dat de afvalbeheersstructuur, 
waarvann de afvalbeheersbijdrage deel uitmaakt, kan steunen op een (breed) maatschappelijk 
draagvlak.. Het schrappen van de openbare voorbereidingsprocedure zou echter mijns inziens 
eenn stap te ver zijn, gelet op het belang van de a.v.v. voor niet zozeer milieu- of 
consumentenorganisaties,, maar voor derdebelanghebbenden. 

Dee publicatie in de dagbladen is via een amendement van Van Rijn-Vellekoop (PvdA) in de wet gekomen. 
Aanvankelijkk ging het amendement uit van publicatie in een landelijk verschijnend dagblad (Kamerstukken II 
1993/94,233 256, nr. 10 en 16); uiteindelijk van publicatie in één of meer landelijk verschijnende dagbladen 
(idem,, nr. 21). 

155 5 



Hoofdstukk 6 

Inn de Leidraad (paragraaf 3) is aangegeven dat de binnengekomen bedenkingen worden 
doorgestuurdd naar de verzoekers voor een reactie. Tevens wordt hen de gelegenheid geboden 
wijzigingenn in de overeenkomst of in de afvalbeheersstructuur aan te brengen. Het is de vraag 
off  en in hoeverre de verzoekers naar aanleiding van de ingediende bedenkingen wijzigingen in 
hett verzoek kunnen aanbrengen. Overeenkomstig de lijn bij de Wet A W CAO komt het mij 
voorr dat na de inspraakperiode de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage alleen op 
ondergeschiktee punten aangepast moet kunnen worden. Wanneer er sprake is van een 
ingrijpendee wijziging, bijvoorbeeld van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage of van de 
kostencategorieën,, zal het verzoek opnieuw in procedure moeten worden gebracht. Ten 
aanzienn van de over te leggen gegevens en de daaraan ten grondslag liggende afvalbe-
heersstructuurr lijk t mij er geen bezwaar tegen dat deze naar aanleiding van de bedenkingen 
enigszinss wordt aangepast, mits degene die de bedenkingen heeft ingebracht hiervan in kennis 
wordtt gesteld. 

6.3.44 Besluit op het verzoek 

Naa de inspraakprocedure moet de minister een beslissing nemen over het ingediende verzoek. 
Dee beslissing moet, overeenkomstig artikel 15.37, vierde lid, aangeven op welke gronden het 
besluitt is genomen en op welke wijze is omgegaan met de ingebrachte zienswijzen. In feite is 
ditt te vergelijken met het vereiste van een deugdelijke motivering in artikel 3:46 Awb. De 
beslissingg wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Wanneer de beslissing inhoudt dat a.v.v. 
vann de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage plaatsvindt, wordt de overeenkomst zelf 
eveneenss in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt de beslissing medegedeeld in één of 
meerr landelijke dagbladen onder vermelding van de vindplaats in de Staatscourant. De 
ministerr is niet verplicht een register bij te houden, waarin de besluiten tot a.v.v. van overeen-
komstenn worden opgenomen. Dit leidt ertoe dat het moeilijk is naderhand deze besluiten terug 
tee vinden.64 Overwogen zou kunnen worden om, parallel aan de praktijk van de a.v.v. van 
CAO's,, de minister te verplichten om de besluiten tot a.v.v. op Internet te plaatsen 
(www.overheid.nl)) en een register daarvan bij te houden. 

Dee procedure tussen indiening van het verzoek tot en met de beslissing op het verzoek moet in 
principee binnen 16 weken zijn afgerond. Deze termijn kan, volgens artikel 15.37, derde lid, 
wordenn opgeschort, wanneer een besluit niet kan worden genomen dan nadat overleg met 
namee met de Commissie van de EG is afgerond. Uit de praktijk blijkt dat in vrijwel alle 
gevallenn van de mogelijkheid tot het opschorten van de procedure gebruik is gemaakt. De 
mogelijkheidd van opschorting en het gedurende deze periode voeren van overleg met de 
Commissiee hangt samen met de toetsing van het verzoek aan Europeesrechtelijke aspecten.65 

Vann een dergelijke opschorting wordt de verzoeker op de hoogte gesteld. Net als bij de 
ontvankelijkheidd kan de vraag worden gesteld of tegen een dergelijke beslissing beroep 
openstaat. . 

644 Dit hangt samen met het nogal onnozele feit dat de besluiten tot a.v.v. bij de Staatscourant worden aangeleverd 
alss advertenties en niet als ministeriële besluiten. Daardoor worden de besluiten niet in het register van de 
Staatscourantt opgenomen. 
655 MvT p. 8-9; MvA II p. 14. 
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63.55 Beroep tegen besluiten 

Dee gang van zaken met betrekking tot het beroep tegen met name het besluit van de minister 
opp het verzoek tot a.v.v. is enigszins merkwaardig verlopen. Aanvankelijk werd gesteld66 dat 
tegenn de besluiten op basis van de Wm - en derhalve ook tegen het besluit tot a.v.v. - op 
grondd van artikel 20.1 Wm beroep openstond op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
vann State. Evenmin was artikel 15.36 opgenomen in artikel 20.2 Wm als besluit of 
beschikkingg waartegen geen beroep kon worden ingesteld. Pas bij de mondelinge behandeling 
vann het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwam de minister hierop terug. Een pijnlij k 
moment,, zoals de minister volkomen terecht opmerkte.*7 Een nadere analyse van de conse-
quentiess van de inwerkingtreding van de Awb voor de besluiten op grond van de Wm had tot 
dee conclusie geleid dat het besluit tot a.v.v., evenals het besluit tot a.v.v. van een CAO, 
gezienn moet worden als algemeen verbindend voorschrift, waartegen op grond van artikel 8:2 
vann de Awb (nog) geen beroep openstaat. Dit artikel zou op grond van artikel IVA Awb vanaf 
11 januari 1999 komen te vervallen, maar dit is wederom tot nader datum uitgesteld. Zodoende 
iss er op dit moment geen beroep tegen het besluit tot a.v.v. Ditzelfde geldt voor een besluit tot 
intrekkingg van een besluit tot ÏLV.V . Op het beroep tegen een besluit tot a.v.v. wordt uitgebreid 
inn hoofdstuk 7.3.5 teruggekomen. 

Tegenn de beslissing op het verzoek tot ontheffing, de beslissing tot wijziging of intrekking 
vann een ontheffing alsmede de weigering een dergelijke beslissing te nemen (artikel 6:2 Awb) 
staatt wel beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.68 Een 
dergelijkee beslissing is, anders dan het besluit tot a.v.v., te karakteriseren als een individuele 
beschikkingg in de zin van artikel 1:3 Awb. 
Dee vraag is of een vergelijkbare rechtsgang bestaat in de situatie dat in de overeenkomst over 
dee afvalbeheersbijdrage voorzien is in een ontheffingsmogelijkheid. In het kader van de 
afvalbeheersbijdragee bestaat daarover nog geen jurisprudentie. Gelet op de jurisprudentie bij 
dee a.v.v. van CAO's zou er in dat geval geen administratief beroep, maar alleen beroep op de 
burgerlijkee rechter openstaan. 
Opp de vraag of de verzoeker van een ontheffing na indiening van het verzoek verplicht is tot 
hethet blijven betalen van de afvalbeheersbijdrage totdat over dit verzoek onherroepelijk is 
beslist,, heeft gespeeld bij de afvalbeheersbijdrage voor land- en tuinbouwfolie. Deze vraag is 
bevestigendd beantwoord. Een andere beslissing zou tot een zeer ongewenste situatie hebben 
geleid.. Het enkele feit van het indienen van een verzoek tot ontheffing zou immers een 
voldoendee reden zijn om onder de betalingsverplichting uit te komen. 

6.44 Inhoudelijk e aspecten 

Naastt de in de vorige paragraaf beschreven procedurele eisen ten aanzien van de totstand-
komingg van het besluit tot a.v.v. is in de wet een aantal materiële eisen over de overeenkomst 
overr de afvalbeheersbijdrage opgenomen. Tevens vloeien deze eisen voort uit de Regeling 
verzoekk afvalbeheersbijdragen en de Leidraad. Deze materiële eisen komen met name naar 
vorenn bij de toetsing van het verzoek door de minister, het bepalen van de reikwijdte en 
werkingssfeerr en het bepalen van de looptijd van de overeenkomst. 

6666 MvT p. 3. 
67UCV244 p. 53 en 62. 
688 Hand. UCV 24 p. 53. 
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6.4.11 Toetsing door  de minister 

Dee basis voor het toetsen van het verzoek door de minister is gelegen in het in artikel 15.36, 
eerstee lid, opgenomen criterium 'indien dat in het belang is van een doelmatig beheer van 
afvalstoffen'.. Wat hieronder moet worden verstaan, was in het verleden uitgewerkt in artikel 
1.1,, eerste lid, Wm." Thans is in dit artikel een verwijzing opgenomen naar het Landelijk 
afvalbeheersplann (LAP). Dit betekent dat een afvalbeheersstructuur moet voldoen aan hetgeen 
inn het LAP is opgenomen als uitgangspunten, doelstellingen en minimumstandaarden. Op 
grondd van artikel 10.14 Wm is ook de minister bij zijn beoordeling van het verzoek gebonden 
aann het LAP. 
Eenn en ander is uitgewerkt in artikel 2 van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen en 
verderr in de Leidraad. In de Leidraad (paragraaf 5 en 6) is per onderwerp aangegeven aan 
welkee eisen moet zijn voldaan en hoe de minister de gegevens ten minste beoordeelt. De 
toetsingg zal met name betrekking hebben op de te realiseren milieudoelstellingen, de onder-
bouwingg van de afvalbeheersbijdrage en het beheer van de gelden, met name de hoogte van 
hethet fonds.70 

Err is, evenals bij de in de vorige hoofdstukken behandelde wettelijke regelingen, niet voorzien 
inn een expliciete bepaling over het weigeren van het besluit tot a.v.v. Dit zou als een indicatie 
gezienn kunnen worden dat de wetgever ervan uitgaat dat het verzoek in principe moet worden 
gehonoreerdd als ondersteuning van de zelfregulering. Uit de in artikel 15.36 geformuleerde 
bevoegdheidd ('Onze Minister kan ...') wordt echter algemeen afgeleid dat de minister wel een 
negatievee beslissing over het verzoek kan nemen ofwel het verzoek kan afwijzen.71 

Wanneerr de minister het verzoek kan afwijzen, kan hij dan ook voorschriften of beperkingen 
aann het besluit verbinden? De beantwoording van deze vraag is bepalend voor welke 
mogelijkhedenn de minister heeft om in het kader van de toetsing van het verzoek de inhoud 
vann de overeenkomst te beïnvloeden. In artikel 15.38, tweede lid, dat handelt over de 
mogelijkheidd van ontheffing van het besluit tot a.v.v. (zie paragraaf 6.6), wordt expliciet de 
bevoegdheidd gegeven de ontheffing onder beperkingen te verlenen of daaraan voorschriften te 
verbinden.. Uit het feit dat deze formulering niet in artikel 15.36 is gegeven, kan worden 
afgeleidd dat de minister deze bevoegdheid niet heeft in het kader van het besluit tot a.v.v. zelf. 
Bijj  het besluit tot a.v.v. is het derhalve een kwestie van 'take it or leave it'. Vanzelfsprekend 
biedenn het vooroverleg en de mogelijkheid om uiteindelijk het verzoek af te wijzen - zeker nu 
err nog geen beroep tegen het besluit is - voldoende indirecte mogelijkheden om de inhoud 
vann de overeenkomst te beïnvloeden. De toetsing heeft er tot nu toe niet toe geleid dat er een 
verzoekk is afgewezen. 
Well  is een tweetal beperkingen of voorschriften aan het besluit tot a.v.v. verbonden. Naast de 
bepalingg over de werkingsduur is in een enkel besluit een bepaling opgenomen met 
betrekkingg tot een jaarlijkse rapportage over het functioneren van de afvalbeheersstructuur. 
Dezee rapportageverplichting die in het verlengde ligt van onderdeel i van de Regeling verzoek 
afvalbeheersbijdragen,, is een nuttig instrument om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk 

Inn artikel 1.1 (oud) waren als elementen van 'doelmatige verwijdering van afvalstoffen' opgenomen: 
a.. De continuïteit van de verwijdering wordt gewaarborgd; 
b.. De afvalstoffen met inachtneming van artikel 10.1 (= voorkeursvolgorde van verwijderen, MJD) op 

effectievee en efficiënte wijze worden verwijderd; 
c.. De capaciteit aan verwijderingsinrichtingenn is afgestemd op het aanbod aan te verwijderen afvalstoffen; 
d.. Een effectief toezicht op de verwijdering mogelijk is. 
700 MvT p. 4. 
711 MvT p. 4. 
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functionerenn van de afvalbeheersstructuur en de resultaten daarvan. In een enkel geval -
autowrakkenn - wordt nu al jaarlijks uit eigen beweging een uitgebreid openbaar jaarverslag 
uitgebracht;; in de overige gevallen gebeurt dit niet of zeer summier. 

6.4.22 Werkingssfeer 

Eenn belangrijk onderdeel bestaat uit het aangeven van de reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomst.. Het bepalen hiervan en van het moment van afdracht is in eerste instantie een 
verantwoordelijkheidd van de betrokken producenten. Zij zullen in de overeenkomst duidelijk 
dee reikwijdte en werkingssfeer moeten bepalen. Hierbij moet overlap met andere (overeen-
komstenn over) afvalbeheersbijdragen voorkomen worden, bijvoorbeeld in geval van een afval-
beheersbijdragee op auto's en een afvalbeheersbijdrage op autobanden. De Tweede Kamer was 
hieroverr zo bezorgd dat een amendement is aanvaard,72 waarbij aan artikel 15.36, tweede lid, 
eenn slotzin is toegevoegd, inhoudende dat uit de gegevens die bij het verzoek worden 
overgelegd,, duidelijk moet worden dat de burger niet twee keer een afvalbeheersbijdrage 
betaalt.. Dit onderdeel dat nauw samenhangt met de werkingssfeer van de overeenkomst, zou 
naarr mijn mening niet bij de beoordeling van gegevens (zie Leidraad paragraaf 6.6), maar 
veeleerr bij de beoordeling van de werkingssfeer van de overeenkomst zelf aan de orde moeten 
komen. . 

Inn het algemeen zal de afvalbeheersbijdrage afgedragen moeten worden op het moment dat de 
stof,, preparaat of ander product waarvoor in het afvalstadium een afvalbeheersstructuur is 
opgezet,, voor het eerst in Nederland op de markt wordt gebracht.73 Dit kan, zoals we zullen 
zien,, per productgroep verschillen. Uit de toepassing van de wet blijkt tevens dat de 
afvalbeheersbijdragee niet wordt afgedragen voor het afvalbeheer van dat specifieke product 
waarvoorr een afvalbeheersbijdrage is afgedragen, maar voor deelname aan een afvalbe-
heersstructuurr die voor die producten in het afvalstadium is opgezet en die via afvalbe-
heersbijdragenn wordt gefinancierd. Dit wordt wel een omslagstelsel genoemd. In die zin wijkt 
dee regeling van de afvalbeheersbijdragen af van de regeling van een statiegeld als bedoeld in 
artikell  15.32 Wm.74 Gelet op de lange tijd die kan verlopen tussen het op de markt brengen 
vann een product en het daadwerkelijk in het afvalstadium geraken van dat product zou een 
anderr stelsel moeilijk, zo niet onmogelijk uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. 
Voorr het moeten afdragen van de afvalbeheersbijdrage is het niet relevant of dat product 
daadwerkelijkk in Nederland in het afvalstadium geraakt. De consequentie hiervan is dat de 
houderr van een product dat onder de werkingssfeer van de overeenkomst valt en waarvoor een 
afvalbeheersbijdragee is afgedragen,75 bij uitvoer hiervan geen recht op teruggaaf van de 
afvalbeheersbijdragee heeft. Dit heeft in de praktijk wel tot enige discussie aanleiding gegeven. 
Hett is overigens niet uitgesloten dat de producenten in hun overeenkomst in deze gevallen een 
systeemm van restitutie van de afvalbeheersbijdrage introduceren. Dit is tot nu toe niet gebeurd, 
vermoedelijkk omdat een dergelijk restitutiesysteem moeilijk uitvoerbaar en handhaafbaar is. 
Discussiee daarover heeft naar mijn weten alleen plaatsgevonden bij de afvalbeheersbijdrage 
voorr auto's, maar heeft niet geleid tot aanpassing van de overeenkomst. 

722 Amendement Te Veldhuis (WD): Kamerstukken U 1993/94, 23 256, nr. 19. 
733 NEV p. 9. 
74NEVp.lO. . 
755 Hiervan moet worden onderscheiden producten die niet in Nederland op de markt worden gebracht, omdat ze 
directt worden uitgevoerd en derhalve niet onder de werkingssfeer van de overeenkomst vallen. 
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6.433 Looptij d 

Dee looptijd van het besluit tot a.v.v. is, evenals bij de Wet A W CAO, aan een maximum-
termijnn gebonden, in dit geval vijfjaar (artikel 15.39, eerste lid). De belangrijkste argumenten 
voorr het opnemen van een maximumtermijn zijn het behouden van een zo effectief en 
efficiëntt mogelijke afValbeheersstructuur en rekening kunnen houden met ontwikkelingen in 
Europeess verband.76 De producenten moeten in hun overeenkomst de gewenste looptijd van 
hett besluit tot av.v. aangeven.77 Het is de vraag of de minister hiervan kan afwijken in het 
besluitt tot a.v.v. en uiteindelijk de looptijd van het besluit en daarmee de materiële betekenis 
vann de overeenkomst voor derden kan vaststellen. De woorden 'voor een daarbij aangegeven 
termijn'' in artikel 15.39, eerste lid, wijzen in de richting dat de minister in zijn besluit 
uiteindelijkk de looptijd van het besluit en daarmee de looptijd van de a.v.v. van de 
overeenkomstt bepaalt. De wenselijkheid hiervan hangt samen met de visie omtrent de invloed 
vann de minister op het bepalen van de inhoud van de overeenkomst in het algemeen. Dit zal in 
hoofdstukk 7.4 aan de orde komen. In de praktijk heeft dit niet tot problemen geleid en heeft de 
ministerr zich geconformeerd met de in de overeenkomst voorgestelde looptijd. In vrijwel alle 
gevallenn tot nu toe is de looptijd bepaald op drie jaar na inwerkingtreding van het besluit. In 
enkelee gevallen is bij verlenging gekozen voor de maximumtermijn van vijfjaar. 

Naa afloop van deze termijn zal een nieuw verzoek moeten worden ingediend en zal de 
normalee procedure van totstandkoming van een besluit tot a.v.v. gevolgd moeten worden. In 
dee wet is, hoewel daar wel enige discussie over is geweest,78 niet voorzien in een speciale, 
verkortee procedure in het geval van eenvoudige verlenging van de looptijd van de 
overeenkomst.. Indien de producenten geen wijziging in de overeenkomst wensen aan te 
brengen,, kan de overeenkomst in ongewijzigde vorm in procedure worden gebracht. Wel zal 
bijj  de gegevens gemotiveerd moeten worden waarom er geen aanleiding is om de 
overeenkomstt te wijzigen. Hierbij kan met name gedacht worden aan de onderbouwing van de 
hoogtee van de afValbeheersbijdrage. In de meeste gevallen is het aflopen van de termijn van 
hett besluit aangegrepen om inhoudelijke wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. 

6.4.44 Overige inhoudelijke aspecten 

a.. Fondsen 

Dee overeenkomst over de afValbeheersbijdrage kan betrekking hebben op zowel kortcyclische 
alss langcyclische producten, d.w.z. producten waarvan het in het algemeen korte respectieve-
lij kk lange tijd duurt, voordat zij in het afValstadium geraken. Een voorbeeld van een kort-
cyclischh product is een verpakking, zoals papier; een voorbeeld van een langcyclisch product 
iss een koelkast of een auto.79 Met name bij langcyclische producten is het onvermijdelijk dat 
fondsvormingg optreedt. Ook de instandhouding van een afValbeheersstructuur voor zowel 
kortcyclischee als langcyclische producten, zoals batterijen, zal een zekere mate van fonds-
vormingg vergen. Wanneer de uitgaven uit het fonds in de loop der jaren geen gelijke tred 
houdenn met de inkomsten, kan de omvang van het fonds (enorm) toenemen. Dit doet zich op 
ditt moment in het bijzonder voor bij kunststof gevelelementen en bij autowrakken. 

766 MvT p. 5. 
Inn artikel 1, onder i, van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen enigszins ten onrechte aangeduid als de 

looptijdd van de overeenkomst. 
788 MvA II p. 8, NEV p. 5 en UCV 24, p. 53-54. 

Bijj  de productgroep batterijen is sprake van zowel kortcyclische producten, zoals de eenmalige batterijen, als 
langcyclischee producten, zoals de oplaadbare batterijen. 
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OpOp zichzelf is er wettelijk geen bezwaar tegen het totstandkomen van een fonds. Wel is er in 
dee Leidraad (paragraaf 6.2) een aantal waarborgen opgenomen, die met name betrekking 
hebbenn op de omvang van het fonds. Het fonds wordt gezien als een opvang van onzeker-
hedenn bij het afvalbeheer. Aan de omvang van een fonds is bij afvalbeheersbijdragen de eis 
gesteldd dat dit niet groter mag zijn dan 1V2 keer de in één jaar begrote kosten van afvalbeheer. 
Indienn tijdens de looptijd van een a.v.v. deze omvang wordt overschreden, dient de 
afvalbeheersbijdragee tussentijds via een nieuw verzoek te worden aangepast, aldus de 
Leidraadd (paragraaf 6.2). 
Hett is de vraag of deze voorwaarde in een aantal gevallen niet te stringent is en wat er 
gebeurt,, wanneer de betrokkenen niet een verzoek tot wijziging indienen. Is dit een voldoende 
grondd om het besluit tot a.v.v. op grond van artikel 10.39 in te trekken? De heb daar mijn 
twijfelss over. Het is duidelijk dat voorkomen moet worden dat via de afvalbeheersbijdragen 
fondsenn worden gecreëerd die lange tijd niet worden gebruikt (of wellicht risicovol worden 
belegd!).. Anderzijds moeten voldoende middelen aanwezig zijn om ook na 10 - - 15 jaar een 
milieuhygiënischh verantwoord afvalbeheer van bijvoorbeeld een autowrak of koelkast te 
realiseren.. Het binden van de omvang van het fonds aan een betrekkelijk korte termijn brengt 
hethet risico met zich dat de afvalbeheersbijdrage weer verhoogd zal moeten worden, bijvoor-
beeldd wanneer de kosten van afvalbeheer in latere jaren hoger blijken te zijn. De waarborgen 
vann het fonds zouden naar mijn mening niet zozeer betrekking moeten hebben op de omvang 
vann het fonds, maar, naar analogie van de fondsen bij de CAO's, op de transparantie bij het 
beheerr van het fonds. Hierbij kan gedacht worden aan een jaarlijkse verantwoording omtrent 
eenn doelmatige besteding van de gelden (inclusief renteopbrengsten). 

6.55 Rechtsgevolgen 

Overr het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van het besluit tot a.v.v. heeft weinig discussie 
plaatsgevonden.. Aan het besluit tot a.v.v ligt weliswaar een privaatrechtelijke overeenkomst 
tenn grondslag. Door het publiekrechtelijke besluit tot a.v.v. van de minister wordt de 
overeenkomstt omgezet in materiële wetgeving en heeft het karakter van algemeen verbin-
dendee voorschriften. Door het besluit van de minister wordt de werkingssfeer van de overeen-
komstt over de afvalbeheersbijdrage uitgebreid tot een ieder die een stof, preparaat of ander 
productt waarop de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage betrekking heeft, op de markt 
brengt.. Zowel de producenten die het verzoek tot a.v.v. hebben ingediend als de producenten 
diee onder de werkingssfeer van de overeenkomst vallen, zijn gedurende de looptijd van het 
besluitt gebonden aan de rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien. Zij moeten 
allenn vanaf dat moment een bepaald bedrag per product afdragen aan een bij die 
overeenkomstt aangewezen instantie. Anderzijds hebben zij het recht te participeren in de 
afvalbeheersstructuurr die voor dat product is opgezet. 
Dee rechtsgevolgen komen hierin tot uiting dat na het besluit tot a.v.v. een ieder die bij de 
nalevingg van de overeenkomst een redelijk belang heeft, op grond van artikel 15.40 een 
(civielrechtelijke)) titel krijgt om de naleving van de overeenkomst af te dwingen bij een ander 
diee tot naleving van de overeenkomst verplicht is. Bij 'een ieder' wordt in eerste instantie 
gedachtt aan een andere producent van het product, waarop de overeenkomst over de af-
valbeheersbijdragee betrekking heeft. In de praktijk moet vooral gedacht worden aan de 
uitvoeringsorganisatiee die belast is met de uitvoering van de overeenkomst of de beheerder 
vann het fonds dat gevoed wordt via de afvalbeheersbijdrage. Op de verdere toepassing van 
dezee bepaling zal nader worden ingegaan in paragraaf 6.8, waarin de handhaving van de 
overeenkomstt aan de orde komt. 
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6.5.11 Terugwerkende kracht 

Inn de artikelen 15.35 - 15.41 Wm is niet, zoals in artikel 2, derde lid, van de Wet A W CAO, 
bepaaldd dat het besluit tot a.v.v. geen terugwerkende kracht heeft. Overeenkomstig de 
Aanwijzingenn voor de regelgeving (nrs. 166-168)80 mag echter worden aangenomen dat ook 
opp grond van deze wet het besluit tot a.v.v. geen terugwerkende kracht heeft. De 
afvalbeheersbijdragee kan derhalve alleen gelegd worden op die producten die vanaf het besluit 
tott a.v.v. worden ingevoerd of op de markt gebracht. Betekent dit dat de opbrengst van de 
afvalbeheersbijdragee ook alleen besteed mag worden aan het afvalbeheer van die producten, 
waarvoorr indertijd de afvalbeheersbijdrage is betaald? Wanneer de opbrengst van de afval-
beheersbijdragee ook gebruikt mag worden voor de op dat moment op de markt zijnde 
producten,, is er immers in zekere mate sprake van materiële terugwerkende kracht. Van echte 
terugwerkendee kracht zou sprake zijn, wanneer alsnog een afvalbeheersbijdrage verschuldigd 
zouu zijn voor het bezit van een product waarvoor een dergelijke bijdrage is ingesteld. 
Bijj  de beantwoording van deze vraag zou ik een parallel willen trekken met de in artikelen 
10.155 j° 10.17 81 neergelegde bevoegdheid om producenten te verplichten hun producten in het 
afvalstadiumm in te nemen en te verwerken. Op grond van het vierde lid van artikel 10.15 moet 
inn de AMvB een termijn worden bepaald na het verstrijken waarvan i.e. de innameplicht ook 
gaatt gelden ten aanzien van producten die bij het in werking treden van de AMvB reeds 
vervaardigdd en hier te lande aanwezig waren. De wetgever heeft de Kroon hiermee verplicht 
aann te geven hoe moet worden omgegaan met de bestaande producten. Wanneer geen 
explicietee overgangstermijn is opgenomen, betekent dit dat de innameplicht ook betrekking 
heeftt op de bestaande producten. In de besluiten op grond van artikel 10.17 is geen 
overgangstermijnn voor bestaande producten opgenomen, zodat de innameplicht eveneens op 
bestaandee producten betrekking heeft. 
Hett is een gangbare praktijk dat ook de vrijwillig e afvalbeheersstructuren waarbij sprake is 
vann een afvalbeheersbijdrage, mede betrekking hebben op producten die op dat moment reeds 
inn de handel zijn gebracht, worden gebruikt of in het afvalstadium geraken. Dit stelsel, ook 
well  AOW-stelsel genoemd, heeft in de praktijk nooit tot problemen aanleiding gegeven. Als 
bezwarenn tegen dit stelsel kunnen worden aangevoerd dat noch bij het ontwerp van de 
productenproducten rekening is gehouden met de afvalbeheersstructuur ('design for recycling'), noch 
voorr die producten indertijd een afvalbeheersbijdrage is afgedragen. Anderzijds kan op deze 
wijzee de afvalbeheersstructuur op korte termijn voor de gehele categorie van producten volle-
digg van start gaan, hetgeen van groot belang is voor een efficiënte planning, uitvoering en 
handhavingg van de afvalbeheersstructuur. Ook komt een dergelijke aanpak geloofwaardiger 
overr bij de burger. In het licht van de uitvoering van artikel 10.15, vierde lid, j° 10.17 acht ik 
dee praktijk van de uitvoering bij de afvalbeheersbij dragen juridisch toelaatbaar. Wel zou het 
aanbevelingg kunnen verdienen in de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen of in de 
Leidraadd expliciet aandacht aan dit onderwerp te besteden. 
Eenn principieel juridische discussie over deze vorm van materiële terugwerkende kracht is in 
internationaall  verband gevoerd bij de totstandkoming van EG-richtlijnen voor langcyclische 
producten,, zoals auto's of koel- en vriesappararuur, omdat het bij deze producten gewoonlijk 
eenn lange periode (10-15 jaar) duurt voordat zij in het afvalstadium geraken.82 De kan mij niet 
geheell  aan de indruk onttrekken dat deze discussie door de producenten van de betreffende 

Aanwijzingenn voor de regelgeving, Ministerie van Justitie, Den Haag: Sdu, 2001. 
811 Tot 8 mei 2002 (de inwerkingtreding van de Wet structuur beheer afvalstoffen) maakte de inhoud van artikel 
10.177 onderdeel uit van artikel 10.15 (voorheen artikel 10.4). Verondersteld wordt dat hetgeen is gesteld in 
artikell  10.15, vierde lid, ook van toepassing is op een besluit op grond van artikel 10.17. 
822 Discussie hierover heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van de EG-richtlijnen over autowrakken en 
elektrischee en elektronische apparatuur, met name in Duitsland. Zie ook Vedder 2001, p. 35-36. 
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productenn er vooral toe heeft gediend om uitstel te krijgen van de invoering van de 
producentenverantwoordelijkheid.. Uiteindelijk heeft de discussie geresulteerd in een politieke 
keuze,, waarbij de verplichtingen pas na een bepaalde periode van toepassing zijn op de daarna 
opp de markt gebrachte producten. 

6.5.22 Nawerking 

Eenn andere vraag is of er bij de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage sprake kan zijn 
vann nawerking, oftewel zijn partijen en derden (door de a.v.v. gebondenen) na afloop van de 
termijnn van het besluit tot a.v.v. nog gebonden aan de overeenkomst en verplicht de afvalbe-
heersbijdragee af te dragen. In de wet is hieromtrent niets geregeld. Hieruit moet naar mijn 
meningg de conclusie worden getrokken dat in ieder geval derden na afloop van de termijn van 
hett besluit tot a.v.v. niet meer aan de overeenkomst gebonden zijn. Voor partijen is de 
beantwoordingg van de vraag afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst. Wanneer in de 
overeenkomstt is bepaald dat de overeenkomst nog een bepaalde periode na afloop van het 
besluitt tot a.v.v. doorloopt, blijven partijen verplicht gedurende deze periode de rechten en 
plichtenn na te leven. In de praktijk is hiervan naar mijn weten geen gebruik gemaakt. 
Omm hiaten bij de inning van de afvalbeheersbijdragen te voorkomen zullen partijen tijdig een 
verzoekk tot verlenging c.q. aanpassing van de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage 
moetenn indienen. Gelet op de met de procedure gemoeide termijn wordt in de Leidraad 
(paragraaff  4.2) gedacht aan een termijn van een halfjaar voor het aflopen van de looptijd van 
hett besluit tot a.v.v. Dit blijkt in de praktijk ook voldoende te zijn. 

6.66 Vrijstellin g en ontheffing 

Inn artikel 15.38 wordt aan de minister de mogelijkheid geboden om op verzoek een ontheffing 
vann het besluit tot a.v.v. te verlenen. Voorwaarde voor een dergelijke onmeffing is dat 'de 
verzoekerr zorg draagt voor een zodanig beheer van de betrokken afvalstoffen dat deze naar 
hett oordeel van Onze Minister ten minste gelijkwaardig is aan het beheer overeenkomstig de 
betrokkenn algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage.' Op 
grondd van artikel 15.38, tweede lid, kan een ontheffing onder beperkingen worden verleend en 
kunnenn aan een ontheffing voorschriften worden verbonden. 
Dee mogelijkheid van ontheffing biedt individuele producenten de kans te ontkomen aan het 
jukk van de 'collectieve' afvalbeheersstructuur en, niet in de minste plaats, aan de verplichting 
tott het betalen van de afvalbeheersbijdrage door zelf een eigen afvalbeheersstructuur op te 
zetten.. Hierdoor blijf t een prikkel aanwezig om te zoeken naar efficiëntere en technisch 
hoogwaardigerr afvalbeheersstructuren.83 

Uitt de wettekst blijkt, ondanks het feit dat de memorie van toelichting een enigszins andere 
indrukk wekt,84 dat de minister alleen ontheffing kan verlenen van het besluit tot a.v.v. Anders 
dann in artikel 2 Wet A W CAO heeft de minister niet de mogelijkheid om direct bij het 
besluitt tot a.v.v. categorieën van gevallen aan te wijzen die worden uitgezonderd. Het is niet 
duidelijkk of partijen zelf in hun overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage een uitzondering 
voorr een bepaald bedrijf of bepaalde bedrijven kunnen maken. Hoewel het maken van een 
uitzonderingg door partijen zelf niet erg waarschijnlijk lijk t - waarom zou men anders om 
a.v.v.. verzoeken? - zou ik het, mits duidelijk gemotiveerd, toelaatbaar achten wanneer 

833 NEV p. 8. 
844 MvT p. 6. Hierin wordt de indruk gewekt dat ook bij het besluit tot a.v.v. ontheffing verleend zou kunnen 
worden;; in dat geval ware het beter geweest, zoals in artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO, te spreken over 
gevallenn door Onze Minister uitgezonderd. Deze onduidelijkheid wordt later weggenomen: MvA II p. 5 en NEV 
p.. 7 en 11. 
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partijenn in hun overeenkomst een dergelijke uitzondering maken en vervolgens a.v.v. van deze 
overeenkomstt verzoeken. In dat geval doet zich overigens wel de vraag voor op welke wijze 
datdat bedrijf of die bedrijven meetellen bij het realiseren van de 'belangrijke meerderheid', als 
bedoeldd in artikel 15.37, eerste lid. 
Kunnenn partijen nog een stap verder gaan en in de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage 
dee mogelijkheid creëren dat een in de overeenkomst aangewezen uitvoeringsinstantie onthef-
fingg kan verlenen van bepaalde verplichtingen van de overeenkomst? Deze mogelijkheid komt 
inn CAO's regelmatig voor en komt voor a.v.v. in aanmerking, mits de bevoegdheden van de 
uitvoeringsinstantiee nauwkeurig omschreven zijn. Wat zou in het onderhavige geval de ver-
houdingg zijn met artikel 15.38? Het antwoord op deze vraag is mijns inziens afhankelijk van 
dee aard van de verplichtingen. Wanneer het gaat om kernverplichtingen uit de overeenkomst, 
mett name de verplichting tot afdracht van afvalbeheersbijdrage, acht ik een mogelijkheid tot 
ontheffingg door een uitvoeringsinstantie in de overeenkomst niet toelaatbaar. Hierin wordt 
juistt voorzien door artikel 15.38. De zou het evenwel toelaatbaar achten dat in de overeen-
komstt mogelijkheid wordt geboden aan een daarin aan te wijzen instantie om ontheffing te 
verlenenn van de minder belangrijke, deels administratieve, verplichtingen van de overeen-
komst.. Hierbij valt te denken aan de wijze of periodiciteit van het overleggen van bepaalde 
omzetgegevens.. Wel zal in dat geval in de overeenkomst voorzien moeten zijn in een 
zorgvuldigee procedure van totstandkoming van dergelijke beslissingen. 

Dee procedure van onmeffingverlening is door de verwijzing in artikel 15.38, vierde lid, naar 
artikell  15.37 gelijk aan de procedure van totstandkoming van een besluit tot a.v.v. De 
proceduree vangt aan met het indienen van een verzoek tot ontheffing door de betrokken 
producent.. In de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen is niet specifiek aangegeven aan 
welkee eisen dit verzoek moet voldoen. In de Leidraad (paragraaf 4.5) is aangegeven dat het 
verzoekk in ieder geval dezelfde gegevens moet bevatten als bij een verzoek tot a.v.v. en in 
drievoudd moet worden ingediend. De procedure van totstandkoming van het besluit van de 
ministerr is volledig gelijk aan de procedure van het verzoek tot a.v.v. zelf. In de procedure is 
geenn bijzondere positie gegeven aan degenen die indertijd het verzoek tot a.v.v. hebben 
gedaann (vgl. artikel 15.39, derde lid). Verwacht mag worden dat zij in het bijzonder geïnteres-
seerdd zullen zijn in de besluitvorming over het verzoek om ontheffing. Hun aandacht zal met 
namee uitgaan naar de consequenties van het eventueel verlenen van de ontheffing voor de 
collectievee afvalbeheersstructuur. 
Inn het kader van de toetsing van het verzoek door de Minister van VROM - formeel wederom 
naa overleg met de Minister van EZ - zal een beslissing genomen moeten worden of de 
verzoekerr inderdaad zorg draagt voor een afvalbeheersstructuur die 'ten minste gelijkwaardig' 
iss aan de collectieve afvalbeheersstructuur. In feite zal hierbij een toetsing plaatsvinden aan 
dezelfdee elementen die ten grondslag hebben gelegen aan het verzoek tot a.v.v. Alleen moet in 
ditt geval worden aangetoond dat ten minste dezelfde milieudoelstellingen zullen worden 
gerealiseerdd tegen ten hoogste dezelfde kosten.85 Vanwege de subjectieve redactie van artikel 
15.38,, eerste lid, heeft de minister bij het beoordelen van het verzoek tot ontheffing meer 
beleidsvrijheidd dan bij het beoordelen van het verzoek tot a.v.v. 
Dee vraag is of bij de beoordeling door de minister de continuïteit van de via de a.v.v. gefinan-
cierdee collectieve afvalbeheersstructuur meegenomen mag worden. De wil dit illustreren met 
eenn voorbeeld. Via het besluit tot a.v.v. wordt een afvalbeheersstructuur gefinancierd die o.a. 
landsdekkendd is, waarbij gebieden worden meegenomen waarvan de inzameling relatief goed-

MvAI II  p. 13. 
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koopp is als waarvan de inzameling relatief duur is (bijvoorbeeld de Waddeneilanden).86 Het 
verzoekk om ontheffing heeft alleen betrekking op gebieden waar de kosten van inzameling 
relatieff  goedkoop zijn. Wanneer in dit geval voor het overige dezelfde milieudoelstellingen 
gerealiseerdd worden en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de collectieve 
afValbeheersstructuurr kan worden aangetoond dat door het verlenen van de ontheffing (grote) 
risico'srisico's voor de landsdekkende afValbeheersstructuur ontstaan, zou dat naar mijn mening een 
goedee reden kunnen zijn om het verzoek om ontheffing af te wijzen. Formeel is dit echter niet 
alss zodanig in artikel 15.38, eerste lid, opgenomen, tenzij men ook dit element kan laten 
meewegenn bij de toetsing van 'ten minste gelijkwaardig'. 

Inn tegenstelling tot de beslissing op het verzoek tot a.v.v. kan de beslissing op verzoek om 
ontheffingg op grond van artikel 15.38, tweede lid, onder beperkingen worden verleend en 
kunnenn daaraan voorschriften worden verbonden. In dat opzicht is de bevoegdheid te 
vergelijkenn met die in artikel 8.11 Wm ten aanzien van de milieuvergunningverlening. De 
beperkingenn en voorschriften zullen in ieder geval betrekking hebben op het vastleggen van 
dee afValbeheersstructuur.*7 

Dee verwachting was dat van de bevoegdheid tot ontheffingverlening evenals de in de 
volgendee paragraaf te behandelen bevoegdheid tot het intrekken van het besluit tot a.v.v. niet 
veelvuldigg gebruik gemaakt zou worden." Als argumenten daarvoor werden genoemd de 
noodzakelijkee zekerheid bij het bedrijfsleven en de (korte) looptijd van het besluit tot a.v.v. 
Inn de praktijk is bij landbouwfolies (zie paragraaf 6.10.2) en bij oud papier (zie paragraaf 
6.10.4)) in een aantal gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het verlenen van 
ontheffingen. . 

Eenn ontheffing kan na verlening ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek worden 
gewijzigdd of ingetrokken (artikel 15.38, derde lid). Een verzoek kan worden gedaan door een 
ieder.. Vermoedelijk wordt hierbij, evenals in artikel 15.40, in eerste instantie gedoeld op een 
iederr die bij de overeenkomst en daarmee bij een besluit tot wijziging of intrekking van een 
ontheffingg een redelijk belang heeft. Maar ook een derdebelanghebbende, zoals een milieu-
organisatie,, kan een verzoek doen. Hij zal dan wel beschouwd moeten worden als belang-
hebbendee in de zin van artikel 1:2 Awb, zodat hij, wanneer niet binnen een redelijke termijn 
opp het verzoek is beslist (art. 4:13 Awb), daartegen in beroep kan gaan.89 De redenen om tot 
wijzigingg of intrekking van een ontheffing over te gaan zijn vrijwel dezelfde als de redenen 
omm tot intrekking van het besluit tot a.v.v. over te gaan.90 Daarop zal in de volgende paragraaf 
wordenn teruggekomen. Op de totstandkoming van een dergelijk besluit is eveneens de 
proceduree van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. van overeenkomstige toepassing 
verklaard.. Behalve wanneer de houder van de ontheffing zelf om wijziging of intrekking 
verzoekt,, wordt hij van het voornemen tot wijziging of intrekking op te hoogte gebracht 
(artikell  15.38, vierde lid). 

Dee kosten van gescheiden inzameling maken in veel gevallen bet belangrijkste deel van de kosten van het 
afvalbeheerr uit. 
87NRpt8;MvTp.6. . 
888 MvT p. 7; MvA up. 13-14. 
899 Blomberg/Michiels 1995, p. 232. 
^NRpt^enlO. . 
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6.77 Wijzigin g en intrekkin g 

Inn de wet is niet voorzien in een aparte, kortere procedure voor eenvoudige wijzigingen of 
verlengingg van de looptijd van het besluit tot a.v.v. of de daaraan ten grondslag liggende 
overeenkomstt over de afvalbeheersbijdrage. 
Wijzigingg van het besluit tot a.v.v. op verzoek van de partijen bij de overeenkomst is 
mogelijk,, maar in dat geval moet de normale procedure van totstandkoming van het besluit tot 
a.v.v.. gevolgd worden. Het is hierbij niet relevant of het gaat om een eenvoudige verlenging 
vann de looptijd of om een materiële wijziging van de overeenkomst. Tijdens de behandeling 
vann het wetsvoorstel is wel gevraagd naar de mogelijkheid van een eenvoudige procedure van 
verlengingg van de looptijd van de overeenkomst, maar dit heeft niet geleid tot een 
wetswijziging.91 1 

Dee vraag is of bij een materiële wijziging van de overeenkomst volstaan kan worden met het 
inn procedure brengen van deze wijziging of dat een geheel nieuwe overeenkomst moet worden 
ingediendd en in procedure moet worden gebracht. De beantwoording van deze vraag is 
allereerstt afhankelijk van de aard en omvang van de wijziging (vgl. de mogelijkheid van een 
wijzigingsvergunningg ex art. 8.24 of een revisievergunning ex art. 8.4 Wm). Bij een 
eenvoudigee wijziging, bijvoorbeeld van de looptijd van de overeenkomst, kan ik mij voor-
stellenn dat alleen deze wijziging in procedure wordt gebracht. Bij een inhoudelijke wijziging, 
bijvoorbeeldd ten aanzien van de reikwijdte van de overeenkomst of de hoogte van de 
afvalbeheersbijdrage,, kan mijns inziens niet worden volstaan met het in procedure brengen 
vann alleen deze wijziging, maar zal de gehele overeenkomst in procedure moeten worden 
gebracht.. De betrokken partijen kunnen dan, evenals bij de regeling van a.v.v. van CAO's, 
verzoekenverzoeken om, onder intrekking van het bestaande besluit (zie hieronder), een besluit tot a.v.v. 
vann de nieuwe overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage. Een dergelijke gang van zaken 
zorgtt ervoor dat zowel betrokken partijen als derdebelanghebbenden goed op de hoogte 
blijvenn van de rechten en plichten uit de overeenkomst. 
Ambtshalvee wijziging door de minister, bijvoorbeeld het inkorten van de looptijd van het 
besluit,, is niet mogelijk. Een dergelijke bevoegdheid zou overigens ernstig afbreuk doen aan 
hett zelfregulerende karakter van de wet.92 De enige mogelijkheid voor de minister om in te 
grijpenn is het gehele besluit tot a.v.v. in te trekken. 

Inn artikel 15.39, tweede lid, is de bevoegdheid voor de Minister van VROM neergelegd om -
naa overleg met de Minister van EZ - het besluit tot a.v.v. in te trekken. In de huidige 
formuleringg is alleen een ambtshalve intrekking mogelijk. Anders dan bij de regeling van de 
ontheffingg ontbreekt de formele mogelijkheid van intrekking van het besluit tot a.v.v. op 
verzoekk van partijen, laat staan op verzoek van derdebelanghebbenden. Vanzelfsprekend laat 
ditt onverlet de grondwettelijke mogelijkheid (art. 5 GW) het bevoegd gezag te verzoeken tot 
intrekkingg over te gaan. Aangezien er bij intrekking van een besluit tot a.v.v. sprake is van 
intrekkingg van een algemeen verbindend voorschrift, zijn de Awb-bepalingen over beslissing 
binnenn redelijke termijn (art. 4:13) en over beroep (art. 8:2) niet van toepassing. Langs 
bestuursrechtelijkee weg kan de minister derhalve niet door derdebelanghebbenden gedwongen 
wordenn tot intrekking over te gaan.93 De vraag is echter of dit niet langs civielrechtelijke weg 
zouu kunnen, indien zij kunnen aantonen dat zij vanwege de instandhouding van het besluit 
schadee in de zin van artikel 6:162 BW ondervinden. De ben geneigd deze vraag positief te 
beantwoorden. . 

911 MvA II p. 8; NEV p. 5; UCV 24, p. 53. 
922 Blomberg/Michiels 1995, p. 230. 
933 Blomberg/Michiels 1995, p. 231-232; Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) art. 15.39, pt. 3. 
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Dee gronden om tot intrekking over te gaan zijn limitatief opgenomen in artikel 15.39, tweede 
lid.. Vanwege de verregaande gevolgen zijn ze objectief geformuleerd; dit in tegenstelling tot 
dee meer subjectief geredigeerde grond voor verlening van een ontheffing. Tot intrekking kan 
wordenn overgegaan indien: 

a.. De ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een 
anderee beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren 
geweest; ; 

b.. Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 
besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van een 
doelmatigg beheer van afvalstoffen op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

C.. Een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten. 

Bijj  de beoordeling of van een dergelijke situatie sprake is, is aan de minister een zekere 
beleidsruimtee gegeven. Vanzelfsprekend zal bij deze beoordeling het vereiste van de propor-
tionaliteitt in acht genomen moeten worden.94 

Bijj  onderdeel a. kan gedacht worden aan het feit dat naderhand blijkt dat het verzoek niet 
namenss een belangrijke meerderheid van de betrokken producenten is ingediend. Bij onder-
deell  b. kan worden gedacht aan gewijzigde inzichten in de verwerkingstechnologie, waardoor 
bijvoorbeeldd een verdergaande en hoogwaardiger verwerking gerealiseerd zou kunnen 
worden.9**  De vraag is of het (veelvuldig) verlenen van een ontheffing onder deze grond tot 
intrekkingg geschaard zou kunnen worden. Dit zal afhangen van de aard en omvang van de 
ontheffing(en).. In het veelvuldig verlenen van ontheffingen zou een aanleiding gelegen 
kunnenn zijn om de afvalbeheersstructuur in zijn totaliteit opnieuw (tussentijds) tegen het licht 
tee houden en eventueel tot intrekking over te gaan. 
Bijj  onderdeel c. wordt gedacht aan het ontstaan van een structurele positieve restwaarde, 
waardoorr strijdigheid met de artikelen 28, 81 en 87 EG-verdrag kan ontstaan.96 Tevens kan 
gedachtt worden aan het aanvaarden en de implementatie van een EU-richtlijn. Hierbij valt 
bijvoorbeeldd te denken aan de EG-richtlijn autowrakken in relatie tot het besluit tot a.v.v. van 
dee afvalbeheersbijdrage voor autowrakken. 
Aann de consequenties van intrekking van het besluit tot a.v.v. is summier aandacht besteed.97 

Ditt is niet verbazingwekkend, omdat na intrekking van het besluit juridisch de situatie van 
vóórr het besluit tot a.v.v. herleeft. In die situatie zijn er voor de betrokkenen verschillende 
mogelijkheden,, variërend van het vrijwilli g individueel verder gaan of individueel uitvoeren 
vann een wettelijke verplichting (tot het innemen en verwerken van een product) tot het 
opnieuww indienen van een nieuw verzoek tot a.v.v. Een en ander is sterk afhankelijk van de 
redenenn die hebben geleid tot intrekking van het besluit. De feitelijke consequenties van 
intrekkingg zijn niet verschillend van de situatie dat partijen besluiten na de looptijd van het 
besluitt tot a.v.v. niet langer met elkaar verder te gaan. Deze consequenties zullen in het kader 
vann de procedure van intrekking van het besluit in beschouwing moeten worden genomen. 

944 Artikel 3:4 Awb; vgl. ook Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) art. 15.39, pt. 2. 
955 MvT p. 6; MvA II p. 10. 
966 MvT p. 10; MvA Op. 10. 
977 MvA ü p. 10. 
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Tenn aanzien van de bij een intrekking te volgen procedure wordt een op zichzelf begrijpelijk, 
maarr toch enigszins kunstmatig aandoend onderscheid gemaakt tussen de gronden waarop de 
intrekkingg plaatsvindt. Bij een intrekking op grond van onderdeel a - een soort valsheid in 
geschriftee - worden alleen degenen die indertijd het verzoek hebben ingediend, in de 
gelegenheidd gesteld hun zienswijze kenbaar te maken en wordt het besluit gepubliceerd in de 
Staatscourantt (artikel 15.39, derde lid). 
Bijj  een intrekking op grond van de onderdelen b of c - vanwege gewijzigde omstandigheden 
-- wordt een uitgebreidere procedure gevolgd: mededeling van het voornemen in de 
Staatscourant,, tervisielegging van het voornemen met de mogelijkheid van schriftelijke 
zienswijzenn en publicatie van het besluit in de Staatscourant (artikel 15.39, vierde lid). Het 
besluitt van de minister moet, evenals de beslissing op het verzoek, duidelijk gemotiveerd zijn. 
Tott nu toe is geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het intrekken van het besluit tot 
a.v.v. . 

6.88 Handhaving 

Dee handhaving van de overeenkomst vindt, evenals dat is geregeld in de Wet A W 1935 en 
dee Wet A W CAO, langs civielrechtelijke weg plaats. Bij de handhaving komen echter ook 
enkelee publiekrechtelijke elementen voor, met name bij de ontheffingen en bij het onderzoek 
opp grond van artikel 15.41. Hieruit blijkt eens te meer het hybride karakter van de wettelijke 
regeling.. In de literatuur wordt de keuze voor een in hoofdzaak privaatrechtelijke handhaving 
bijj  een regeling in de Wm, die voor het overige hoofdzakelijk publiekrechtelijk gehandhaafd 
wordt,, met enig wantrouwen tegemoet getreden.98 In een in opdracht van het ministerie van 
VROMM uitgevoerd onderzoek" wordt de privaatrechtelijke handhaving van de regeling van de 
a.v.v.. als zwak betiteld. Op principiële gronden zijn de onderzoekers van mening dat de 
handhavingg meer een zaak van de overheid is. Helaas leveren zij geen uit de praktijk gebleken 
onderbouwingg van deze stelling. 

Tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel is de keuze tussen een privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijkee c.q. strafrechtelijke handhaving een aantal keren aan de orde geweest. De 
Raadd van State ontleent aan het heffingselement in de regeling een argument om een 
publiekrechtelijkee sanctionering te bezien. In het nader rapport en in de memorie van toelich-
tingg wordt, na een weerlegging van de constatering dat bij een afvalbeheersbijdrage sprake is 
vann een heffing, uiteengezet dat deze vorm van handhaving aansluit bij het privaatrechtelijk 
karakterr van de regeling. Een civielrechtelijke handhaving wordt voldoende effectief 
geoordeeld.. Aan een door de overheid te handhaven strafsanctie bestaat dan ook geen 
behoefte.1000 De suggestie is nog gedaan een onafhankelijke commissie, zoals die functioneert 
inn het kader van het Convenant verpakkingen101, met het toezicht te belasten. Na een afwijzen 
vann deze suggestie is hierop niet meer teruggekomen. 

988 Blomberg/Michiels 1995, p. 232: 'Allereerst is het riskant de handhaving geheel aan particulieren over te 
laten.'' Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) art. 15.40 pt. 3: 'De (privaatechtelijke) handhaving zou wel 
eenss de achilleshiel van de regeling kunnen blijken.' 
999 Research voor Beleid, Besluiten producentenverantwoordelijkheid, mei 2001, p. 31. 
1000 NR nr. 11; MvT p. 9; NEV p. 12. 
1011 NEV p. 3; het betreft de Commissie Verpakkingen die is ingesteld op grond van artikel 12 van het 
Integratieconvenantt verpakkingen, dat onderdeel uitmaakt van het Convenant verpakkingen. Deze commissie is 
belastt met het toetsen van de naleving van het convenant en de in dat kader opgestelde verslagen en beziet 
zodoendee de effectiviteit van het convenant De commissie is echter niet belast met het feitelijk toezicht op de 
naleving. . 

168 8 



Algemeenn verbindend verklaren van afvalbeheersbijdragen 

Tijdenss de mondelinge behandeling is door de PvdA en CDA een amendement ingediend,102 

datt ertoe strekte een strafrechtelijke handhaving van de overeenkomst mogelijk te maken door 
niet-nalevingg strafbaar te stellen op grond van de Wet op de economische delicten. Dit 
amendementt is mede op instigatie van het bedrijfsleven ingediend.103 Als belangrijkste 
argumentenn voor de strafbaarstelling worden de veelal lange duur van civiele procedures en 
dee moeilijke bewijslast naar voren gebracht. Tegen dit amendement wordt door de W D 
terechtt gesteld dat een strafrechtelijke handhaving haaks staat op het ondersteunende karakter 
vann het wetsvoorstel. Na een genuanceerd betoog van de minister over de pro's en contra's 
vann beide amendementen, waarbij hij het oordeel overliet aan de Kamer, is het amendement 
overr de strafrechtelijke handhaving uiteindelijk door de indieners ingetrokken.104 

Dee betrokken producenten hebben er vanzelfsprekend groot belang bij dat de overeenkomst 
overr de afvalbeheersbijdrage goed wordt nageleefd. Daartoe zullen zij in de overeenkomst 
handvattenn moeten opnemen om de privaatrechtelijke handhaving mogelijk te maken. Hierbij 
kann worden gedacht aan het met een zekere frequentie overleggen van gegevens over de 
productiee en omzet aan een onafhankelijke accountant. Aan de hand van deze gegevens kan 
hethet totaal van de verschuldigde afvalbeheersbijdrage berekend worden. 
Indienn een producent het vermoeden heeft dat een collega de overeenkomst niet naleeft, biedt 
artikell  15.40 hem de mogelijkheid om een civiele actie te beginnen. Aangezien de tekst van 
ditt artikel spreekt over 'ieder ander die bij de naleving een redelijk belang heeft' zouden in 
theoriee ook natuur-, milieu- of consumentenorganisaties een dergelijke actie kunnen beginnen. 
Hett is dan aan de burgerlijke rechter om te bepalen of deze organisaties als belanghebbende te 
beschouwenn zijn. Het is echter te verwachten dat met name de producenten of de door hen in 
hethet leven geroepen uitvoeringsorganisatie die belast is met het innen en beheer van de 
afvalbeheersbijdrage,, gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. 

Bijj  een gegrond vermoeden van een niet-naleven van de overeenkomst kunnen de betrokken 
producentenn ter voorbereiding van een civiele actie de minister verzoeken onderzoek te 
verrichtenn (artikel 15.41). Deze mogelijkheid, die ook in artikel 10 Wet A W CAO is 
opgenomen,, is bij amendement in de wet gekomen.105 Op basis van de resultaten van dit 
onderzoekk kunnen de betrokken producenten besluiten tot het instellen van een civiele 
vorderingsactie.. Als zodanig kan dit artikel beschouwd worden als een ondersteuning van de 
civielrechtelijkee handhaving. 
Eenn verzoek kan alleen worden gedaan door de betrokken producenten en niet, zoals bij 
artikell  15.40, door een ieder. Blomberg en Michiels106 vragen waarom niet andere belang-
hebbendenn een verzoek zouden mogen doen. De formulering van artikel 15.41 Wm is ruimer 
dann artikel 10 Wet A W CAO. De wetgever heeft echter ook in dit geval de bevoegdheid tot 
hett doen van een verzoek willen beperken tot degenen die het meeste belang bij een 
onderzoekk hebben. Het is de vraag in hoeverre andere belanghebbenden in de praktijk de 
behoeftee zullen hebben zodanig onderzoek te laten verrichten. Hun belangstelling zal volgens 
mijj  vooral uitgaan naar de effectiviteit van de afValbeheersstructuur. 
Hett onderzoek op grond van artikel 15.41 zal met name betrekking hebben op de vraag of de 
betreffendee producent onder de werkingssfeer van de overeenkomst valt en daardoor verplicht 

1022 Amendement Van Rijn-Vellekoop en Roosen-van Pelt; Kamerstukken II1993/94,23 256, nr. 12; UCV 24, p. 
34-35. . 
1033 Commentaar  VNO/NCW op het wetsvoorstel d.d. 22 oktober  1993, p. 3. 
1044 Handelingen E 1993/94 p. 3253. 
1055 Amendement Van Rijn-Vellekoop en Roosen-van Pelt; Kamerstukken ü 1993/94,23 256, nr. 9; gewijzigd: 
nr.. 20. 
1066 Blomberg/Michiels 1995, p. 233. 
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iss tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
VROM-Inspectie.. Aangezien er hierbij sprake is van een wettelijke toezichthoudende taak kan 
dee inspectie hierbij gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden van hoofdstuk 5 
Awb,, zoals betreden van plaatsen, vorderen van inlichtingen, verplichting tot medewerking. 
Doorr inschakeling van een min of meer onafhankelijke instantie kan worden voorkomen dat 
inn het kader van het toezicht concurrentiegevoelige informatie bij de andere producenten 
bekendd wordt. De inspectie brengt aan de minister verslag over het onderzoek uit, die dat 
vervolgenss ter beschikking stelt aan degene die om het onderzoek heeft gevraagd. Van deze 
mogelijkheidd is naar mijn weten tot nu toe alleen gebruik gemaakt bij de land- en 
tuinbouwfoliess op verzoek van de uitvoeringsorganisatie Folined. 
Medee op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen belanghebbenden de naleving van 
dee overeenkomst afdwingen resp. schadevergoeding wegens niet-naleving vorderen via een 
actiee uit wanprestatie (art. 6:74 BW) of uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). 

Inn afwijking van de overwegend privaatrechtelijke handhaving van de overeenkomst over de 
afvalbeheersbijdragee vindt de handhaving van de ontheffing op grond van artikel 15.38 langs 
publiekrechtelijkee weg plaats. Het ligt voor de hand om de handhaving van een door de 
ministerr genomen beslissing langs publiekrechtelijke weg te doen plaatsvinden. Het feitelijk 
toezichtt geschiedt op rijksniveau door de VROM-Inspectie.107 Bij de bestuursrechtelijke 
handhavingg kan de inspectie gebruik maken van het in hoofdstuk 18 Wm en in hoofdstuk 5 
Awbb neergelegde toezicht- en sanctie-instrumentarium. Op grond van artikel 18.18 Wm j° 
artikell  la WED is eveneens strafrechtelijke handhaving van overtredingen van de ontheffing 
mogelijk. . 

6.99 Overige aspecten 

6.9.11 Europeesrechtelijke aspecten 

Tijdenss de totstandkoming van de wet is uitgebreid aandacht besteed aan de Europees-
rechtelijkee aspecten van het wetsvoorstel. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen 
hett wetsvoorstel als zodanig en de uitvoering van de wet via de besluiten tot a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee in concrete gevallen. Een voorontwerp van het wetsvoorstel is al in 1992 
doorr Jans en Leefmans onderzocht op Europeesrechtelijke aspecten.108 Mede naar aanleiding 
vann dit onderzoek is het wetsvoorstel op enkele punten aangepast (o.a. bevoegdheid tot 
intrekkenn van het besluit tot a.v.v.). Tevens is een voorontwerp op 15 januari 1993 bij de 
Europesee Commissie aangemeld. Dit heeft wel geresulteerd in contacten met de Commissie, 
maarr formeel uitsluitsel over de Europeesrechtelijke aspecten van het voorontwerp is hierbij 
blijkbaarr niet verkregen. Een verklaring daarvoor kan gevonden worden in het feit dat het 
voorontwerpp als zodanig, evenals het latere wetsvoorstel, niet direct mededingings-
beperkingenn inhield, maar niet uit te sluiten was dat de concrete overeenkomsten over 
afvalbeheersbijdragenn wel mededingingsbeperkingen zouden inhouden. Vermoedelijk daarom 
werdd aangedrongen op overleg met de Commissie door zowel de overheid als partijen zelf 
overr de overeenkomsten over afvalbeheersbijdragen.109 

MvAA II p.9-10;NEVp. 12-13. 
Jans/Leefinanss 1992. 
MvAA l ip . 14;UCV24, p. 50 
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Bijj  de Europeesrechtelijke toetsing van het wetsvoorstel is aandacht besteed aan de verhou-
dingg met de diverse richtlijnen op het terrein van afvalstoffen en aan de effecten van het 
wetsvoorstell  op enkele verdragsbepalingen, met name het vrije verkeer van goederen 
(artikelenn 28 - 30; oud: 30 - 36), de mededinging (10 j° 3g en 81/82; oud: 5 j° 3f en 85/86) en 
steunverleningg (artikelen 87/88; oud: 92/93). Op nationaal niveau is vanaf 1 januari 1998 is de 
nieuwee Mededingingswet110 in werking getreden. Deze wet kent in de artikelen 6 en 17 een 
regimee dat verregaand vergelijkbaar is met de artikelen 81/82 EG-Verdrag. Sedert de 
inwerkingtredingg van de Mededingingswet vindt de mededingingsrechtelijke toetsing van de 
overeenkomstenn over afvalbeheersbijdragen met name in dat kader plaats. Hierop zal in de 
volgendee paragraaf worden teruggekomen. In hoofdstuk 8 zal in algemene zin worden terug-
gekomenn op de Europeesrechtelijke aspecten van de a.v.v. In het onderstaande zal worden 
ingegaann op enkele specifieke aspecten die samenhangen met de afvalbeheersbijdrage. 

Inn de artikelen 3 en 4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen worden de lidstaten verplicht tot het 
nemenn van passende maatregelen ter bevordering van een hoogwaardige verwijdering van 
afvalstoffenn met zo min mogelijk risico's voor het milieu. Algemeen wordt aangenomen dat 
dee richtlijn - het gebruik van het woord 'passende' duidt ook in die richting - de lidstaten 
voldoendee ruimte biedt om zelf invulling te geven aan de wijze waarop zij (vrijwillige ) 
afvalbeheersstructurenn opzetten.1" Ten aanzien van de financiering biedt artikel 15 van de 
kaderrichtlijnn twee mogelijkheden om invulling te geven aan het beginsel 'de vervuiler 
betaalt'.. De kosten van de verwijdering112 komen voor rekening van ofwel de houder die 
afvalstoffenn afgeeft aan een inzamelaar of verwerker ofwel de voorgaande houders of de 
producentt van het product dat tot het ontstaan van de afvalstoffen heeft geleid. Het financieren 
vann een afvalbeheersstructuur via afvalbeheersbijdragen door de producenten valt onder de 
laatstgenoemdee categorie. Volgens de Wit zou artikel 15 wel eens kunnen meebrengen dat de 
betaaldee afvalbeheersbijdrage moet worden teruggegeven, wanneer het product wordt 
uitgevoerdd uit Nederland en daar niet wordt verwijderd, omdat het product dan geen kosten 
vann verwijdering oproept.113 Hij gaat naar mijn mening uit van een te beperkte interpretatie 
vann artikel 15. In dat artikel wordt geen uitspraak gedaan over waar het product in het 
afValstadiumm geraakt, net zomin als over de vraag waar de feitelijke verwijdering plaatsvindt. 
Zijnn standpunt gaat tevens uit van de veronderstelling dat de afvalbeheersbijdrage (gelijk een 
statiegeld)) alleen betrekking kan hebben op de verwijdering van dat product in het 
afValstadium.. Zoals ik heb uiteengezet, is het juridisch aanvaardbaar dat de financiering van 
dee afvalbeheersstructuren plaatsvindt via een omslagstelsel, waarbij geen teruggaaf bij export 
vann het product zou behoeven plaats te vinden. Het valt dan ook niet in te zien waarom een 
dergelijkk stelsel niet onder artikel 15 mogelijk zou kunnen zijn. Bij de beoordeling van de 
afvalbeheersstructurenn door de Commissie is hieraan tot nu toe geen aandacht besteed. 

6.9.22 Nederlands mededingingsbeleid 

Samenwerkingg tussen bedrijven in het kader van een afvalbeheersstructuur kan verder gaan 
dann louter voor de verwijdering van de producten in het afValstadium noodzakelijk is. 
Zodoendee zijn aan samenwerking naast de voordelen ook risico's verbonden, namelijk dat de 

1100 Wet van 22 mei 1997, Stb. 1997, 242. 
1111 Jans/Leefinans 1992, p. 10. 
1122 Het gebruik van het woord 'verwijdering' in dit artikel wekt verbazing. In artikel 1 van de kaderrichtlijn 
wordtt 'verwijdering' omschreven als 'alle in bijlage IIA bedoelde handelingen' (= storten/verbranden). Artikel 
155 heeft niet alleen betrekking op deze handelingen, maar op alle handelingen met betrekking tot afvalstoffen. In 
datt geval ware het beter geweest het woord 'beheer' te gebruiken, zoals dat ook in artikel 1 is gedefinieerd. 
1133 De Wit 1997, p. 307. 
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samenwerkingg leidt tot afspraken die in strijd zijn met het mededingingsbeleid. Tijdens de 
behandelingg van het wetsvoorstel is veelvuldig aandacht besteed aan de relatie met het 
mededingingsbeleid,, met name aan de (on)toelaatbaarheid van doorberekening van de afval-
beheersbijdragee in de kostprijs van het product.114 

Tott 1998 was de Minister van Economische Zaken primair verantwoordelijk voor Wet econo-
mischee mededinging en voor de uitvoering en handhaving van deze wet. Sinds de 
totstandkomingg van de nieuwe Mededingingswet (Stb. 1997, 242) is de Nederlandse Mede-
dingingsautoriteitt (NMa) belast met de uitvoering en handhaving van deze wet. In de Leidraad 
wordenn de verzoekers erop gewezen dat naast het besluit tot a.v.v. een beoordeling van de 
overeenkomstt door de NMa in de meeste gevallen noodzakelijk is. 

Inn de artikelen 6 en 17 Mw is het Europeesrechtelijke mededingingsregime van een verbod 
vann mededingingsbeperkende overeenkomsten met een ontheffingsmogelijkheid op nationaal 
niveauu overgenomen. Apart moet worden stilgestaan bij artikel 16 van de Mededingingswet. 
Opp basis van dit artikel vallen overeenkomsten, besluiten e.d., die ingevolge andere wettelijke 
bepalingenn zijn onderworpen aan goedkeuring of anderszins door een bestuursorgaan kunnen 
wordenn verboden of vernietigd, niet onder de werking van artikel 6, eerste lid. Deze tijdelijke 
bepalingg is in de wet gekomen om gedurende een overgangsperiode een samenloop ('collisie') 
vann toezichthoudende bevoegdheden op het terrein van mededingingsafspraken te voorkomen. 
Gesteldd zou kunnen worden dat het besluit tot a.v.v. als zodanig is te kwalificeren. Dat zou 
betekenenn dat dergelijke besluiten tot dat tijdstip niet onder de werkingssfeer van artikel 6, 
eerstee lid, zouden vallen. Geconstateerd kan worden dat de NMa bij de toepassing van artikel 
166 onderscheid maakt tussen de periode voor de inwerkingtreding van de Mw en de periode 
ernaa en tussen het feit of de afvalbeheersbijdrage een gevolg is van een a.v.v. van een 
overeenkomstt (waarbij de Minister van EZ betrokken is geweest) of de goedkeuring van een 
mededeling,, waarvan een afvalbeheersbijdrage een onderdeel is geweest. De NMa acht artikel 
166 alleen van toepassing voor de gevallen van a.v.v. die stammen uit de periode van vóór de 
inwerkingtredingg van de Mw, waarbij de Minister van EZ betrokken is geweest. In hoofdstuk 
8.55 wordt op artikel 16 Mw teruggekomen. 

Inn het kader van de toetsing van het verzoek is het een interessante vraag of en in hoeverre de 
Ministerr van VROM rekening moet houden met de besluitvorming door de NMa. Deze vraag 
iss interessant, omdat de minister in principe op grond van artikel 15.37, derde lid, binnen 16 
wekenn een beslissing moet nemen en formeel overschrijding van deze termijn alleen is 
toegestaann in verband met overleg met de EG-Commissie. 
Inn procedureel opzicht kan geconstateerd worden dat er, afgezien van de betrokkenheid van de 
Ministerr van EZ, geen formele koppeling is gelegd tussen (de besluitvorming in) de Mw en 
titell  15.10 Wm.ll s Daaruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat beide procedures 
vann besluitvorming los van elkaar staan en apart van elkaar doorlopen moeten worden. Wel 
doenn de betrokken producenten er natuurlijk verstandig aan tijdig na te gaan of er bij 
onderdelenn van de afValbeheersstructuur sprake is van mogelijke strijdigheid met het 
mededingingsbeleid.. In de Leidraad wordt hen geadviseerd tijdig met de NMa contact op te 
nemen.. In dat overleg kan worden nagegaan of de overeenkomst bij de NMa aangemeld moet 
wordenn en of een ontheffing op grond van artikel 17 Mw kan worden verleend. 
Vervolgenss is het de vraag of het toetsingscriterium waaraan de Minister van VROM bij zijn 
toetsingg van het verzoek gebonden is zodanig geïnterpreteerd kan worden dat mogelijke 

1144 MvT p. 4-5, MvA II p. 3 en 13, NEV p. 1,6,8 en 9. 
1155 Een dergelijke procedurele koppeling is wel te vinden in de artikelen 8.28-8.34 Wm in de relatie tussen de 
Wmm en de Wvo. 
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strijdigheidd met het mededingingsbeleid daaronder gevangen kan worden. Hoewel het 
criteriumm doelmatig beheer van afvalstoffen enige ruimte in deze richting biedt, denk ik dat de 
Ministerr van VROM alleen een marginale toetsing aan het mededingingsbeleid toekomt. Dat 
will  zeggen dat alleen duidelijke strijdigheid met het mededingingsbeleid aanleiding zou 
kunnenn of moeten zijn om het verzoek af te wijzen. 
Dee in het Protocol tussen VROM en NMa gevolgde lijn verdient de voorkeur, namelijk het 
parallell  te laten verlopen van beide procedures, waarbij de NMa korte tijd na het indienen van 
hethet verzoek een voorlopig standpunt geeft over de mededingingsaspecten van de 
afvalbeheersstructuur.. Op deze wijze kan een wijziging in de structuur die uit een oogpunt van 
mededingingg noodzakelijk wordt geacht, op betrekkelijk eenvoudige wijze verwerkt worden 
inn de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage. De NMa heeft inmiddels in alle onder-
staandee zaken een definitieve uitspraak gedaan. 

6.100 Toepassing van de wet 

Tott nu toe is voor een aantal productgroepen (autowrakken, landbouwfolies, kunststof 
gevelelementen,, oudpapier en karton en vlakglas) formeel gebruik gemaakt van de mogelijk-
heidd tot a.v.v. van een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage. In een tweetal gevallen 
(tuinbouwfoliess en personenwagenbanden) is de mogelijkheid onderzocht en is zelfs een 
verzoekk tot a.v.v. ingediend, maar dit heeft niet geleid tot een besluit tot a.v.v. 
Inn twee gevallen (batterijen en wit- en bruingoed) is wel gebruik gemaakt van het begrip 
afvalbeheersbijdrage,, maar als onderdeel van een mededeling in het kader van een AMvB. In 
dezee gevallen heeft derhalve geen a.v.v. van een overeenkomst plaatsgevonden. Dit leidt tot 
bepaaldee complicaties, waarop eveneens wordt ingegaan. 
Vanwegee het beperkte aantal productgroepen wordt in het onderstaande bij al deze gevallen 
watt langer stilgestaan. In een aan dit hoofdstuk toegevoegd overzicht wordt schematisch 
aandachtt besteed aan de diverse procedurestappen in de gevallen, waarin sprake is van a.v.v. 

6.10.11 Autowrakken 

Dee eerste a.v.v. van een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage heeft betrekking op 
autowrakken.. De afvalbeheersstructuur vloeit voort uit het implementatieplan autowrakken,"6 

waarinn de in de Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen opgenomen taakstellingen 
verderr zijn uitgewerkt. Besloten wordt tot een gezamenlijke vrijwillig e afvalbeheersstructuur, 
waarbijj  zelfs een hogere doelstelling (86 % recycling van alle materialen in het jaar 2000) zou 
wordenn gerealiseerd dan in het implementatieplan was opgenomen. De afvalbeheersstructuur 
heeftt alleen betrekking op personenauto's.117 

Dee behoefte aan ondersteunende wetgeving om de afvalbeheersstructuur te realiseren blijkt 
niett alleen uit het wetsvoorstel verwijderingsbijdragen,118 maar ook uit artikel 49, eerste lid, 
onderr c, van de Wegenverkeerswet 1994. Via dit artikel, dat indertijd als de artikelen II en III 
vann het wetsvoorstel verwijderingsbijdragen was meegenomen, wordt een koppeling gelegd 
tussenn de afgifte van het kenteken en het betaald hebben van o.a. de afvalbeheersbijdrage. 
Doorr deze koppeling wordt een goede controle op de afdracht van de afvalbeheersbijdrage 
verzekerd.. Tevens is door een wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, 
waarbijj  een houderschapsbelasting is ingevoerd, geregeld dat de verplichting tot het betalen 

1166 Publicatiereeks Afvalstoffen van het Ministerie van VROM, 1992/7. 
1177 Motorrijtuigen op vier of meer wielen, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet 
meerr bedraagt dan 3500 kg. 
1188 MvT p. 10enNEVp.2. 
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vann deze belasting pas ophoudt, wanneer de auto wordt overgedragen aan een erkend 
autodemontagebedrijf.. Deze belasting stimuleert derhalve het inlevergedrag van de houder 
vann een auto. Uit deze opsomming blijkt dat voor de realisatie van deze vrijwillig e 
afvalbeheersstructuurr soms diverse soorten 'ondersteunende' wetgeving noodzakelijk zijn. 

Dee diverse betrokken brancheorganisaties RAI (producenten/importeurs), BOVAG (garage-
bedrijven),, FOCWA (schadeherstelbedrijven) en STIBA (autodemontagebedrijven) besloten 
tott een gezamenlijke aanpak van de autowrakken in de vorm van de Stichting Auto & 
Recycling.. De uitvoering van de afvalbeheersstructuur is in handen gelegd van een aparte 
onderneming:: Auto Recycling Nederland BV (ARN). ARN is een werkmaatschappij van de 
Stichting.. ARN exploiteert niet zelf autodemontage-, transport- en recyclingbedrijven, maar 
sluitt contracten met diverse actoren, zoals autodemontagebedrijven, transport- en 
verwerkingsbedrijven.. Bij demontagebedrijven heeft ARN als voorwaarde voor het sluiten 
vann een contract geëist dat het bedrijf gecertificeerd wordt door een onafhankelijke instantie. 
Dee certificeringsnormen worden regelmatig met de branche geëvalueerd. In 2002 waren 264 
bedrijvenn aangesloten bij ARN, die verspreid zijn over geheel Nederland.119 Alleen de 
gecertificeerdee bedrijven kunnen in aanmerking komen voor demontagepremies. Deze 
premiess worden gegeven voor die activiteiten (vergoeding van diensten) of materialen, 
waarvoorr een ketendefïcit bestaat. Dat wil zeggen dat de kosten van demontage en verder 
afvalbeheerr minder bedragen dan de mogelijke opbrengsten.120 De noodzaak en de hoogte van 
dee demontagepremies worden regelmatig door ARN onderzocht. Alleen in Nederland 
gevestigdee autodemontagebedrijven kunnen voor certificering en premiëring in aanmerking 
komen.. Dit hangt samen met het feit dat de afvalbeheersstructuur betrekking heeft op in 
Nederlandd gekentekende auto's en goede controle op het systeem alleen in Nederland plaats 
kann vinden. Contracten met inzamelaars, transport- of verwerkingsbedrijven worden periodiek 
geslotenn op basis van tenderprocedures, d.w.z. een procedure waarbij die bedrijven die aan 
bepaaldee objectief vaststelbare eisen voldoen een offerte mogen uitbrengen. Aan deze 
proceduree nemen zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven deel. 
Dee belangrijkste materiaalstromen die op deze wijze worden gedemonteerd en na inzameling 
alss materiaal worden verwerkt, zijn121: accu's, afgewerkte olie en andere vloeistoffen, banden, 
glas,, LPG-tanks, rubberstrips, bumpers en PUR-schuim. Jaarlijks worden hieraan nieuwe 
stromenn toegevoegd, zoals airconditioning apparatuur en airbags. 

Dee verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage aan de Stichting Auto & Recycling 
ontstaatt bij de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in Nederland en vindt plaats 
gelijktijdigg met het betalen van de kentekenleges. Bij het aanvragen van een nieuw kenteken 
off  bij overdracht van dezelfde auto aan een ander behoeft niet nogmaals een afvalbe-
heersbijdragee te worden betaald. Bij nieuwe auto's geschiedt de afdracht collectief door de 
producentenn van de auto's. Bij individuele import van een nieuwe of een tweedehands auto 
geschiedtt de afdracht individueel bij het aanvragen van een kenteken. De afvalbeheersbijdrage 
wordtt vervolgens verdisconteerd in de prijs/afleveringskosten van de auto. Het betaald hebben 
vann de afvalbeheersbijdrage geeft de (laatste) houder/eigenaar van een auto het recht om zich 
inn ieder geval zonder kosten (om niet) van zijn auto/autowrak te ontdoen. De afvalbeheers-

1199 Zo blijkt uit het Milieuverslag 2002 van de Stichting Auto & Recycling en ARN BV, p. 23. 
1200 Een (groot) deel van de inkomsten van autodemontagebedrijven bestaat uit het demonteren van onderdelen 
vann autowrakken die als zodanig (producthergebruik) worden verkocht. Deze activiteit komt niet voor 
verwijderingpremiess in aanmerking. 
1211 Het betreft op dit moment in totaal 19 materiaalstromen, die in gewicht circa 11 % van een auto uitmaken. 
Hett metaalgehalte van een auto wordt geschat op gemiddeld 75 %. 
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structuurr heeft niet alleen betrekking op nieuwe auto's, maar ook op het bestaande autopark. 
Ditt zogenaamde AOW-stelsel vormt een essentieel onderdeel van het Nederlandse systeem. 
Dee opbrengst van de afvalbeheersbijdragen gaat naar een fonds, waaruit de afvalbeheers-
structuurr wordt gefinancierd. Door verschillende oorzaken, zoals de groei in de verkoop van 
nieuwee auto's en de gemiddelde levensduur van auto's, heeft dit fonds inmiddels een grote 
omvangg aangenomen.122 In de statuten van de Stichting Auto & Recycling zijn waarborgen 
opgenomenn dat deze gelden niet anders dan aan recycling van autowrakken besteed kunnen 
worden. . 

Dezee afvalbeheersstructuur is vanaf 1 januari 1995 volledig operationeel geworden. Zoals uit 
hett voorgaande blijkt, vormt de afvalbeheersbijdrage een essentieel onderdeel van de 
afvalbeheersstructuur.. De RAI, die circa 96 % van de producenten en importeurs van auto's 
vertegenwoordigt,, heeft op 1 juli 1994 voor de eerste keer een verzoek tot a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee ingediend. Na een mededeling hiervan in de Staatscourant zijn slechts 
enkelee reacties binnengekomen, die niet hebben geleid tot wijziging van de overeenkomst. Op 
211 december 1994 heeft de minister de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage ter hoogte 
vann ƒ 250,- (incl. BTW) voor driejaar (oftewel tot 1 januari 1998) algemeen verbindend is 
verklaard. . 
OpOp 1 augustus 1997 is een nieuw verzoek tot a.v.v. ingediend. In de overeenkomst is de 
hoogtee van de afvalbeheersbijdrage verlaagd tot ƒ150,- (incl. BTW). Aan deze verlaging heeft 
o.a.. een toetsing door een onafhankelijke accountant ten grondslag gelegen (zie Leidraad 
paragraaff  6.2). Tevens is bij deze wijziging de reikwijdte van de overeenkomst beperkt tot 
auto'ss tot 25 jaar oud, zodat bij (de import van) oudere auto's ('oldtimers') geen afvalbeheers-
bijdragee meer vereist is. Van de indiening van dit verzoek is op 14 augustus 1997 mededeling 
gedaan.. Hierop zijn wederom maar enkele reacties binnengekomen, die betrekking hebben op 
dee marktpositie van ARN. Op 23 december 1997 is de overeenkomst over de afvalbeheers-
bijdragee voor wederom driejaar (oftewel tot 1 januari 2001) algemeen verbindend verklaard. 
Opp 19 juli 2000 is voor de derde keer een verzoek tot a.v.v. ingediend. Het belangrijkste 
verschill  met de vorige overeenkomst was dat de afvalbeheersbijdrage nogmaals verlaagd werd 
vann ƒ150,- naar € 45. Voor het overige is de opzet van de afvalbeheersstructuur ongewijzigd 
gebleven.. Op 26 december 2000 vindt de a.v.v. van deze overeenkomst voor driejaar (oftewel 
tott 1 januari 2004) plaats.123 Aan dit besluit is een drietal voorschriften verbonden over een 
mogelijkee aanpassing van het besluit in verband met het toekomstige Besluit beheer 
autowrakken,, het jaarlijks rapporteren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten en 
eenn goedkeurende verklaring van een onafhankelijke accountant over de in het systeem 
omgaandee geld- en materiaalstromen.124 Op 7 juli 2003 is wederom een verzoek tot a.v.v. 
ingediendd voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006. De opzet van de 
afvalbeheersstructuurr (inclusief de hoogte van de afvalbeheersbijdrage) is ongewijzigd 
gebleven.. Op 5 januari 2004 heeft de Staatssecretaris het besluit tot a.v.v. genomen.125 

Uitt het Milieuverslag 2002 blijkt dat de omvang van het fonds ruim € 167 min te zijn. 
Stcrt.2001,7. . 
Hett valt op dat deze voorschriften niet zijn opgenomen in de publicatie van het besluit in de Staatscourant. 
Stcrt.2004,18. . 
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Inmiddelss is op Europees niveau op 18 september 2000 een richtlijn over autowrakken 
vastgesteld.11 6 Deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit beheer autowrakken,127 dat op 
11 juli 2002 in werking is getreden. Op basis van dit besluit heeft de RAI namens alle 
producentenn en importeurs van voertuigen een mededeling gedaan. Met deze mededeling is op 
233 december 2002 eveneens tot 31 december 2003 ingestemd. 
Dee afvalbeheersstructuur voor autowrakken is door de Europese Commissie en door de NMa 
aann een kritische beschouwing onderworpen. Het eerste verzoek tot a.v.v. is op 15 september 
19944 voorgelegd aan de Europese Commissie met het oog op een toetsing ten aanzien van 
mededingingg en steunverlening. Pas eind 1995 is hierop officieel gereageerd en heeft de 
Commissiee verklaard dat de afValbeheersstructuur geen steun bevatte in de zin van artikel 87. 
Dee Commissie komt tot de conclusie dat de afvalbeheersstructuur geen steun bevat, 'omdat 
hethet geen economisch voordeel anders dan op grond van normale commerciële overwegingen 
verleentt aan de deelnemende bedrijven'.128 Deze conclusie is op de volgende overwegingen 
gebaseerd: : 

-- Het gunstige effect van de structuur op het milieu; 
-- De activiteiten die via de afvalbeheersbijdrage worden gefinancierd, kunnen nog niet 

opp commerciële basis door de markt worden aangeboden; 
-- De beperkingen in de structuur zijn noodzakelijk voor een goede controle; 
-- De structuur is van tijdelijke aard. 

Hett tweede verzoek tot a.v.v. is op 11 september 1997 wederom in het kader van artikel 87 
aangemeldd bij de Europese Commissie. Een definitieve reactie hierop kwam op 17 augustus 
1998.. Ook bij de verlenging van de overeenkomst komt de Commissie na de afvalbeheers-
structuurr (wederom) aan een uitgebreide analyse en beoordeling te hebben onderworpen, tot 
dee conclusie dat geen sprake is van staatssteun, omdat het aan de deelnemende bedrijven geen 
economischh voordeel verschaft op basis van andere dan normale commerciële overwegingen. 
Ookk het derde verzoek en het voornemen tot a.v.v. is op 19 september 2000 in het kader van 
artikell  87 bij de Commissie aangemeld. Hierop is uiteindelijk ruim een jaar later, op 30 
oktoberr 2001, een beslissing genomen.129 Uit de beschikking (pt. 2) blijkt dat de beslissing 
vooraff  is gegaan door een uitgebreide correspondentie tussen de Commissie en de 
Nederlandsee overheid. De argumentatie van de Commissie is interessant, zeker in het licht van 
dee kort daarvoor gedane uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak PreussenElektra (zie 
hoofdstukk 8.4). De Commissie kwalificeert de verwijderingsbijdrage allereerst als een 
parafiscalee heffing. Helemaal zeker is de Commissie niet, want zij formuleert dat de bijdrage 
lijk tt op een parafiscale heffing (pt. 69). Desondanks komt de Commissie daarmee niet 
onmiddellijkk tot de conclusie dat er daardoor sprake is van steunverlening. Door de wettelijke 
mogelijkheidd van ontheffing is de Commissie van mening (pt. 70) dat 'de heffing een 
vrijwilli gg of op zijn minst optioneel karakter heeft en derhalve vormt de opbrengst van deze 
heffingg geen staatsmiddelen.' Maar zelfs indien de opbrengsten wel staatsmiddelen zouden 
vormen,, zou de Commissie concluderen dat het systeem geen staatssteun inhoudt, omdat het 
niett bepaalde ondernemingen of bepaalde producten begunstigt. 
Dee kritische beoordeling van de diverse verzoeken kan door verschillende factoren 
veroorzaaktt zijn. Het eerste verzoek in 1994 was de eerste in zijn soort. Bij de verlenging van 

Richtlijnn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 
autowrakkenn (Pb EG L 269). 
1277 Stb. 2002, 259 en de Regeling uitzonderingen verbod zware metalen in voertuigen 2003, Stcrt. 2002, 233; 
gewijzigd:: Stcrt. 2003, 119. 
™™ Brief van 28 december 1995 (NN93/95). 
1299 PbEG 12-03-2002, L68/18 en Vedder 2002. 
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dee overeenkomst in 1997 kan het feit dat de Commissie zelf bezig was met het voorbereiden 
vann een richtlijn een rol hebben gespeeld. Dit blijkt overigens niet uit de beschikking. Maar de 
kritischee benadering van het derde verzoek kan niet goed worden verklaard. De afvalbeheers-
structuurr was niet noemenswaardig gewijzigd. Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft de 
Commissiee alleen een uitspraak gedaan in het kader van artikel 87 (steunmaatregel). 

Opp 31 maart 1998 is een aanvraag om ontheffing van artikel 6 Mw bij de NMa ingediend. 
Hieropp is op 5 april 2000 een beslissing genomen.130 Uit deze uitspraak (pt. 26) blijkt dat de 
Commissiee (na 2/4 jaar!) nog geen beslissing over de aanmelding in het kader van artikel 81 
EG-Verdragg heeft genomen, maar dat wel overleg tussen de Commissie en de NMa heeft 
plaatsgevonden.. Het lijk t erop dat Commissie de toetsing op mededingingsaspecten heeft 
overgelatenn aan de NMa. Bij de toetsing is met name aandacht besteed aan de noodzake-
lijkheidd van samenwerking, de openheid van het verwijderingsysteem, de wijze van besteden 
.vann de binnengekomen gelden en de wijze van doorberekenen van de afvalbeheersbijdrage. 
Tenn aanzien van de noodzakelijkheid van samenwerking is aangegeven wat de toegevoegde 
waardee van een gezamenlijke aanpak is: schaalvoordeel en het creëren van nieuwe markten 
voorr thans niet rendabele (afval)producten. Bij de openheid van het systeem moet gedacht 
wordenn aan de voorwaarden voor autodemontagebedrijven om voor de demontagepremies in 
aanmerkingg te komen en aan de markttoetreding van inzamelaars en verwerkers. Dit heeft 
weerr tot de discussie geleid in hoeverre Nederlandse autodemontagebedrijven bevoordeeld 
wordenn ten opzichte van buitenlandse autodemontagebedrijven. Van enige vorm van steunver-
leningg is geen sprake, omdat aan de Nederlandse bedrijven enerzijds specifieke eisen worden 
gesteld,, anderzijds alleen betaling plaatsvindt op basis van feitelijk geleverde prestaties. 
Mett verschillende inzamelaars en verwerkers zijn op basis van de normale procedures 
contractenn afgesloten. Dit heeft ertoe geleid dat bepaalde afvalstoffen, zoals accu's en koel- en 
remvloeistoffen,, in het buitenland worden verwerkt. 
Naa deze uitgebreide beschrijving van de afvalbeheersstructuur en toetsing daarvan aan de Mw 
komtt de NMa tot de conclusie (pt. 53) dat de wijze waarop ARN contracten sluit met 
autodemontagebedrijven,, inzamel- en recyclingbedrijven geen mededingingsbeperking ople-
vertt en ARN derhalve niet handelt in strijd met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw. Het 
besluitt van de NMa ligt ten aanzien van de beoordeling van de afvalbeheersstructuur in het 
verlengdee van de al eerder gedane uitspraak over een vergelijkbare afvalbeheersstructuur voor 
batterijenn (zie hierna). Het besluit gaat echter een stap verder. In deze uitspraak wordt 
namelijkk bepaald dat de afvalbeheersstructuur, wanneer deze aan bepaalde voorwaarden 
voldoet,, niet eens onder de werkingssfeer van artikel 6, eerste lid, valt, waardoor de noodzaak 
tott het eventueel verlenen van een ontheffing op grond van artikel 17 zich niet voordoet. Dit 
heeftt belangrijke consequenties voor bestaande en nog te ontwikkelen afvalbeheersstructuren. 
Veell  moeite heeft de NMa met de wijze van doorberekenen van de afvalbeheersbijdrage in de 
prijss van het product. Hoewel in de overeenkomst niet expliciet een afspraak over de 
doorberekeningg was gemaakt,131 leidt de NMa uit een samenstel van gegevens, zoals 
publieksvoorlichting,, af dat het wel degelijk de bedoeling van de producenten/importeurs is 
omm de afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan de volgende schakels in de distributieketen. 
Zijj  vindt de bepaling van de overeenkomst (gelezen in samenhang met de in de voetnoot 
geciteerdee overweging bij de overeenkomst) afstemming van marktgedrag tussen concur-

1300 Besluit van de dgNMa d.d. 5 april 2000 in zaak nr. 115/69 Stichting Auto & Recycling. 
1311 In de overwegingen bij de overeenkomst is opgenomen: 'dat het voor het welslagen van deze 
afvalbeheersstructuurr noodzakelijk is dat een ieder die eerste houder in Nederland wordt van een kenteken van 
eenn auto, de financiële bijdrage levert, hierna te noemen: afvalbeheersbijdrage'. In artikel 3 van de overeenkomst 
wass het volgende opgenomen: 'De verplichting zal in eerste instantie (curs. MJD) worden voldaan door degene 
diee verzoekt om afgifte van het kenteken deel I als bedoeld in het Kentekenreglement.' 
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rentenn ten aanzien van een deel van de prijsvorming en derhalve mededingingsbeperkend in 
dee zin van artikel 6. Aangezien de a.v.v. van de overeenkomst heeft plaatsgevonden vóór de 
inwerkingtredingg van de Mw, wordt echter op grond van artikel 16 van de wet tijdelijk, d.w.z. 
tott het einde van de looptijd van het huidige besluit tot a.v.v. (31 december 2000), bepaald dat 
artikell  6 ook niet van toepassing is op deze mededingingsbeperking. 
Dee onderbouwing van de afstemming van het marktgedrag bij de doorberekening van de 
afvalbeheersbijdragee komt mij enigszins geforceerd over en lijk t meer een waarschuwende 
functiee te hebben naar andere afvalbeheersstructuren. Noch uit de overeenkomst, noch 
anderszinss blijkt dat producenten of dealers feitelijk afgestemd gedrag over de doorberekening 
vertonen.. Overigens is het juist dat ARN er verstandig aan had gedaan haar voorlichtings-
materiaall  op dit punt zorgvuldiger te redigeren. 
Dezee uitspraak van de NMa had betrekking op het tweede verzoek tot a.v.v. Korte tijd na deze 
uitspraakk (op 24 juli 2000) heeft de Stichting Auto & Recycling over het derde verzoek tot 
a.v.v.. wederom een aanvraag om ontheffing van artikel 6 Mw bij de NMa ingediend. Geleerd 
vann de eerste uitspraak was in de considerans van de overeenkomst opgemerkt dat partijen vrij 
warenn de afvalbeheersbijdrage al dan niet door te berekenen aan hun afnemers. In een 
aanmerkelijkk kortere uitspraak heeft de NMa op 22 oktober 200 l m geoordeeld dat de 
overeenkomstt geen inbreuk vormt op artikel 6 Mw. De belangrijkste argumenten daarvoor 
warenn dat door de uniforme afvalbeheersbijdrage een recyclingmarkt voor niet economisch 
rendabell  te verwerken automaterialen tot stand werd gebracht en slechts sprake was van een 
zeerr geringe mate van kostenharmonisatie tussen de deelnemende partijen. 

Uitt deze beschrijving van de diverse procedures kan een aantal conclusies getrokken worden. 
All ee drie verzoeken tot a.v.v. zijn bij de Commissie aangemeld in het kader van artikel 87 en 
dee eerste twee ook in het kader van artikel 81 EG-Verdrag. In het kader van artikel 81 heeft de 
Commissiee nooit een oordeel gegeven, maar verwezen naar de NMa. 
Inn het kader van artikel 87 heeft steeds de Commissie lange tijd nodig gehad om tot een 
oordeell  te komen. Voorafgaand hieraan heeft iedere keer een uitgebreide correspondentie met 
dee Commissie plaatsgevonden, terwijl de afValbeheersstructuur niet noemenswaardig gewij-
zigdd was. In alle gevallen is het besluit tot a.v.v. genomen, voordat de Commissie een uit-
spraakk had gedaan in het kader van artikel 87. Daarmee heeft de Nederlandse overheid risico's 
genomen,, omdat later zou kunnen zijn gebleken dat sprake is van een steunmaatregel met alle 
gevolgenn van dien. Inhoudelijk heeft de beoordeling in alle drie keren geleid tot de conclusie 
datdat er geen sprake was van steunverlening. 
Dee beoordeling door de NMa heeft de eerste keer lange tijd geduurd; de tweede keer daaren-
tegenn verliep de beoordeling zeer snel. Inhoudelijk heeft de beoordeling deze keer tot de 
conclusiee geleid dat de afValbeheersstructuur, waarvan de afvalbeheersbijdrage een onderdeel 
uitmaakt,, zelfs niet onder artikel 6 Mw valt. 

Naa acht jaar functioneren133 kan worden geconstateerd dat de afValbeheersstructuur voor 
autowrakkenn in Nederland goed van de grond gekomen is en model heeft gestaan voor de EG-
richtlijnn autowrakken. De recyclingdoelstelling (tenminste 86 % materiaalhergebruik in 2000) 
iss reeds in 1997 gerealiseerd. Door verbetering van de efficiëntie van de afValbeheersstructuur 
konn de afvalbeheersbijdrage al na betrekkelijk korte tijd worden verlaagd en is sedertdien 
verderr verlaagd. 
Dee door ARN opgezette structuur met certificering van de autodemontagebedrijven en 
demontagepremiess heeft geleid tot een professionalisering van de branche, die mede tot uiting 

Besluitt van dgNMa d.d. 22 oktober 2001 in zaak Auto Recycling Nederland E nr. 2026/23. 
Dezee conclusies zijn mede ontleend aan het Milieuverslag 2002. 
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komtt in de naamsverandering: van autosloperij naar autodemontagebedrijfl Van de in Neder-
landd vrijkomende wrakken wordt reeds 90 % verwerkt bij deze bedrijven. Toch worden nog 
regelmatigg kamervragen gesteld die met name betrekking hebben op de import en export van 
autowrakkenn en vermeende fraude bij de besteding van de afValbeheersbijdragen.134 Uit de 
antwoordenn van de regering blijkt dat ARN een uitgebreid controlestelsel heeft opgezet, 
waardoorr de mogelijkheid van fraude zeer beperkt wordt ingeschat. 
Bijj  één van de antwoorden komt de interessante gedachte naar voren om de gelden van de 
afValbeheersbijdragenn ook aan te wenden voor een milieuverantwoord beheer van 
autowrakkenn in ontwikkelingslanden (i.e. Benin, waarmee een bilateraal Duurzaam Ontwik-
kelingsverdragg bestaat).135 Op dit moment is dat nog niet mogelijk, omdat de afValbeheers-
structuurr alleen betrekking heeft op in Nederland vrijkomende autowrakken met een Neder-
landss kenteken. Hoe aansprekend een dergelijke ontwikkelingshulp ook moge zijn, toch zet ik 
vraagtekenss bij de extraterritoriale werking van het fonds afValbeheersbijdragen auto-
wrakken.. Het komt mij voor dat ook in de nabije toekomst een financiering van het 
afvalbeheerr van autowrakken in ontwikkelingslanden vanuit dit fonds alleen mogelijk is voor 
diee auto's, waarvan kan worden aangetoond dat er indertijd in Nederland een afValbeheers-
bijdragee is betaald. 

Eenn geheel ander punt van aandacht is tenslotte de marktpositie van ARN. Aangezien ARN de 
beschikkingg heeft over grote hoeveelheden te recyclen materialen en bepaalt hoe en door wie 
dee materialen worden verwerkt, is ARN een machtige speler op de markt van deze materialen. 
Uitt de beoordeling door de NMa blijkt echter dat ARN tot nu toe geen misbruik van deze 
machtspositiee heeft gemaakt. Wel heeft een Stichting Federatie Autorecycling (SFA) in 2000 
getrachtt om voor het opzetten van een concurrerende afValbeheersstructuur voor autowrakken 
technischee en financiële steun uit het ARN-fonds te krijgen. Het zal duidelijk zijn dat de 
Stichtingg Auto & Recycling en ARN dit verzoek hebben afgewezen. Vervolgens heeft SFA de 
Stichtingg en ARN beticht van machtsmisbruik en heeft bij de NMa een klacht ingediend 
vanwegee strijd met artikel 24 Mw. Deze klacht is afgewezen, hetgeen eveneens in bezwaar is 
gehandhaafd.1366 De NMa wijst erop dat de weigering van ARN om SFA toegang te 
verschaffenn tot de financiële en technische middelen van ARN geen misbruik oplevert in de 
zinn van artikel 24 Mw. Hierbij wijst de NMa er terecht op (pt. 37 van beslissing op bezwaar) 
datdat SFA een beroep had kunnen doen op de mogelijkheid van ontheffing van het besluit tot 
a.v.v.. op grond van artikel 10.38 Wm. 

6.10.22 Land- en tuinbouwfolies 

Tenn vervolge op het convenant kunststofafval land- en tuinbouwfolies (Stcrt. 1993, 51) is op 1 
februarii  1997 het Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolies137 in werking getreden. Op 
basiss van dit besluit waren de producenten en importeurs verplicht de door hen op de markt 
gebrachtee land- en tuinbouwfolie na gebruik terug te nemen en verder te verwijderen. In een 
ministeriëlee regeling138 was bepaald op welke folies het besluit precies betrekking had. 
Aanvankelijkk was het besluit alleen van toepassing op landbouwfolie, dat gebruikt wordt voor 
dee opslag van gras of maïs (kuilfoli e met een dikte van meer dan 0,1 mm). Via een wijziging 

1344 Aanhangsel Handelingen E 1995/96, nr. 1215 en 1998/99, nr. 688 en 689; Kamerstukken II1998/1999 26 200 
XI,, nr. 56 en Handelingen II 1998/99, p. 3172-3174. 
1355 Aanhangsel Handelingen II 1999/2000, nr. 224 en 2000/2001, nr, 329. Zie ook Van der Aa 2002. 
1366 Besluit van dgNMa van 22 juli 2001, zaak 2423/2 en besluit van dgNMa van 1 november 2002, zaak 2423/28. 
1377 Stb. 1996, 584; de naam van het besluit is met het besluit van 9 april 2002 (Stb. 189) gewijzigd in Besluit 
beheerr land- en tuinbouwfolies. 
1388 Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie (Strct 1996,584). 
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vann de regeling werd het besluit in 1999 ook van toepassing op dunnere landbouwfolie 
(stretchfoliee met een dikte van maximaal 0,1 mm en bepaalde soorten tuinbouwfolie (loop-
foliee en substraatfolie).139 Door deze wijziging worden de producenten en importeurs verplicht 
eenn inzamel- en verwerkingsstnictuur voor deze folies op te zetten. In de toelichting wordt 
aangegevenn dat dit op redelijke termijn te verwachten is. In 2003 is echter door de Minister 
vann VROM besloten de ministeriële regeling in te trekken.140 Hierdoor is de materiële 
betekeniss aan het besluit en de inmiddels door de producenten opgezette afvalbeheersstructuur 
komenn te vervallen. Desondanks wordt in het onderstaande kort op deze afvalbeheersstructuur 
ingegaan,, waarbij vanzelfsprekend aandacht zal worden besteed aan de redenen die tot deze 
beslissingg hebben geleid. 

Producentenn en importeurs moesten op grond van het besluit aan de minister met een 
mededelingg aangeven op welke wijze zij zullen voldoen aan hun verplichtingen. De 
verplichtingg is in principe gericht tot de individuele producenten. Het besluit biedt in artikel 6 
dee mogelijkheid van een gezamenlijke mededeling. Ter uitvoering van het convenant en 
vooruitlopendd op de inwerkingtreding van het besluit hebben de producenten besloten tot een 
gezamenlijkee aanpak. Zij hebben daartoe de Stichting Folie Inzameling Nederland (Folined) 
opgericht.. Na inwerkingtreding van het besluit heeft Folined een gezamenlijke mededeling als 
bedoeldd in artikel 6 van het besluit ingediend namens een groot aantal producenten of 
importeurs. . 
Folinedd heeft tevens op 17 augustus 1995 - derhalve ver voor de inwerkingtreding van het 
besluitt - voor de eerste keer een verzoek tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage voor 
landbouwfoliee ingediend. De afvalbeheersbijdrage bedroeg ƒ 0,10 per kg landbouwfolie. De 
bijdragee werd alleen gebruikt voor de organisatie en het uitvoeren van het inzamelingsproces, 
inclusieff  een garantiefonds, van de landbouwfolie. De kosten van het verwerken van de 
landbouwfoliee kunnen blijkbaar uit de opbrengst van de ingezamelde folie gefinancierd 
worden.. Na een spoedige publicatie van het verzoek in augustus 1995 (Stcrt. 1995, 161), 
waaropp geen reacties binnenkwamen, treedt er een belangrijke vertraging op in de verdere 
procedure.. Deze vertraging lijk t samen te hangen met de aanmelding van het verzoek bij de 
Europesee Commissie in verband met de toetsing aan de artikelen 81 en 87 van het EG-
verdrag.. Om te beginnen heeft de Minister van VROM het verzoek pas in maart 1996 gemeld 
bijj  de Commissie. Tegelijkertijd is de overeenkomst door Folined in het kader van artikel 81 
(mededinging)) bij de Commissie gemeld. Hierop krijgt Folined op 30 juli 1996 een reactie die 
inhoudtt dat de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden van artikel 81. Een reactie op de 
aanmeldingg in het kader van artikel 87 wordt pas op 25 maart 1997 gegeven. Inmiddels is 
reedss op 13 november 1996 het besluit tot a.v.v. genomen en gepubliceerd (Stcrt. 1996, 220). 
Hoewell  in de overeenkomst een looptijd van vijfjaar stond, vond a.v.v. voor slechts drie jaar 
plaats,, derhalve tot 13 november 1999. 
Dee procedure van behandeling van het nieuwe verzoek verloopt aanmerkelijk sneller: het 
verzoekk wordt op 5 juli 1999 ingediend en het besluit tot a.v.v. met een looptijd van wederom 
driee jaar wordt op 25 oktober 1999 gepubliceerd (Stcrt. 1999, 205). De werkingssfeer van de 
overeenkomstt is, analoog aan de uitbreiding van de werkingssfeer van het besluit, uitgebreid 
tott stretchfolies. Een tweede wijziging heeft betrekking op de hoogte van de 
afvalbeheersbijdrage.. Deze is in de nieuwe overeenkomst verlaagd tot ƒ 0,06 per kilo voor 
beidee soorten folie. 
Opp 3 januari 2001 heeft Folined een verzoek tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage voor 
tuinbouwfoliee ingediend. Na de voorpublicatie van dit verzoek (Stcrt. 2001, 25) is verder geen 

Wijzigingg van de Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie (Stcrt. 1999,209). 
Regelingg van 29 augustus 2003 tot intrekking van de Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie (Stcrt 174). 
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beslissingg op dit verzoek genomen. Op 7 juni 2002 heeft Folined een verzoek tot a.v.v. van 
landbouwfoliee 2002-2005 en op 5 juli 2002 een verzoek tot a.v.v. van tuinbouwfolie 2002-
20055 ingediend. Beide verzoeken hebben geleid tot het vragen van aanvullende gegevens. 
Uiteindelijkk is over geen van beide verzoeken een beslissing genomen. 

Inn het zojuist beschreven geval van land- en tuinbouwfolie is sprake van samenloop van 
verplichtingenn voortvloeiend uit het Besluit verwijdering/beheer land- en tuinbouwfolie én uit 
dee algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over de afValbeheersbijdrage. Om aan deze 
verplichtingenn te voldoen zal een individuele producent zich ofwel moeten aansluiten bij de 
gezamenlijkee mededeling van Folined en de afValbeheersbijdrage betalen ofwel een 
individuelee (of een alternatieve collectieve) mededeling aan de minister moeten doen en na 
eenn ontheffing (op grond van artikel 15.38 Wm) van het besluit tot a.v.v. zelf voor de 
financieringfinanciering van de afValbeheersstructuur zorg moeten dragen. 
Gedurendee de looptijd van de eerste a.v.v. heeft zich in een tweetal gevallen de situatie 
voorgedaann dat een individuele producent een eigen afValbeheersstructuur heeft opgezet, 
daartoee een mededeling aan de minister heeft gedaan en een verzoek tot ontheffing van het 
besluitt tot a.v.v. ingediend. Hierbij moest de minister een beslissing nemen of er in deze 
gevallenn sprake was van een 'ten minste gelijkwaardige' afValbeheersstructuur. 
Uiteindelijkk is in beide gevallen een ontheffing verleend tot 15 november 1999 (zijnde de 
looptijdd van de a.v.v.) onder het stellen van een aantal voorschriften (Stcrt. 1998, 113 en 186). 
Aann deze ontheffingen is een aantal voorschriften verbonden die betrekking hebben op het 
vastleggenn van de voorgestane afValbeheersstructuur, het bijhouden van een goede 
administratiee en het jaarlijks overleggen van een rapportage. Nadien zijn deze ontheffingen 
niett meer verlengd, omdat het ene bedrijf zich alsnog bij Folined heeft aangesloten en het 
anderee bedrijf failliet is gegaan. 
Inn één van deze gevallen had de producent of importeur geweigerd om na indiening van de 
mededeling,, die door hem tevens als een verzoek tot ontheffing van het besluit tot a.v.v. werd 
beschouwd,, en voordat noch over de mededeling, noch over het verzoek tot ontheffing een 
beslissingg was genomen, de afValbeheersbijdrage af te dragen. Folined eiste naleving van de 
algemeenn verbindend verklaarde overeenkomst. Aanvankelijk werd de vordering van Folined 
doorr de rechter afgewezen met het argument dat het weinig waarschijnlijk zou zijn dat de 
ministerr zou besluiten dat een te verlenen ontheffing niet zou kunnen ingaan op het moment 
waaropp de producent zonder ontheffing tot afdracht verplicht zou zijn.141 In feite zou deze 
uitspraakk erop neerkomen dat vanaf het moment van indiening van een verzoek tot ontheffing 
geenn verplichting tot afdracht van de afValbeheersbijdrage aanwezig zou zijn. In een latere 
uitspraakk van dezelfde rechtbank142 wordt deze stelling teruggedraaid. In deze uitspraak wordt 
gesteldd dat, zolang de betrokken producent niet beschikt over een ontheffing, hij de betrokken 
overeenkomstt zal moeten nakomen. 
Dee aanvankelijke uitspraak, waarbij min of meer wordt uitgegaan van een materiële 
terugwerkendee kracht van een verzoek tot ontheffing, zou immers tot een onhoudbare situatie 
leiden.. Het enkele verzoek om een ontheffing zou een voldoende reden zijn om onder de 
verplichtingg tot afdracht van de afValbeheersbijdrage uit te komen. Het betekent wel dat dege-
nee die zelfstandig een afValbeheersstructuur wil opzetten, tijdig een verzoek tot ontheffing 
moett indienen en, zolang hij niet beschikt over een ontheffing, mee zal moeten doen met de 
collectievee afValbeheersstructuur. 

Presidentt Rb. 's-Gravenhage 10 december 1997 (rolnr. 97/1481) (niet gepubliceerd). 
Rbb 's-Gravenhage 29 april 1998 (rolnr. 98/0479) (niet gepubliceerd). 
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Inmiddelss is gebleken dat de door Folined beheerde afValbeheersstructuur matig functioneert. 
Slechtss 30 % van de vrijkomende landbouwfolie wordt via deze structuur opgehaald. De rest 
vann de folies wordt door niet bij Folined aangesloten inzamelaars ingezameld en voor 
materiaalhergebruikk afgezet. De markt van de verwerking van landbouwfolies is blijkbaar 
zodanigg dat de inzameling en verwerking van deze folies aan de markt kan worden 
overgelaten.. Voor tuinbouwfolies blijkt het in de afgelopen jaren in het geheel niet te zijn 
geluktt om een inzamel- en verwerkingsstructuur op te zetten. Deze folies zijn vaak ernstig 
vervuildd en een tweetal mogelijke verwerkingsbedrijven zijn failliet gegaan. Desondanks is de 
verwachtingg dat de milieuhygiënische situatie, mede door het stortverbod voor land- en 
tuinbouwfolie143,, niet zal verslechteren.144 

Samengevatt kan worden geconcludeerd dat de structuur waarbij de afvalbeheersbijdrage 
alleenn betrekking had op de organisatie van Folined en degenen die zich van land- en 
tuinbouwfoliee ontdoen eveneens moeten betalen bij het zich ontdoen van deze folies, heeft 
geleidd tot een concurrerende inzamelstructuur die uiteindelijk zelfs de markt heeft 
overgenomen.. Daarnaast is de structuur voor tuinbouwfolie in feite nooit van de grond 
gekomen.. Dit was voor de staatssecretaris aanleiding om het besluit beheer land- en 
tuinbouwfoliee in te trekken, waardoor de producentenverantwoordelijkheid voor land- en 
tuinbouwfoliee is opgehouden te bestaan. 

6.10.33 Kunststof gevelelementen145 

Kunststoff  kozijnen maken in het afvalstadium onderdeel uit van bouw- en sloopafval. Deze 
kozijnenn werden veelal gestort of verbrand. Door het stortverbod voor deze afvalstoffen is het 
vanaff  1997 verboden bouw- en sloopafval te storten. Bij het verbranden van kunststof 
kozijnenn die PVC bevatten, moeten speciale (rookgasreinigings)voorzieningen getroffen 
wordenn en ontstaat daardoor een grote hoeveelheid gevaarlijk afval. Het hergebruiken van 
dezee kozijnen verdient daarom uit milieuhygiënisch oogpunt de voorkeur. De kosten daarvan 
liggenn echter aanzienlijk hoger dan het storten of verbranden, zodat een afValbeheersstructuur 
gerichtt op hergebruik alleen van de grond kan komen, wanneer het ketendeficit wordt 
gefinancierd. . 
Dee afvalbeheersbijdrage vormt het sluitstuk van een vrijwilli g inzamel- en verwerkings-
systeemm voor kunststof gevelelementen en kozijnprofielen. De Stichting Recycling Vereni-
gingg Kunststof Gevelelementen (SRVKG) biedt een landelijk dekkende infrastructuur aan 
voorr de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte kunststof gevelelementen. De 
SRVKGG sluit daartoe contracten met depothouders/sorteerders, transporteurs en verwerkers. 
Zijj  ontvangen recyclingpremies per hoeveelheid ingenomen of verwerkt materiaal. De 
ontdoenerss van uitgebouwde kunststof gevelelementen (aannemers, sloopbedrijven, e.d.) 
kunnenn de kozijnen aanbieden aan een door hen te kiezen bij de SRVKG aangesloten 
depothouder/sorteerder.. Deze depothouder rekent daarvoor een door hem vast te stellen 
acceptatietarief.. Om hergebruik te stimuleren ontvangt de depothouder een recyclingpremie 
vann ƒ45,- per ton ingenomen materiaal. Dit bedrag compenseert de extra kosten van scheiden, 
opslagg en bewerken. Vervolgens worden de ingenomen kozijnen getransporteerd naar een bij 
dee SRVKG aangesloten verwerker. Hierbij is sprake van een bijdrage in de transportkosten 

1433 Zie artikel 1, onder 14, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Stb. 1997,665). 
1444 Aldus de antwoorden op de vragen van Koopmans (CDA) Aanhangsel Handelingen II2002/03, nr. 1281. 
1455 Voor kunststofleidingsystemen functioneert sinds 1991 ook een vrijwillig e afValbeheersstructuur van de 
Verenigingg van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen (FKS). Na een aanmelding hiervan bij EZ in 1994 
voorr een ontheffing van het Besluit marktverdelingsregelingen is uiteindelijk pas bij Besluit van 23 juli 1999 
doorr de NMa voor vijfjaar een ontheffing van het verbod van artikel 6 Mw verleend (zaak nr. 12). Voor deze 
afValbeheersstructuurr is geen verzoek tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage ingediend. 
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vann ƒ165,- per ton. Ook bij de verwerking treedt een ketendeficit op, omdat de kosten van 
verwerkingg tot regranulaat hoger zijn dan de opbrengsten. De verwerker ontvangt daarom een 
recyclingpremiee van ƒ85,- per ton verwerkt materiaal. De recyclingpremies en de overige 
logistiekee kosten van de afValbeheersstructuur worden gefinancierd uit een fonds dat gevoed 
wordtt door een afvalbeheersbijdrage. Uit een enquête die de SRVKG in 1999 heeft 
uitgevoerd,1466 blijkt dat nog maar een beperkte hoeveelheid kunststof gevelelementen via de 
afValbeheersstructuurr is ingenomen. Dit hangt samen met de lange levensduur van dergelijke 
kozijnen. . 
Dee belangrijkste kenmerken van de afValbeheersstructuur vanuit mededingingsoogpunt zijn: 

-- Ontdoeners zijn vrij in de keuze van depothouder/sorteerder; 
-- Het ontbreken van markttoetredingsdrempels door wijze van contracteren van depot-

houders,, transporteurs en verwerkers; 
-- De afValbeheersstructuur bevat verschillende prikkels tot efficiënt werken, omdat de 

recyclingpremiess alleen de extra kosten dekken; 
-- De afvalbeheersbijdrage bedraagt slechts een zeer beperkt percentage (0,5 %) van de 

verkoopprijss van een kozijn, zodat voldoende restconcurrentie overblijft; 
-- Er zijn geen afspraken gemaakt over (uniforme) doorberekening van de afvalbeheers-

bijdragee in de prijs van nieuwe kunststof kozijnen. 

Dee afvalbeheersbijdrage bedraagt op dit moment 17 cent (€ 0,077) per kg in Nederland op de 
marktt gebracht hoofdprofiel c.q. ƒ5,- (€ 2,27) per in Nederland op de markt gebracht 
standaardkozijn. . 

Opp 30 augustus 1996 heeft de Stichting Recycling VKG (SRVKG) namens de Vereniging van 
Kunststoff  Gevelelementenfabrikanten een verzoek tot a.v.v. van afvalbeheersbijdrage voor 
kunststoff  gevelelementen bij de minister ingediend. Van de indiening van het verzoek is op 13 
septemberr 1996 mededeling gedaan (Ster. 1996, 177), waarop geen reacties zijn binnen-
gekomen.. De aanmelding van de overeenkomst bij de Commissie is in twee fases verlopen: 
opp 30 januari 1997 is de overeenkomst door de SRVKG aangemeld in het kader van artikel 81 
vann het EG-Verdrag. Hierop hebben zij op 2 mei 1997 een administratieve brief gekregen, 
inhoudendee dat de Commissie geen aanleiding had verdere stappen te ondernemen. Op 26 mei 
19977 is de overeenkomst eveneens aangemeld in het kader van artikel 87. Ook hierbij is de 
overeenkomstt op 1 augustus 1997 akkoord bevonden. Op beide aanmeldingen is derhalve op 
kortee termijn (binnen drie maanden) een reactie van de Commissie ontvangen. 
Opp 14 augustus 1997 is het besluit tot a.v.v. van de overeenkomst over de afvalbeheers-
bijdragee genomen.147 Het besluit heeft een looptijd van drie jaar. Op 31 maart 2000 heeft de 
SRVKGG een nieuw verzoek tot a.v.v. ingediend. Op dit verzoek is buitengewoon snel, 
namelijkk op 14 augustus 2000 een besluit tot a.v.v. genomen.148 Het besluit heeft dit keer de 
maximumlooptijdd van vijfjaar. 
Dee verlenging van de overeenkomst is (wederom) op 8 juni 2000 door de minister aan de 
Commissiee aangeboden in het kader van artikel 87 EG-Verdrag en op 16 juni 2000 door de 
SRVKGG aan de NMa in het kader van artikel 6 Mw. Na een uitvoerige analyse en een 
briefwisselingg - de vorige beoordeling was krap drie jaar eerder afgerond - komt de 
Commissiee op 28 februari 2001 tot de conclusie dat de a.v.v. geen staatsteun vormt. De NMa 
komtt op 22 oktober 2001, mede gebaseerd op de inmiddels door de Commissie gepubliceerde 
Richtsnoerenn inzake de toepasselijkheid van artikel 81 EG-Verdrag (zie verder hoofdstuk 8.3), 

Nieuwsbrieff  SRVKG, april 2000. 
Stcrtt 21 augustus 1997, nr. 159. 
Stort.. 17 augustus 2000, nr. 158. 
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tott de conclusie dat eveneens geen sprake is van een inbreuk van artikel 6 Mw. Als 
belangrijkstee argumenten worden genoemd (pt. 27) dat door de uniforme afvalbeheersbijdrage 
eenn recyclingmarkt voor kunststof kozijnen tot stand komt, die aanzienlijke milieu- en 
economischee voordelen heeft, en slechts sprake is van een zeer geringe mate van 
kostenharmonisatiee (minder dan 0,5 %) tussen de deelnemende partijen. 

6.10.44 Oud-papier  en karton 

Inn Nederland is van oudsher sprake van een grote mate van bereidheid bij de burgers om oud-
papierr en karton apart te houden en apart in te leveren. Naast een systeem van papierbakken, 
e.d.. bestaat er in veel gemeenten een fijnmazig netwerk van verenigingen en instellingen die 
ditt oud-papier en -karton, al dan niet met een bijdrage van de gemeente, inzamelen en 
aanbiedenn aan de oud-papierhandel. Na bewerking (sorteren, vuil verwijderen en balen 
maken)) wordt het oud-papier en -karton verhandeld o.a. aan de papier- en kartonindustrie, die 
ditt gebruiken als grondstof voor nieuw papier en karton. Op deze wijze wordt een hoog 
percentagepercentage hergebruik van oud-papier gerealiseerd. In de afgelopen tien jaar is de handel in 
oud-papierr en -karton steeds meer een wereldmarkt geworden, waarbij wereldmarktprijzen 
gelden.. Het komt geregeld voor dat deze prijzen zodanig zijn dat de kosten van inzameling en 
bewerkingg niet meer worden gecompenseerd door de opbrengsten. Hierdoor dreigen de 
inzamelingg en verdere verwerking te stagneren en komt de continuïteit van de inzameling en 
verderee verwerking in gevaar. De diverse partijen in de keten hebben veel belang bij deze 
continuïteit:: de gemeenten vanwege het beperken van de kosten van het verbranden van het 
papierr en de papier- en kartonindustrie vanwege de continuïteit van de aanvoer van de 
(secundaire)) grondstof. 
Opp 14 juni 1995 hebben de Minister van VROM, VNG en de diverse partijen in de keten van 
papierr de Intentieverklaring Inzamel- en Verwerkingssysteem Oud-Papier en -Karton 
getekend,, waarin zij zich verbonden een inzamel- en verwerkingssysteem voor oud-papier en 
karton,, afkomstig uit de Nederlandse huishoudens in het leven te roepen. De discussies over 
dee opzet en financiering van een dit systeem hebben enkele jaren geduurd. Uiteindelijk is 
hieroverr overeenstemming bereikt in het Papiervezelconvenant, dat een onderdeel uitmaakt 
vann toentertijd het Convenant Verpakkingen II en thans het Convenant Verpakkingen III. 14' 
Dee afvalbeheersstructuur voor oud-papier en -karton heeft twee doelstellingen: het bevorderen 
vann de continuïteit van de inzameling van het bij Nederlandse huishoudens en het waarborgen 
vann de continuïteit van de verwerking, waardoor het storten of verbranden van oud-papier of-
kartonn in tijden van een ketendeficit wordt voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de 
afvalbeheersstructuurr vormt de afvalbeheersbijdrage, die ertoe strekt om de kosten van een 
eventueell  optredend ketendeficit te financieren. 
Dee afvalbeheersstructuur ziet er in grote lijnen als volgt uit. Gemeenten kunnen het door hen 
ingezameldee oud-papier en -karton te allen tijde afleveren bij een door de Stichting Papier 
Recyclingg Nederland (PRN) gecontacteerde oud-papier handelaar. Om voor een contract in 
aanmerkingg te komen, dient de handelaar door een onafhankelijke instantie te worden 
gecertificeerd.. De bij de Stichting PRN aangesloten papier- en kartonindustrie garandeert de 
afnamee van al het door deze oud-papierhandelaren ingezamelde oud-papier en -karton. Hierbij 
wordtt onderscheid gemaakt tussen tijden van schaarste150 en tijden van overschot. In tijden 

1499 Stcrt. 1997, 242 resp. Stcrt. 2002, 241. Dit convenant vormt een uitvoering van artikel 2 van de Regeling 
verpakkingg en verpakkingsafval (Stcrt. 1997,125). Deze regeling is op 1 augustus 1997 in werking getreden. 
1S°° Op p. 17 van de systeembeschrijving inzamel en verwerkingssysteem papier en karton (onderdeel van verzoek 
a.v.v.)) wordt schaarste omschreven als de situatie die ontstaat, wanneer de voorraden oud-papier en karton bij de 
oud-papierindustriee en de oud-papier verwerkende industrie gezamenlijk, kleiner zijn dan 10 dagen verbruiks-
equivalenten. . 
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vann schaarste geldt een beperkte aanbiedingsplicht aan de papierindustrie voor de oud-
papierhandel.. Dit wordt noodzakelijk geacht om de continuïteit van de verwerkingscapaciteit 
tee garanderen. In tijden van overschotten is de Stichting PRN verantwoordelijk voor de 
afname,, opslag, beheer en verwijdering van de overschotten. Een ketendeficit zal zich alleen 
inn overschotsituaties kunnen voordoen. Voor de financiering van dit ketendeficit is voorzien 
inn een verwijderingsfonds, dat beheerd wordt door de Stichting Verwijderingsfonds. De 
gemeentenn kunnen, wanneer de marktwaarde van het ingezamelde oud-papier lager is dan een 
doorr de Stichting PRN vastgestelde 'standaard verwerkingsprijs' voor de oud-papier 
handelaarr de betalingen tot dat bedrag declareren bij het fonds. De oud-papierhandelaren 
kunnenn pas een beroep doen op het fonds, wanneer er sprake is van een aanhoudend 
ketendeficit,, dat wil zeggen wanneer de niet-kostendekkende prijzen langer dan een maand 
aanhouden.. Dit betekent dat de oud-papier handelaren een korter durend deficit voor eigen 
rekeningg moeten nemen. Wanneer het deficit echter langer dan een maand aanhoudt, krijgen 
zijj  ook de eerste maand vergoed. Er is derhalve sprake van een beperkt eigen risico voor de 
oud-papierr handel. 

Alleenn wanneer sprake is van een structureel ketendeficit zal het nodig zijn het fonds te 
voedenn via een afvalbeheersbijdrage. Bij de afvalbeheersbijdrage vallen twee zaken op, 
namelijkk de bepaling van de hoogte en het aangrijpingspunt van de afvalbeheersbijdrage. 
Inn de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage is, anders dan in de overige gevallen, geen 
sprakee van een vast bedrag per eenheid product, maar van een formule, waarbij weer 
onderscheidd wordt gemaakt tussen een generieke (60 %) en een specifieke (40%) 
afvalbeheersbijdrage.. In de toelichting bij de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen was 
dezee mogelijkheid al aangegeven. De formule bestaat uit een berekening, bestaande uit de 
ingezameldee hoeveelheid oud papier, waarvoor een afValbeheersvergoeding is betaald, 
vermenigvuldigdd door de standaardkostprijs, gedeeld door het totale papier- en kartongebruik 
inn Nederland respectievelijk de hoeveelheid papier en karton die grotendeels via de 
huishoudenss in die periode in het afval belandt. De hoogte van de afvalbeheersbijdrage wordt 
bijj  besluit van de Stichting Verwijderingsfonds bepaald. 
Tenn aanzien van het aangrijpingspunt van de afdracht had het voor de hand gelegen dat dit bij 
dee papier- en kartonindustrie had gelegen. Dit is echter niet gebeurd. In de overeenkomst is 
bepaaldd dat de afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen door de eerste ontvanger/gebruiker. 
Genoemdd worden onder andere de papiergroothandel, fabrikanten van hygiënische papier-
productenn en van kantoor- en schoolartikelen. In de toelichting bij de overeenkomst worden 
hiervoorr drie redenen genoemd. De buitenlandse producenten bleken niet zonder meer bereid 
vrijwilli gg mee te werken aan een vrijwilli g systeem. Er vindt relatief veel import van nieuw 
papierr en karton plaats en ten slotte kan de afvalbeheersbijdrage een belangrijk margenadeel 
betekenen.. Gesteld zou kunnen worden dat de a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage er juist op 
gerichtt is om deze problemen te ondervangen. Naar mijn mening zijn er echter, zeker wanneer 
dee betrokken partijen hiermee instemmen, geen principiële bezwaren tegen om vanwege een 
goedee uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid de inning van de afvalbeheersbijdrage een trede 
lagerr in de keten te leggen. 

Inn deze summiere omschrijving van de afvalbeheersstructuur valt een aantal zaken op. De 
papier-- en kartonindustrie weet zich in qua aanbod goede tijden (d.w.z. in overschotsituaties, 
waarbijj  een eventueel ketendeficit wordt aangevuld via een afvalbeheersbijdrage) en in 
slechtee tijden (d.w.z. een schaarstesituatie, waarbij een tijdelijke aanbiedingsplicht voor de 
oud-papierhandell  geldt) verzekerd van de aanvoer van haar grondstoffen. Wanneer er sprake 
iss van een afvalbeheersbijdrage, komt deze niet te liggen bij de papier- en kartonindustrie zelf, 
maarr bij de eerste ontvanger/gebruiker. In de overeenkomst is voorts niet aangegeven op 
welkee wijze het besluit tot het instellen van een afvalbeheersbijdrage wordt bekendgemaakt. 
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Aangenomenn mag worden dat dit via de in de branche geëigende kanalen zal worden kenbaar 
gemaakt.. Verder is er sprake van een tamelijk ingewikkelde en via verschillende stichtingen 
verlopendee vergoedingstructuur. Het is de vraag of deze structuur niet eenvoudiger had 
kunnenn worden opgezet. 

Opp 12 december 1997 is, onder intrekking van een eerder verzoek d.d. 17 juli 1997, het 
verzoekk tot a.v.v. van de hiervoor beschreven overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage met 
eenn looptijd van vijfjaar ingediend. Van de indiening van dit verzoek is op 23 januari 1998 
mededelingg in de Staatscourant (Stcrt. 1998, nr. 15) gedaan, waarop geen reacties zijn ont-
vangen.. De Stichting PRN heeft de overeenkomst op 6 maart 1998 aangemeld bij de Com-
missiee met het verzoek om een negatieve verklaring op grond van artikel 81. Hierop hebben 
zijj  geen reactie gekregen. De overeenkomst is in dit geval niet aangemeld in het kader van 
artikell  87 van het Verdrag. In de verwachting dat de Commissie wel een negatieve verklaring 
zouu afgeven, heeft de minister de overeenkomst op 27 maart 1998 (Stcrt. 1998, 62) voor de 
eerstee keer algemeen verbindend verklaard. Deze haast was mede ingegeven door het feit dat 
dee minister zich op grond van artikel 24 van het Papiervezelconvenant had verplicht om de 
a.v.v.. van de overeenkomst vóór 1 april 1998 te doen plaatsvinden. De looptijd van het besluit 
tott a.v.v. is hierbij gelijkgetrokken met de looptijd van het Convenant Verpakkingen II, 
namelijkk tot en met 31 december 2001. In die periode is de overeenkomst over de 
afvalbeheersbijdragee één keer gedurende een korte periode toegepast. Onlangs is 
aangekondigd1511 dat PRN in het eerste kwartaal van 2004 weer een bijdrage zal heffen van 0,3 
eurocentt per kilo. 

Dee Stichting PRN heeft de afvalbeheersstructuur op 6 maart 1998 eveneens aangemeld bij de 
NMaa (zaaknr. 139). Op 30 september 1998 heeft de NMa beslist dat de tijdelijke vrijstelling 
vann artikel 16 Mw van toepassing is op het PRN-systeem. De mededingingsrechtelijke 
toetsingg door het ministerie van EZ had reeds in het kader van het besluit tot a.v.v. 
plaatsgevonden. . 
Dee belangrijkste kenmerken van de afvalbeheersstructuur vanuit mededingingsoogpunt zijn: 

-- Gemeenten en oud-papierhandelaren zijn vrij om zich aan te sluiten bij de door de 
Stichtingg PRN opgezette afvalbeheersstructuur; 

-- Afgezien van certificering van de oud-papierhandel zitten er geen specifieke markt-
toetredingsdrempelss in de structuur; 

-- Het fonds wordt alleen operationeel in tijden van een min of meer objectief vastgesteld 
structureell  ketendeficit; uit het fonds wordt alleen dit deficit vergoed; 

-- Er zijn geen afspraken gemaakt over de doorberekening van de afvalbeheersbijdrage in 
dee prijs van het product. 

Inn een tweetal gevallen is ontheffing van het besluit tot a.v.v. verleend, in één geval is een 
dergelijkk verzoek afgewezen (Stcrt. 1998, 220). In het eerste geval (Royal Sens) betreft het 
eenn producent van natsterke etiketten voor retourverpakkingen, waarvoor hij een eigen 
afvalbeheersstructuurr heeft opgezet; een soortgelijk verzoek voor andere etiketten wordt 
afgewezenn (Stcrt. 1998, 185). Aan de ontheffing wordt alleen het voorschrift verbonden om 
dee minister onverwijld te informeren, wanneer de inname van genoemde etiketten stagneert. 
InIn het tweede geval betreft het de producent van bankbiljetten, waardepapieren (cheques, 
aandelen,, obligaties, paspoorten en andere legitimatiebewijzen) en postzegels (Joh. Enschedé 
B.V.. te Haarlem). Hij krijgt ontheffing voor de eerste twee genoemde categorieën van 
productenproducten en voor het productieafval van alle drie genoemde categorieën van producten, 

1511 Persbericht VROM d.d. 18 november 2003. 
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omdatt hij daarvoor een eigen arvalbeheersstructuur heeft opgezet (Stcrt.1999, 177). Over het 
feitt dat de teruggenomen producten worden verbrand met energieterugwinning in plaats van 
alss materiaal worden hergebruikt (laat staan als product worden hergebruikt!), stapt de 
ministerr in dit geval volkomen terecht heen.152 

Opp 3 januari 2000 is een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en de a.v.v. ingediend. 
Vann de indiening van dit verzoek is op 8 februari 2000 (Stcrt. 2000, 27) mededeling gedaan. 
Mett deze wijziging wordt een aantal tekortkomingen in de overeenkomst hersteld. De 
belangrijkstee wijziging heeft betrekking op een uitbreiding van categorieën van kosten die via 
dee afvalbeheersbijdrage gefinancierd kunnen worden, namelijk de transportkosten en de 
onderzoeks-- en organisatorische kosten. Daarnaast vindt een verduidelijking van de afdracht-
plichtigenn plaats en wordt de bepaling over informatieverstrekking uitgebreid. In dit nieuwe 
artikell  8 wordt in het vierde lid een nieuw element ingevoerd, namelijk de verplichting voor 
dee eerste ontvanger om, wanneer hij zijn verplichting tot het insturen van informatie (i.e. 
monitoringformulieren)) niet nakomt, een door de Stichting Verwijderingsfonds vast te stellen 
boetee te betalen. Dit is de eerste keer dat in een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage 
(artikell  8, vierde lid) een boetebeding is opgenomen. 
Eenn juridisch interessante vraag is of in dit geval wel een wijziging van de overeenkomst in 
proceduree gebracht kan worden of dat het verzoek een geheel nieuwe overeenkomst zou 
moetenn omvatten. Zoals ik in paragraaf 6.7 heb opgemerkt, is dit afhankelijk van de materiële 
betekeniss van de wijziging. Uit het voorgaande blijkt dat de wijziging op een aantal punten 
belangrijkee wijzigingen met zich brengt. De betrokkenen hadden er daarom naar mijn mening 
goedd aan gedaan een geheel nieuwe overeenkomst in procedure te brengen. Uit het feit dat de 
ministerr het verzoek in procedure heeft gebracht, blijkt in ieder geval dat hij van mening is dat 
hett verzoek niet om die reden niet-ontvankelijk zou moeten zijn. 
Hett voornemen tot a.v.v. is op 31 juli 2000 in het kader van artikel 87 EG-Verdrag aangemeld 
bijj  de Commissie. Op 20 juni 2001 heeft de Commissie te kennen gegeven dat geen sprake is 
vann staatssteun.153 De a.v.v. van de gewijzigde overeenkomst papier en karton 2000 heeft op 
122 juli 2001,54 plaatsgevonden met een looptijd tot 1 januari 2002. 
Opp 2 mei 2002 - in feite dus na het verlopen van voorgaande besluiten tot a.v.v. - heeft de 
Stichtingg PRN een nieuw verzoek tot a.v.v. van de overeenkomst inzake de afvalbeheers-
bijdragee voor papier en karton 2002 ingediend. Inhoudelijk is deze overeenkomst vrijwel 
gelijkk aan de voorgaande overeenkomsten. Op één - uit mededingingsrechtelijk oogpunt zeer 
gevoeligg - punt wijkt deze overeenkomst wel af. In artikel 4, zevende lid, van de overeen-
komstt is namelijk expliciet bepaald dat de eerste ontvanger verplicht is de door hem verschul-
digdee afvalbeheersbijdrage aan zijn afnemer (binnen de productiekolom) in rekening te 
brengenn onder aparte vermelding op de factuur. Deze externalisering van de afvalbeheersbij-
dragee speelt een belangrijke rol bij de mededingingsrechtelijke toetsing van de overeenkomst. 
Voorr het overige vindt na de gebruikelijke voorpublicatie op 23 mei 2002, waarop geen 
reactiess binnenkwamen, op 20 augustus 2002 de a.v.v. van de overeenkomst plaats. 55 Het 
besluitt heeft dit keer een looptijd tot 1 januari 2007. Uit de overwegingen bij het besluit blijkt 
niett of het voornemen tot a.v.v. nogmaals in het kader van artikel 87 EG-Verdrag aan de 
Commissie.. Wel is de overeenkomst op 17 mei 2002 door PRN met een verzoek om 
ontheffingg op grond van artikel 17 Mw voorgelegd aan de NMa. 

Opp 5 september 2003 is een nieuw verzoek tot ontheffing ingediend: Stcrt. 2003, nr. 212, p. 10. 
Dezee beslissing d.d. 20 juni 2001 is pas 16 maart 2002 gepubliceerd: PbEG C-67/34. 
Stcrt.. 2001,143. 
Stcrt.. 2002,171. 
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Opp 23 december 2003 heeft de NMa een positieve beslissing op dit verzoek genomen.156 

Hierbijj  is met name het oordeel van de NMa over de externalisering van de afvalbeheers-
bijdragee van belang. In het verleden had de NMa, zoals we zullen zien bij batterijen en wit- en 
bruingoedd (par. 10.6 en 10.7 van dit hoofdstuk), principiële bezwaren tegen een externa-
lisering.. In dit geval acht de NMa een externalisering te billijken, indien de verzoekers 
voldoendee aannemelijk maken dat deze wijze van financieren 'een onmisbare schakel' (pt. 72) 
vormtt in de afvalbeheersstructuur. Dit wordt in het onderhavige geval inderdaad aannemelijk 
geacht.. De eerste ontvangers, in casu de producenten en importeurs van verpakkingen, zijn op 
grondd van de Regeling verpakking en verpakkingsafval alleen verplicht de door hen op de 
marktt gebrachte verpakkingen terug te nemen en niet al het oudpapier en karton. Zonder een 
afspraakk over de doorberekening zouden zij niet meedoen aan het verwijderingsstelsel. In dat 
gevall  zou het niet mogelijk zijn de voordelen die de gebruikers ten goede komen, te behalen 
(pt.. 80-81). In deze zaak lijk t de NMa over het principiële standpunt van de externalisering te 
zijnn heengestapt en zelfs een dergelijke zware concurrentiebeperking onder bepaalde 
omstandighedenn te kunnen billijken. 

6.10.55 Vlakglas 

Opp 14 mei 2001 heeft de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) een verzoek tot 
a.v.v.. van een afvalbeheersbijdrage ingediend. Deze afvalbeheersbijdrage dient voor de 
financieringg van een afvalbeheersstructuur voor vlakglas. De afvalbeheersbijdrage, die op een 
aantall  soorten vlakglas (blank float, draadglas, figuurglas, gelaagd glas, gekleurd enkel glas, 
isolatieglas,, tuinbouwglas en verzilverd glas) zal worden geheven, bedraagt € 0,50 (excl. 
BTW)) per vierkante meter. Voor de overige soorten vlakglas zal geen bijdrage gelden. Het 
verzoekk is op 30 mei 2001 ter inzage gelegd, waarop geen reacties zijn binnengekomen. Het 
besluitt tot a.v.v. van de overeenkomst is op 20 december 2001 genomen.157 De overeenkomst 
heeftt een looptijd tot 1 september 2004. De overeenkomst is in het kader van artikel 87 EG-
Verdragg aangemeld bij de Commissie, maar deze aanmelding is eind 2002 ingetrokken. Bij 
brieff  van 20 januari 2003 heeft de Commissie, onder verwijzing naar de uitspraken in de 
gelijksoortigee zaken over kunststof gevelelementen, autowrakken en oud-papier, aangegeven 
hett dossier te sluiten. 
Dee afvalbeheersstructuur die vanaf 1 januari 2003 operationeel is, heeft (voorlopig) alleen 
betrekkingg op vlakglasstromen die vrijkomen als productieafval, afval bij veredelaars en 
groothandelarenn van vlakglas en vlakglasstromen die vrijkomen bri renovatie. Dit glas wordt 
bijj  een groot aantal inzamelpunten (250) ingezameld en verwerkt. 
Maandelijkss moeten de producenten en importeurs de hoogte van de afzet op de Nederlandse 
marktt meedelen aan een (onafhankelijke) registeraccountant, die op basis hiervan een reke-
ningg stuurt. Indien de producent of importeur hierbij in gebreke blijft , is, evenals de overeen-
komstt inzake oud-papier en karton, voorzien in de mogelijkheid van een boete. 

1566 Besluit van de dgNMa d.d. 23 december 2003 in de zaak Stichting Papier Recycling Nederland (nr. 3007) 
1577 Stort. 2002, 3. 
1588 Zie ook de antwoorden op de kamervragen van Van Heteren (PvdA), Aanhangsel Handelingen II 2002/03, nr. 
623. . 
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6.10.66 Batterijen 

Bijj  de aanpak van batterijen is - evenals het hierna te bespreken geval van wit- en bruingoed -
geenn sprake van een formeel besluit tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage in de zin van 
artikell  15.36 Wm, maar is wel gebruik gemaakt van het begrip '(afval)beheersbijdrage\ De 
afvalbeheersstructuurr voor batterijen is verregaand vergelijkbaar met die van de hiervoor 
behandeldee afvalstromen. In de sfeer van de mededinging, met name de doorberekening van 
dee afvalbeheersbijdrage in de prijs van het product, hebben zich hierbij discussies voorgedaan 
diee ook van belang zijn voor de hiervoor behandelde afvalstromen. 

Opp grond van het Besluit beheer batterijen159 (Stb. 1995, 45) zijn producenten en importeurs 
vann batterijen (tot 1 kg.)16° wettelijk verplicht de door hen op de markt gebrachte batterijen in 
tee nemen en te verwerken.161 Een producent of importeur moet aan de minister mededelen op 
welkee wijze hij aan deze verplichtingen zal voldoen. Deze mededeling moet door de minister 
wordenn goedgekeurd. Producenten en importeurs kunnen besluiten een dergelijke mededeling 
individueell  of gezamenlijk te doen. Een groot aantal producenten en importeurs heeft besloten 
gezamenlijkk een mededeling te doen en heeft daartoe de Stichting Batterijen (Stibat) 
opgericht.. In de loop der jaren hebben vrijwel alle producenten en importeurs zich bij de 
Stibatt aangesloten. De aansluiting bij de Stibat vindt plaats door het ondertekenen van 
'Verklaringg van Toetreding tot het Sübat-plan'. Hierbij verplichten zij zich tot het overleggen 
vann omzetgegevens aan een door de Stibat gecontracteerde onafhankelijke accountant en tot 
hethet afdragen van een (afvalbeheersbijdrage. Tevens waren de producenten en importeurs van 
lossee batterijen verplicht om de (afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan de eerstvolgende 
schakell  in de keten en deze expliciet op de factuur naar zijn klant te vermelden. De Stibat 
achttee een dergelijke verplichting noodzakelijk voor een goede controle en om concurrentie-
vervalsingg te voorkomen. 
Dee afvalbeheersstructuur zit kort gezegd aldus in elkaar. Binnen de gemeenten worden de 
gebruiktee batterijen via het kca-circuit ingezameld en opgeslagen bij de gemeentelijke kca-
depots.. Vanaf deze depots worden de batterijen ingezameld door inzamelaars die hiertoe door 
dee Stibat zijn gecontracteerd. Vervolgens worden de batterijen gesorteerd op type en 
samenstellingg en verwerkt in binnen- en buitenland. De financiering van de kosten vindt 
plaatss via een afvalbeheersbijdrage op nieuwe batterijen. Deze afvalbeheersbijdrage is 
gedifferentieerdd naar type en soort batterij, op dit moment variërend van € 0,003- € 0,4. In de 
loopp der jaren is de afvalbeheersbijdrage in belangrijke mate (30-50%) verlaagd en bedraagt 2 
-- 4,5% van de nieuwprijs van een batterij. 
Dee Stibat heeft in mei 1995 een gezamenlijke mededeling in de zin van het Besluit beheer 
batterijenn gedaan, die uiteindelijk in februari 1996 voor driejaar (gerekend vanaf 21 augustus 
1995)) is goedgekeurd (Stcrt. 1995, 164). Als voorwaarde bij de goedkeuring was opgenomen 
datt de Stibat het plan, met name in verband met de doorberekening van de afvalbeheers-
bijdragee en vermelding daarvan op de factuur, zou aanmelden bij de Minister van Econo-
mischee Zaken met het verzoek om een verklaring over de toepasselijkheid van het Besluit 

" 99 Stb. 1995,45; met het Besluit van 9 april 2002 (Stb. 2002,189) is de naam gewijzigd in Besluit beheer 
batterijen. . 
1600 Het besluit heeft niet alleen betrekking op losse batterijen, maar ook op consumentenapparaten waarin zich 
eenn of meer batterijen bevinden. 
1611 Op grond van artikel 6 van het besluit waren zij verplicht om in 1996 ten minste 80% en in 1998 ten minste 
90%% batterijen in te zamelen. Deze percentages zijn niet gerealiseerd en het voornemen bestaat het besluit 
hieromtrentt aan te passen. In de tussentijd is de Stibat ontheffing verleend van deze bepaling van het besluit. Uit 
hett jaarverslag 2002 blijkt dat gestreefd wordt in 2008 een inzamelpercentage van 80% te realiseren. 
1622 Uit het Jaarverslag 2002 blijkt dat 655 bedrijven bij de Stibat zijn aangesloten. Zij hebben gezamenlijk ruim 
2233 miljoen batterijen in Nederland op de markt gebracht. 
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horizontalee prijsbinding resp. een verzoek om ontheffing van dit besluit. Deze aanmelding 
vondd in mei 1996 plaats. Tevens vond in het kader van artikel 81 EG-verdrag aanmelding van 
dee overeenkomst bij de Commissie plaats. Op 8 augustus 1996 ontving de Stibat van de 
Commissiee een negatieve verklaring, inhoudende dat er voor de Commissie geen redenen 
bestaann om met betrekkingg tot de aangemelde overeenkomst verdere stappen te ondernemen. 
Dee Minister van EZ heeft per 1 januari 1998 (de inwerkingtreding van de nieuwe 
Mededingingswet)) de verdere behandeling van het ontheffingsverzoek overgedragen aan de 
NMa.. De NMa heeft op 18 december 1998 een besluit over het verzoek om ontheffing 
genomenn (zaak-nummer 51). Deze zaak is interessant, omdat dit de eerste keer is dat de NMa 
eenn uitspraak doet over een afValbeheersstructuur voor afvalstoffen en met name over het 
doorberekenenn en het expliciet vermelden van de afvalbeheersbijdrage op de factuur. 
Naa een uitgebreide beschrijving van het Stibat-plan en een toetsing van het plan aan de 
onthefflngscriteriaa van artikel 17 Mw komt de NMa tot de conclusie dat het via afvalbe-
heersbijdragenn gefinancierde collectieve inzamel- en verwijderingssysteem milieuvoordelen 
oplevert,, waardoor ten algemene het plan als positief moet worden beoordeeld. Op basis 
hiervann wordt voor dit deel van de afValbeheersstructuur ontheffing verleend van het verbod 
inn artikel 6 Mw. Deze ontheffing loopt tot de datum waarop de goedkeuring van de Minister 
vann VROM op grond van het Besluit beheer batterijen afloopt, doch uiterlijk op 1 januari 
2003.. Inmiddels was immers de looptijd van het eerste Stibat-plan op 20 augustus 1998 
afgelopenn en was nog geen beslissing genomen over het op 6 mei 1998 ingediende Stibat-plan 
II .. Op 17 december 1999 (Stcrt. 1999, 247) is het Stibat-plan II tot 1 januari 2003 
goedgekeurd.. Bij besluit van 30 september 2002 is het Stibat-plan III goedgekeurd tot 1 
januarii  2008. 
Dee 'steen des aanstoots' voor de NMa vormde de passage in het plan over het doorberekenen 
vann de afvalbeheersbijdrage en het expliciet vermelden van de afvalbeheersbijdrage in de 
eerstee schakel van de keten. 
Dee Stibat voert voor het handhaven van deze bepaling de volgende argumenten aan: 

-- Het bewerkstelligen van transparantie van het systeem; 
-- Het is onmisbaar in verband met de controle op de deelnemers; 
-- Het voorkomen van 'margevervetting';163 

Hett schakelt de mededinging niet voor een wezenlijk deel uit. 

Tevenss heeft de Stibat in deze zaak een beroep gedaan op artikel 16 Mw. In dit artikel is 
bepaaldd dat artikel 6, eerste lid, niet geldt voor overeenkomsten, besluiten e.d. die ingevolge 
eenn andere wet zijn onderworpen aan goedkeuring of door een bestuursorgaan onverbindend 
verklaard,, verboden of vernietigd kunnen worden, dan wel op grond van enige wettelijke 
verplichtingverplichting tot stand zijn gekomen. Blijkens de parlementaire behandeling van de Mw is deze 
vrijstellingg bedoeld om te voorkomen dat zich als gevolg van raakvlakken en overlappingen 
vann de Mw met andere wetten collisie van bevoegdheden zal voordoen. Naar de mening van 
Stibatt betreft de goedkeuring van het Stibat-plan door de Minister van VROM een dergelijke 
situatie.. Tevens wijzen zij erop dat de overeenkomst vanwege het Besluit beheer batterijen tot 
standd is gekomen. Zowel in het besluit tot ontheffing als in de beslissing op het bezwaarschrift 
wordtt deze interpretatie afgewezen. In een ten overvloede punt (pt. 55) van de beslissing op 

1633 Onder margevervetting wordt het volgende verstaan: iedere schakel in de keten berekent een bepaald 
winstpercentagee op de prijs van een product Wanneer de afvalbeheersbijdrage een integraal onderdeel van de 
prijss van het product vormt, wordt de bijdrage evenredig verhoogd, waardoor de consument verhoudingsgewijs 
tee veel betaalt voor het beheer van het product in de afvalfase. 

190 0 



Algemeenn verbindend verklaren van afValbeheersbijdragen 

hethet bezwaarschrift geeft de NMa een nadere interpretatie van artikel 16, die in het verlengde 
ligtt van de parlementaire behandeling: 

'Dee ratio van de uitzondering van artikel 16 van de Mededingingswet is dat bij bestaande wetten die 
voorzienn in formeel toezicht op overeenkomsten tussen ondernemingen en besluiten van ondernemings-
verenigingenn als in artikel 6 van de Mededingingswet bedoeld, doorgaans geen sprake is geweest van 
eenn uitdrukkelijke afweging van de relatie van het desbetreffende instrument tot het mededingings-
aspect' ' 

Dee vraag is derhalve of bij de besluitvorming over de goedkeuring van het Stibat-plan 
expliciett aandacht is besteed aan de relatie tussen de milieu- en de mededingingsaspecten. 
Naarr de mening van de NMa is dit gebeurd en heeft dit geresulteerd in het aan de goedkeuring 
opnemenn van een aparte voorwaarde omtrent aanmelding en ontheffing in het kader van de 
Mw.. Stibat heeft vervolgens een beroep gedaan op de 'rule of reason' bij de toepassing van 
artikell  6. In deze redenering zou vanwege de goedkeuring van het plan door de overheid in het 
belangg van de beschermingg van het milieu een zekere inbreuk op de mededingingswetgeving 
gerechtvaardigdd kunnen worden. Ook deze redenering wordt door de NMa ongegrond 
verklaardd (pt. 56). 
Hett meest zuur voor Stibat is wel hetgeen de NMa opmerkt over de status van de 'comfort 
letter'' van de Commissie. In pt. 60 van het besluit op de ontheffing wordt geconcludeerd dat 
uitt het feit dat de Commissie heeft geoordeeld dat een bepaalde praktijk niet valt onder het 
verbodd van artikel 81, waarvan de werkingssfeer is beperkt tot kartels die de handel tussen de 
lidstatenn ongunstig kunnen beïnvloeden, er geenszins aan in de weg staat dat deze praktijk 
doorr de nationale autoriteiten wordt bezien vanuit het oogpunt van beperkende gevolgen die 
zijj  in het nationale kader kan veroorzaken. 

Dee NMa is van de noodzaak van deze bepaling niet overtuigd. Zij beschouwt de bepaling als 
mededingingsbeperkendd en disproportioneel. De aanvraag om onmeffing wordt dan ook ten 
aanzienn van dit onderdeel afgewezen. Tegen dit besluit heeft de Stibat een bezwaarschrift 
ingediend.. Dit bezwaar is op 31 mei 1999 door de NMa ongegrond verklaard. Hiertegen is de 
Stibatt wederom in beroep gegaan bij de rechtbank in Rotterdam. Na verloop van tijd is dit 
beroepp ingetrokken en heeft de Stibat haar plan in die zin aangepast dat de passages over de 
doorberekeningg van de bijdrage uit het plan zijn verwijderd. Dit vormt voor de NMa dan ook 
dee belangrijkste reden om positief te beslissen op het op 27 augustus 2002 ingediende verzoek 
vann de Stibat tot verlenging van de ontheffing op grond van artikel 22 Mw.1 

6.10.77 Wit-en bruingoed 

Inn het geval van wit- en bruingoed is een ieder van ons de laatste jaren bij aanschaf van een 
elektrischh of elektronisch apparaat geconfronteerd met de opmerking dat boven op de prijs 
vann het apparaat een afvalbeheersbijdrage betaald moest worden voor de recycling van de 
producten.. Bovendien werd nogal eens opgemerkt dat deze bijdrage wettelijk verplicht is. 
Tochh is er in dit geval, evenals bij batterijen, geen sprake van een formeel besluit tot a.v.v. 

1644 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 6, p. 96. 
1655 Besluit dgNMa van 26 november 2002, zaak 3142: Verlenging ontheffing Stibat. 
1666 In advertenties van vele bedrijven kwam begin 1999 de volgende, enigszins misleidende, tekst voor: 
Milieuheffingg per 1 januari 1999. Als gevolg van het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' van VROM zijn 
wijj  wettelijk verplicht op een aantal producten een zgn. 'verwijderingsbijdrage' te heffen. (De in onze 
advertentiee vermelde prijzen zijn exclusief deze bijdrage). 
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vann een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage. Waarop is deze verplichting dan 
gebaseerd? ? 

Opp grond van het Besluit beheer wit- en bruingoed167 zijn producenten en importeurs van wit-
enn bruingoed verplicht deze producten na gebruik in te nemen en verder te verwerken. De 
structuurr van het besluit is te vergelijken met het Besluit beheer batterijen. De werkingssfeer 
vann het besluit is nader uitgewerkt in een ministeriële regeling.168 Het besluit is gefaseerd in 
werkingg getreden: per 1 januari 1999 voor het zgn. grote wit- en kleingoed (koel- en vries-
apparatuur,, gasfomuizen, wasmachines, t.v's, computers, e.d.) en per 1 januari 2000 voor het 
zgn.. kleine wit- en bruingoed (geluidsapparatuur, boor- en keukenmachines, e.d.). 
Dee afvalbeheersstructuur zit aldus in elkaar. De burger die een nieuw apparaat koopt, kan zich 
opp twee manieren van zijn oude, soortgelijke apparaat ontdoen: hij kan het zonder kosten 
teruggevenn aan de leverancier bij levering van het nieuwe apparaat (oud-voor-nieuw) of hij 
kann het afgeven bij de gemeente. Op grond van artikel 6 van het besluit zijn de gemeenten 
verplichtt zorg te dragen voor een afzonderlijke inzameling van wit- en bruingoed bij 
particulieree huishoudens en voor het beschikbaar stellen van een plaats waar een leverancier 
hett door hem ingenomen wit- en bruingoed kan achterlaten. De producenten en importeurs 
zijnn vervolgens verplicht de door de leverancier en gemeente ingezamelde apparaten in te 
nemenn en verder nuttig toe te passen of te verwijderen. Zij moeten, al dan niet gezamenlijk, 
aann de minister mededelen op welke wijze zij hieraan inhoud geven. Deze mededeling moet 
doorr de minister worden goedgekeurd. 
Namenss een groot aantal producenten en importeurs heeft de Stichting Verwerking Elektri-
schee Huishoudelijke Apparaten (Stichting Witgoed) en de Stichting Verwerking Elektronische 
Apparatenn (Stichting Bruingoed) op 31 augustus 1998 een collectieve mededeling ingediend 
voorr de periode 1 januari 1999 tot 1 januari 2002.169 Na het doorlopen van de procedure van 
afdelingg 3.5 van de Awb is deze mededeling op 23 december 1998 (Stcrt. 1998, 246) goed-
gekeurd.. De uitvoering van de mededeling ligt bij een uitvoeringsorganisatie die een onder-
deell  is van de Nederlandse vereniging Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP). Mede 
inn verband met de totstandkoming van Europese regelgeving en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingenn van het Besluit beheer wit- en bruingoed is het goedkeuringsbesluit op 21 
decemberr 2001 ambtshalve verlengd tot 31 december 2003.17° Naast de Stichting Witgoed en 
dee Stichting Bruingoed heeft een aantal stichtingen namens een aantal producenten en 
importeurss een collectieve mededeling gedaan. Zij hebben de uitvoering van deze mede-
delingenn in handen van de NVMP gelegd. Tenslotte hebben de producenten en importeurs op 
hethet terrein van ICT individuele mededelingen gedaan. In het onderstaande zal met name aan 
dee collectieve structuren aandacht worden besteed. 

Eenn belangrijk onderdeel van de collectieve mededelingen van de stichtingen heeft betrekking 
opp de financiering. Bij de afvalbeheersstructuren is, zoals te verwachten is, sprake van een 
ketendeficit.. Dit hangt samen met het feit dat deze structuren ook betrekking hebben op de 

1677 Stb. 1998, 238; gewijzigd Stb. 2000, 377. Met het Besluit van 9 april 2002 (Stb. 189) is o.a. de naam van het 
besluitt gewijzigd in Besluit beheer wit- en bruingoed. 
1688 Regeling aanwijzing producten wit- en bruingoed (Stcrt. 1998, 97). 
1699 Enkele bedrijven, waaronder Blokker, hebben een individuele mededeling ingediend. Deze mededeling is niet 
goedgekeurd.. Hiertegen zijn zij in beroep gegaan. De afdeling heeft het besluit van de minister vernietigd. 
(ABRvSS 1 juni 2001; nr. 199903728 n.n.g.). 
1700 Inmiddels is ten aanzien van elektrische en elektronische apparatuur een tweetal richtlijnen vastgesteld: 
Richtlijnn 2002/95/EG en Richtlijn 2002/96/EG van het Europeess Parlement en de Raad van 27 januari 2003 (Pb 
EGG L 37/19-38. Deze richtlijnen moeten vóór 13 augustus 2004 zijn geïmplementeerd. Een ontwerpbesluit en 
eenn ontwerpregeling beheer elektrische en elektronische apparatuur zijn onlangs voorgepubliceerd: Stcrt. 2004, 
24. . 
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oude,, reeds op de markt gebrachte apparaten ('Altlast') en op 'verweesde'171 apparaten. In de 
Leidraadd ten behoeve van het indienen van een mededeling d.d. 14 juli 1998 wordt gewezen 
opp de mogelijkheid een dergelijk ketendeficit te financieren via de a.v.v. van een 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage. De NVMP kiest echter een andere weg.172 

Inn de mededeling wordt de afvalbeheersbijdrage uitgewerkt en wordt bepaald dat deze 
bijdragee expliciet op de factuur komt te staan en moet worden doorgerekend aan iedere 
volgendee schakel in de distributieketen.. Daarmee gaan zij dus duidelijk een stap verder dan in 
dee hiervoor beschreven casus van de batterijen, waarbij de verplichte doorberekening betrek-
kingg had op alleen de eerste schakel van de keten. De redenen voor deze doorberekening zijn 
overigenss vrijwel identiek aan die van de batterijen. 
Naa een toetsing van deze fmancieringsstructuur aan de daartoe in de Leidraad (p. 17) 
opgenomenn criteria is de Minister van VROM in zijn goedkeuringsbesluit van de mededeling 
akkoordd gegaan met deze wijze van financieren. Aan deze goedkeuring is een tweetal 
voorschriftenn verbonden. In de eerste plaats is het voorschrift opgenomen dat, indien uit 
onderzoekk blijkt dat de hoogte van de afvalbeheersbijdrage in relatie tot de fondsvorming 
onevenwichtigg is, dient de indiener uiterlijk 1 januari 2001 tot verlaging van de afvalbeheers-
bijdragee over te gaan. Dit blijkt inderdaad in de loop van 2000 het geval te zijn.173 In de 
tweedee plaats is het voorschrift opgenomen dat de goedkeuring geldt onder het voorbehoud 
datt de NMa voor zover nodig ontheffing verleent uit hoofde van de Mw en de mededeling 
geenn strijdigheid ontstaat met Europese mededingingsregels. 

Dee Stichting Witgoed en de Stichting Bruingoed hebben het uitvoeringsplan op 10 november 
19988 aangemeld bij de NMa. De mededingingsrechtelijke toetsing had - in lijn met de zo-
evenn besproken casus van de batterijen - allereerst betrekking op het opzetten en in stand 
houdenn van een gezamenlijke afvalbeheersstructuur met een uniforme afvalbeheersbijdrage. 
Vervolgenss op de verplichting deze bijdrage door te berekenen in de keten en tenslotte op de 
verplichtingg de bijdrage op de factuur te plaatsen. De stichtingen gaan ter verdediging van het 
plann voor verschillende ankers liggen. Allereerst stellen zij dat artikel 6 Mw niet van 
toepassingg is, omdat het plan op grond van de artikelen 11 (dienst van algemeen economisch 
belang)) of 16 (collisie met goedkeuring elders) 174 is vrijgesteld van artikel 6 dan wel vanwege 
hett niet voldoen aan het vereiste van merkbaarheid of de 'rule of reason'. Vervolgens zijn zij 
vann mening dat het plan in aanmerking kwam voor een ontheffing op grond van artikel 17 
Mw. . 
Dee NMa heeft uiteindelijk op 18 april 2001 in deze zaak (zaaknummer 1153) een uitspraak 
gedaan.1755 Ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6 Mw concludeert de NMa dat het 
collectievee stelsel met een verplichte doorberekening van een verwijderingsbijdrage aan de 
volgendee schakels in de keten als mededingingsbeperkend moet worden beschouwd. Het 
stelsell  valt niet onder de vrijstellingen van de artikelen 11 of 16. Artikel 11 moet volgens 
vastee jurisprudentie van het Hof van Justitie eng worden geïnterpreteerd. Het gaat weliswaar 
omm een door de overheid opgelegde plicht zorg te dragen voor inname en beheer van wit- en 
bruingoed,, maar de producenten en importeurs zijn vrij in de keuze waarop zij aan deze plicht 

1711 Onder een verweesd apparaat wordt verstaan een apparaat waarvan de producent of importeur niet meer 
bestaat. . 
1722 Zie uitgebreid over deze keuze en de spanning tussen de milieu- en de mededingingsrechtelijke aspecten het 
inn opdracht van de NVMP uitgevoerde onderzoek door Vedder 2001. 
1733 Zie Het succes van de verwijderingsbijdrage; in: ROM Magazine, oktober 2000, p. 7-8. 
1744 Zie ook Vedder 2001, p. 81-89. 
1755 Op 1 oktober 2001 heeft de NMa vrijwel gelijkluidende uitspraken gedaan in de verzoeken om ontheffing ten 
aanzienn van de verwijderingstructuur voor elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap (nr. 1751), voor 
warmteboilerss (nr. 1752), voor verwarmingsapparatuur en warmwaterapparatuur (nr. 1753), voor naai-, brei- en 
lockmacbiness (nr.. 1754) en voor elektr(on)ische muziekinstrumenten (nr. 1755). 
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voldoen.. Artikel 16 wordt evenmin van toepassing geacht, omdat in het goedkeuringsbesluit 
vann de Minister van VROM expliciet een voorbehoud heeft gemaakt omtrent de ontheffing. 
Well  komt de via afvalbeheersbijdragen gefinancierde afvalbeheersstructuur voor een onthef-
fingfing van artikel 17 Mw (tot 1 januari 2005) in aanmerking, met uitzondering van de verplichte 
doorberekeningg aan de volgende schakels in de keten en de aparte vermelding daarvan op de 
factuur.. Op grond van artikel 21, tweede lid, verbindt de NMa als voorschrift aan de 
ontheffingg dat de stichtingen binnen acht weken de aangesloten ondernemingen moeten 
meedelenn dat zij niet langer verplicht zijn de afvalbeheersbijdrage door te berekenen en apart 
opp de factuur te plaatsen. Tevens moesten zij hun publieksuitingen hieromtrent aanpassen. 
Mett het gedeeltelijk afwijzen van de ontheffing en het aan de ontheffing verbinden van ge-
noemdd voorschrift komt een belangrijk onderdeel (volgens de Stichtingen: een 'conditio sine 
quaa non') van de afvalbeheersstructuur te ontvallen. De stichtingen dienen dan ook een 
bezwaarschriftt tegen de beslissing van de NMa in en vragen ook een voorlopige voorziening 
aann de president van de Rechtbank Rotterdam. Zij stellen dat de NMa niet bevoegd is een 
dergelijkk voorschrift op grond van artikel 21, tweede lid, aan de ontheffing te verbinden. De 
presidentt wijst dit verzoek af.176 Naar zijn mening roept het voorschrift geen voorschrift geen 
zelfstandigee verplichting in het leven en ontbeert het daarmee materieel het karakter van 
voorschriftt in de zin van artikel 21, tweede lid, Mw. 
Dee nieuwe EG-richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zal de stichting 
ertoee verplichten op langere termijn toch een oplossing te vinden voor het externaliseren van 
dee afvalsbeheersbijdrage. Op korte termijn biedt de richtlijn echter nog enig soelaas. In artikel 
8,, tweede lid, van deze richtlijn is weliswaar bepaald dat bij verkoop van nieuwe producten de 
kostenn van afvalbeheer niet meer afzonderlijk mag worden getoond, maar in artikel 8, derde 
lid,, is een overgangstermijn van 8 - 10 jaar opgenomen voor de historische voorraad. Wel 
blijf tt de ruimte voor een collectieve aanpak bestaan. In het licht van deze bepaling van de 
richtlijnn is de NMa medio 2003 in de beslissing op bezwaar tegen het besluit van 18 april 
20011 alsnog akkoord gegaan met de (tijdelijke) verplichte doorberekening.177 Hieraan worden 
tweee voorwaarden verbonden. De aldus doorberekende afvalbeheersbijdrage mag alleen 
betrekkingg hebben op de reële kosten van beheer van de historische voorraad aan afgedankt 
wit-- en bruingoed en alleen voor zover de kosten ontstaan gedurende de overgangsperiode. 

6.111 Samenvattende conclusies 

Dee regeling van de a.v.v. van afvalbeheersbijdragen vloeit, evenals de in de vorige hoofd-
stukkenn behandelde wetten, voort uit een behoefte aan ondersteunende wetgeving bij door het 
bedrijfslevenn opgezette afvalbeheersstructuren, met name ter voorkoming van 'free riders'. De 
opzett van de wettelijke regeling van de a.v.v. lijk t in sterke mate op die van de 
ondernemersovereenkomstenn en van de CAO's. Deze opzet heeft in de praktijk niet tot 
problemenn aanleiding gegeven. Bij de toepassing van de wettelijke regeling hebben de 
ministeriëlee regeling en de Leidraad een nuttige functie vervuld bij het indienen en beoordelen 
vann de verzoeken. 
Dee a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
invoeringg van een afvalbeheeTsstructuur. Het instrument van de a.v.v. is tot nu toe in een 
vijftall  gevallen toegepast. In twee gevallen (batterijen en wit- en bruingoed) is een vergelijk-
baarr effect gerealiseerd door de afvalbeheersbijdrage onderdeel te laten zijn van de mede-
delingg die door de minister in het kader van terugnameverplichting moet worden 

1766 Vz Rb R'dam van 2 juli 2001; nr. VMEDED 01/1080-SIMO (n.n.g.) 
1777 Besluiten van de dgNMa van 19 juni 2003 (nr. 2495/78) in de zaken Wit- en bruingoed - NVMP - Zaanse 
Schroothandel. . 
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goedgekeurd.. De a.v.v. kan worden toegepast als sluitstuk van zowel een vrijwillig e als een 
doorr de overheid via regelgeving afgedwongen afValbeheersstructuur. De afvalbeheers-
bijdragee fungeert in beide gevallen als een instrument van indirecte financiering. 
Dee effectiviteit van een afvalbeheersstmctuur wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de 
bereidheidd tot samenwerking van de betreffende producenten en importeurs, de marktsituatie 
vann de betreffende producten en van de vrijkomende afvalstoffen en het bestaan van een 
professionelee uitvoeringsorganisatie. Het voorbeeld van de land- en tuinbouwfolies laat zien 
datt de marktsituatie zo kan veranderen dat er geen behoefte meer is aan de a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee en eveneens niet aan overheidsregulering. 

Bijj  de toetsing op Europeesrechtelijke aspecten moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
wettelijkee regeling als zodanig en de concrete toepassing van de wet. De wettelijke regeling 
lijk tt niet strijdig met EG-richtlijnen op het terrein van afvalstoffen en de verdragsbepalingen 
omtrentt het vrije verkeer van goederen en de mededinging. 
Bijj  de toetsing van de concrete gevallen valt in procedureel opzicht een aantal zaken op. Er 
heeftt lange tijd onduidelijkheid bestaan over de vraag wie, wanneer en wat moet aanmelden 
bijj  de Commissie en de reactie van de Commissie daarop. In de gevallen dat de overheid een 
aanmeldingg op grond van artikel 81 (mededinging) heeft gedaan, is formeel geen reactie van 
dee kant van de Commissie ontvangen. Na 1998 wordt de beoordeling van de mededingings-
aspectenn aan de NMa overgelaten In de gevallen dat de ondernemingen zelf de aanmelding 
bijj  de Commissie deden, werd in een aantal gevallen geen reactie ontvangen en werd in een 
aantall  andere gevallen op redelijk korte termijn een reactie ontvangen. Het ging hierbij om 
politiekk betrekkelijk onbelangrijke onderwerpen (landbouwfolies en kunststof gevelelemen-
ten). . 
Inn het kader van artikel 87 (steunverlening) werd door de overheid in een enkel geval niet 
(verlengingg landbouwfolies), maar meestal wel aangemeld en kwam een definitieve reactie in 
dee meeste gevallen na een periode van 7-15 maanden en na veelal een uitgebreide brief-
wisseling.. Vanaf 2001 (vlakglas) is een kentering bij het aanmelden opgetreden. De Commis-
siee is in dat geval akkoord gegaan met intrekking van de aanmelding. In inhoudelijk opzicht 
valtt het op dat de Commissie ook bij verlenging van de looptijd van een a.v.v., zoals bij 
autowrakkenn tot twee keer is gebeurd, de gehele afValbeheersstructuur iedere keer weer aan 
eenn kritische beschouwing onderwerpt. Tot nu toe werden overigens alle afvalbeheers-
structurenn in het kader van artikel 87 aanvaardbaar geacht, indien zij aan een aantal 
voorwaardenn voldoen. Naast elementen als noodzakelijkheid en proportionaliteit wordt met 
namee aandacht besteed aan mogelijke drempels tot markttoetreding voor buitenlandse be-
drijven. . 

Opp nationaal gebied is sinds 1998 op grond van de Mededingingswet sprake van een toetsing 
vann de a.v.v. door de NMa op mededingingsrechtelijke aspecten. Er bestaat geen wettelijke 
koppelingg tussen de besluitvorming op grond van de Wm en de Mw. Om op korte termijn 
voorr de betrokken bedrijven duidelijkheid te creëren voorziet het protocol tussen de NMa en 
dee Minister van VROM in een behoefte. 
Bijj  de beoordeling van de afvalbeheersstructuren komt de NMa in het algemeen tot de 
conclusie,, dat, wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, geen sprake is van 
mededingingsbeperkingenn in de zin van artikel 6 Mw en derhalve een ontheffing op grond van 
artikell  17 Mw niet aan de orde is. Grote moeite heeft de NMa met de in een enkele 
overeenkomstt (autowrakken) of enkele afvalbeheersstructuren (batterijen en wit- en bruin-
goed)) voorkomende afspraak over het op dee factuur zetten van de afvalbeheersbijdrage en het 
doorberekenenn daarvan aan de volgende schakel in de keten (externalisering). Een beroep op 
dee artikelen 11 en 16 Mw is in dit verband afgewezen. De laatste tijd lijk t in het principiële 
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standpuntt van de NMa een wijziging te zijn opgetreden (oudpapier en karton) en wordt een 
externaliseringg onder specifieke omstandigheden (EG-richtlijn of onmisbaar voor de afval-
beheersstructuur)) aanvaardbaar geacht. 
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77 Algemene aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Inn de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de motieven die ten grondslag 
hebbenn gelegen aan de diverse nationale wettelijke stelsels van de a.v.v. van overeenkomsten 
enn de wijze, waarop gebruik is gemaakt van het instrument van de a.v.v. Ook op Europees 
niveauu wordt in enkele verordeningen op het terrein van landbouw en visserij gebruik 
gemaaktt van het instrument van de a.v.v. Bij de behandeling van deze regelingen heeft al een 
zekeree mate van (rechts)vergelijking tussen deze stelsels plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wil 
ikk meer systematisch naar onderwerp ingaan op een aantal algemene aspecten van de a.v.v. 
Hett accent zal hierbij liggen op de vergelijking van de rechtsstelsels in de hoofdstukken 2 
(ondernemersovereenkomsten),, 3 (collectieve arbeidsovereenkomsten), 5 (regels van produ-
centen-- en brancheorganisaties op het terrein van landbouw en visserij op Europees niveau) en 
66 (afvalbeheersbijdragen). Het stelsel van de a.v.v. van financiële bepalingen in hoofdstuk 4 
wijk tt op een aantal punten van deze rechtsstelsels af. Op een beperkt aantal punten zal dit 
stelsell  worden meegenomen. In het volgende hoofdstuk zullen de algemene Europees-
rechtelijkee aspecten van de a.v.v. aan de orde komen. 
Bijj  de bespreking in dit hoofdstuk zal de volgorde van behandeling van de diverse 
onderwerpenn in de voorgaande hoofdstukken zo veel mogelijk worden gevolgd. Aan bepaalde 
onderwerpenn zal slechts in beperkte mate aandacht worden besteed, aangezien hierover 
weinigg discussie bij de totstandkoming van de wettelijke regelingen noch in de literatuur is 
gevoerd.. Hierbij kan worden gedacht aan de bevoegdheid van de minister tot het nemen van 
eenn besluit tot a.v.v. Aan andere onderwerpen wordt uitgebreider aandacht besteed. Zij 
wordenn getoetst aan algemene vraagstukken in het recht. Hierbij kan gedacht worden aan de 
mogelijkheidd van beroep tegen het besluit tot a.v.v. en de geschillenbeslechting via arbitrage 
off  een bindend advies. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is in geen van de gevallen 
volledigg van toepassing verklaard of slechts voor zeer beperkte onderdelen. In dit hoofdstuk 
zall  nadrukkelijker worden ingegaan op de relatie met de Awb, met name welke consequenties 
hethet van toepassing worden van de Awb zou hebben. 

7.11 Algemeen 

Aann de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. op de diverse beleidsterreinen 
liggenn in alle gevallen vrijwel dezelfde motieven ten grondslag: 

-- Ondersteuning van zelfregulering, 
-- Het belang van draagvlak bij de betrokken partijen, 
-- Het voorkómen van 'free riders' en 
-- De mogelijkheid van een terugtred van de regelgever. 

Ookk de opzet van de diverse wettelijke regelingen vertoont vele overeenkomstige kenmerken. 
Dee eerste en daarmee oudste wettelijke regeling van de a.v.v. was de regeling in de Onder-
nemersovereenkomstenwett 1935 (Wet A W 1935). De oudste thans nog in ons land functio-
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nerendee wettelijke regeling is de regeling van de a.v.v. van CAO's. Veel elementen van deze 
regelingg zijn ontleend aan de Wet A W 1935. De wettelijke regeling van de CAO's heeft 
sindss 1937 in feite geen essentiële wijzigingen ondergaan. De procedurele en inhoudelijke 
bepalingenn blijken zo geïnterpreteerd te kunnen worden dat zij goed bestand zijn tegen de 
ontwikkelingenn in de tijd.1 Bij het opstellen van de wettelijke regeling van de afvalbeheers-
bijdragenn in de negentiger jaren zijn veel elementen aan beide regelingen ontleend. Deze 
wettelijkee regeling functioneert eveneens nu al langere tijd zonder noemenswaardige 
problemen. . 
Inn kwantitatief opzicht is de mogelijkheid van a.v.v. in de Wet A W 1935 vóór de Tweede 
Wereldoorlogg in een redelijk aantal gevallen toegepast: 38 verzoeken, waarvan 8 hebben 
geleidd tot a.v.v. Na de Tweede Wereldoorlog is de vergelijkbare regeling van de a.v.v. in de 
Wett economische mededinging nog maar zeer beperkt toegepast: 7 verzoeken, waarvan 2 
hebbenn geleid tot a.v.v. De a.v.v. op grond van de Wet toezicht kredietwezen en de Wet 
toezichtt effectenverkeer is slechts in een enkel geval toegepast. De a.v.v. van afvalbeheers-
bijj  dragen op grond van de Wet milieubeheer is tot nu toe in een zestal gevallen toegepast, 
maarr in enkele van deze gevallen al verschillende keren verlengd of aangepast. Verreweg de 
meestee keren is en wordt de a.v.v. toegepast bij CAO's. Er worden jaarlijks tussen de 200 -
2500 verzoeken tot a.v.v. ingediend. Het belangrijkste verschil tussen de a.v.v. van CAO's en 
dee overige toepassingen van de a.v.v. is echter dat in het geval van de CAO's de collectieve 
arbeidsovereenkomstt zelf ook op een wettelijke basis is gebaseerd. Via deze wettelijke basis, 
mett name via artikel 14 Wet CAO, is al een groot aantal niet-gebonden werknemers aan de 
CAOO gebonden. De a.v.v. van de CAO is in kwantitatief opzicht van een beperkte betekenis. 
Slechtss 15% van de werknemers wordt in deze gevallen via de a.v.v. aan de CAO gebonden. 
Inn kwalitatief opzicht wordt echter algemeen erkend dat de mogelijkheid om CAO's te a.v.v. 
stimulerendd werkt op het afsluiten van dergelijke overeenkomsten. Ditzelfde heeft gegolden 
voorr de ondernemersovereenkomsten en geldt nog steeds voor de afValbeheersbij dragen. De 
mogelijkheidd van a.v.v. van een overeenkomst heeft, met name ter voorkoming van 'free 
riders',riders', stimulerend gewerkt om samen te werken en gezamenlijk een bepaald maatschap-
pelijkk probleem op te lossen. 

Dee wettelijke regeling van de a.v.v. van een (private) overeenkomst te beschouwen als een 
vormm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. Het geheel zelfstandig opstellen van de 
privatee overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de a.v.v., kan als een vorm van zuivere 
zelfreguleringg worden gezien. Hiertoe kan ook nog het initiatief tot het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. worden gerekend. De wettelijke conditionering komt tot uiting in de wijze 
waaropp de overheid eisen stelt aan een verzoek, de toetsing van het verzoek door de minister 
enn aan de procedurele en inhoudelijke aspecten van de regeling van de a.v.v. Het gemengde 
privatee - publieke, 'hybride' karakter van de regeling van de a.v.v. roept geregeld weerstand 
opp in de (juridische) literatuur. In de praktijk is hiervan in veel mindere mate sprake. 

Dee wettelijke regeling veronderstelt derhalve een zekere mate van samenwerking tussen de 
overheidd en de private partijen, waarbij sprake is van een duidelijke verdeling van verant-
woordelijkheden.. Voor het opstellen van de overeenkomst en het indienen van een verzoek tot 
a.v.v.. is samenwerking van de private partijen noodzakelijk. Dit vergt een zekere mate van 
organisatiee die niet alleen bij het opstellen van de overeenkomst en het indienen van het 
verzoek,, maar ook bij de uitvoering en handhaving van de overeenkomst tot uiting moet 
komen. . 

11 Frenkel 1977, p. 630; Brouwer 1987. 
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Inn het kader van de regeling van de a.v.v. vervult de overheid, i.e. de minister, verschillende 
rollenn variërend van oriënterend, faciliterend naar controlerend. Voordat een verzoek tot a.v.v. 
wordtt ingediend, kan de minister nagaan of er hij de doelgroep voldoende mogelijkheden zijn 
omm te komen tot een overeenkomst. Dit kan geschieden in een gezamenlijk overleg tussen de 
ministerr en de doelgroep, waarbij duidelijk de taakstelling wordt uiteengezet en een termijn 
wordtt gesteld aan het indienen van een verzoek, na het verstrijken waarvan overheids-
reguleringg kan volgen. De rol van de minister in deze fase is in eerste instantie oriënterend. 
Natuurlijkk komt het ook op milieuterrein voor dat na korte tijd blijkt dat zelfregulering zelfs 
ondersteundd door de a.v.v. niet tot de gewenste resultaten leidt. In die gevallen moet niet 
wordenn geschroomd over te gaan tot overheidsregulering en is de rol van overheid 'bestraf-
fend'.. Na het indienen van het verzoek moet de minister het verzoek beoordelen en is de rol 
vann de overheid derhalve faciliterend en (marginaal) toetsend. Na de a.v.v. bestaat de rol van 
dee overheid uit een evaluatie van de resultaten. Degenen die belast zijn met de uitvoering van 
dee overeenkomst, dienen periodiek de behaalde resultaten te monitoren en daarover jaarlijks te 
rapporterenn naar de overheid. In veel gevallen sluiten deze verplichtingen aan bij de 
verplichtingenn die de betrokken bedrijven zelf van de uitvoeringsorganisatie wensen. Op basis 
vann de rapportage kan worden besloten of (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn om de 
gesteldee doelen te realiseren. De rol van de overheid in deze fase beperkt zich tot controlerend 
Vanzelfsprekendd houdt de overheid de bevoegdheid in elke fase het initiatief tot het opstellen 
vann regelgeving. Een regelmatig gebruik van deze bevoegdheid kan demotiverend werken, 
waarmeee het dilemma van zelfregulering - overheidsregulering weer van vooraf aan begint. 

Dee ruimte die de overheid aan partijen geeft of wil laten om bepaalde onderwerpen in een 
overeenkomstt te regelen die voor a.v.v. in aanmerking komt, wordt door een aantal factoren 
bepaald.22 Het gaat hierbij om een complex van veelal juridische en politieke factoren die vaak 
niett los van elkaar kunnen worden gezien. 
Allereerstt kan uit internationale verdragen de verplichting voortvloeien een bepaald 
onderwerpp wettelijk te regelen. Zo is in artikel 141 EG-Verdrag een voor iedere werknemer 
afdwingbaarr recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen opgenomen. Tevens is in vele 
EG-richtlijnenn een bepaling opgenomen die de lidstaten ertoe verplicht binnen een daarbij 
aangegevenn termijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om aan 
dee richtlijn te voldoen. Deze bepaling verplicht de overheid welhaast tot een implementatie 
viaa wettelijke voorschriften. In het volgende hoofdstuk 8.6 zal ik overigens uiteenzetten dat de 
a.v.v.. van een overeenkomst onder bepaalde omstandigheden ook als een wettelijke of 
bestuursrechtelijkee maatregel zou moeten worden beschouwd. 
Eenn vergelijkbare verplichting kan voortvloeien uit de Grondwet of een wet. Wanneer in deze 
wettenn is bepaald dat een bepaald onderwerp bij of krachtens de wet moet worden uitgevoerd, 
iss de ruimte om dit onderwerp aan partijen over te laten afwezig of buitengewoon beperkt. 
Vervolgenss kan de wens om een bepaald onderwerp wettelijk te regelen voortvloeien uit 
politiekee overwegingen, bijvoorbeeld om een bepaald minimumniveau voor iedereen wettelijk 
vastt te leggen. Het kan hierbij gaan om onderwerpen die soms eerst aan partijen zijn 
overgelaten,, maar na verloop van tijd om verschillende redenen toch wettelijk worden 
geregeld.. Dit is veelvuldig voorgekomen op het terrein van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld 
bijj  minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

22 Alleen in de literatuur op het terrein van de sociale zekerheid is expliciet aan dit onderwerp aandacht besteed:. 
Olberss 1987a en hoofdstuk 3.9. 
33 Fase 1986a (p. 26) heeft vraagtekens geplaatst bij dit volgbeleid van de overheid. Hij vraagt zich of dit 
volgbeleidd zo langzamerhand niet vervangen zou moeten worden door het terugtredbeginsel, d.w.z. een 
wettelijkee regeling is pas van kracht, indien de CAO geen andere regeling bevat 
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Opp het terrein van de a.v.v. van financiële bepalingen hebben de noodzaak (wegens fraude-
bestrijding)) tot verniiming van de reikwijdte van de Wet inzake spaarbewijzen, het diffuser 
wordenn van de doelgroep, de implementatie van een EG-richtlijn en de noodzaak van een 
strafrechtelijkee handhaving geleid tot een regeling op wettelijk niveau. 

OokOok bij het wettelijk regelen van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van 
partijenn gerespecteerd worden. Op sociaal gebied is in een groot aantal gevallen sprake van 
dwingendrechtelijkee bepalingen voor de werkgever en in sommige gevallen is zelfs bepaald 
datdat elk beding in een arbeidsovereenkomst waarbij ten nadele van een werknemer wordt 
afgeweken,, nietig is.4 In deze gevallen van dwingend recht heeft de wetgever een duidelijk 
minimumm in de onderhandelingen gelegd. In deze gevallen bestaat er derhalve alleen een 
onderhandelingsvrijheidd ten voordele van de werknemer. Daarnaast biedt deze wetgeving 
echterr in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bij CAO van bepaalde dwingendrechtelijke 
bepalingenn af te wijken.5 Door deze mogelijkheid van 'driekwart dwingend recht' wordt de 
onderhandelingsvrijheidd van de sociale partners nog enigszins gerespecteerd. Als belang-
rijkstee argument daartoe merkt Olbers waarschijnlijk terecht op dat deze afwijkingsmoge-
lijkheidd veeleer is ingegeven vanwege het feit dat bij afwijking bij CAO de bescherming van 
dee werknemers voldoende zal zijn verzekerd.6 Ook op andere terreinen zou deze mogelijkheid 
stimulerendd kunnen werken op het afsluiten van overeenkomsten, zij het dat bijvoorbeeld op 
hett terrein van het milieu waarborgen gecreëerd moeten worden dat niet ten nadele van het 
milieuu afgeweken kan worden. Tenslotte komt op sociaal gebied de constructie voor dat pas 
tott een dwingende wettelijke regeling wordt overgegaan, indien CAO-partijen niet binnen een 
bepaaldee termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben gevonden (Wet op de 
(re)integratiee van arbeidsgehandicapten). Op deze wijze wordt de onderhandelingsvrijheid in 
eenn duidelijke tijdsklem gezet. Deze aanpak is vergelijkbaar met de regeling van de a.v.v. op 
financieell  terrein, waarbij de minister de bevoegdheid heeft een regeling op te leggen, 
wanneerr partijen geen kans zien om tijdig of inhoudelijk een voldoende regeling te treffen. 

7.22 Structuur van de wettelijke regelingen 

InIn alle wettelijke regelingen zijn overeenkomstige bepalingen over de totstandkoming van het 
besluitt tot a.v.v. (belangrijke meerderheid, waarborgen van belangen van derden), de rechts-
gevolgenn van het besluit tot a.v.v.(wettelijke binding voor alle betrokkenen, geen terugwer-
kendee kracht), de mogelijkheden van ontheffing en intrekking van het besluit tot a.v.v. en de 
(civielrechtelijke)) handhaving van het besluit. Vanzelfsprekend (en voor een onderzoeker ge-
lukkig!)) zijn er ook verschillen tussen de stelsels te constateren. Deze verschillen hebben 
echterr niet zozeer betrekking op de hoofdlijnen van de wettelijke regeling van de a.v.v., maar 
opp enkele details. 

44 Zie bijvoorbeeld artikel 4:4 van de Arbeidstijdenwet. In het eerste lid is bepaald dat de arbeid van een jeugdige 
werknemerr zodanig wordt ingericht dat hij in staat is volgens de voor hem geldende wetgeving onderwijs te 
volgen.. Het vierde lid bepaalt dat elk beding waarbij ten nadele van de jeugdige werknemer wordt afgeweken, 
nietigg is. Een soortgelijke bepaling is in artikel 4:5 opgenomen ten aanzien van zwangere werknemers. 
ss Zie bijvoorbeeld artikel 7:652, zesde lid, BW ten aanzien van de proeftijd of artikel 7:672, vijfde en achtste lid, 
BWW ten aanzien van de opzegtermijn. 
66 Olbers 1987a, p. 195. 
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7.2.11 Verzoek 

Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. aan de overheid door de betrokken private partijen. Eén van de essentiële 
elementenn van de regeling van de a.v.v. is dat de minister van de bevoegdheid tot a.v.v. alleen 
gebruikk kan maken op verzoek van de betrokken partijen. Zonder verzoek, geen a.v.v.1 Alleen 
bijj  de regeling van de a.v.v. op het terrein van de financiële bepalingen is voor de minister de 
bevoegdheidd opgenomen om in bepaalde situaties een regeling op te leggen. Dit kan zich 
voordoen,, wanneer ófwel niet binnen een door de minister te stellen termijn tot een regeling 
wordtt gekomen ófwel de minister niet kan instemmen met de inhoud van de regeling. Deze 
verdergaandee bevoegdheid kan verklaard worden uit het zwaarwegende belang van de 
garantieregelingg ter bescherming van de kleinere deposito- of effectenhouder en, in een latere 
fase,, uit de zekerheid tot implementatie van de EG-richtlijnen ter zake. Overigens is van deze 
bevoegdheidd tot nu toe geen gebruik gemaakt. 
Eenn verzoek bestaat uit de overeenkomst die voor a.v.v. in aanmerking komt, en in de meeste 
gevallenn stukken die voor de beoordeling van de overeenkomst noodzakelijk zijn. In een 
ministerieell  besluit is aangegeven welke stukken moeten worden overgelegd. Dit is weer 
verderr uitgewerkt in een leidraad of toetsingskader. Deze getrapte wijze van informatie-
verschaffingg lijk t wat onoverzichtelijk, maar uit de praktijk van de CAO's blijkt dat naarmate 
opp voorhand duidelijker is welke gegevens nodig zijn voor de beoordeling van het verzoek, de 
behandelingsduurr van de verzoeken aanmerkelijk kan worden teruggebracht. 
Eenn verzoek kan betrekking hebben op een nieuwe overeenkomst, maar ook op een wijziging 
vann de overeenkomst of een verlenging van de looptijd van de overeenkomst. In geen van de 
wettelijkee regelingen is voorzien in een aparte of verkorte procedure in het geval van een 
(eenvoudige)) wijziging of van alleen de looptijd van de overeenkomst. In deze gevallen moet 
eenn volledig verzoek worden ingediend, dat de volledige procedure doorloopt. Wel kan in 
gevall  van een eenvoudige wijziging of een verlenging van de looptijd van de overeenkomst de 
omvangg van deze stukken beperkter zijn dan wanneer het gaat om een nieuw verzoek. 

7.2.22 Partijen bij de overeenkomst 

Inn alle wettelijke regelingen moeten de betrokken (private) partijen het initiatief nemen tot het 
sluitenn van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In geen van deze 
gevallenn is de overheid, i.e. de minister, partij bij de overeenkomst.7 In dat geval zou zich 
overigenss de wat merkwaardige situatie voordoen dat de minister enerzijds partij is bij de 
overeenkomstt en anderzijds het bevoegd gezag voor het besluit tot a.v.v. zou zijn. Deze 
dubbelee pet lijk t niet wenselijk. 
Wiee de partijen bij de overeenkomst zijn, is afhankelijk van de werkingssfeer van de regeling. 
Bijj  de ondernemersovereenkomsten waren dit de personen die een bedrijf uitoefenen in een 
takk van handel of nijverheid; bij CAO's zijn dit (verenigingen van) werkgevers én 
werknemerss die partij zijn bij een CAO en bij afvalbeheersbijdragen in eerste instantie de 
producentenn en importeurs van een bepaald product. In feite wijkt de regeling van de a.v.v. 
vann CAO's af van de overige regelingen, omdat de vaststelling van een CAO al het 
onderhandelingsresultaatt vormt van twee min of meer gelijkwaardige partijen. Bij de 
ondernemersovereenkomstenn en de afvalbeheersbijdragen is geen sprake van een overeen-
komstt als resultaat van twee gelijkwaardige partijen, bijvoorbeeld producenten van een 

77 In artikel 28a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is weliswaar opgenomen dat de minister overleg pleegt 
mett de representatieve effecteninstellingen over de invoering van een garantieregeling, maar in de praktijk is dit 
gedelegeerdd aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten. 
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bepaaldd product en milieugroeperingen of consumentenorganisaties. De overeenkomst is het 
resultaatt van onderhandelingen tussen alleen de producenten en importeurs onderling. 
Hierdoorr loopt men het risico van eenzijdige belangenbehartiging. Overigens blijkt uit de 
toepassingg van de diverse regelingen van de a.v.v. dat het met deze eenzijdige 
belangenbehartigingg wel meevalt. De a.v.v. van een overeenkomst biedt juist de mogelijkheid 
omm aan meer algemene aspecten van de bedrijfsvoering aandacht te besteden. Het ontbreken 
vann 'countervailing powers' bij de onderhandelingen over de overeenkomst zal moeten 
doorwerkenn in een duidelijke taakstelling door de overheid en in de wijze waarop het verzoek 
tott a.v.v. door het bevoegde gezag zal moeten worden getoetst. Hierop wordt in paragraaf 4.1 
vann dit hoofdstuk nader ingegaan. 

7.2.33 Vorm en inhoud van de overeenkomst 

Dee aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaat-
rechtelijkee overeenkomst, waarop Boek 6 BW van toepassing is. Totdat a.v.v. van de overeen-
komstt heeft plaatsgevonden, zijn de partijen die de overeenkomst hebben gesloten, in principe 
reedss jegens elkaar gebonden aan de overeenkomst. In de praktijk wordt in de overeenkomst 
dee voorwaarde opgenomen dat de overeenkomst pas in werking treedt na het besluit tot a.v.v. 
Dee vraag of een dergelijke voorwaarde toelaatbaar is, is positief beantwoord. Dit betekent dat 
ookk de partijen die de overeenkomst gesloten hebben, pas na het besluit tot a.v.v. aan de 
overeenkomstt gebonden zijn. Wanneer de overeenkomst in hoofdzaak betrekking heeft op 
financiëlee verplichtingen, zoals de afdracht van een bijdrage aan een fonds, lijk t dit bevredi-
gend.. Wanneer de overeenkomst echter in hoofdzaak betrekking heeft op andersoortige 
verplichtingen,, zou de regeling van de a.v.v. op Europees niveau kunnen worden gevolgd en 
zouu de voorwaarde kunnen worden gesteld dat de regels al gedurende een bepaalde periode, 
bijvoorbeeldd een jaar, tussen partijen moeten gelden, alvorens deze voor a.v.v. in aanmerking 
komen.88 Overigens blijkt uit de evaluatie van deze verordening dat juist een dergelijke 
voorwaardee een dynamische aanpassing aan de markt belemmert. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst al dan niet mogen 
afspreken,, wordt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld. Allereerst speelt de 
inn de wettelijke regeling omschreven reikwijdte van de overeenkomst een belangrijke rol. In 
dee Wet A W 1935 mag de overeenkomst alleen betrekking hebben op 'bedingen en besluiten, 
economischee verhoudingen betreffende', in de Wet A W CAO op 'arbeidsvoorwaarden' en in 
dee Wm op 'bijdrage in de kosten van het beheer van een afvalstof. Deze begrippen zijn 
betrekkelijkk vaag geformuleerd en zullen verder ingevuld moeten worden. Geconstateerd kan 
wordenn dat deze invulling in de praktijk altijd heeft geleid tot een ruime interpretatie. In de 
eerstee twee genoemde gevallen zijn hieronder op deze wijze ook financiële bepalingen 
(fondsen)) verstaan. De afvalbeheersbijdrage is per definitie een financiële bepaling. Tevens 
werktt deze (ruime) interpretatie door in de categorieën van kosten die via een fonds 
gefinancierdd kunnen worden. 
Inn de tweede plaats wordt de werkingssfeer van de overeenkomst op wettelijk niveau 
ingeperktt door ofwel een negatieve lijst (artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO) ofwel een 
positievee lijst (Bijlage III EG-Verordening groenten en fruit). Een positieve lijst, inhoudende 
eenn (limitatieve) lijst van bepalingen die voor a.v.v. in aanmerking komen, is op zichzelf 
duidelijk,, maar beperkt het meest de mogelijkheid van partijen om in een overeenkomst zelf 
dee reikwijdte te bepalen. 

Ziee artikel 18, eerste lid, van de Verordening groente en fruit (PbEG 21-11-1996, L 297/1). 
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Inn de derde plaats wordt de werkingssfeer van de overeenkomst op het niveau van een 
algemenee maatregel van bestuur, ministeriële regeling, een toetsingskader of leidraad 
ingeperkt.. Hierbij is gekozen voor ofwel een positieve lijst met onderwerpen die in ieder geval 
inn de overeenkomst aan de orde moeten komen (zie artikel 1 van de Regeling verzoek 
afvalbeheersbijdragen)) ofwel een negatieve lijst met onderwerpen die niet aan de orde mogen 
komenn om voor a.v.v. in aanmerking te komen (zie artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO en 
paragraaff  4.3 Toetsingskader). In de Wet A W 1935 (artikel 2) was gekozen voor de 
constructiee dat bij AMvB de voorwaarden worden gesteld die in ieder geval aan het besluit tot 
a.v.v.. zullen worden gebonden. In de praktijk kwam dit er echter op neer dat op deze AMvB 
geanticipeerdd werd en de betreffende voorwaarden reeds in de overeenkomst werden 
opgenomen. . 
Hett is moeilijk om in het algemeen een voorkeur uit te spreken voor één van deze vormen van 
hett bij voorbaat bepalen/beperken van de reikwijdte en werkingssfeer van de overeenkomst. 
Hett bepalen op wettelijk niveau is op zichzelf het duidelijkst voor partijen, maar beperkt 
anderzijdss het meest de mogelijkheden om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. 
Naarmatee de overheid voor partijen (meer) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeen-
komstenn bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen, verdient het aanbeveling de 
reikwijdtee en werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen/beperken via een ministeriële 
regelingg al dan niet in combinatie met een leidraad. 

7.2.44 Begrip 'belangrijke meerderheid' 

Inn de wettelijke regelingen is op verschillende wijze aandacht besteed aan het vraagstuk van 
dee representativiteit van degenen die het verzoek tot a.v.v. van een overeenkomst indienen. 
Enerzijdss moeten degenen die een verzoek tot a.v.v. indienen, al een (belangrijke) meer-
derheidd vormen van degenen op wie de overeenkomst na a.v.v. betrekking zal hebben. 
Anderzijdss is duidelijk dat de wetgever via dit criterium geen al te hoge drempel voor deze 
vormm van zelfregulering heeft willen opwerpen. Immers, naarmate hogere eisen worden 
gesteldd aan de onderbouwing van de meerderheid, zal de bereidheid van partijen amemen om 
eenn bepaald onderwerp zelf te regelen. 
Inn de Ondernemersovereenkomst is het element representativiteit onderdeel van het wettelijk 
criteriumm 'indien naar zijn oordeel deze voor de economische verhoudingen in den betreffende 
bedrijfstakk overwegende betekenis hebben of kunnen hebben'. Zodoende wordt de 
representativiteitt meegenomen in de totaalafweging over het verzoek, waarbij aandacht wordt 
besteedd aan omzet én aantal van de bedrijven die het verzoek indienen. Bij de regeling van de 
a.v.v.. van financiële bepalingen is het vraagstuk van de representativiteit anders opgelost. Het 
verzoekk is steeds een gevolg van een overeenkomst tussen de Nederlandse Bank en 
representatievee organisaties van bank- en effecteninstellingen. De aanwijzing van represen-
tatievee organisaties geschiedt via een apart besluit van de Minister van Financiën. Deze vorm 
vann bepaling van de representativiteit van degenen die een verzoek tot a.v.v. indienen is het 
eenvoudigst,, omdat een verzoek van deze organisaties per definitie geacht wordt 
representatieff  te zijn. Deze constructie is echter in dit geval mogelijk, omdat het maar om een 
beperktt aantal instellingen gaat en de organisatiegraad van de bank- en effecteninstellingen 
hoogg is. 
Zowell  in de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's als van de afvalbeheersbijdragen 
wordtt gesproken over het indienen van het verzoek door een naar het oordeel van de minister 
belangrijkee meerderheid. De bewijslast of sprake is van een belangrijke meerderheid berust bij 
dee betrokken partijen. De subjectieve redactie van de bepaling biedt de minister een zekere 
beleidsvrijheidd om te bepalen wanneer zijns inziens sprake is van een 'belangrijke' meerder-
heid.. In diverse stukken (parlementaire behandeling en beleidsregels) is dit criterium zowel in 
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kwantitatievee als kwalitatieve zin uitgewerkt. In kwantitatief opzicht varieert het van 55 % 
(bijj  CAO's) tot 75 % (bij afvalbeheersbijdragen). Bij twijfel over de betrouwbaarheid bestaat 
dee mogelijkheid voor de minister om de partijen te verplichten tot het verrichten van 
onderzoekk door een onafhankelijk accountant. 
InIn kwalitatief opzicht wordt bij het bepalen van het percentage, evenals bij de ondernemers-
overeenkomsten,, eveneens gekeken naar aantal én omzet van de bedrijven. Zo wordt gekeken 
naarr de bijzondere omstandigheden in een bedrijfstak. Het op deze wijze bepalen van de 
representativiteitt lijk t sterk op de bepaling hiervan in het kader van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatiee (zie hoofdstuk. 1.9). In de Europese marktverordeningen wordt gesproken 
overr een producenten- of brancheorganisatie die representatief wordt geacht. In de 
verordeningenn is bepaald dat hiervan sprake is, wanneer zij ten minste twee derde van de 
producentenn vertegenwoordigen. Hierbij wordt derhalve alleen een kwantitatief criterium 
gehanteerd. . 
Mij nn voorkeur gaat uit naar een formulering zoals deze voorkomt bij de CAO's en de 
afvalbeheersbijdrage,, omdat deze formulering enerzijds duidelijk maakt dat sprake moet zijn 
vann een belangrijke meerderheid, anderzijds de ruimte en flexibiliteit biedt om in de praktijk 
mett verschillende omstandigheden in de bedrijfstak rekening te houden. Daarnaast heeft deze 
formuleringg in de praktijk niet tot grote problemen aanleiding gegeven. 

7.33 Procedurele aspecten 

Dee procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. vangt aan met indiening van het 
verzoekk bij de betrokken minister. Na beoordeling van het verzoek is in alle wettelijke 
regelingen,, met uitzondering van de regeling op het terrein van financiën, voorzien in een 
proceduree van inspraak, waardoor de belangen van derdebelanghebbenden tot hun recht 
kunnenn komen. De procedure wordt afgerond met het besluit tot a.v.v. en een mogelijk beroep 
daartegen.. Aan de diverse elementen van deze procedure wordt thans mede in het licht van de 
Algemenee wet bestuursrecht aandacht besteed. 

7.3.11 Bevoegdheid minister 

Dee procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. begint formeel met de indiening 
vann het verzoek bij de betrokken minister. De aanwijzing van de minister als bevoegde 
instantiee heeft alleen bij de Wet A W 1935 ter discussie gestaan. Bij de totstandkoming van 
dezee wet is overwogen de bevoegdheid te leggen bij de Kroon9 of bij de bedrij fsraden (de 
'voorlopers'' van de bedrijfslichamen op basis van de Wet op de bedrijfsorganisatie) via een 
wijzigingg van de in 1933 in werking getreden Bedrijfsradenwet. Ook in deze wet is overigens 
uiteindelijkk gekozen voor de minister als bevoegde instantie. Een afwijkend regime is 
opgenomenn in de regelingen op het terrein van financiën. De bevoegdheid tot a.v.v. berust in 
allee gevallen bij de Kroon, maar wordt derhalve in feite voorbereid door de Minister van 
Financiën.. In de meeste gevallen geschiedt het besluit tot a.v.v. bij koninklijk besluit; in één 
gevall  geschiedde het besluit tot a.v.v. zelfs bij AMvB. In geen van de gevallen wordt deze 
bevoegdheidstoedelingg aan de Kroon beargumenteerd. 
Alss belangrijkste argumenten voor het aanwijzen van de minister als bevoegde instantie 
worden,, voor zover dit niet als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd, genoemd dat de 

99 In de Ondernemersovereenkomstenwet doet zich de enigszins merkwaardige constructie voor dat de minister 
bevoegdd is tot a.v.v., terwijl de voorwaarden waaronder dit kan geschieden, bij AMvB, oftewel door de Kroon, 
wordenn gesteld. Dit riep terecht de vraag op of het dan niet in de rede lag ook de a.v.v. door de Kroon bij AMvB 
tee laten geschieden. Deze suggestie is overigens niet overgenomen. 
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ministerr de diverse belangen die betrokken zijn bij een besluit tot a.v.v. het beste kan overzien 
enn voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is aan de Staten-Generaal. Bij de a.v.v. 
spelenn immers niet alleen de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven, maar ook het 
algemeenn belang een rol. De argumenten om de beslissing op het verzoek tot a.v.v. bij de 
ministerr te leggen gelden naar mijn mening nog steeds. 

Dee betrokkenheid van andere ministers bij het besluit tot a.v.v. heeft op verschillende wijze 
gestaltee gekregen. In de Wet A W 1935 (artikel 2, eerste lid) is dit geschied in de vorm van 
dee wettelijke verplichting om de voorwaarden waaronder de a.v.v. mocht plaatsvinden bij 
AMvBB te laten vaststellen. Zodoende was de gehele regering en de Raad van State betrokken 
bijj  het besluit tot a.v.v. In de latere WEM is deze constructie geschrapt, omdat de procedure 
verwordenn was tot een formaliteit. 
Inn de Wet milieubeheer (artikel 15.36, eerste lid) is bepaald dat de Minister van VROM alleen 
tott a.v.v. kan overgaan na overleg met de Minister van EZ. Het voornaamste motief hiervoor 
wass een toetsing aan de mededingingsaspecten. Aangezien de beoordeling van de 
mededingingsaspectenn op grond van de Mededingingswet in handen is gelegd van de NMa, is 
dee noodzaak van een betrokkenheid van de Minister van EZ komen te vervallen en zullen de 
betreffendee bepalingen van de Wet milieubeheer dienovereenkomstig worden aangepast. 

73.22 Ontvankelijkheid 

Naa indiening van een verzoek bij de minister zal allereerst bezien moeten worden of het 
verzoekk ontvankelijk is, oftewel of de overeenkomst voldoet aan de daaromtrent gestelde 
eisenn en of de bij de overeenkomst overgelegde gegevens voldoende zijn voor de beoordeling 
vann de overeenkomst door het bevoegd gezag. 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. Bij het 
indienenn van een verzoek tot ontheffing van het besluit tot a.v.v., dat in feite alleen bij de 
afvalbeheersbijdragenn een rol speelt, is in de Leidraad opgemerkt dat bij het verzoek tot 
ontheffingg vergelijkbare gegevens als bij een verzoek tot a.v.v. moeten worden ingediend. In 
allee gevallen is voorzien in de mogelijkheid om het verzoek binnen een redelijke termijn 
(variërendd van twee tot vier weken) aan te vullen: bij de ondernemersovereenkomsten volgt 
ditt uit de praktijk, bij de CAO's uit het Toetsingskader en bij de afvalbeheersbijdragen uit de 
Leidraad.. Gedurende deze termijn wordt de verdere behandeling van het verzoek opgeschort. 

Inn de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen wordt het meest uitgebreid aangegeven welke 
elementenn in ieder geval in de overeenkomst aan de orde moeten komen en welke gegevens 
moetenn worden overgelegd. In alle gevallen ligt bij de over te leggen gegevens een accent op 
dee onderbouwing van de 'belangrijke meerderheid', zijnde het aantal ondernemers dat het 
verzoekk heeft onderschreven. Hierbij kan van overheidswege zelfs een accountantsonderzoek 
wordenn verlangd. 
Inn de praktijk heeft vrijwel altijd vooroverleg voorafgaand aan de indiening van het verzoek 
plaats.111 In geen van de gevallen is dit vooroverleg geformaliseerd door bijvoorbeeld een 
verslagg daarvan tegelijk met het verzoek ter inzage te leggen. Deze vorm van formalisering 
vann het vooroverleg was indertijd in Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (artikel 14) en 
tegenwoordigg in artikel 3:21, eerste lid onder b, Awb opgenomen. Deze bepaling komt echter 
tee vervallen met de inwerkingtreding van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

100 Dit is vastgelegd in een brief van EZ aan VROM d.d. 23 mei 2000, maar tot nu toe nog niet gerealiseerd. 
111 Zie over het vooroverleg: Aalders 1992. 
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Awb.122 Het voornaamste argument daarvoor is dat uit het evaluatieverslag Awb blijkt dat het 
wettelijkk structureren van het vooroverleg leidt tot onnodige formalisering van informele 
procedures.133 Het ontbreken van een formele verplichting tot het opstellen en ter inzage 
leggenn van een verslag van het vooroverleg laat vanzelfsprekend onverlet dat partijen 
(bevoegdd gezag en degenen die een verzoek indienen) kunnen besluiten een en ander wel te 
doen.. Dit kan verhelderend werken bij het beoordelen van het verzoek tot a.v.v. door 
derdebelanghebbenden. . 
Indienn de regeling van artikel 4:5 Awb14 van toepassing zou worden op het besluit tot a.v.v. 
zouu dit naar mijn mening niet tot problemen aanleiding geven. Dit artikel biedt het bevoegde 
bestuursorgaann de mogelijkheid om het verzoek binnen een bepaalde termijn te doen aan-
vullenn met de gegevens of bescheiden die voor een beoordeling van het verzoek noodzakelijk 
zijn.. Een nieuw element zou zijn dat het bevoegd gezag krachtens artikel 4:5, vierde lid, Awb 
eenn besluit om de aanvraag niet te behandelen aan de aanvrager/ verzoeker moet bekend-
makenn binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde 
termijnn ongebruikt is verstreken. Deze termijnstelling sluit aan bij de bestaande praktijk en 
lijk tt niet tot onoverkomelijke problemen aanleiding te geven. 

Bijj  de behandeling van de a.v.v. van CAO's bestond lange tijd de verplichting tot het betalen 
vann een bepaald bedrag bij de indiening van het verzoek tot a.v.v. Dit bedrag was ƒ 50,- bij 
eenn eerste verzoek tot a.v.v. en ƒ 25,- bij een verzoek tot wijziging. Deze bedragen zijn sedert 
19377 niet meer verhoogd! Bij de inwerkingtreding van het Besluit aanmelding van CAO's en 
hett aanvragen van a.v.v. op 1 januari 1999 is deze verplichting geschrapt. Bij de uitvoering 
vann de andere wettelijke regelingen van de a.v.v., waaronder de regeling van de 
afvalbeheersbijdragen,, worden geen kosten voor behandeling van een verzoek in rekening 
gebracht. . 
Inn het kader van de uitvoering van de milieuwetgeving bestond in het verleden eveneens de 
mogelijkheidd om de kosten van de vergumiingverlening en een eerste controle te verhalen op 
dee aanvrager. Het doorberekenen van kosten kan worden beschouwd als een retributie, dat wil 
zeggenn betalingen die door de overheid krachtens algemene regels worden gevorderd 
vanwegee een concrete door de overheid in haar functie als zodanig individueel bewezen 
dienst.. 5 De mogelijkheid voor het bevoegd gezag (veelal gemeente of provincie) om via leges 
dee kosten van de vergunning- of ontheffingverlening en van de beschikkingen bij de uit-
voeringg van de Wet bodembescherming is met artikel 15.34a Wet milieubeheer respectievelijk 
artikell  80 Wet bodembescherming sinds eind 1997 geschrapt.16 De belangrijkste reden 
daarvoorr was dat van de leges een contraproductief effect uitging. Eveneens is nog niet zo 
langg geleden de mogelijkheid van retributies in het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
doorr de Eerste Kamer verworpen.17 

Hett gesternte lijk t derhalve niet gunstig voor het doorberekenen van de kosten van de 
behandelingg van een verzoek tot a.v.v. (denk bijvoorbeeld aan de kosten van voorpublicatie 
vann het verzoek). Toch vraag ik mij af of een doorberekening van deze kosten in dit geval niet 
inn de rede ligt. Hierbij moeten de perceptiekosten van het doorberekenen worden afgewogen 

Wett van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de 
Gemeentewett in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht 
tott één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Stb. 2002, 54). Het wetsvoorstel tot invoering van deze wet 
iss onlangs bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II2003/04, 29 421, nrs. 1-3). 
133 Kamerstukken II 1999/2000,27 023, nr. 3, p. 8-9. 
1414 Met de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb zal de regeling van de ontvankelijkheid in de 
huidigee par. 3.5.2 Awb komen te vervallen. 
155 Backes e.a. 2001, nr. 365. 
166 Belastingplan 1998, Stb. 1997, 730. 
177 Kamerstukken II1997/98 26 161, nrs. 1-3; Handelingen 12000/01, p. 933. 
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tegenn de opbrengsten. Een contraproductief effect verwacht ik niet. Op andere beleids-
terreinenn is het doorberekenen van de behandelingskosten een normale zaak. 

133133 Inspraak en advies 

a.. Inspraak 

Inn alle wettelijke regelingen is van oudsher voorzien in de mogelijkheid voor derdebelang-
hebbendenn om bezwaren tegen het verzoek tot a.v.v. in te dienen. In het algemeen is de 
mogelijkheidd van inspraak met name gecreëerd om degenen die geen partij zijn bij de over-
eenkomst,, maar na de a.v.v. wel onder de werkingssfeer van de overeenkomst komen te 
vallen,, de gelegenheid te bieden hun bezwaren daartegen in te brengen. Er kan echter ook 
gedachtt worden aan andere derdebelanghebbenden, zoals consumenten- en milieuorganisaties. 
Bijj  de inspraak kan onderscheid worden gemaakt tussen de kennisgeving van het verzoek, de 
terinzageleggingg daarvan en de mogelijkheid tot het indienen van mondelinge of schriftelijke 
bezwaren/bedenkingen/zienswijzenn tegen/over het verzoek. Op de mogelijkheid van advise-
ringring door externe adviesorganen zal in de volgende paragraaf wordenn ingegaan. 
Mett uitzondering van de regelingen op het terrein van financiën is in alle gevallen in enigerlei 
vormm voorzien in de mogelijkheid van inspraak van derdebelanghebbenden. De direct betrok-
kenn bank- en effecteninstellingen zijn via hun vertegenwoordigende organisaties al bij de 
totstandkomingg van de overeenkomst betrokken. De wetgever achtte het blijkbaar niet nood-
zakelijkk om in het kader van de totstandkoming van het besluit tot a.v.v. van deze overeen-
komstt andere belanghebbenden de mogelijkheid te bieden bezwaren te maken. 

Voorr de regelingen die in de dertiger jaren zijn opgesteld, is de mogelijkheid tot inspraak naar 
mijnn mening uitgebreid te noemen. De inspraak krijgt op vrijwel uniforme wijze gestalte door 
kennisgevingg van de indiening van het verzoek in de Staatscourant en een terinzagelegging 
vann het verzoek. Vervolgens kan een ieder het verzoek inzien en daartegen bezwaren in-
brengen.. De termijnen hiervoor verschillen enigszins: bij CAO's is deze termijn drie weken 
enn bij afvalbeheersbijdragen ten minste vier weken. 
Inn twee gevallen is voorzien in een vorm van het mondeling horen van belanghebbenden. In 
hett kader van de Wet A W 1935 vond het horen van belanghebbenden bij ieder verzoek 
plaatss via een hoorzitting van de vaste Commissie van de Economische Raad. Hiervan werd 
mededelingg gedaan in een landelijk dagblad. Bij de CAO's kan eveneens een hoorzitting 
plaatsvinden,, in dit geval door de Stichting van de Arbeid. Dit vindt echter alleen plaats, 
wanneerr schriftelijk bedenkingen zijn ingebracht en de minister om het advies van de 
Stichtingg heeftt verzocht. Dit gebeurt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen. 
Inn alle gevallen is voorzien in de mogelijkheid dat degenen die het verzoek tot a.v.v. hebben 
ingediend,, de ingediende bedenkingen krijgen voorgelegd met het verzoek om een reactie. Dit 
kann derhalve nog leiden tot wijziging van de overeenkomst of de daarbij behorende gegevens. 
Hierbijj  doet zich dan de vraag voor in hoeverre zij de overeenkomst nog kunnen aanpassen 
zonderr dat de procedure weer opnieuw gevolgd moet worden. Het aanbrengen van 
wijzigingenn op ondergeschikte punten wordt hierbij mogelijk geacht. Bij ingrijpende wijzi-
gingenn zou hiervan naar mijn mening opnieuw een kennisgeving gedaan moeten worden. 

188 Zie bijvoorbeeld artikel 121 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin een vergoeding wordt gevraagd ter 
dekkingg van kosten die verband houden met de afgifte van rijbewijzen of artikel 27 van de Wet goederenvervoer 
overr de weg, waarin een vergoeding wordt gevraagd voor de behandeling van een vergunning. 
199 Deze opsomming beoogt een lichte bespotting van de in korte tijd wisselende begrippen met dezelfde inhoud 
inn het kader van de Awb. Zie voor de overigens plausibele verklaring: MvT bij de Wet uniforme openbare 
voorbereidingsproceduree Awb; Kamerstukken II1999/2000,27 023, nr. 3, p. 18-19. 
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Naa inwerkingtreding van de Awb is de formulering van bepaalde begrippen in de regelingen 
opp het terrein van de a.v.v. van CAO's aangepast, maar de procedure van totstandkoming van 
dee diverse besluiten is niet onder de werkingssfeer van deze wet gebracht. Bij de regeling van 
dee a.v.v. van afValbeheersbijdragen is de Awb tot nu toe slechts bij een beperkt aantal 
artikelenn van overeenkomstige toepassing verklaard. In het kader van de wetsvoorstel tot 
invoeringg van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure20 wordt evenwel 
voorgesteldd afdeling 3.4 Awb (nieuw) geheel van toepassing te verklaren op de diverse 
besluiten. . 
Welkee gevolgen zou het hebben, wanneer het wetsvoorstel generiek van toepassing zou zijn 
opp alle besluiten tot a.v.v., met name bij CAO's? Naar mijn mening zou zich slechts een 
beperktt aantal problemen voordoen. In de eerste plaats zou dan niet meer het verzoek ter 
inzagee kunnen worden gelegd,21 maar op grond van artikel 3:11 Awb (nieuw) het ontwerp van 
hett te nemen besluit. Dit zou ten koste kunnen gaan van het vroegtijdig signaleren van 
problemenn met het verzoek en het verhelpen hiervan via een aanpassing van de overeenkomst. 
Anderzijdss lijk t mij dat, gelet op de aard van het besluit tot a.v.v., het eerder opstellen van een 
ontwerpbesluitt niet met al te grote problemen gepaard behoeft te gaan. 
Inn de tweede plaats zullen belanghebbenden op grond van artikel 3:15 (nieuw) de keuze 
hebbenn hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Van de mondelinge 
zienswijzenn moet een verslag worden gemaakt (art. 3:17 (nieuw). Hiertoe zal een organisa-
torischee voorziening getroffen moeten worden. Het continueren van de huidige praktijk van 
hett indienen van alleen schriftelijke bezwaren zou betekenen dat in de diverse wetten 
wederomm een dergelijke uitzondering opgenomen zou moeten worden. 
Tenslottee wil ik nog een enkele opmerking maken over de inspraaktermijnen. De termijn voor 
hett indienen van zienswijzen bedraagt op grond van artikel 3:16 (nieuw) ten minste zes 
weken.. Voor de afValbeheersbijdragen lijk t mij dit in het algemeen geen probleem te vormen; 
voorr de CAO's zie ik echter wel problemen. De betrekkelijk korte inspraaktermijn hangt 
samenn met de termijnen waarbinnen men een verzoek tot a.v.v. van een CAO wil afhandelen. 
Hett streven is erop gericht om de gehele procedure binnen acht weken na indiening van een 
volledigg verzoek af te wikkelen. Gelet op de looptijd van de a.v.v. van een CAO lijk t mij dit 
eenn goed streven. In verband hiermee is een inspraaktermijn van zes weken te lang en zal voor 
dee CAO's een aparte voorziening getroffen moeten worden. 

b.. Advies 

Inn een tweetal gevallen was voorzien in de mogelijkheid van het vragen van advies over het 
verzoekk tot a.v.v. Op grond van de Wet A W 1935 moest advies worden uitgebracht door 
aanvankelijkk een vaste Commissie van de Economische Raad (de voorloper van de SER), 
laterr de Commissie Economische Mededinging. Bij de a.v.v. van CAO's vond aanvankelijk 
adviseringg plaats door de Hoge Raad van Arbeid, later en op dit moment nog steeds door de 
Stichtingg van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid adviseert niet over elk verzoek, maar 
alleenn wanneer daarom verzocht wordt door de minister naar aanleiding van de binnenge-
komenn bedenkingen. Daarnaast heeft de Stichting enkele adviezen uitgebracht over het a.v.v.-
beleidd in het algemeen. 
OokOok de samenstelling van deze adviescolleges verschilt: het adviesorgaan in het kader van de 
Wett A W 1935 bestond uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke 
organisaties;; de Commissie Economische Mededinging bestond uit onafhankelijke deskundi-

00 Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 2, hoofdstuk 10, onderdeel LLL, MMM enNNN. 
11 Dit zou nog wel mogelijk zijn geweest op grond van het huidige artikel 3:11 Awb. 
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gen.. De Stichting van de Arbeid bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-
mers. . 
Opp het milieuterrein functioneren twee adviesorganen die een rol zouden kunnen spelen bij de 
a.v.v.. In de eerste plaats de Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het 
milieubeheer.222 Deze VROM-raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse 
maatschappelijkee organisaties en onafhankelijke deskundigen en heeft tot taak de regering en 
dee Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het VROM-beleid. Deze raad is 
daaromm niet ingesteld om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het a.v.v.-beleid 
eenn onderdeel van een advies over bijvoorbeeld sturing van het milieubeleid kunnen 
uitmaken. . 
Tott voor kort functioneerde op milieuterrein nog een ander adviesorgaan, namelijk de Evalua-
tiecommissiee Wet milieubeheer.23 Onlangs is echter besloten deze evaluatiecommissie als 
zodanigg op te heffen.24 De commissie was samengesteld uit onafhankelijke deskundigen en 
hadd tot taak de minister van VROM te adviseren met betrekking tot het ingevolge artikel 21.2 
Wmm uit te brengen verslag over het functioneren van (onderdelen van) de Wet milieubeheer 
alsmedee over mogelijkheden tot verbetering van de milieuregelgeving als instrument van een 
opp duurzame ontwikkeling gericht milieubeleid. De commissie bracht geen advies uit over 
concretee vergunningen, e.d., maar over het vergunningenbeleid in het algemeen. Daarom zou 
hethet meer in de rede hebben gelegen dat de commissie niet zozeer over concrete verzoeken tot 
a.v.v.. advies zou hebben uitgebracht, maar veeleer over het A W-beleid in het algemeen. 

7.3.44 Besluit op het verzoek 

Dee laatste stap in de procedure van totstandkoming van de a.v.v. vormt - afgezien van het 
beroepp tegen het besluit, waarop in de volgende paragraaf zal worden ingegaan - het besluit 
tott a.v.v. van de overeenkomst door de minister. 
Inn de Wet A W 1935 en in de Wet A W CAO waren geen termijnen gesteld waarbinnen een 
besluitt tot a.v.v. genomen moest worden. Uit de toepassing van deze wetten blijkt dat de 
termijnn waarbinnen besluitvorming door de minister plaatsvond, afgezien van uitstel in 
verbandd met onvolledigheid van de aanvraag, van verschillende factoren afhankelijk was: de 
aardd van de overeenkomst, eerste overeenkomst of een verlenging, de ingediende bezwaren en 
dee politieke relevantie daarvan. 
Inn de praktijk van de Wet A W 1935 vond besluitvorming in het algemeen plaats binnen één 
tott anderhalf jaar na indiening van het verzoek. Verlenging van de overeenkomst vond 
doorgaanss binnen een halfjaar plaats. Bij de Wet A W CAO wordt er in de praktijk naar 
gestreefdd de besluitvorming binnen acht weken na indiening van een volledig verzoek af te 
ronden.. Het realiseren van deze termijn is afhankelijk van het al dan niet indienen van 
bedenkingen. . 
Bijj  de wettelijke regeling van de afvalbeheersbijdragen is nu een termijn van zestien weken 
opgenomen.. In het wetsvoorstel tot invoering van de nieuwe afdeling 3.4 Awb is voorgesteld 
dezee termijn te vervangen door de in artikel 3:18 Awb genoemde termijn van 'zo spoedig 
mogelijk,, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag*. Deze termijn kan echter 

222 Ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551). 
233 Deze sinds 1980 functionerende commissie is laatstelijk ingesteld bij besluit van de Minister van VROM d.d. 6 
decemberr 1999 (Stcrt. 1999, 245). 
244 Zie voor een evaluatie van de Evaluatiecommissie: Achteraf bekeken, Producten van de Evaluatiecommissie 
Wett milieubeheer adviezen, impressies, zelfevaluatie, december 2003. 
233 In het Werkplan van de ECWM 2002-2003 (p. 8) wordt onder het kopje algemeenverbindendverklaring van 
convenantenn aangekondigd dat de commissie wellicht ook op het onderhavige terrein (aanvullend) onderzoek 
zouu verrichten en een advies zou uitbrengen. 
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ookk na invoering van dit voorstel worden opgeschort, indien over het verzoek overleg met de 
Commissiee moet plaatsvinden. Van deze bevoegdheid is tot nu toe in vrijwel alle gevallen 
gebruikk gemaakt met name in verband met de toetsing aan artikel 87 EG-Verdrag (steunver-
lening).. Bij het laatste verzoek tot a.v.v. over vlakglas heeft echter geen toetsing aan dit artikel 
meerr plaatsgevonden. Bezien zal moeten worden of sprake is van een trendbreuk. In de 
praktijkk blijkt met de procedure in totaal een half tot eenjaar gemoeid te zijn. Ook hierbij kan 
eenn verschil worden geconstateerd tussen de tijd voor de beoordeling van het eerste verzoek 
enn van een verzoek tot verlenging/wijziging. Een wijziging kan veelal binnen een halfjaar 
voltooidd zijn. Wel heeft de lange duur van de besluitvorming door de Commissie ertoe geleid 
datt in vrijwel alle gevallen een besluit tot a.v.v. is genomen, voordat uit Brussel uitsluitsel 
wass verkregen. Dit heeft niet tot problemen aanleiding gegeven, omdat de besluitvorming van 
dee Commissie zodanig was dat de besluiten tot a.v.v. in stand konden blijven. 
Inn alle gevallen vindt publicatie van het besluit tot a.v.v. plaats in de Staatscourant.26 Bij het 
besluitt tot a.v.v. van CAO's houdt het besluit een aantal materiële elementen in. Met name 
wordtt hierin aangegeven op welke bepalingen de a.v.v. betrekking heeft en het begin- en 
eindtijdstipp van het besluit tot a.v.v. Alleen het besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; 
dee overeenkomst wordt in het Aanhangsel van de Staatscourant gepubliceerd. Tevens zijn de 
tekstenn van de CAO's via Internet of Sdu/OPmaat in te zien ofte downloaden. 
Bijj  de afvalbeheersbijdragen wordt in het besluit eveneens de looptijd van het besluit tot a.v.v. 
bepaald.. Niet alleen het besluit tot a.v.v., maar ook de overeenkomst zelf wordt in de 
Staatscourantt gepubliceerd. Deze overeenkomsten zijn evenwel (nog) niet via Internet in te 
zienn of te downloaden. De kenbaarheid van besluiten tot a.v.v. van afvalbeheersbijdragen en 
ookk van ontheffingen van deze besluiten laat te wensen over. Overwogen zou kunnen worden 
om,, zoals bij de a.v.v. van CAO's, een register van deze besluiten bij te houden en de 
besluitenn via www.overheid.nl of Sdu/Opmaat te publiceren. 
Eenn goede motivering van het besluit tot a.v.v. was al in de Wet A W 1935 voorgeschreven. 
Dezee motivering had met name betrekking op de onderbouwing van waarom de a.v.v. 
noodzakelijkk was. Bij de a.v.v. van CAO's en van afvalbeheersbijdragen is een goede 
motiveringg eveneens verplicht, maar ligt het accent meer op het geven van een reactie op de 
binnengekomenn zienswijzen. Een motivering zou met name relevant zijn, indien besloten zou 
wordenn tot het openstellen van beroep tegen het besluit tot a.v.v. 

7.3.55 Beroep 

Uitt de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO (zie hoofdstuk 3.3.5) blijkt dat er op dit 
momentt geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het beroep 
tegenn een dergelijk besluit wordt op een lijn gesteld met het beroep tegen een algemeen 
verbindendd voorschrift. De (onmogelijkheid van beroep tegen het besluit tot a.v.v. hangt 
daaromm samen met de discussie over beroep tegen algemeen verbindende voorschriften27 in 
hett algemeen. Hieraan zal allereerst aandacht worden besteed. Vervolgens zal worden 
ingegaann op de consequenties van het openstellen van beroep tegen het besluit tot a.v.v. en 
vann beroep tegen besluiten van uitvoeringsorganen van de overeenkomst. 

Bijj  de a.v.v. van financiële bepalingen is wettelijk bepaald dat de a.v.v. plaatsvindt via een algemene 
maatregell  van bestuur respectievelijk een koninklijk besluit. Vanzelfsprekend worden deze besluiten in het 
Staatsbladd gepubliceerd. 
277 Veelal afgekort tot a.v.v., maar om verwarring te voorkomen met de afkorting van de algemeenverbindend-
verklaringg (eveneens a.v.v.) wordt het voluit geschreven. 
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a.. Beroep tegen het besluit tot a.v.v. 

Dee (on)mogelijkheid om direct beroep bij de bestuursrechter in te stellen tegen een algemeen 
verbindendd voorschrift heeft regelmatig tot veel discussie aanleiding gegeven. Sinds het eind 
tachtigerr jaren is in diverse stukken, zoals een preadvies van de NJV en in enkele disser-
taties,, een krachtig pleidooi gehouden om beroep tegen algemeen verbindende voorschriften 
mogelijkk te maken. Desondanks was de wetgever niet overtuigd. In artikel 8:2 Awb wordt 
beroepp bij de bestuursrechter tegen een drietal besluiten uitgesloten: 

'a.. een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, 
b.. een besluit, inhoudende de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen 

verbindendd voorschrift of een beleidsregel, en 
c.. een besluit, inhoudende de goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend 

voorschriftt of een beleidsregel of de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een 
algemeenn verbindend voorschrift* 

Hett belangrijkste argument tegen het openstellen van een rechtstreeks beroep was de vrees 
voorr een grote toename van het aantal beroepen ('aanzuigende werking'). Via een amende-
mentt van Jurgens en Biesheuvel werd echter een overgangsartikel IVA ingevoerd, dat bepaalt 
datt artikel 8:2 vijfjaar na inwerkingtreding van de Awb (d.w.z. per 1 januari 1999) zou 
komenn te vervallen.29 De bedoeling was in de tussentijd wettelijke en organisatorische 
maatregelenn te treffen om een beroep mogelijk te maken. Medio 1997 geeft de regering in een 
notitiee 'op neutrale wijze', zoals zij dat zelf karakteriseert, alle aspecten weer die met de 
verschuivingg van het beroepsrecht naar de bestuursrechter samenhangen.30 De notitie lezend 
kann men zich, zoals Polak31 terecht constateert, niet aan de indruk onttrekken dat de 
argumentenn vóór invoering van het beroepsrecht meer overtuigen dan de argumenten 
daartegen.. Toch komt de regering tot de conclusie dat de termijn van vijfjaar te kort is 
geweestt en stelt zij voor de invoering uit te stellen. De belangrijkste praktische argumenten 
daarvoorr zijn de noodzakelijke tijd die het openbaar bestuur en de rechter nodig hebben om 
aann de nieuwe situatie te wennen. De discussie over de juridisering van het openbaar bestuur 
lijk tt hierbij het meest doorslaggevend.32 Vlak voor de ultieme datum van 1 januari 1999 wordt 
viaa een wijziging van artikel IVA 33 het tijdstip van inwerkingtreding in die zin gewijzigd dat 
ditt bij wet zal worden bepaald. Hiermee verwordt dit artikel tot een min of meer symbolische 
bepaling.34 4 

288 Van Buuren/Polak 1987; Van Male 1988; Bok 1991; Van Veen 1994; Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, 
p.. 587-588. 
599 PG Awb n,p. 385-390. 
300 Kamerstukken E 1996/97,25 383, nr. 1. 
311 Polak 1997 en 1999, p. 56-62. 
322 Zie de kabinetsnotitie Juridisering in het openbaar bestuur; Kamerstukken II1998/99 26 360, nr. 1 en de 
doorwerkingg daarvan op de onderhavige discussie: Polak 1999, hoofdstukken V en VI en Van Male 2001, p. 87-
90. . 
333 Wet van 24 december 1998, Stb. 1998,738. In een motie van de toenmalige Eerste Kamerleden Jurgens en 
Hirschh Ballin wordt de regering verzocht de nodige voorbereidingsmaatregelen te treffen om een invoering van 
beroepp na 2002 mogelijk te maken (Kamerstukken 1,1998/1999,26 077, nr. 53f). 
MM Een enigszins vergelijkbare geval van symboolwetgeving deed zich voor bij het wetsvoorstel Interimwet 
bodemsanering.. Artikel 14 van het wetsvoorstel (Kamerstukken O 1980/81,16 821, nrs. 1-3) luidde: Bij de wet 
kunnenn heffingen worden ingesteld ter bestrijding van kosten, voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, 
alsmedee van kosten van anderszins in het bijzonder in het belang van de sanering van de bodem getroffen 
maatregelen.. Deze bepaling is, ondanks een latere notitie over de mogelijkheden tot instelling daarvan en de 
gevolgenn hiervan (zie Kamerstukken ü 1981/82,16 821, nr. 18), via het amendement Tripels (idem, nr. 30) 
komenn te vervallen. 
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Inn een tamelijk recente rechterlijke uitspraak is het besluit tot a.v.v. (i.e. van een CAO) op 
éénn lij n gesteld met de besluiten, genoemd in artikel 8:2 onder b of c, van de Awb. De 
redeneringg van de Afdeling is als volgt. 

'Mett het besluit tot algemeen verbindendverklaring, dat als zodanig geen zelfstandige rechtsnorm bevat, 
wordtt op verzoek van één of meer partijen die de CAO zijn aangegaan de werkingssfeer van de betref
fendee bepalingen van de CAO uitgebreid tot anderen dan de betrokken partijen en him leden. Dit besluit 
-- dat derhalve van algemene strekking is - heeft tot gevolg dat de betreffende CAO-bepalingen het 
karakterr van algemeen verbindende voorschriften krijgen. 

Blijkenss de bewoordingen en totstandkomingsgeschiedenis van artikel 8:2 Awb heeft de wetgever 
rechtstreekss beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en de besluiten die daarmee zo nauw zijn 
verknoopt,, dat beroep tegen deze besluiten zou neerkomen op rechtstreeks beroep tegen de 
onderliggendee algemeen verbindende voorschriften, (vooralsnog) uitdrukkelijk willen uitsluiten. 
Nuu beroep tegen een besluit tot algemeen verbindendverklaring van een CAO zou neerkomen op een 
rechtstreekss beroep tegen de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, dient naar het oordeel 
vann de Afdeling het besluit tot algemeen verbindendverklaring op één lijn te worden gesteld met de in 
artikell 8:2 onder b en c genoemde besluiten.' 

Aann deze uitspraak ligt de argumentatie ten grondslag dat het besluit tot a.v.v. geen zelf-
standigee rechtsnorm bevat en dat het besluit tot a.v.v. zozeer verknoopt is met de daaraan ten 
grondslagg liggende (na a.v.v.) algemeen verbindende voorschriften dat een beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. in feite zou neerkomen op een beroep tegen de algemeen verbindend 
verklaardee bepalingen zelve. Het besluit tot a.v.v. wordt dan omschreven als een constitutief 
besluitt van algemene strekking.36 

Schreuder-Vlasblomm merkt in haar annotatie bij deze uitspraak op dat het moeilijk te 
betwistenn lijk t dat de combinatie van de vaststelling van de CAO-bepalingen en de a.v.v. een 
algemeenn verbindend voorschrift oplevert of dat beroep tegen die verbindendverklaring 
neerkomtt op een beroep tegen de vaststelling van zo'n voorschrift. Toch lijk t mij wel wat op 
dee redenering van de Afdeling af te dingen. Aan het besluit tot a.v.v. ligt immers niet een 
algemeenn verbindend voorschrift ten grondslag, maar een privaatrechtelijke overeenkomst die 
pass door het besluit tot a.v.v. het karakter van een algemeen verbindend voorschrift krijgt. Het 
besluitt tot a.v.v. heeft op zichzelf geen betrekking op de inhoud van de overeenkomst, maar 
strektt er alleen toe de werkingssfeer van de overeenkomst uit te breiden. Toegegeven kan 
wordenn dat het vermoedelijk onvermijdelijk zal zijn dat in het kader van een beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. de inhoud van de overeenkomst ter discussie zal staan. Maar ik vraag mij 
tochh af of de Afdeling niet een splitsing had kunnen maken tussen die aspecten die met name 
mett het besluit tot a.v.v. samenhangen en de aspecten van de overeenkomst. Overigens ben ik 
mett de annotator wel van mening dat de uitspraak beter gebaseerd had kunnen zijn op de 
analogiee met artikel 8:2, onder a, dan met artikel 8:2, onder b of c, genoemde voorbeelden. De 
zouu het echter bevredigender vinden dat de wetgever, indien hij geen beroep tegen het besluit 
tott a.v.v. wenselijk acht, dit besluit expliciet zou opnemen in de artikelen 8:4 of 8:5 Awb als 
besluitenn waartegen geen beroep mogelijk is. 

Uitt deze uitspraak volgt dat, zolang de wetgever geen beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriftenn (on)mogelijk heeft gemaakt, de derdebelanghebbenden hun heil zullen moeten 
zoekenn bij de burgerlijke rechter. Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming voor met name 
degenenn die door het besluit tot a.v.v. aan de overeenkomst zullen worden gebonden, lijk t dit 

355 ABRvS 1 oktober 1998; AB 1999,16 m.nt. MSV. 
366 Zie Zijlstra 2002, p. 173. 
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niett tot onoverkomelijke bezwaren te hoeven leiden. De elementen van de overeenkomst die 
nauww met het besluit tot a.v.v. samenhangen, zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van de 
hoogtee van een bepaalde bijdrage aan een fonds of van 'belangrijke meerderheid', kunnen 
goedd in concrete gevallen door de burgerlijke rechter worden getoetst. De toetsing van de 
toepassingg en van de handhaving van de overige elementen van de overeenkomst door de 
burgerlijkee rechter ligt volledig in het verlengde van zijn taak in het kader van het burgerlijk 
recht. . 
Vervolgenss kan de tot nu toe theoretische vraag worden gesteld of het besluit tot het niet of 
niett verder behandelen van het verzoek tot a.v.v. eveneens zozeer verknoopt is met het besluit 
tott a.v.v. dat ook tegen dit besluit geen beroep mogelijk zou zijn. Ik ben geneigd deze vraag 
ontkennendd te beantwoorden, omdat de vraag over het niet of niet verder behandelen van een 
verzoek,, in ieder geval voor de partijen bij de overeenkomst, los gezien kan worden van het 
besluitt tot a.v.v. Zij kunnen immers in dit geval ook duidelijk als belanghebbenden gezien 
worden. . 

Welkee consequenties zou het openstellen van beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit 
tott a.v.v. hebben? Aan de consequenties van beroep tegen algemeen verbindende voorschrif-
tenn in het algemeen is in de bovengenoemde regeringsnotitie en in de literatuur uitgebreid 
aandachtt besteed en zijn hieromtrent voorstellen gedaan.37 Hierbij kan naar mijn mening in dit 
gevall  worden aangesloten, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrip belanghebbende, de 
beroepstermijn,, de bezwaarschriftenprocedure, de relatieve competentie van de rechter, de 
toetsingsmaatstavenn en de gevolgen van een rechterlijke uitspraak. De verwachting is dan ook 
dat,, wanneer besloten zou worden beroep tegen het besluit tot a.v.v. open te stellen, dit niet 
mett grote problemen gepaard zal gaan. Daarom lijk t er weinig bezwaar tegen om het besluit 
tott a.v.v. mee te nemen bij een mogelijke uitwerking van het door Allewijn38 voorgestelde en 
doorr Polak39 gesteunde compromis in de discussie over beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriften,, namelijk om beroep open te stellen tegen die besluiten 'die min of meer 
toevalligg in de gedaante van een algemeen verbindend voorschrift verschijnen, maar die wel 
tott een concreet juridisch geschil tussen burger en bestuur leiden'. 

b.. Beroep tegen besluiten uit overeenkomst 

Eenn volgende vraag is of beroep op de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing van een 
instantiee die krachtens overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is verklaard. 
Onderr het regime van de Arob heeft Fase40 opgemerkt dat een Arob-procedure tegen een 
privaatrechtelijkk lichaam mogelijk is als deze publiekrechtelijke taken vervult en is te 
beschouwenn als een administratief orgaan. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat hij, overigens in weerwil 
vann de jurisprudentie daaromtrent,41 van mening was dat hiervan in dit geval sprake was. 
Onderr het regime van de Awb is de beantwoording van de vraag of beroep op de bestuurs-
rechterr openstaat tegen een beslissing van een dergelijke instantie, met name afhankelijk van 
dee vraag of deze instantie beschouwd kan worden als een 'bestuursorgaan' in de zin van 
artikell  1:3 Awb. 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet worden nagegaan welke rol het besluit tot a.v.v. 
tenn opzichte van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst speelt. De redenering van 
Fasee is gebaseerd op het feit dat door het besluit tot a.v.v. de overeenkomst wordt getrans-

377 Naast de al genoemde dissertaties: Lubberdink 1996, Eijlander 1999 en Het Lam 1999. 
388 Allewijn 1998. 
399 Polak 1999, p. 162. 
400 Fase 1982, p. 98. 
411 Ziem.n. het ten overvloede in de uitspraak van de Rb. A'dam 17 januari 1997, JAR 1997,36, p. 161. 
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formeerdd tot een algemeen verbindend voorschrift en de instantie die belast is met de 
uitvoeringg van deze algemeen verbindende overeenkomst handelt als bestuursorgaan. Geheel 
vreemdd is deze redenering niet, aangezien we zo-even hebben gezien dat het besluit tot a.v.v. 
dee overeenkomst maakt tot een algemeen verbindend voorschrift. 

Inn artikel 1:1, eerste lid, Awb wordt een bestuursorgaan gedefinieerd als: 

'a.. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
b.. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.' 

Dezee twee categorieën van bestuursorganen worden wel aangeduid als a-organen en b-
organen.. De aanwijzingscriteria voor een a-orgaan of een b-orgaan zijn verschillend. Bij een 
a-orgaann gaat het om een organisatorisch criterium, namelijk of het orgaan deel uitmaakt van 
eenn bepaald soort organisatie. Bij een b-orgaan gaat het om de toegekende publiekrechtelijke 
bevoegdheid.42 2 

Inn artikel 1:1, tweede lid, is een aantal organen, personen en colleges opgenomen, waarvan op 
voorhandvoorhand wordt aangenomen dat zij geen bestuursorganen zijn. Hierbij kan gedacht worden 
aann de Staten-Generaal, Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Hierop is in het derde 
lidd weer een uitzondering gemaakt, voor zover deze organen beslissingen nemen ten aanzien 
vann niet voor het leven benoemde ambtenaren. Kennelijk is deze mogelijkheid mede bepalend 
voorr het feit of sprake is van een bestuursorgaan. 
Voorr de aanwijzing wanneer sprake is van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteldd (oftewel een a-orgaan) is aangesloten bij artikel 1 van Boek 2 BW. Dit omvat de 
openbaree lichamen, waarvan bepaald is dat zij rechtspersoonlijkheid bezitten: Staat, 
provincies,, gemeenten en waterschappen alsmede andere openbare lichamen waaraan 
krachtenss de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend en daarnaast andere lichamen 
waarvann de rechtspersoonlijkheid uit een bijzondere publiekrechtelijke wet voortvloeit. Het 
lijk tt op voorhand duidelijk dat een instantie of orgaan die krachtens een privaatrechtelijke 
overeenkomstt is ingesteld, niet rechtstreeks krachtens publiekrecht is ingesteld. 
InIn de diverse wettelijke regelingen van de a.v.v. is nergens aandacht besteed aan een privaat-
rechtelijkee instantie of orgaan die belast is met de uitvoering van de (private) overeenkomst. 
Dee beslissing om een dergelijke instantie of orgaan op te richten en de taken en bevoegdheden 
vann een dergelijke instantie zijn volledig overgelaten aan de partijen bij de overeenkomst. 
OokOok blijkt het oprichten van een dergelijke instantie geen essentiële voorwaarde bij het nemen 
vann een besluit tot a.v.v. van deze overeenkomst. Tenslotte is niet wettelijk geregeld dat de 
takenn en bevoegdheden van de instantie wijzigen door de a.v.v. Deze moeten blijven binnen 
hett kader van de overeenkomst. Geconcludeerd kan dan ook worden dat een orgaan dat 
krachtenss een privaatrechtelijke overeenkomst is ingesteld, ook na a.v.v. van deze overeen-
komstt niet beschouwd kan worden als een a-orgaan. 
Iss er in het onderhavige geval sprake van een b-orgaan ofwel een instantie 'met enig openbaar 
gezagg bekleed'? Hieronder moet, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, worden 
verstaan:: een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechts-
positiee van andere rechtssubjecten. Deze organen kunnen allereerst hun grondslag van 
regelingg vinden in het publiekrecht. In feite loopt deze omschrijving parallel met het onder in 
artikell  1:1, eerste lid onder a, gestelde. 

422 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, p. 101; Peters 2000, p. 78. 
4 3PGAwbI,p.. 138. 
"PGAwbl .p .. 133. 
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Daarnaastt worden hieronder begrepen privaatrechtelijke rechtspersonen die tot de overheid 
moetenn worden gerekend, omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende 
invloedinvloed uitoefenen op het beheer en bestuur van deze privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit zou 
tott uitdrukking kunnen komen in een overwegende invloed op de samenstelling van het 
bestuur,, de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting, het personeels-
beleidd of het goedkeuringsrecht van bepaalde besluiten door de overheid.45 

Tenslottee kan het gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen die niet tot de overheid worden 
gerekend,, maar die wel met openbaar gezag zijn bekleed, dat wil zeggen dat aan hen een of 
meerr overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegd-
hedenn zijn toegekend. Organen van deze rechtspersonen zijn slechts als bestuursorganen aan 
tee merken, voor zover zij deze bevoegdheden uitoefenen. Genoemd wordt in dit verband een 
garagee die een APK-keuring uitvoert. 
Wanneerr we in het licht van deze criteria kijken naar de privaatrechtelijke rechtspersoon die 
krachtenss een overeenkomst is opgericht en deze overeenkomst uitvoert, lijk t het ook onder 
hethet regime van de Awb zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke rechtspersoon na a.v.v. van de 
overeenkomstt beschouwd zal worden als een bestuursorgaan. Maar de discussie daarover zal 
nogg zeker doorgaan.47 

7.44 Inhoudelijke aspecten 

7.4.11 Toetsing door minister 

Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. en raakt het gevoelige onderwerp in 
hoeverree de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan en mag uitoefenen op 
dee inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat van partijen. Het 
juridischh kader voor de belangenafweging en de mogelijkheid ook anderszins invloed uit te 
kunnenn oefenen op de overeenkomst wordt gevormd door hetgeen in de wettelijke regelingen 
iss bepaald over de weigering van de a.v.v. en de eventuele weigeringgronden, de in de wetten 
voorkomendee toetsingscriteria, de mogelijkheden om voorschriften en beperkingen aan het 
besluitt tot a.v.v. te verbinden en de mogelijkheid om bij het besluit tot a.v.v. anderszins de 
overeenkomstt te beïnvloeden. 

Inn geen van de wettelijke regelingen van de a.v.v. is de mogelijkheid van weigering van de 
a.v.v.. opgenomen en zijn de weigeringgronden expliciet geformuleerd. Dit zou erop kunnen 
duidenn dat de wetgever er vanuit gaat dat in principe alleen positief op het verzoek tot a.v.v. 
kann worden gereageerd. Uit de parlementaire behandeling van de diverse wetten blijkt echter 
datt uit de facultatieve formulering 'Onze Minister kan .. algemeen verbindend verklaren' 
algemeenn wordt aangenomen dat de minister ook negatief op een verzoek tot a.v.v. kan 
beslissen.. Naar mijn weten is er overigens nog nooit negatief besloten op een verzoek tot 
a.v.v.. Indien dit dreigde te gebeuren, werd het verzoek in een eerder stadium teruggetrokken. 

455 NicokuVOlivier 1997, p. 66-67. 
466 Peters 2000 p. 85; Nicolaï/Olivier 1997, p. 60. 
477 Zo is Van den Burg in zijn noot onder de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Drijvende 
Bokken/Pensioenfondss (AB 2000,17) van mening dat de beslissing van een pensioenfonds tot het verlenen of 
weigerenn van een vrijstelling een beschikking is in de zin van de Wet Arob c.q. een besluit in de zin van de Awb. 
Naarr zijn mening oefent het pensioenfonds met een dergelijke beslissing openbaar gezag uit en is deze beslissing 
niett opgenomen op de negatieve lijst. Zie ook Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW), artikel 2, aant. 10. 
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Inn de Wet A W 1935 en in de Wet milieubeheer is een aantal toetsingscriteria opgenomen die 
dee minister bij de besluitvorming in acht moet nemen. In de eerstgenoemde wet gaat het om 
hett criterium 'indien naar zijn oordeel deze voor de economische verhoudingen in de 
betreffendee bedrijfstak overwegende betekenis hebben of kunnen hebben en het algemeen 
belangg verbindendverklaring vereist'. Het eerste deel van dit criterium is subjectief 
geredigeerdd en het laatste deel objectief. Dit zou erop kunnen duiden dat de minister bij het 
eerstee deel een wat grotere beleidsvrijheid heeft dan bij het laatste deel. In de Wet 
milieubeheerr is als toetsingscriterium opgenomen 'indien dat in het belang van een doelmatig 
beheerr van afvalstoffen is'. Dit objectief geredigeerde criterium houdt in dat de minister het 
verzoekk aan dit criterium moet toetsen en, indien niet aan het criterium wordt voldaan, het 
verzoekk moet afwijzen. Deze toetsingscriteria kaderen de belangenafweging van de minister 
bijbij  de besluitvorming over het verzoek tot a.v.v. duidelijk in. 
Inn de Wet A W CAO zijn in het geheel geen toetsingscriteria voor de beoordeling van het 
verzoekk opgenomen. Dit kan vermoedelijk verklaard worden door de koppeling van de a.v.v. 
mett de wettelijke regeling van de CAO. De a.v.v. vormt in feite het sluitstuk van de CAO. De 
wetgeverr achtte het verder opnemen van toetsingscriteria blijkbaar niet noodzakelijk. Wel zijn 
inn de Leidraad A W CAO (par. 6) drie gronden tot weigering van de a.v.v. opgenomen, die 
overigenss daarvoor ook als zodanig in de praktijk werden gehanteerd. De a.v.v. kon worden 
geweigerdd wegens strijd met het recht of met het algemeen belang en wegens een te grote 
benadelingg van de rechtmatige belangen van derden in de betrokken bedrijfstak of daarbuiten. 
Dee eerste twee weigeringgronden komen in vergelijkbare wetten voor.4 De laatste weigering-
grond,, die ook bij de toetsing van verzoeken in het kader van de Wet A W 1935 werd 
gehanteerd,, zou natuurlijk ook onder 'algemeen belang' gevangen kunnen worden, maar 
vormtt in de praktijk van de a.v.v. een belangrijk toetsingspunt. Daarnaast zijn in artikel 2, 
vijfdee lid, Wet A W CAO met name genoemde soorten van bepalingen opgenomen die bij 
voorbaatt zijn uitgesloten van a.v.v. 

Inn de diverse wetten zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om voorschriften of 
beperkingenn aan het besluit tot a.v.v. te verbinden.49 In de Wet A W 1935 waren beide 
mogelijkhedenn aanwezig. Bij AMvB (artikel 2) werden de voorwaarden gesteld die aan het 
besluitt tot a.v.v. werden verbonden en bij het besluit tot a.v.v. (artikel 3) kan de minister 
bepaaldee personen vrijstelling verlenen. In de Wet A W CAO kan de minister de a.v.v. 
beperkenn tot bepalingen van een CAO. Dit geeft de minister in principe de mogelijkheid naar 
eigenn goedvinden bij het besluit tot a.v.v. te 'shoppen' in de CAO. In de praktijk is hiervan 
geenn sprake en geven partijen aan op welke bepalingen de a.v.v. betrekking heeft. Tevens 
heeftt de minister de bevoegdheid (artikel 2, eerste lid) om bij het besluit tot a.v.v. bepaalde 
gevallenn van de a.v.v. uit te zonderen. In het kader van de toetsing van a.v.v. van CAO's 
wordtt deze bevoegdheid met name gebruikt om overlap met (de a.v.v. van) andere CAO's te 
voorkomen.500 Ook van deze bevoegdheid wordt in de praktijk sporadisch gebruik gemaakt. In 
dee Wet milieubeheer is noch de mogelijkheid opgenomen om voorschriften of beperkingen 
aann het besluit tot a.v.v. te verbinden, noch de mogelijkheid om bij het besluit bepaalde 
personenn of gevallen uit te zonderen van het besluit tot a.v.v. 

488 Zie o.a. artikel 128 Wet op de bedrijfsorganisatie. 
499 In dit verbandd laat ik buiten beschouwing de mogelijkheden om na het besluit tot a.v.v. de overeenkomst te 
beïnvloeden.. Hierop wordt in het onderstaande (paragrafen 7.6 en 7.7) teruggekomen. 
500 Zie paragraaf 4.5 en 6.2 van het Toetsingskader a.v.v. van CAO-bepalingen. 
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Tenn slotte zijn in verschillende wetten nog enkele andere mogelijkheden opgenomen om bij 
hett besluit tot a.v.v. de overeenkomst in enigerlei vorm te beïnvloeden. Het verst gaat daarin 
dee Wet A W CAO (artikel 5). In het besluit tot a.v.v. worden, afgezien van de bepalingen 
waaropp de a.v.v. betrekking heeft, zowel het begin- en eindtijdstip van de a.v.v. bepaald als 
hethet gebied waarop de a.v.v. betrekking heeft. In de praktijk wordt van deze laatste 
bevoegdheidd geen gebruik gemaakt. In artikel 15.39 Wet milieubeheer kan de minister in het 
besluitt tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage alleen de tijdsduur van de a.v.v. beïnvloeden. 

Inn het licht van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een besluit tot a.v.v. beschouwd 
wordenn als een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op deze 
besluitenn is ingevolge artikel 3:1 Awb afdeling 3.2 Awb van toepassing, voor zover de aard 
vann het besluit zich daartegen niet verzet. De afdelingen 3.6 Awb (bekendmaking en 
mededeling)) en 3.7 Awb (motivering) zijn niet van toepassing. Het valt niet in te zien dat de 
aardd van het besluit tot a.v.v. zich tegen toepassing van afdeling 3.2 Awb verzet. In de diverse 
wettelijkee regelingen van de a.v.v. is voorzien in een regeling van de bekendmaking, mede-
delingg en motivering. Overigens zouden er naar mijn mening ook geen grote problemen zijn 
omm de afdelingen 3.6 en 3.7 Awb van toepassing te verklaren op het besluit tot a.v.v. 
Dee vraag is welke consequenties de toepassing van afdeling 3.2 Awb op het besluit tot a.v.v. 
zouu hebben. In deze afdeling is een aantal beginselen van behoorlijk bestuur neergelegd, die 
bijj  de besluitvorming in acht moeten worden genomen. Artikel 3:2 Awb verplicht het 
bestuursorgaann om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis over de relevante 
feitenn en over de af te wegen belangen te vergaren. Hoever deze verplichting reikt, is moeilijk 
inn zijn algemeenheid aan te geven. De mate waarin het bestuursorgaan aan deze verplichting 
heeftt voldaan, zal bij de belangenafweging en de motivering van het besluit tot uiting komen. 
Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen 
waardoorr de feiten en de diverse betrokken belangen naar voren kunnen komen. Hierbij valt te 
denkenn aan de bij het verzoek over te leggen gegevens en de inspraakprocedure. In dit 
verbandd zullen de partijen die het verzoek indienen, onder andere de noodzaak van de a.v.v. 
moetenn onderbouwen of een accountantsrapport ter onderbouwing van de 'belangrijke 
meerderheid'' moeten overleggen. Degenen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn ge-
weest,, kunnen in het kader van de inspraak hun bezwaren tegen de a.v.v. naar voren brengen. 
Hett gaat hier om een min of meer passieve informatieoverdracht van betrokkenen richting 
bestuursorgaan.. Artikel 3:2 legt evenwel ook de verplichting op het bestuursorgaan op om 
actieff  zelf informatie te vergaren. Hierbij kan gedacht worden aan het zelf vergaren van 
informatie,, bijvoorbeeld wanneer naar aanleiding van de inspraakreacties gerede twijfel over 
dee overgelegde gegevens is gerezen. Dit kan zich voordoen bij een nieuw verzoek tot a.v.v., 
maarr met name ook bij een wijziging of verlenging van het besluit tot a.v.v. 
Artikell  3:3 Awb verplicht het bestuursorgaan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit 
niett voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Dit verbod op 
'détournementt de pouvoir' hangt samen met de in artikel 3:4, eerste lid, neergelegde 
verplichtingg voor het bestuursorgaan om de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af 
tee wegen. Een dergelijke belangenafweging behoeft alleen 'voor zover niet uit een wettelijk 
voorschriftt of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit'. Bij 
dezee belangenafweging mogen de nadelige gevolgen van het besluit voor een of meer belang-
hebbendenn niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen belangen 
(artikell  3:4, tweede lid, Awb). 

Sll Van Wijk/Komjnenbelt/VanMale 1999, p. 331. 
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Watt wordt verstaan onder 'de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen'? In de literatuur 
zijnzijn hierover verschillende theorieën ontwikkeld.52 Een strikte opvatting, waarbij ervan wordt 
uitgegaann dat de bestuursbevoegdheden worden toegekend met het oog op bepaalde doelen en 
alleenn daarvoor mogen worden aangewend. Een ruime opvatting, waarbij ervan wordt 
uitgegaann dat het bestuursorgaan bij al zijn besluiten moet letten op alle belangen die het recht 
aann zijn zorg heeft toevertrouwd. Een tussenstandpunt bestaat hieruit dat bij het weigeren van 
hethet besluit wordt uitgegaan van de strikte opvatting en bij het verlenen van het besluit van de 
ruimee opvatting. Hoewel deze theorieën ontwikkeld zijn voor beschikkingen of vergunningen 
inn individuele gevallen, kunnen ze ook toegepast worden bij regelgeving in abstracto, zij het 
datdat de belangenafweging dan op een wat andere wijze moet plaatsvinden. Het kader van de 
belangenafwegingg wordt in de eerste plaats bepaald door de opzet en inhoud van de wettelijke 
regeling. . 

Hoee moet in dit licht de belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. gezien wor-
den?? De wettelijke regeling van de a.v.v. beoogt een ondersteuning van zelfregulering te 
bieden.. Bij de opzet van de regeling is ervoor gekozen dat een meerderheid (van belangen) via 
eenn besluit tot a.v.v. zijn wil kan opleggen aan een minderheid (van belangen). Tevens wordt 
err in de wettelijke regelingen vanuit gegaan dat een besluit tot a.v.v. plaatsvindt, wanneer aan 
dee wettelijke (procedurele en inhoudelijke) vereisten is voldaan. Het ontbreken van een 
wettelijkee weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, het expliciet in de wet opnemen van 
eenn toetsingsgrond in de Wet A W 1935 en thans nog in de Wet milieubeheer, de afwezigheid 
vann de mogelijkheid om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte 
mogelijkhedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden zijn indicaties dat de 
wetgeverr de belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. duidelijk heeft willen 
inkaderenn en er vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal 
respecterenn en niet lichtvaardig tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 
Eenn factor die bij de belangenafweging naar mijn mening mede in beschouwing zou kunnen 
wordenn genomen, is wie de partijen zijn bij de overeenkomst. Indien de overeenkomst het 
resultaatt is van onderhandelingen tussen twee min of meer gelijkwaardige partijen 
(interactievee zelfregulering), ligt een terughoudender opstelling van de minister meer voor de 
handd dan wanneer de overeenkomst het resultaat is van onderhandelingen tussen alleen 
producentenn en importeurs onderling, die een bepaald product op de markt brengen en die de 
kostenn van beheer van dat product, bijvoorbeeld via een afvalbeheersbijdrage, willen verdis-
conterenn in de prijs van het product (associatieve zelfregulering54). Dit laatste was ook het 
gevall  bij de ondernemersovereenkomsten. In deze gevallen ligt een wat verdergaande toetsing 
tenn aanzien van het effect van de a.v.v. op bijvoorbeeld de consumenten meer voor de hand. 
Voorr het overige kan de minister naar mijn mening bij het besluit tot a.v.v. slechts bij hoge 
uitzonderingg andere belangen mee mag laten wegen. Wanneer de minister het besluit tot a.v.v. 
wenstt te gebruiken voor andere doeleinden, zal er spoedig sprake zijn van misbruik van 
macht.. Uit de praktijk van de a.v.v. van CAO's blijkt dat de minister/regering het besluit tot 
a.v.v.. nogal eens dreigt te 'misbruiken' in verband met bepaalde loonpolitieke doeleinden. Bij 
dee a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage blijkt zich in één geval de situatie te hebben voorgedaan 
datdat sprake zou kunnen zijn geweest van 'misbruik van macht'. Het betrof de wens van de 
ministerr om de afvalbeheersbijdrage voor autowrakken mede aan te wenden voor het opzetten 
inn enkele Afrikaanse landen van een afvalbeheersstructuur voor auto's, die overigens deels uit 

522 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, p. 342-343. 
""  Stoter 2000, p. 56 en 80. 
544 Op het onderscheid tussen interactieve en associatieve zelfregulering is in hoofdstuk 1 ingegaan. 
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Nederlandd geïmporteerd zijn (zie hoofdstuk 6.10.1). In beide gevallen is het overigens bij 
dreigementenn gebleven. 
Omm dit soort situaties te voorkomen zou ik het uit een oogpunt van rechtszekerheid wenselijk 
achtenn om de weigeringgronden expliciet in een wettelijke regeling van de a.v.v. op te nemen 
enn in een Leidraad verder uitwerken. Hierbij kan worden aangesloten bij de weigeringgronden 
diee thans in het Toetsingskader zijn opgenomen. Op deze wijze is het toetsingskader voor 
zowell  de minister als voor de betrokken partijen duidelijk. 

7.4.22 Looptijd 

Overr de looptijd van de a.v.v. zijn de gedachten in de loop der jaren vrijwel ongewijzigd 
gebleven.. Vrijwel alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de loop-
tijdd van het besluit tot a.v.v. Hieraan ligt primair de gedachte ten grondslag dat met name 
degenenn die door de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van 
dagenn aan de overeenkomst kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden 
diee aanleiding waren om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een 
herbezinningg op de noodzaak van de a.v.v. mogelijk maken. 
Alleenn in de regelingen op het terrein van financiën zijn geen bepalingen over de looptijd c.q. 
maximumtermijnn opgenomen. In een reeds vervallen overeenkomst op dat terrein was bepaald 
datt 'de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, met dien verstande dat zij geacht zal worden 
tee zijn beëindigd uiterlijk zes maanden nadat in het overleg tussen de Bank en dan wel 
éénn der andere bij deze regeling betrokken partijen, onvoldoende overeenstemming over de 
wenselijkheidd van het voortbestaan van deze overeenkomst zal blijken te bestaan.' In dat 
gevall  was wettelijk geregeld dat de a.v.v. bij KB wordt ingetrokken.56 In de thans nog 
geldendee overeenkomsten op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en Wet toezicht 
effectenverkeerr 1995 is niets geregeld over de looptijd van de overeenkomst. Deze over-
eenkomstenn hebben derhalve een onbepaalde looptijd. Wettelijk is alleen geregeld dat de 
overeenkomsten,, met inachtneming van dezelfde procedure als de totstandkoming van een 
overeenkomst,, kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. 
Hoewell  in de Ondernemersovereenkomsten alleen was gesteld dat de a.v.v. voor een bepaalde 
termijnn zou geschieden en daarmee de ruimte gaf voor een looptijd van meerdere jaren, vond 
dee a.v.v. in de meeste gevallen plaats met een looptijd van één jaar. Hieraan lag de behoefte 
tenn grondslag om de noodzaak van de a.v.v. regelmatig te bezien. In het wetsontwerp 
Landbouw-Bedrijfsregelingenn was voorzien in een verlengingsmogelijkheid. In de Wet 
economischee mededinging (WEM) is deze verlengingsmogelijkheid niet overgenomen. De 
maximumlooptijdd is bepaald op drie jaar. Ook aan deze termijn ligt de gedachte ten grondslag 
datdat na zekere tijd opnieuw moet worden bezien of de maatregel nog wel noodzakelijk is. Bij 
dee toepassing van de WEM vindt a.v.v. of verlenging daarvan plaats met een looptijd 
variërendd van één tot drie jaar. De termijn hangt samen met de behoefte van de kant van de 
ministerr om na die termijn opnieuw te bezien of continuering noodzakelijk is. Dezelfde 
gedachtegangg ligt ten grondslag aan de regeling van de looptijd van de regeling van de 
afvalbeheersbijdragen.. Hoewel de mogelijkheid bestaat van een looptijd van maximaal vijf 
jaar,, hebben de meeste besluiten tot a.v.v. in de praktijk een looptijd van drie jaar. In enkele 
gevallenn is bij verlenging van het besluit wel sprake van een looptijd van vijfjaar. Het gaat 
dann om gevallen (zoals kunststof gevelelementen) waarin de komende periode geen grote 
wijzigingenn worden verwacht. Bij de regelingen van de a.v.v. op Europees niveau is in de 

""  Artikel 4 van de overeenkomst d.d. 17 juni 1986 over een uniforme gedragslijn ten aanzien van de vaststelling 
vann de identiteit van cliënten bij bepaalde vormen van financiële dienstverlening (Stb. 1988, 679). 
566 Artikel 2, derde lid, van de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening (Stb. 1988, 278). 
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betreffendee verordeningen ook een maximumtermijn van drie jaar opgenomen. Hier varieert 
dee looptijd in de praktijk van minder dan eenjaar tot driejaar. 
Alleenn bij de regeling van de a.v.v. van CAO's kan de looptijd van de a.v.v. tot problemen 
aanleidingg geven. De a.v.v. kan, met uitzondering van fondsen, slechts een looptijd hebben 
vann maximaal twee jaar. De korte looptijd van de CAO en de koppeling van de a.v.v. aan de 
CAO,, de tijdsduur van de procedures van totstandkoming van een nieuwe CAO en van de 
a.v.v.. daarvan kunnen in combinatie met de afwezigheid van terugwerkende kracht en van 
nawerkingg belangrijke gevolgen hebben voor met name de niet aan een CAO gebonden 
werkgeverss en werknemers. Voor hen kan het effect optreden van nu eens wel, dan weer geen 
gebondenheidd aan de CAO, het zogenaamde 'knipperlicht-effect'. In de praktijk vindt 
vanwegee de risico's voor de arbeidsrust voor de niet-gebonden werknemers veelal toch 
nawerkingg plaats. 
Hett tijdelijke karakter van het besluit tot a.v.v. is het grote voordeel van de regeling van de 
a.v.v.. boven de regeling van de PBO of een wettelijke regeling Door het tijdelijke karakter 
zijnn de betrokken partijen verplicht na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van 
dee samenwerking te bezien en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst 
wordenn aangebracht. De samenwerking is niet een vanzelfsprekendheid, maar moet om de 
zoveell  jaar herbevestigd worden. 

7.55 Rechtsgevolgen 

Tijdenss de parlementaire behandeling van de Wet A W 1935 en van de Wet A W CAO is 
zowell  binnen als buiten het Parlement uitgebreid van gedachten gewisseld over het 
rechtskarakterr van de a.v.v. en de rechtsgevolgen daarvan. De aan de a.v.v. ten grondslag 
liggendee overeenkomst heeft onmiskenbaar een privaatrechtelijk karakter. Het besluit tot 
a.v.v.. door de minister heeft duidelijk een publiekrechtelijk karakter. 
Welkee gevolgen heeft het besluit tot a.v.v. voor de overeenkomst? Treedt er door het besluit 
vann de minister als het ware een gedaanteverwisseling op bij de aan de a.v.v. ten grondslag 
liggendee overeenkomst? En wordt de overeenkomst daardoor publiekrechtelijk van aard? Bij 
dee beantwoording van deze vragen is in Nederland, mede gebaseerd op de Duitse theorieën 
hieromtrentt (zie hoofdstuk 3.5), gekozen voor de Gesetztheorie. In deze theorie is het besluit 
tott a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende de looptijd van het besluit tot a.v.v. 
zijnn zowel de oorspronkelijke partijen als derden betrokkenen gebonden aan de overeenkomst. 
Doorr het besluit tot a.v.v. komen de bestaande bepalingen in overeenkomsten tussen partijen 
tee vervallen, wanneer deze in strijd zijn met de overeenkomst die algemeen verbindend is 
verklaard.. De rechtsgevolgen van de overeenkomst vinden langs privaatrechtelijke weg plaats. 
Inn de Wet A W CAO (artikel 3, tweede en vierde lid) is alleen aan werkgevers en werk-
nemerss die partij waren bij de oorspronkelijke overeenkomst een titel gegeven om naleving af 
tee dwingen. In de Wm (artikel 15.40) is dit recht toegekend aan een ieder die bij de naleving 
eenn redelijk belang heeft. Zij kunnen in een actie voor de burgerlijke rechter nakoming van de 
overeenkomstt al dan niet in combinatie met schadevergoeding eisen. Het zou mijn voorkeur 
hebbenn om bij een algemene regeling van de a.v.v. aan te sluiten bij de regeling in de Wm. 

Kortt samengevat heeft de overeenkomst na a.v.v. 'un corps de contrat et une ame de loi'. Dit 
enigszinss hybride karakter van de regeling van de a.v.v. levert in de literatuur nogal eens 
kritiekk op. Immers, aan het besluit tot a.v.v. ligt een privaatrechtelijke overeenkomst ten 
grondslag.. Het besluit tot a.v.v. door de minister is een publiekrechtelijk besluit, waarvan de 
proceduree eveneens publiekrechtelijk is. Tegen het besluit van de minister is - in ieder geval 

""  Citaat van Camelutti; aangehaald in Lamoureux 1984, p. 94. 
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opp dit moment - geen beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Na de a.v.v. zijn zowel de 
oorspronkelijkee partijen als derden betrokkenen, evenals bij publiekrechtelijke regelgeving, 
aann de overeenkomst gebonden. Hierna kunnen gedurende de looptijd van de a.v.v. ook de 
partijenn bij de oorspronkelijke overeenkomst zich niet door het opzeggen van de 
overeenkomstt aan de werking ervan onttrekken. De minister kan echter weer ontheffing 
verlenenn van het besluit tot a.v.v., waardoor alleen in dat geval de binding aan de 
overeenkomstt komt te ontvallen. Tegen dit besluit staat weer wel beroep bij de bestuurs-
rechterr open. In bepaalde gevallen kan het besluit tot a.v.v. door de minister worden 
ingetrokken.. Dit besluit wordt gelijkgesteld met het besluit tot a.v.v., zodat daartegen geen 
beroepp bij de bestuursrechter openstaat. Na de a.v.v. is de uitvoering van de overeenkomst aan 
partijenn overgelaten en is de handhaving privaatrechtelijk geregeld. Dit kameleonachtige 
karakterr van de regeling van de a.v.v. heeft overigens in de praktijk niet tot grote problemen 
aanleidingg gegeven. Partijen waren en zijn in het algemeen goed op de hoogte van de rechten 
enn plichten, waaraan zij gedurende de looptijd van de a.v.v. gebonden zijn. 

7.5.11 Terugwerkende kracht 

Inn de oudere wettelijke regelingen is expliciet bepaald dat de a.v.v. geen terugwerkende kracht 
heeft.. In de regeling van de a.v.v. van afValbeheersbijdragen is dit niet meer expliciet 
opgenomen.. Hieruit kan echter niet de conclusie worden getrokken dat bij deze regeling wel 
sprakee is van terugwerkende kracht. Uit de Aanwijzingen voor de regelgeving (nrs. 166-168)" 
kann namelijk worden afgeleid dat een regeling geen terugwerkende kracht heeft, mits expliciet 
inn de regeling aangegeven. Uit een oogpunt van rechtszekerheid spreekt het verbod op 
terugwerkendee kracht voor zichzelf. Het zal duidelijk zijn dat derde betrokkenen die door de 
a.v.v.. aan een overeenkomst worden gebonden, niet gedwongen kunnen worden met terug-
werkendee kracht te voldoen aan bepaalde verplichtingen, zoals het betalen van een bepaalde 
bijdrage.. Dit verbod op terugwerkende kracht betekent dat de partijen bij een overeenkomst 
tijdigg om een verzoek tot een (verlenging van de) a.v.v. bij de minister moeten indienen. 
Naastt deze formele terugwerkende kracht speelt nog de materiële terugwerkende kracht, 
bijvoorbeeldd dat de bijdrage mede betrekking heeft op (afvalproducten die vóór het tijdstip 
vann de a.v.v. op de markt zijn gebracht. Op de toelaatbaarheid hiervan is in hoofdstuk 6.5.1 
ingegaan.. In het kader van de a.v.v. van afValbeheersbijdragen heeft dit, in tegenstelling tot 
discussiess in Duitsland en bij de totstandkoming van een aantal EG-richtlijnen, geen probleem 
opgeleverd. . 

7.66 Vrijstelling en ontheffing 

Dee mogelijkheid van vrijstelling van het besluit tot a.v.v. biedt de mogelijkheid om groepen 
vann personen niet meer onder de werking van het besluit tot a.v.v. te laten vallen; de mogelijk-
heidd van ontheffing heeft dezelfde functie, maar dan in individuele gevallen. In beide gevallen 
gaatt het om een bevoegdheid van de minister. 
Eenn vrijstellingsmogelijkheid is alleen in de wettelijke regelingen van de a.v.v. van 
ondernemersovereenkomstenn en van CAO's opgenomen. In de wettelijke regeling van de 
a.v.v.. van afValbeheersbijdragen is alleen de mogelijkheid van ontheffing opgenomen. De 
vrijstellingg vindt in het geval van de CAO's gelijktijdig met het besluit tot a.v.v. plaats; in het 
gevall  van de ondernemersovereenkomsten kon het ook daarna. In de praktijk van de a.v.v. van 
CAO'ss wordt geregeld van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de werkingssfeer van de 
a.v.v.. te beperken. 

Aanwijzingenn voor de regelgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001. 
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Dee wettelijke regelingen bevatten een beperkt aantal mogelijkheden om de reikwijdte en 
werkingssfeerr van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden na het besluit tot a.v.v. Het 
gaatt om de mogelijkheid om ontheffing van het besluit tot a.v.v. te verlenen, de mogelijkheid 
omm het besluit tot a.v.v. in te trekken of een combinatie van beide mogelijkheden. In beide 
gevallenn gaat het om een bevoegdheid van de minister. 
Inn de wettelijke regeling van de ondememersovereenkomsten en van de afvalbeheersbij dragen 
komenn beide mogelijkheden voor. In de regeling van de CAO's komt alleen de mogelijkheid 
vann intrekking voor. Aan de mogelijkheid van ontheffing na het besluit tot a.v.v. werd in het 
gevall  van de CAO's vermoedelijk vanwege de korte looptijd van de a.v.v. geen behoefte 
gevoeld.gevoeld. In de regeling van de a.v.v. op Europees niveau wordt alleen aan de mogelijkheid 
vann intrekken aandacht besteed. De mogelijkheid van ontheffing in de nationale regelingen 
wordtt echter niet uitgesloten. 
Dee mogelijkheid van ontheffing van het besluit tot a.v.v. maakt het voor iemand die onder de 
werkingssfeerr van de a.v.v. valt, mogelijk om gedurende de looptijd van de a.v.v. onder deze 
werkingssfeerr uit te komen. De reden hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat de verzoeker 
zelff  een structuur heeft opgezet die tegemoet komt aan tenminste dezelfde doelstellingen als 
dee structuur via de a.v.v. en die wellicht zelfs efficiënter werkt. De mogelijkheid van 
ontheffingg stimuleert het zoeken naar alternatieve oplossingen en houdt, zoals dat heet, de 
dynamiekk in het systeem. In de praktijk blijkt slechts in een beperkt aantal gevallen gebruik te 
wordenn gemaakt van de mogelijkheid van ontheffing. 
InIn tegenstelling tot het besluit tot a.v.v. kan een ontheffing onder beperkingen worden 
verleend.. Tevens kunnen aan een ontheffing voorschriften worden verbonden. In de wettelijke 
regelingg van de afvalbeheersbij dragen is voorzien in een beperkte openbare Awb-procedure 
bijj  de totstandkoming van een ontheffing of wijziging/intrekking daarvan. Hierbij is voorzien 
inn een mededeling in de Staatscourant en in één of meer landelijk verschijnende dagbladen, 
waarbijj  alleen de zakelijke inhoud van het verzoek wordt vermeld. Een ieder kan dan alleen 
schriftelijkk bedenkingen indienen. Deze procedure is gelijk aan de procedure van totstand-
komingg van het besluit tot a.v.v. zelve. 
Indienn de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb volledig van toepassing 
zouu zijn op de ontheffingverlening, zou dit beperkte consequenties hebben. In artikel 3:12, 
eerstee lid, Awb is thans algemeen geregeld dat bij de kennisgeving van de terinzagelegging 
volstaann kan worden met de zakelijke inhoud. Belanghebbenden zouden vervolgens op grond 
vann artikel 3:15 Awb naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kunnen geven. 
Tevenss wordt degene die een verzoek om ontheffing heeft ingediend, in de gelegenheid 
gesteldd om te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15, derde lid). 
Wanneerr het gaat om een ambtshalve wijziging of intrekking van de ontheffing of de daaraan 
verbondenn voorschriften of beperkingen, wordt degene tot wie het besluit is gericht, eveneens 
inn de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15, 
vierdee lid). 

Naastt deze wettelijke mogelijkheid om ontheffing te verlenen, komt het in de praktijk van met 
namee de Wet A W 1935 en de Wet A W CAO voor dat partijen in de overeenkomst de 
mogelijkheidd opnemen om via een ontheffing bepaalde bedrijven uit te zonderen. Een in de 
overeenkomstt aan te wijzen uitvoeringsinstantie krijgt dan de bevoegdheid ontheffing te 
verlenenn van bepaalde verplichtingen. De a.v.v. van een dergelijke mogelijkheid wordt 
toelaatbaarr geacht, wanneer het om niet-essentièle onderdelen gaat. Aangezien er bij een in 
eenn overeenkomst aan te wijzen uitvoeringsorganisatie geen sprake is van een bestuursorgaan 
(ziee paragraaf 3.5), zijn de bepalingen van de Awb niet van toepassing op een dergelijke 
ontheffing.. Daarom mag verwacht worden dat in dat geval in de overeenkomst of nadere 
regelgevingg op basis van de overeenkomst wordt voorzien in een procedure waarbij de diverse 
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betrokkenn belangen worden gewaarborgd. In dat geval zal, eventueel na een interne geschil-
lenbeslechting,, beroep bij de burgerlijke rechter mogelijk zijn. 

Inn het algemeen zal de belangenafweging van de minister in het kader van de verlening van 
eenn ontheffing een weging inhouden van de belangen van de verzoeker bij het verkrijgen van 
eenn ontheffing versus de effecten van de ontheffing voor de a.v.v. Het zal duidelijk zijn dat 
hethet veelvuldig verlenen van een ontheffing negatieve gevolgen kan hebben voor hetgeen via 
dee a.v.v. van de overeenkomst is geregeld. 
Alleenn in de wettelijke regeling van de afValbeheersbijdragen (artikel 15.38, eerste lid, Wm) is 
eenn criterium voor het verlenen van een ontheffing opgenomen. Dit criterium houdt in dat de 
verzoekerr moet zorgen voor een afvalbeheersstructuur die naar het oordeel van de minister ten 
minstee gelijkwaardig is met het afvalbeheer conform de structuur die via de a.v.v. van de 
afvalbeheersbijdragee wordt gefinancierd. Door de subjectieve redactie van het criterium heeft 
dee minister een zekere beleidsvrijheid bij de beoordeling van het verzoek. In deze wettelijke 
regelingg zijn de hieronder te bespreken criteria voor intrekking van overeenkomstige toepas-
singg verklaard op het ambtshalve wijzigen van de voorschriften aan een ontheffing of het 
intrekkenn van de ontheffing. Zodoende heeft de minister na verlening van een ontheffing 
slechtss een beperkt aantal mogelijkheden om een eenmaal verleende ontheffing te wijzigen of 
inn te trekken. Hierin kan een waarborg gezien worden voor degene aan wie een ontheffing is 
verleend. . 

7.77 Wijziging en intrekking 

Inn geen van de wettelijke regelingen is voorzien is een aparte, mogelijk verkorte procedure bij 
eenn wijziging van de overeenkomst. Bij een wijziging moet de normale procedure van 
totstandkomingg van een besluit tot a.v.v. doorlopen worden. Het was voorstelbaar geweest dat 
bijj  eenvoudige wijzigingen, zoals de verlenging van de looptijd van de a.v.v., een verkorte 
proceduree had kunnen worden gevolgd. Alleen in het kader van de A W CAO wordt in het 
gevall  van een eenvoudige verlenging de mogelijkheid geboden minder gegevens te 
overleggen.. In de praktijk heeft het ontbreken van een verkorte procedure niet tot grote 
problemenn aanleiding gegeven, zodat ik het niet noodzakelijk acht hiervoor een aparte 
wettelijkee regeling op te nemen. Ten hoogste zou overwogen kunnen worden de minister de 
bevoegdheidd te geven om, indien het verzoek tot a.v.v. uitsluitend betrekking heeft op een 
verlengingg van de looptijd, ambtshalve deze looptijd te verlengen met een termijn van 
bijvoorbeeldd maximaal twee jaar. 

Dee bevoegdheid tot intrekking van het besluit tot a.v.v. door de minister is in alle wettelijke 
regelingenn opgenomen. In de wettelijke regeling van de ondernemersovereenkomsten (artikel 
5)) enn van de afValbeheersbijdragen (artikel 15.39, tweede lid) zijn de gronden voor intrekking 
expliciett opgenomen. In de overige regelingen is hieraan alleen in de toelichting aandacht 
besteed.. In de Wet A W 1935 is bepaald dat de minister het besluit 'in het algemeen belang' 
geheell  of gedeeltelijk kan opheffen. In artikel 15.39, tweede lid, Wm zijn de volgende 
intrekkinggrondenn genoemd.59 In de eerste plaats kan het besluit worden ingetrokken, wanneer 
dee overgelegde gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat, ware deze gegevens bij de 
beslissingg bekend, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Hiervan zou sprake kunnen 
zijn,, wanneer achteraf blijkt dat geen sprake is geweest van een belangrijke meerderheid of de 
onderbouwingg van de afvalbeheersbijdrage volstrekt onjuist blijkt te zijn geweest. Als tweede 

S99 Conform aanwijzing 130 van de Aanwijzingen voor de regelgeving: De gronden die kunnen of moeten leiden 
tott het intrekken of wijzigen van een beschikking worden in de regeling gespecificeerd. 
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intrekkinggrondd is genoemd verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na 
hett besluit en die ertoe leiden dat het van kracht blijven op onaanvaardbare wijze het belang 
vann een doelmatig beheer van afvalstoffen zou schaden. Met deze intrekkinggrond is het 
mogelijkk om bij gewijzigde inzichten na het nemen van het besluit tot a.v.v. dit besluit in te 
trekken.. Door het opnemen van het criterium 'op onaanvaardbare wijze' is een waarborg 
opgenomenn dat niet bij elke wijziging van inzicht het besluit kan worden ingetrokken. Als 
derdee intrekkinggrond is genoemd, wanneer een voor Nederland verbindend verdrag of 
besluitt hiertoe verplicht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanvaarden van een 
EG-richtlijnn op het betreffende terrein. De laatste grond is verder uitgewerkt in de regeling 
vann de a.v.v. op Europees niveau, waarin is bepaald dat de lidstaat de a.v.v. moet intrekken, 
wanneerr de Commissie vaststelt dat door de a.v.v. een situatie ontstaat die in strijd is met het 
vrijj  verkeer van goederen of de mededinging en tenslotte, dat in strijd met de verordening 
wordtt gehandeld. In dit geval is de intrekking door de lidstaat niet als een bevoegdheid, maar 
alss een verplichting geformuleerd. 

Dee praktische betekenis van de mogelijkheid tot intrekking is tot nu toe niet groot. Dit hangt 
samenn met de beperkte looptijd van het besluit tot a.v.v. De mogelijkheid van intrekken geldt 
alss een stok achter de deur in geval van misstanden gedurende de looptijd van het besluit tot 
a.v.v.. Van de bevoegdheid tot intrekken wordt alleen gebruik gemaakt op het terrein van de 
a.v.v.. van CAO's. In dat geval vindt de intrekking van het besluit plaats op verzoek van de 
CAO-partijen,, bijvoorbeeld bij een nieuw verzoek tot a.v.v. in verband met een wijziging van 
eenn CAO. Het in het algemeen in de wet opnemen van een verplichting tot het intrekken van 
dee a.v.v. op verzoek van partijen lijk t niet wenselijk. Deze mogelijkheid, die past in de 
'Vertragstheorie'' (zie hoofdstuk 3.5), zou ten gevolge hebben dat het besluit tot a.v.v. door de 
ministerr volledig ondergeschikt is aan de wens van de oorspronkelijke partijen. Wel zou de 
mogelijkheidd tot intrekken op verzoek van partijen, wanneer sprake is van vervanging van de 
overeenkomstt door een andere, gewijzigde overeenkomst, in de wet kunnen worden opge-
nomen. . 
Inn procedureel opzicht is in de Wet A W CAO (artikel 6, tweede lid) bepaald dat de minister 
kenniss geeft van zijn voornemen tot intrekking aan partijen bij de CAO en hen in de 
gelegenheidd stelt daartegen schriftelijk of mondeling bezwaren in te dienen. Verder moet de 
ministerr hierover in overleg treden met de Stichting van de Arbeid. Een vergelijkbare 
bepalingg is opgenomen in artikel 15.39, derde lid. In aanvulling hierop zijn in geval van 
intrekkingg op grond van de tweede of derde intrekkinggrond de procedurele bepalingen van 
totstandkomingg van een besluit tot a.v.v. (publicatie van het voornemen en van het besluit in 
dee Staatscourant) van overeenkomstige toepassing verklaard op een besluit tot intrekking. 
Dezee procedure vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de in de Awb hierover 
opgenomenn bepalingen. Er lijk t mij daarom geen bezwaar tegen te volstaan met deze 
bepalingen. . 

7.88 Uitvoering en handhaving 

Vann oudsher wordt bij de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel aandacht besteed aan 
dee uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Zo hebben de bij AMvB te stellen 
voorwaardenn aan de a.v.v. op grond van de Wet A W 1935 in de periode tussen 1935 en 1940 
vrijwell  uitsluitend betrekking op de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Deze 
voorwaarden600 gaan over het waarborgen van vertegenwoordiging van degenen die door de 

600 Zie bijvoorbeeld het KB van 21 januari 1938, Stb. 1938, S.642 over de ondernemersovereenkomst voor het 
bakkerijbedrijj  f. 
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ÏLV.V .. aan de overeenkomst worden gebonden, in de organen die met de uitvoering van de 
overeenkomstt zijn belast, en over de 'onafhankelijkheid' van het bureau door een verbod voor 
belanghebbendenn om werkzaam te zijn op het bureau en door het aanstellen van een 
onafhankelijkee accountant voor financiële aangelegenheden. Ook de minister had hierbij een 
stevigee vinger in de pap. Voor de benoeming en het ontslag van het hoofd van het bureau was 
eenn verklaring van geen bezwaar van de minister vereist. Tevens wees de minister een 
vertegenwoordigerr aan die het recht had alle vergaderingen, e.d. bij te wonen. Bij de a.v.v.'s 
opp grond van de latere Wet economische mededinging is in mindere mate sprake van deze 
voorwaardenn en een betrokkenheid van het ministerie. Wel is hierbij voorzien in een jaarlijkse 
verslagverplichtingg aan de ministers. Tenslotte werd bij de ondernemersovereenkomsten het 
bureauu verplicht om alle stukken in verband met de uitvoering van de overeenkomst open te 
stellenn voor toezicht door de op grond van genoemde wet ingestelde commissie. 

Bijj  of krachtens een CAO worden veelvuldig instanties in het leven geroepen die belast zijn 
mett de uitvoering en handhaving van de CAO. De taken en bevoegdheden van deze instanties 
moetenn nauwkeurig in de CAO zijn beschreven. De eventuele onbepaaldheid hiervan kan een 
redenn zijn om de a.v.v. te weigeren.61 In enkele gevallen komt het voor dat een instantie de 
bevoegdheidd krijgt in bepaalde gevallen ontheffing van bepaalde CAO-bepalingen te 
verlenen.. In het geval van een fonds heeft een beheerder van dat fonds een zelfstandig civiel 
vorderingsrechtt op de CAO-partijen. Onder bepaalde voorwaarden is eveneens een 
geschillenproceduree toegestaan. 
Fondsenn nemen een belangrijke plaats in het AW-beleid van CAO's, met name voor de 
financieringfinanciering van 'goede doelen'. In het Toetsingskader zijn duidelijke eisen aan fondsen 
gesteld.. Binnen deze kaders is het beheer van het fonds aan CAO-partijen gelaten. De 
betrokkenheidd van de minister van SZW is geen voorwaarde voor a.v.v. meer. In alle gevallen 
vann de a.v.v. van afvalbeheersbijdragen vindt een zekere mate van fondsvorming plaats. In de 
Leidraadd zijn, vooral naar aanleiding van het fonds autowrakken, stringente voorwaarden over 
dee omvang van een fonds opgenomen. Het is de vraag of dergelijke voorwaarden niet zozeer 
opp de omvang betrekking zouden moeten hebben, maar op het beheer van het fonds. 

Kortom,, in verhouding tot overheidsregelgeving wordt bij de beoordeling van het verzoek tot 
a.v.v.. veel aandacht besteed aan de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een 
goedee organisatie van de uitvoering en handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel 
belangg voor een effectieve en efficiënte doelbereiking. Zoals uit het voorgaande blijkt, moet 
aandachtt worden besteed aan een duidelijke interne structuur van de uitvoeringsorganisatie, 
eenn zorgvuldige wijze van besluitvorming, een regeling voor geschillenbeslechting en een 
duidelijkee structuur voor de rapportage- en verantwoording van de uitvoeringsorganisatie. In 
dezee organisatie zal ook aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop degenen die 
doorr de a.v.v. aan de overeenkomst zijn gebonden, worden betrokken bij de besluitvorming. 

7.8.11 Uitvoering 

Dee interne structuur die nodig is voor een goede uitvoering en handhaving van de 
overeenkomstt ligt enigszins voor de hand. In de meeste gevallen is sprake van een algemeen 
bestuur,, een dagelijks bestuur, een uitvoerend bureau, een geschillencommissie en in som-
migee gevallen een klankbordgroep. De precieze structuur in een concreet geval is vanzelf-
sprekendd afhankelijk van aard, reikwijdte en werkingssfeer van de overeenkomst. 

611 Toetsingskader A W CAO, par. 6. 
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Dee taak van het algemeen bestuur zal zijn het bepalen van het algemene beleid bij het 
uitvoerenn van de overeenkomst (beleidsbepaling, voortgangscontrole, goedkeuren begroting, 
vaststellenn jaarverslag en jaarrekening). Een dagelijks bestuur van het algemeen besiuur zal 
moetenn toezien op het functioneren van het uitvoerend bureau. 
Inn het algemeen bestuur zullen de diverse partijen zijn vertegenwoordigd die een rol spelen bij 
dee totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Wie dat precies zijn, is afhankelijk van 
dee aard van de overeenkomst, wie de overeenkomst sluiten en op wie de verplichtingen uit de 
overeenkomstt betrekking hebben. Sommige overeenkomsten bevatten verplichtingen door de 
gehelee keten heen; bij andere overeenkomsten berusten de verplichtingen in beginsel bij een 
bepaaldee beperkte groep, maar heeft de overeenkomst misschien wel consequenties voor de 
anderenn in de keten. Hierbij kan gedacht worden aan de groothandel, tussenhandel, 
detailhandel,, werknemers of zelfs consumenten en bijvoorbeeld in het geval van afvalstoffen 
dee inzamelaars of verwerkers van afvalstoffen. In het eerste geval ligt het voor de hand dat de 
diversee actoren betrokken worden bij het algemene bestuur; in het laatste geval kan dit 
eveneenss verstandig zijn. Naarmate meer actoren via een vertegenwoordiging betrokken zijn 
bijj  de overeenkomst, is het te verwachten dat deze op een breder draagvlak bij de diverse be-
trokkenenn kan rekenen. Enerzijds kan dit bevorderlijk zijn voor de uitvoering en handhaving 
vann de overeenkomst, anderzijds kan het de besluitvorming binnen het bestuur vertragen. 
Inn een enkel geval is voorzien in een klankbordgroep, die adviserend optreedt richting alge-
meenn bestuur. In een klankbordgroep kunnen alle betrokken partijen (brancheorganisaties, 
overheden,, deskundigen) zijn vertegenwoordigd. 
Mij nn voorkeur gaat uit naar een algemeen bestuur waarin alleen de diverse actoren in de keten 
vertegenwoordigdd zijn. Wel zal hierbij, zo dat mogelijk is, gedacht moeten worden aan een 
vertegenwoordigingg van degenen die door de a.v.v. aan de overeenkomst zijn gebonden. De 
diversee andere genoemde organisaties kunnen eventueel vertegenwoordigd worden in een 
klankbordgroep.. Hierbij kan gedacht worden aan een vertegenwoordiging van de consumen-
ten-- en milieuorganisaties. 
Dee dagelijkse werkzaamheden berusten veelal bij een bureau of onderneming onder leiding 
vann een directeur. Dit bureau neemt een zeer belangrijke plaats in bij de uitvoering van de 
overeenkomst.. Het bureau functioneert enerzijds onder verantwoordelijkheid van het algeme-
nee bestuur, anderzijds zullen er waarborgen voor een onafhankelijk functioneren van de 
diversee bij de overeenkomst betrokken partijen moeten zijn. Het bureau zal immers over 
informatiee kunnen beschikken die voor de diverse partijen van belang kan zijn. Veelal is 
daarnaastt geregeld dat gevoelige bedrijfsinformatie overgelegd moet worden aan een van de 
partijenn en van het bureau onafhankelijke accountant. De effectiviteit van de overeenkomst 
wordtt voor het belangrijkste deel bepaald door aan de ene kant de handelingsvrijheid die het 
algemeenn bestuur aan het dagelijks bestuur laat, en aan de andere kant de professionaliteit van 
dee directeur en medewerkers van het bureau. De uitvoeringsorganisatie moet over voldoende 
bevoegdhedenn en eventueel een sanctie-instrumentarium (boetebeding) beschikken om op te 
kunnenn treden bij overtreding van de overeenkomst. Qua rechtsvorm heeft de totale 
uitvoeringsorganisatiee veelal de vorm van een stichting en is het bureau ondergebracht in een 
BV. . 

Inn de uitvoeringsstructuur dient een aantal waarborgen te zijn opgenomen omtrent de open-
baarheid,, de wijze van besluitvorming en de wijze van verantwoording afleggen zowel naar 
dee eigen leden als naar de overheid De nadere invulling hiervan en de mate waarin met deze 
aspectenn rekening moet worden gehouden, zijn eveneens afhankelijk van de aard en omvang 
vann de overeenkomst. Dit geldt met name, wanneer er sprake is van een financiële bijdrage en 
dientengevolgee van fondsvorming. In deze gevallen worden in het algemeen strengere eisen te 
wordenn gesteld aan de verantwoording en rapportage. 
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Dee rechtsbescherming van de leden tegen beslissingen van zowel het algemeen bestuur als het 
uitvoerendd bureau, is mede afhankelijk van de bevoegdheden van het algemeen bestuur en het 
uitvoerendd bureau. In de meeste gevallen is, zoals blijkt uit paragraaf 9 van dit hoofdstuk, in 
enigerleii  vorm voorzien in een mogelijkheid van geschillenbeslechting via arbitrage of 
bindendd advies. Daarnaast is natuurlijk geschillenbeslechting via mediation en in beide 
gevallenn een beroep op de burgerlijke rechter mogelijk. Gelet hierop lijk t in voldoende mate te 
wordenn voorzien in civielrechtelijke rechtsbescherming bij beslissingen van de uitvoerings-
organisatie. . 

Eenn enkele opmerking wil ik maken over de betrokkenheid van de overheid bij de uitvoering 
vann de overeenkomst. In het verleden kwam het veelvuldig voor dat de overheid, in de 
persoonn van een vertegenwoordiger van de betrokken minister, toegang had tot de vergade-
ringenn van het algemeen bestuur en inzage kon krijgen in alle stukken en als waarnemer aan 
dee vergaderingen kon deelnemen. In de loop der tijd is deze betrokkenheid verregaand 
verminderd.. Thans is in een enkel geval alleen nog voorzien in de mogelijkheid van een 
waarnemerr van de overheid in een (adviserende) klankbordgroep. Ik vind dit een wenselijke 
ontwikkeling.. Bij een deelname van overheid, zelfs als adviseur, dreigt snel het risico van een 
(actievere)) betrokkenheid van de overheid en een verdere afhankelijkheid van de overheid. De 
verantwoordingg richting overheid zal naar mijn mening gestalte moeten krijgen via een 
jaarverslagg en een gedachtewisseling naar aanleiding van dit verslag. Een volgend moment 
iss vanzelfsprekend een vooroverleg tussen de overheid en de betrokken partijen naar 
aanleidingg van een volgend verzoek tot a.v.v. 

7.8.22 Handhaving 

Hett toezicht op de naleving alsmede de eventuele sanctionering bij overtreding van de over-
eenkomstt is in alle wettelijke regelingen van de a.v.v. in belangrijke mate overgelaten aan de 
betrokkenn partijen of door hen in het leven geroepen organen. De daadwerkelijke handhaving 
vann de overeenkomst vindt in deze gevallen langs civielrechtelijke weg plaats. In een beperkt 
aantall  gevallen vindt eveneens bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving plaats. In het 
gevall  van een ontheffing van een besluit tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage vindt de 
handhavingg langs bestuursrechtelijke weg plaats. Dit sluit aan bij het publiekrechtelijk 
karakterr van de ontheffing. Bij de wettelijke regelingen van de a.v.v. op financieel gebied 
(collectievee garantieregelingen) is tevens een bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke hand-
havingg mogelijk onder het regime van de Wet economische delicten. De belangrijkste 
argumentenn daarvoor waren dat deze wijze van strafbaarstelling aansloot bij de handhaving 
vann wetgeving op sociaal-economisch terrein, bij voorgaande wetgeving en bij de wetgeving 
opp het gebied van het bank- en effectenwezen in het bijzonder. Het is mij overigens niet 
bekendd of de Wet economische delicten ooit bij een overtreding van deze bepalingen is 
toegepast.. Een belangrijk instrument vormt de in tweetal van deze wetten voorkomende 
bestuursrechtelijkee mogelijkheid om bij met-deelneming aan een collectieve garantieregeling 
alss administratieve sanctie de vergunning van de betreffende instelling in te trekken. 
Zodoendee zal voor een dergelijke instelling een verdere bedrijfsuitoefening niet meer 
mogelijkk zijn. Van een dergelijke sanctie zal naar mijn mening een belangrijkere preventieve 
werkingg uitgaan dan van een strafsanctie. 

622 De spreek hier bewust over eenjaarverslag en niet over een milieuverslag. Het lijkt mij niet zinvol om de 
bepalingenn over de milieuverslaglegging in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 12) van overeenkomstige toepassing 
tee verklaren op het jaarverslag in het kader van de a.v.v. Wellicht is het wel zinvol om in het kader van een 
ministeriëlee regeling of in een leidraad een format voor eenjaarverslag op te nemen 
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Bijj  de totstandkoming van de diverse wettelijke regelingen heeft wel discussie plaatsge-
vondenn over een strafrechtelijke handhaving en is soms zelfs een amendement ter zake inge-
diend.. Dit heeft echter in geen van de regelingen van de a.v.v. tot een wijziging in de wijze 
vann handhaven geleid. De belangrijkste redenen voor een civielrechtelijke handhaving zijn: 

-- Het is principieel onjuist om civielrechtelijke verplichtingen uit een overeenkomst, 
ookk al worden deze via de a.v.v. ook op derden van toepassing, langs strafrechtelijke 
wegg te handhaven; 

-- De civielrechtelijke handhaving blijkt in de praktijk voldoende effectief te functione-
ren; ; 

-- Het voorkómen van een zwaardere belasting van het strafrechtelijk opsporingsappa-
raat. . 

Alss belangrijkste tegenargument is aangevoerd dat het karakter van de overeenkomst door de 
a.v.v.. is gewijzigd van een civiele overeenkomst naar wetgeving in materiële zin. De hand-
havingg van deze regelgeving moet langs publiekrechtelijke of strafrechtelijke weg geschieden. 
Inn feite wordt in deze redenering de gedachtegang die ten grondslag ligt aan het niet mogelijk 
makenn van beroep tegen het besluit tot a.v.v. (zie paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk) doorge-
trokkenn naar de handhaving. Immers, wanneer door het besluit tot a.v.v. de daaraan ten 
grondslagg liggende civiele overeenkomst wordt omgezet in een algemeen verbindend voor-
schrift,, is het logisch dat de handhaving van deze voorschriften langs publiekrechtelijke weg 
plaatsvindt. . 
Afgezienn van bovengenoemde redenen kunnen de volgende argumenten tegen een publiek-
rechtelijkee handhaving worden ingebracht. In de eerste plaats acht ik het niet uitgesloten dat 
dee mogelijkheid van een publiekrechtelijke handhaving (door de overheid) zal leiden tot een 
verminderdee alertheid op de naleving van de overeenkomst bij de betrokken partijen. Bij een 
vermoedenn van een overtreding zal men wellicht eerst naar de overheid kijken om op te 
treden.. In de tweede plaats zou een publiekrechtelijke handhaving van de overeenkomst voor 
hethet merendeel van de bij de overeenkomst betrokkenen een merkwaardige situatie opleveren. 
Ditt speelt vooral bij CAO's. In de periode vóór de a.v.v. is men civielrechtelijk aan de 
nalevingg van de overeenkomst gebonden. Gedurende de periode van de a.v.v. zouden zij mede 
publiekrechtelijkk gehandhaafd kunnen worden wegens overtreding van dezelfde overeen-
komstt en na afloop van de a.v.v. doet zich weer de situatie voor van vóór de a.v.v. en is alleen 
civielrechtelijkee handhaving mogelijk. Dit komt de duidelijkheid bij de betrokkenen niet ten 
goede.. Naar mijn mening is dan ook terecht voor een civielrechtelijke handhaving van de 
a.v.v.. gekozen. Ook voor derdebelanghebbenden, zoals milieu- en consumentenorganisaties 
biedtt een civielrechtelijke handhaving voldoende waarborgen.63 

Wellichtt ten overvloede wil ik erop wijzen dat mijn voorstel in paragraaf 3.5 van dit hoofd-
stukk om wel beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit tot a.v.v. mogelijk te maken niet 
zouu moeten leiden tot een verdere publiekrechtelijke handhaving van de a.v.v. 

Inn het kader van de civielrechtelijke handhaving is in alle wettelijke regelingen van de a.v.v. 
eenn expliciete bepaling opgenomen over wie tot een dergelijke actie bevoegd is. In de Wet 
A WW 1935 (artikel 3, tweede lid) en in de Wm is dit recht toegekend aan degene die bij de 
nakomingg van de verbindend verklaarde overeenkomst een redelijk belang heeft. In de Wet 
A WW CAO (artikel 3, tweede en vierde lid) is deze mogelijkheid beperkt tot de verenigingen 
vann werkgevers en werknemers waarvan de leden partij zijn bij de arbeidsovereenkomst, 
waaropp de a.v.v. van toepassing is. De ongebonden werkgevers en werknemers, die door de 
a.v.v.. gebonden worden, zouden hierbij geen recht hebben om naleving te vorderen. In de 

633 Zie voor een pleidooi in het algemeen voor de civiele rechtsgang bij rechtsbescherming tegen milieuoverlast: 
Hazewindus/Vann der Wilt 2003. 
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jurisprudentiee is geaccepteerd dat ook de organen die bij de overeenkomst zijn ingesteld, een 
civielee actie kunnen starten. In de praktijk zullen met name zij dikwijl s van deze mogelijkheid 
gebruikk maken. In een civiele actie kunnen zij (immateriële) schadevergoeding of nakoming 
vann de overeenkomst vorderen. 

Inn de praktijk kan zich de situatie voordoen dat men ter voorbereiding van een eventuele 
civielee actie inzicht wil hebben in de boeken van iemand van wie men vermoedt dat hij onder 
dee a.v.v. valt en niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. In die situatie is het 
voorr de partijen bij de overeenkomst moeilijk, zo niet onmogelijk, om inzicht in de boeken te 
verkrijgen.. Om hieraan tegemoet te komen is in de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
CAO'ss (Wet A W CAO artikel 10) en van afvalbeheersbijdragen (Wm artikel 15.41) de 
mogelijkheidd gecreëerd om de minister te verzoeken daartoe een onderzoek in te stellen. De 
ministerr draagt het onderzoek op aan onder hem ressorterende ambtenaren, zijnde in dit geval 
dee Arbeidsinspectie respectievelijk de VROM-Inspectie. Zij kunnen met behulp van de hen 
tenn dienste staande toezichthoudende bevoegdheden bezien of de betreffende (rechtspersoon 
onderr de a.v.v. valt en hierover aan de minister rapporteren. De minister licht vervolgens de 
verenigingg in die het verzoek heeft gedaan. Deze vereniging kan op basis hiervan besluiten al 
dann niet een civiele vordering in te stellen. 
Dee mogelijkheden van toezicht en handhaving kunnen verder worden uitgewerkt in de 
overeenkomstt die aan de a.v.v. ten grondslag ligt. Op basis van deze overeenkomst zijn de 
bedrijj  fsgenoten veelal verplicht allerlei gegevens aan de overkoepelende organisatie te 
overleggenn of inzage te geven aan een onafhankelijke accountant. In een groot aantal overeen-
komstenn op het terrein van de ondernemersovereenkomsten en de CAO's is een boetebeding 
opgenomen.. Ook in de overeenkomst over oud-papier in het kader van de afvalbeheers-
bijdragee is een boetebeding opgenomen. In het kader van de CAO's heeft discussie plaats-
gevondenn over de vraag of een overeenkomst met een dergelijke bepaling wel voor a.v.v. in 
aanmerkingg kwam.64 Algemeen wordt aangenomen dat dit mogelijk is. Mits voldaan wordt 
aann hetgeen in artikel 7:650 BW over een boetebeding is opgenomen, zie ik inderdaad niet in 
waaromm deze civiele boete niet zou kunnen passen in een overeenkomst die voor a.v.v. in 
aanmerkingg komt. Dit financiële instrument blijkt effectief te werken om de naleving van de 
overeenkomstt te bewerkstelligen. 
Alleenn in het geval van de Wet A W 1935 was een onafhankelijke, door de minister 
benoemdee commissie belast met het toezicht. Deze commissie heeft echter weinig effectief 
gefunctioneerdd en is later dan ook niet in de Wet economische mededinging en andere wetten 
overgenomen. . 

7.99 Geschillenbeslechting 

Geschillenn bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen op verschillende wijze worden 
opgelost.. De meest voorkomende vorm is het voorleggen van het geschil aan de burgerlijke 
(overheids)rechter.. Een andere vorm die veel in CAO's, maar ook in convenanten voorkomt, 
iss dat in de overeenkomst wordt bepaald dat geschillen voor een beslissing zullen worden 
voorgelegdd aan een buiten partijen staande derde voor arbitrage of bindend advies. 
Arbitragee en bindend advies zijn vormen van particuliere rechtspraak, dat wil zeggen 
rechtspraakk door personen die niet door de wet met rechtspraak zijn belast.65 De laatste jaren 
zijnn hierbij verschillende nieuwe (tussen)vormen voor het oplossen van conflicten bijge-

644 Frenkel 1998, p. 118-120, heeft betoogd dat a.v.v. van deze bepalingen wegens het strafkarakter niet mogelijk 
is. . 
655 Van der Grinten 1974, p. 57. 
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komen,, zoals mediation66 en minitrage.67 Zij hebben gemeen dat getracht wordt een conflict 
(inn eerste instantie) buiten de rechterlijke macht om tot een oplossing te brengen. Bij de 
eerstgenoemdee vormen is sprake van geschillenbeslechting; bij de laatste vormen is sprake 
vann geschillenoplossing via een vorm van bemiddeling. Deze (alternatieve) vormen van het 
oplossenn van geschillen passen goed bij zelfregulering en hebben het belangrijke voordeel dat 
daardoorr de werkdruk van de reguliere rechterlijke macht zou kunnen worden verminderd. In 
dee praktijk worden deze vormen van geschillenbeslechting op diverse terreinen toegepast. 
Arbitragee wordt met name in de bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening toegepast; het 
bindendd advies met name in consumentenzaken. Ook in CAO's komen bepalingen over 
bindendd advies voor. Uit onderzoek naar de omvang van arbitrage en bindend advies is 
geblekenn dat bindend advies globaal twee keer zo vaak voorkomt dan arbitrage. In totaliteit 
nemenn deze vormen van geschillenbeslechting in vergelijking met de overheidsrechtspraak tot 
nuu toe een bescheiden plaats in. 

Bijj  particuliere rechtspraak spelen verschillende vragen, zoals de verschillen tussen arbitrage 
enn bindend advies,69 de geoorloofdheid van een beding hierover in een overeenkomst en de 
verhoudingg met de Grondwet, met name artikel 17.70 In het bijzonder zal aandacht worden 
besteedd aan de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst met een beding over arbitrage 
off  bindend advies. 
Bijj  bindend advies spreken partijen in een overeenkomst af dat zij bepaalde zaken ter 
beslissingg zullen voorleggen aan een buiten de partijen staande derde. Hierbij wordt 
onderscheidd gemaakt tussen een zuiver bindend advies en een onzuiver bindend advies. Van 
eenn zuiver bindend advies wordt gesproken wanneer partijen afspreken dat een leemte in de 
overeenkomstt naderhand zonder vorm van een proces door een van beide of een derde, vaak 
eenn deskundige, zal worden ingevuld. Gedacht kan worden aan de keuze van een bepaalde 
materiaalsoortt of de bepaling van de precieze hoogte van een schadevergoeding. Hierbij 
behoeftt nog geen sprake te zijn van een conflict en daardoor van rechtspraak. Bij een onzuiver 
bindendd advies is sprake van een door een derde genomen beslissing in een gerezen conflict. 
Overr de toelaatbaarheid van een zuiver bindend advies in een overeenkomst bestaat 
overeenstemming.. Dit geldt niet voor het onzuiver bindend advies, dat door enkelen als een 
niet-toelaatbaree vorm van rechtspraak wordt beschouwd. 
Hett bindend advies is als zodanig niet wettelijk geregeld. Alleen zijn de bepalingen over de 
vaststellingsovereenkomstt (artikel 7:900 e.v. BW) van toepassing op het bindend advies. Er 
zijnn geen wettelijke eisen gesteld aan de wijze van procederen. Als belangrijkste voordelen 
voorr een bindend advies worden genoemd:72 een zo groot mogelijke vrijheid voor partijen om 
geschillenn op te lossen en een goedkope en snelle geschillenbeslechting. De belangrijkste 
nadelenn zijn dat er steeds een expliciete voorafgaande afspraak over gemaakt moet worden en 
inn consumentenzaken speelt ook artikel 6:236, onder n, BW een rol waarin een bindend advies 
alss een onredelijk bezwarend voorschrift is opgenomen. Dit betekent dat een bepaling over 
eenn bindend advies alleen toelaatbaar is, wanneer de andere partij tenminste een maand nadat 

666 Stein/Rueb 2000, p. 250-251;. Bonenkamp 2001. Op deze vorm van geschillenoplossing zal ik niet nader 
ingaan n 
677 Koopmans 2003. 
688 Brenninkmeijer 2002. 
699 Zie omtrent de verschillen tussen arbitrage en mediation: Wackie Eysten 1999. 
700 Ik laat de discussie over de verhouding met artikel 6 EVRM buiten beschouwing: zie o.a. Van der Heijden 
1984,, p. 147 en Polak 1985, p. 759, waarin zij verwijzen naar het preadvies van Dommering 1983, p. 230-231. 
711 Zonderland 1965, p. 225. 

722 Polak 1985, p. 760; Van Dunne 1988; Hondius 2003. 
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hethet conflict is ontstaan, de gelegenheid is gegeven het conflict voor te leggen aan een 
overheidsrechter. . 
Arbitragee wordt beschouwd als een vorm van rechtspraak. Arbitrage is van oudsher wettelijk 
geregeldd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, thans de artikelen 1020 - 1076 Rv. 
Inn deze artikelen is een groot aantal waarborgen omtrent arbitrage opgenomen. Hierbij kan 
wordenn gedacht aan de overeenkomst over arbitrage, de benoeming van arbiters, het arbitrale 
gedingg en het arbitrale vonnis. 
Err zijn diverse verschillen tussen bindend advies en arbitrage.73 Het belangrijkste verschilpunt 
enn volgens sommigen een belangrijk pluspunt van arbitrage is dat een arbitraal eindvonnis, dat 
voorzienn is van een verlof voor executie van de president van de rechtbank (exequatur op 
grondd van artikel 1062 Rv), een executoriale titel oplevert en in principe kracht van gewijsde 
kann verkrijgen. Dit is niet het geval bij een uitspraak in een bindend advies zaak. Indien een 
dergelijkee uitspraak niet vrijwilli g wordt nagekomen, zal men zich tot de gewone rechter 
moetenn wenden. Hierbij kunnen arbitrale vonnissen in beginsel niet meer worden getoetst 
doorr de rechter en is bij bindend advies nog een marginale toetsing mogelijk (zie hieronder). 
Err is sprake van een zekere "rivaliteit" tussen arbitrage en bindend advies.74 Heemskerk75 

spreektt over het bindend advies als een concurrent en duplicaat van de arbitrale rechtspraak. 
Bijj  de herziening van de arbitragewetgeving in de tachtiger jaren heeft men gepoogd het 
bindendd advies 'de wind uit de zeilen te nemen'. Bij deze herziening is de reikwijdte van de 
arbitragee in die zin uitgebreid (zie thans artikel 1020 Rv) dat ook die elementen die 
karakteristiekk waren voor het 'zuivere' bindend advies (vaststelling van de hoedanigheid van 
zakenn en aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking) sedert die tijd aan arbitrage kunnen 
wordenn onderworpen. 

Dee toelaatbaarheid van het bindend advies is een groot aantal keren in de jurisprudentie in 19e 

enn 20e eeuw aan de orde geweest.7 Het ging hierbij met name over de vraag of, en zo ja, in 
hoeverree een uitspraak in een bindend advies herroepbaar was bij de burgerlijke rechter. In 
eenn bekend arrest uit 1931 heeft de Hoge Raad verklaard dat bij rechterlijke toetsing niet elke 
onjuistheidd van de uitspraak in bindend advies een reden vormt tot vernietiging.77 

'Dee in het ongelijk gestelde partij mag niet in elke onjuistheid die zij meent aan te treffen in de gronden 
waaropp het berust, aanleiding vinden om de bindende kracht van het advies bij de rechter te bestrijden; 
zijj  kan dit alleen dan met vrucht doen, wanneer het advies, hetzij uit hoofde van zijn inhoud, hetzij uit 
hoofdee van de wijze waarop het is totstandgekomen, zozeer ingaat tegen hetgeen redelijk en billij k is, 
datt de wederpartij in strijd met de goede trouw handelt door haar daaraan gebonden te willen houden.' 

Bijj  de toetsing door de rechter is in dit geval derhalve duidelijk sprake van hetgeen later in het 
bestuursrechtt een marginale toetsing zou gaan heten.78 Door onder andere deze uitspraak van 
dee Hoge Raad is de rechtsfiguur van het bindend advies, zoals Van Dunne79 dat zo mooi 
uitdrukt,, als een creatie van de rechtspraak zonder een wettelijke grondslag 'op een sokkel 
gezet... van Italiaans marmer'. 

733 Hierover Stein/Rueb 2000, p. 249; Asser/Hartkamp II 1997, p. 315; Van Dunne 1988, p. 48, Snijders 2002, p. 
492-4955 en de daar genoemde literatuur. 
744 Zie laatstelijkk voor een kritische beschouwing over arbitrage in de praktijk: Van Bladel/Bruinsma 2002; in 
reactiee daarop: Sillevis Smitt 2003 en een repliek van Bruinsma 2003. 
755 Heemskerk 1983. 
766 Zonderland 1965, p. 226-233. 
777 HR 29 januari 1931, NJ 1931, p. 1317 (m.nt. E.M.Meijers). Zie ook Asser/Hartkamp 1997, p. 317. 
788 Zie Polak 1985, p. 758. 
799 Van Dunne 1988, p. 53 
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Eenn belangrijk wapen in de 'strijd' over het bindend advies vormt de discussie over de 
grondwettigheid.. Hierbij speelt in het bijzonder het huidige artikel 17 Gw een belangrijke rol, 
datdat als volgt luidt: 'Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet 
hemm toekent.' De interpretatie van dit artikel van de Grondwet is in een aantal uitspraken van 
dee Hoge Raad aan de orde geweest. In dit verband is in het bijzonder relevant de uitspraak uit 
1951.. In deze zaak ging het namelijk om het volgende. In veel CAO's kwam een bepaling 
voor,, waarbij alle geschillen in de verhouding tussen werkgevers en werknemers verplicht 
voorr een bindend advies moesten worden voorgelegd aan een in de CAO aangewezen 
instantie.. De vraag was of een dergelijke bepaling, die na a.v.v. ook van toepassing wordt op 
aanvankelijkk niet door de CAO gebonden personen, strijdig was met artikel 163 (thans artikel 
17)) Gw. 
Dee beantwoording van deze vraag is relevant, omdat dit (wederom) inzicht biedt in het effect 
vann de a.v.v. op een overeenkomst. In zijn conclusie bij deze zaak signaleert A-G Lange-
meijerr dat er zich over de beantwoording van de vraag weliswaar discussie in de literatuur 
voordoet,, maar hij beantwoordt de vraag ontkennend. Naar zijn mening verzetten noch artikel 
22 Wet A W CAO, noch artikel 163 Gw zich tegen de a.v.v. van een CAO met inbegrip van 
eenn bepaling over bindend advies. Hij baseert zich hierbij op de parlementaire behandeling 
vann de wet, de tekst van artikel 2 en de interpretatie daarvan in de literatuur en bovengenoem-
dee jurisprudentie. Over het karakter van de a.v.v. merkt hij op: 

'Dee verbindendverklaring heeft de strekking om voor niet aangeslotenen dezelfde regels toepasselijk te 

makenn als reeds gelden voor aangeslotenen. Men zal daarom moeten aannemen dat de gebondenheid 

vann een niet aangeslotene aan een bindend advies krachtens de verbindendverklaring die niet aange-

slotenee toch slechts op gelijke voet bindt als de aangeslotene gebonden is, dus behoudens rechterlijke 

toetsingg aan de goede trouw.' 

Dee HR maakt evenwel korte metten met het betoog van de A-G Langemeijer en beantwoordt 
dee vraag over de strijdigheid met de Grondwet bevestigend. De HR constateert dat, afgezien 
vann bovenbeschreven marginale toetsing door de rechter, niet aangeslotenen 

'doorr de verbindendverklaring de mogelijkheid zou zijn ontnomen om het geschil aan het oordeel van 

denn hun door de wet toegekende rechter te onderwerpen; dat de voormelde grondwettelijke bepaling een 

zodanigee ingrijpende beperking van het recht om geschillen door den door de wet daartoe aangewezen 

rechterr te doen beslissen tegen den wil van den betrokkene niet gedoogt;'. 

Ookk het betoog van de A-G over het karakter van de verbindendverklaring kon de HR niet 
overtuigen.. Het valt overigens op dat de HR de vraag of de a.v.v. van een bindend advies-
clausulee in strijd is met artikel 2, vijfde lid, onder a, in het midden laat en rechtstreeks toetst 
aann de Grondwet.81 

Uitt deze uitspraak komt naar voren dat de HR zwaar til t aan het feit dat door de a.v.v. de 
oorspronkelijkk niet bij de CAO betrokken werkgevers en werknemers gedurende de looptijd 
vann de a.v.v. toch aan de CAO zijn gebonden. Hier wordt naar de mening van de Hoge Raad 
dee grens van 'tegen zijn wil ' overschreden. Over het karakter van de a.v.v. maakt Van der 
Heijden822 bij zijn bespreking van deze uitspraak terecht een vergelijking met de jurisprudentie 
vann de HR over de nawerking van de CAO (zie hoofdstuk 3.5.2). 

8 0HR8junii  1951.NJ 1952, 144 (m. nt. DJ. Veegens). Over deze uitspraak Van Maanen 1951. 
811 Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat ook een arbitragebeding zonder artikel 2, vijfde lid, 
onderr a, Wet A W CAO onverbindend zou zijn verklaard wegens strijd met het huidige artikel 17 GW. Zie de 
noott van DJ. Veegens onder de uitspraak. 
822 Van der Heijden 1984, p. 146. 

236 6 



Algemenee aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Nadienn is de interpretatie van artikel 17 Gw in relatie tot het bindend advies een aantal keren 
inn uitspraken van de HR aan de orde geweest.83 Deze interpretatie is in de literatuur niet 
onomstreden.844 Aangezien het bindend advies lange tijd een wettelijke basis ontbeerde, achtte 
Heemskerkk het bindend advies in strijd met de huidige artikelen 17, 112 en 116 Gw. Pels 
Rijcken855 gaat niet zover, maar acht het ontbreken van een wettelijke regeling van het bindend 
adviess met waarborgen voor een behoorlijke procesgang in combinatie met de zojuist 
beschrevenn uitbreiding van het arbitragerecht afdoende redenen om het bindend advies als 
middell  tot beslechting van rechtsgeschillen af te schaffen. De meeste schrijvers86 achten het 
bindendd advies niet in strijd met de Grondwet en zien daarin een volwaardig alternatief voor 
arbitrage. . 
Zijnn er, gelet op deze uitspraak van de Hoge Raad, nog mogelijkheden van a.v.v. van een 
regelingg van geschillenbeslechting in een overeenkomst? De andere wetten waarin een 
regelingg van de a.v.v. is opgenomen, bevatten weliswaar geen bepaling als artikel 2, vijfde lid, 
onderr a, Wet A W CAO en de jurisprudentie heeft alleen betrekking heeft op de a.v.v. van 
CAO's.. Maar verondersteld kan worden dat het ook bij de uitvoering van deze wetten niet 
mogelijkk zal zijn een overeenkomst waarin, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of 
bindendd adviesclausule is opgenomen, algemeen verbindend te verklaren. De mogelijkheid tot 
eenn 'definitieve' geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om lijk t hiermee afgesne-
den.. Een voordeel hiervan is dat een ander punt, namelijk in hoeverre de rechter in een 
proceduree van arbitrage of bindend advies bevoegd c.q. verplicht is op grond van artikel 234 
EG-verdragg prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, lijk t te zijn opgelost.87 Dit punt zou 
relevantt kunnen zijn, wanneer sprake zou zijn van een definitieve geschillenbeslechting. Nu 
hiervann echter geen sprake is, ligt het voor de hand dat de overheidsrechter bij mogelijke 
vragenn omtrent de verenigbaarheid van de overeenkomst met het Europese recht deze 
prejudiciëlee vragen stelt. 

Betekentt dit dat dit soort vormen van geschillenbeslechting niet meer mogelijk zijn? In zijn 
proefschriftt onderscheidt Van der Heijden88 in CAO's nog twee vormen van pseudo-
rechtspraak89:: geschiladvisering, waarbij geschillen voordat ze aan de overheidsrechter 
wordenn voorgelegd, eerst door een door de CAO in het leven geroepen commissie moeten of 
kunnenn worden beoordeeld, en een individueel klachtrecht, waarbij aan individuele werkne-
merss het recht wordt gegeven een beslissing van zijn werkgever of een beroepscollege uit te 
lokken,, waarin wordt vastgesteld of de klacht al dan niet terecht is. In het geval van een impe-
ratievee geschiladvisering loert, mede afhankelijk van de wijze waarop de rechter met het 
resultaatt van de geschiladvisering omgaat, bij a.v.v. het gevaar van strijdigheid met de 
Grondwet.. Een facultatieve geschiladvisering benadert hetgeen in artikel 6:236, onder n, BW 
iss opgenomen, waarbij de betrokkene een maand de tijd krijgt om te beslissen of hij het 
geschill  wil voorleggen aan de bevoegde overheidsrechter of aan een of meer arbiters. In die 
richtingg wijst ook de geschillenprocedure die is opgenomen in het Toetsingskader A W van 
CAO-bepalingen n 

833 HR 24 september 1964, NJ 1965,359. 
MM Sanders 1965; Pabbruwe 1965; Fransen van de Putte 1965; Zonderland 1965, p. 225-238 en de daar genoemde 
literatuur. . 
855 Pels Rijcken 1986. 
866 Polak 1985, p. 759; Van Dunne 1988, p. 56-57. 
877 Kapteyn/VerLoren vanThemaat, 1995, p. 312; Veurtjes 1997, p. 208. 
888 Van der Heijden 1984, p. 137. 
899 Pseudo-rechtspraak wordt omschreven als: het behandelen van geschillen, welke behandeling leidt tot een 
uitspraakk die de status heeft van een advies of een waardeoordeel over een klacht Hierbij is geen sprake van 
geschilbeslechting,, maar geschilbehandeling (Van der Heijden 1984, p. 27). 
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Inn al deze gevallen is naar mijn mening sprake van een vorm van facultatieve geschillen-
beslechting,, die als voorfase van een beroep op de overheidsrechter beschouwd kan worden. 
Zonderr afbreuk te doen aan de rechten van degenen die door de a.v.v. aan de overeenkomst 
zijnzijn gebonden, acht ik het geen probleem om aldus zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheidd ook geschillen door de betrokkenen zelf op te laten lossen. 

7.100 Samenvattende conclusies 

InIn dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de gemeenschappelijke aspecten van de diverse rege-
lingenn van de a.v.v. en vindt een interne rechtsvergelijking van de diverse regelingen van de 
a.v.v.. plaats. Aan de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. op de diverse 
beleidsterreinenn liggen in alle gevallen vrijwel dezelfde motieven ten grondslag: onder-
steuningg van zelfregulering, het belang van draagvlak bij de betrokken partijen, het 
voorkómenn van 'free riders' en de mogelijkheid van een terugtred van de regelgever. De 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van een (private) overeenkomst is te beschouwen als een 
vormm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. In dit kader vervult de overheid, i.e. de 
minister,, verschillende rollen variërend van oriënterend, faciliterend naar controlerend. 

Dee opzet van de wettelijke regelingen vertoont veel overeenkomstige kenmerken. De proce-
durelee en inhoudelijke bepalingen zijn zo geformuleerd en kunnen zo geïnterpreteerd worden 
datdat zij goed bestand zijn tegen de ontwikkelingen in de tijd. Het instrument van de a.v.v. is en 
wordtt verreweg de meeste keren toegepast bij CAO's. Er worden jaarlijks tussen de 200 - 250 
verzoekenverzoeken tot a.v.v. ingediend. In kwalitatief opzicht wordt algemeen erkend dat de mogelijk-
heidd om CAO's te a.v.v. stimulerend werkt op het afsluiten van deze overeenkomsten. 
Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. aan de minister door de betrokken private partijen. Zij moeten het initiatief 
nemenn tot het sluiten van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In 
geenn van deze gevallen is de minister partij bij de overeenkomst. De aan de a.v.v. ten grond-
slagg liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaatrechtelijke overeenkomst. 
Inn alle wettelijke regelingen is aandacht besteed aan de representativiteit van degenen die het 
verzoekk tot a.v.v. indienen. Mijn voorkeur voor het bepalen van de representativiteit gaat uit 
naarr de formulering van 'belangrijke meerderheid' zoals deze voorkomt in de wettelijke 
regelingg van de CAO's en van de afvalbeheersbijdrage, omdat deze formulering enerzijds 
duidelijkk maakt dat sprake moet zijn van een belangrijke meerderheid, anderzijds de ruimte en 
flexibilitei tt biedt om in de praktijk met verschillende omstandigheden in de bedrijfstak 
rekeningg te houden. 
Alss belangrijkste argumenten voor het aanwijzen van de minister als bevoegde instantie 
wordenn genoemd dat de minister de diverse belangen die betrokken zijn bij een besluit tot 
a.v.v.. het beste kan overzien en voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is aan de 
Staten-Generaal. . 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. Na een 
eerstee beoordeling van het verzoek op ontvankelijkheid is in vrijwel alle wettelijke regelingen 
voorzienn in een procedure van inzage in het verzoek en de mogelijkheid voor derdebelang-
hebbendenn om bedenkingen tegen het verzoek tot a.v.v. in te dienen. Indien de Wet uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van toepassing zou worden, zou zich naar mijn mening 
slechtss een beperkt aantal problemen voordoen. 
Inn de diverse wetten is op verschillende wijze omgegaan met de betrokkenheid van externe 
adviesorganenn bij de beoordeling van het verzoek. Thans is alleen nog bij de Wet A W 
CAO'ss in bepaalde omstandigheden sprake van een betrokkenheid van een adviesorgaan 
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(Stichtingg van de Arbeid). Op milieuterrein functioneert de VROM-raad, maar deze is niet 
ingesteldd om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het AW-beleid in het 
algemeenn een onderdeel kunnen uitmaken van een advies over bijvoorbeeld sturing van het 
milieubeleid. . 
Inn de Wet A W 1935 en in de Wet A W CAO waren geen termijnen gesteld waarbinnen een 
besluitt tot a.v.v. genomen moest worden. In de Wm is ten aanzien van het besluit tot a.v.v. 
eenn termijn van zestien weken opgenomen. Deze termijn kan echter worden opgeschort, 
indienn over het verzoek overleg met de Commissie moet plaatsvinden. Indien de uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing zou worden zou op dit punt 
eenn probleem kunnen optreden. 
Uitt de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO blijkt dat er op dit moment geen beroep 
bijj  de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het openstellen van beroep hangt 
samenn met de discussie over het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriften.. De verwachting is echter dat, wanneer besloten zou worden beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. open te stellen, dit niet met grote problemen gepaard zal gaan. Een volgende 
vraagg is of beroep op de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing van een instantie die 
krachtenss de overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is verklaard. Bezien in 
hethet licht van de criteria wanneer sprake is van een bestuursorgaan, lijk t het zeer onwaarschijn-
lij kk dat een privaatrechtelijke rechtspersoon die krachtens een overeenkomst is opgericht en 
dezee overeenkomst uitvoert, onder het regime van de Awb na a.v.v. van de overeenkomst 
beschouwdd zal worden als een bestuursorgaan. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst mogen afspreken, 
wordtt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld, variërend van ruim omschre-
venn begrippen tot een limitatieve lijst van onderwerpen. Naarmate de overheid voor partijen 
(meer)) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeenkomsten bepaalde maatschappelijke 
problemenn op te lossen, verdient het aanbeveling partijen de ruimte te geven om de reikwijdte 
enn werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen. 
Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. en raakt het (politiek) gevoelige 
onderwerpp in hoeverre de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan en mag 
uitoefenenn op de inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat van 
partijen.. Het ontbreken van een wettelijke weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, het 
expliciett in de wet opnemen van een toetsingsgrond in enkele wetten, de afwezigheid van de 
mogelijkheidd om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte mogelijk-
hedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden zijn indicaties dat de wetgever 
dee belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. duidelijk heeft willen inkaderen en 
err vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal respecteren en niet 
lichtvaardigg tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 
Vrijwell  alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de looptijd van het 
besluitt tot a.v.v. Hieraan ligt primair de gedachte ten grondslag dat met name degenen die 
doorr de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van dagen aan de 
overeenkomstt kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden die aanleiding 
warenn om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een herbezinning op de 
noodzaakk van de a.v.v. mogelijk maken. Door het tijdelijke karakter zijn de betrokken partijen 
verplichtt na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van de samenwerking te 
bezienn en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht. 
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Watt betreft de rechtsgevolgen van het besluit tot a.v.v. wordt in Nederland de 'Gesetztheorie' 
gevolgd.. In deze theorie is het besluit tot a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende 
dee looptijd van het besluit tot a.v.v. zijn zowel de oorspronkelijke partijen als derden 
betrokkenenn gebonden aan de overeenkomst Het enigszins hybride karakter van de regeling 
vann de a.v.v. - nu eens privaatrechtelijk, dan weer publiekrechtelijk - levert in de literatuur 
nogall  eens kritiek op. In de praktijk levert het meestal geen problemen op. 
Dee wettelijke regelingen bevatten alle een beperkt aantal mogelijkheden om de reikwijdte en 
werkingssfeerr van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden na het besluit tot a.v.v. Het 
gaatt om de mogelijkheid om ontheffing van het besluit tot a.v.v. te verlenen, de mogelijkheid 
omm het besluit tot a.v.v. in te trekken of een combinatie van beide mogelijkheden. De prak-
tischee betekenis van de mogelijkheid tot intrekking is tot nu toe niet groot. 

Vann oudsher wordt bij de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel aandacht besteed aan 
dee uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een goede organisatie van de uitvoering 
enn handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel belang voor een effectieve en 
efficiëntee doelbereiking. In de uitvoeringsstructuur dient een aantal waarborgen te zijn opge-
nomenn omtrent de openbaarheid, de wijze van besluitvorming en de wijze van verantwoording 
afleggenn zowel naar de eigen leden als naar de overheid. 
Dee daadwerkelijke handhaving van de overeenkomst vindt, met uitzondering van de rege-
lingenn op financieel terrein, in alle wettelijke regelingen langs civielrechtelijke weg plaats. In 
veell  overeenkomsten is voorzien in de mogelijkheid van arbitrage of bindend advies voor het 
oplossenn van geschillen. Bij a.v.v. van een dergelijke bepaling spelen verschillende vragen, 
zoalss de verschillen tussen arbitrage en bindend advies, de geoorloofdheid van een beding 
hieroverr in een overeenkomst en de verhouding met de Grondwet, met name artikel 17. Op 
basiss van de jurisprudentie wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is een overeenkomst 
waarin,, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of bindend adviesclausule is opgenomen, 
algemeenn verbindend te verklaren. De mogelijkheid tot een 'definitieve' geschillenbeslechting 
buitenn de overheidsrechter om lijk t hiermee afgesneden. Een vorm van geschillenbeslechting, 
diee als voorfase van een beroep op de overheidsrechter kan worden beschouwd en waarbij een 
beroepp op de rechter mogelijk blijft , is wel mogelijk. 
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Dee a.v.v. van een overeenkomst kan diverse raakvlakken hebben met de Europese 
regelgeving.. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste daarvan aan een nadere studie worden 
onderworpen.. Bij de toetsing aan het Europees recht kan onderscheid gemaakt worden tussen 
hethet primaire (EG-Verdrag) en het secundaire (verordeningen, richtlijnen) gemeenschapsrecht. 
Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat het instrument van de a.v.v. van een overeenkomst in het secundaire 
gemeenschapsrechtt wordt toegepast in een aantal marktverordeningen op het terrein van 
landbouww en visserij. In deze marktverordeningen wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden 
omm onder een aantal stringente voorwaarden regels van producenten- of brancheorganisaties 
algemeenn verbindend te verklaren. In de secundaire regelgeving op milieuterrein is tot nu toe 
geenn aandacht besteed aan de a.v.v. 
InIn dit hoofdstuk zal daarom met name worden bezien welke eisen de diverse verdrags-
bepalingenn stellen aan de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst. Het van toepassing 
zijnn van de verdragsbepalingen is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van de aan de 
a.v.v.. ten grondslag liggende overeenkomst. Daarvoor zijn de betrokken ondernemingen 
primairr verantwoordelijk. Het besluit tot a.v.v. is een verantwoordelijkheid van de overheid. 
Dee verdragsbepalingen richten zich deels rechtsreeks tot de ondernemingen, deels tot de 
overheid.. Wanneer de overeenkomst de verplichting inhoudt tot het betalen van een bepaalde 
bijdrage,, zoals een afvalbeheersbijdrage, zou deze bijdrage door het besluit tot a.v.v. be-
schouwdd kunnen worden als een belasting of een (para)fiscale heffing. De overheid zou 
daardoorr in strijd kunnen handelen met de artikelen 23-25 en 90 van het EG-Verdrag. 
Vervolgenss zou de overeenkomst ertoe kunnen leiden dat beperkingen worden opgelegd ten 
aanzienn van het in Nederland op de markt brengen van bepaalde stoffen of producten. Hoe 
verhoudenn deze beperkingen zich met hetgeen in de artikelen 28 en 29 is bepaald over het vrij 
verkeerr van goederen? De overeenkomst is het resultaat van samenwerking tussen onder-
nemingenn en kan bepalingen bevatten die op gespannen voet staan met de mededingings-
bepalingenn van het verdrag (artikelen 81-86). Deze bepalingen richten zich primair tot de 
ondernemingen.. Maar via het besluit tot a.v.v. kan ook de overheid hierbij een rol spelen. 
Doorr het besluit van de minister tot a.v.v. kan het mededingingsbeperkend effect van de 
overeenkomstt worden versterkt. De vraag is dan of er sprake is van een overtreding van de 
artikelenn over gemeenschapstrouw (artikelen 10 j° 3g en 81). Bij de bespreking van de 
mededingingsbepalingenn zal uitgebreid worden stilgestaan bij de jurisprudentie van het Hof 
vann Justitie in diverse uitspraken over de relatie tussen het mededingingsbeleid en het sociaal 
beleid.. Deze jurisprudentie kan belangrijke gevolgen hebben voor het milieubeleid. Aange-
zienn het Nederlandse mededingingsbeleid nauwe raakvlakken heeft met het Europese 
mededingingsbeleidd zal vervolgens aan het Nederlandse mededingingsbeleid aandacht worden 
besteed.. De a.v.v. zou tenslotte kunnen worden gezien als een steunmaatregel door de 
overheidd (artikelen 87 en 88). 

11 Wanneer in dit hoofdstuk verwezen wordt naar artikelen, wordt gedoeld op de artikelen van het EG-Verdrag. 
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Janss en Leefmans hebben indertijd reeds in het kader van de totstandkoming van het 
wetsvoorstell  verwijderingsbijdragen (zie hoofdstuk 6) onderzoek verricht naar de raakvlakken 
vann het toenmalige ontwerp van de wettelijke regeling van de a.v.v. van de verwijderings-
bijdragee met het Europees recht. Onlangs heeft Vedder3 in zijn proefschrift over mededinging 
enn milieu eveneens aandacht besteed aan de praktijk van de uitvoering van deze wettelijke 
regeling.. Dit hoofdstuk bouwt hierop voort. 
Aann het slot van dit hoofdstuk zal een geheel ander aspect van de Europese regelgeving aan 
dee orde komen, namelijk de mogelijkheid om via de a.v.v. van een overeenkomst een EG-
richtlijnn te implementeren. 

Inn dit hoofdstuk zal geen aandacht worden besteden aan notificatieverplichtingen, zoals deze 
uitt de notificatierichtlijn technische voorschriften4 voortvloeien. Verondersteld mag echter 
wordenn dat, wanneer een overeenkomst technische voorschriften als bedoeld in deze richtlijn 
omvat,, de lidstaat niet tot a.v.v. van deze overeenkomst kan overgaan, voordat de procedure 
vann notificatie is afgerond. 

8.11 Belasting of heffing (artikelen 23-25 en 90 EG-Verdrag) 

Opp grond van de artikelen 23-25 zijn in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking 
verbodenn tussen de lidstaten. Onder een heffing van gelijke werking wordt verstaan een een-
zijdigg door de overheid opgelegde geldelijke last die wegens grensoverschrijding op nationale 
off  buitenlandse goederen wordt gelegd. In artikel 90 is bepaald dat de lidstaten op producten 
vann andere lidstaten geen hogere belastingen mogen heffen dan die welke op binnenlandse 
productenproducten worden geheven. De artikelen 23-25 zijn van toepassing, wanneer de heffing in 
principee betrekking zou hebben op ófwel het geïmporteerde ófwel het geëxporteerde product.5 

Wanneerr een heffing zowel op geïmporteerde als op geëxporteerde producten betrekking 
heeft,, moet deze heffing getoetst worden aan artikel 90. Dit artikel is van toepassing op 
allerleii  soorten belastingen, heffingen, e.d.6 Bij artikel 90 gaat het erom, zoals Kapteyn en 
VerLorenn van Themaat het uitdrukken7, de volstrekte neutraliteit van de binnenlandse belas-
tingenn te waarborgen ten aanzien van de concurrentie tussen ingevoerde en nationale produc-
ten.. In dit verband moet aandacht worden besteed aan de grondslag van de heffing en de be-
stedingg van de opbrengsten. Zo moet de heffing gelijkelijk op ingevoerde als op gelijksoortige 
nationalee producten komen te liggen. Ook mogen de opbrengsten van de heffing niet alleen de 
nationalee productie ten goede komen. Een differentiatie van belastingen op grond van milieu-
eigenschappenn is hierbij toegestaan, mits hiervan geen discriminatie of protectionisme 
uitgaat.8 8 

Inn de behandelde gevallen van a.v.v. zou discussie hierover kunnen ontstaan in de gevallen 
waarinn sprake is van de afdracht van een financiële bijdrage. Dit speelt mogelijk bij de 
afdrachtt van een bijdrage ten behoeve van een scholingsfonds op grond van een CAO of bij 

22 Jans/Leefmans 1992. 
33 Vedder 2003. 
44 Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 
betreffendee een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende 
dee diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 
19988 (PbEGL 217). 
ss Sevenster 1992, p. 307; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 303. 
66 Jans 2000, p. 227. 
77 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 363. Zie ook: Sevenster 1992, p. 309 en Jans/Sevenster/Vedder 2000 
p.. 304 en Jans 2000, p. 226. 
55 Jans/Sevenster/Vedder 2000 p. 308, Jans 2000, p. 230. 
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dee afvalbeheersbijdrage. In het onderzoek van Jans en Leefinans9 is indertijd ook aandacht 
besteedd aan de vraag of na a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage sprake kan zijn van een (para) 
fiscalee heffing in de zin van artikel 90. Deze vraag is door hen ontkennend beantwoord. 
Evenalss bij de toetsing aan artikel 87 (steunverlening), kan immers de vraag worden gesteld of 
sprakee is van een overheidsheffing. De overheid kan immers niet autonoom een dergelijke 
heffingg instellen, maar is altijd afhankelijk van het initiatief van de betrokken ondernemingen. 
Indienn een afvalbeheersbijdrage wel als een heffing zou worden beschouwd, zal de overheid 
bijj  een mogelijke toetsing aan artikel 90 erop moeten letten dat geïmporteerde producten niet 
anderss worden belast dan nationaal geproduceerde producten. Ditzelfde geldt voor de 
bestedingg van de gelden uit het fonds. Deze dienen zowel de geïmporteerde als de hier 
geproduceerdee producten op dezelfde wijze ten goede te komen. In de praktijk van de afval-
beheersbijj  dragen wordt naar mijn mening aan deze eisen voldaan. 

8.22 Vrij verkeer van goederen (artikelen 28-30 EG-Verdrag) 

Inn artikel 28 is een verbod opgenomen op kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen 
vann gelijke werking tussen de lidstaten. In artikel 29 is een soortgelijke bepaling opgenomen 
voorr exportbeperkingen. In artikel 30 is een aantal uitzonderingen op deze verboden ge-
noemd.. Het verbod is gericht tot de lidstaten. Zij zullen bij het opstellen van nationale 
wettelijkee maatregelen in eerste instantie moeten beoordelen of zich een dergelijke situatie 
voordoet. . 
Inn het Dassonville-arrest10 heeft het Hof zich voor een ruime interpretatie van het begrip 
'maatregell  van gelijke werking' in de zin van artikel 28 uitgesproken. Hieronder valt iedere 
handelsregelingg van de lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, 
daadwerkelijkk of potentieel kan belemmeren. Ook afvalstoffen moeten beschouwd worden als 
'goederen'' in de zin van deze artikelen. Bepalend is of de goederen een voorwerp van een 
commerciëlee transactie kunnen vormen." In het onderzoek van Jans/Leefinans,12 de memorie 
vann toelichting bij het wetsvoorstel verwijderingsbijdragen13 en ook elders in de literatuur 
wordt,, in navolging van het Dassonville-arrest, algemeen aangenomen dat de a.v.v. van 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage beschouwd kan worden als een maatregel van 
gelijkee werking als een invoer- of uitvoerbeperking in de zin van artikel 28. Voor het op de 
Nederlandsee markt brengen van een product geldt immers een extra voorwaarde, namelijk de 
verplichtee afdracht van de afvalbeheersbijdrage. Dit wil overigens niet direct zeggen dat de 
a.v.v.. verboden is. Artikel 28 is in een aantal gevallen niet van toepassing. Daarnaast kunnen 
dee in artikel 30 opgenomen rechtvaardigingsgronden en de in de jurisprudentie ontwikkelde 
'rulee of reason' een uitzondering op het verbod rechtvaardigen. 

Artikell  28 is niet van toepassing, indien de maatregel kan worden beschouwd als een 
verkoopmodaliteitt in de zin van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Keek.I4 In 
dezee zaak maakt het Hof onderscheid tussen producteisen en verkoopmodaliteiten. Het Hof 
overweegt,, in afwijking van de eerdere Dassonville-uitspraak, dat een nationale maatregel die 
betrekkingg heeft op bepaalde verkoopmodaliteiten niet kan worden beschouwd als een 

99 Jans/Leefinans 1992, p. 23-24. 
100 HvJEG zaak 8/74 Dassonvüle Jur.1974, p. 837; zie ook: Kapteyn/VerLoren van Themaat, 1995, p. 379; 
Jans/Sevenster/Vedderr 2000, p. 312. 
111 HvJEG zaak C-2/90 Commissie/België Jur. 1992 p. 1-4431; Jans 2000, p. 233. 
122 Jans/Leefinans 1992. 
133 Kamerstukken JJ 1992/93,23 256, nr. 3, p. 7-8. 
144 HvJEG gevoegde zaken C-267/91 en C 268/91 Keek en Mithouard, Jur. 1993, p. 1-6097; Kapteyn/VerLoren 
vann Themaat 1995, p. 377. 
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maatregell  die de handel tussen de lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of poten-
tieell  kan belemmeren. Aan dergelijke bepalingen wordt een tweetal voorwaarden verbonden. 
Zijj  moeten van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied 
activiteitenn ontplooien en zij moeten zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op 
dee verhandeling van nationale producten en van de producten van andere lidstaten. Wanneer 
aann deze voorwaarden wordt voldaan, valt de maatregel niet onder artikel 28 en behoeft 
verderr niet getoetst te worden aan de hieronder te behandelen rechtvaardigingsgronden. De 
reikwijdtee van deze uitzondering is nog niet duidelijk. Als voorbeelden op milieuterrein die 
hieronderr zouden kunnen vallen, worden genoemd receptuurwetgeving, zoals een maatregel 
waarbijj  bestrijdingsmiddelen alleen nog op recept of aan bepaalde personen verkocht mogen 
worden,, of reclameregelingen, zoals een verbod om reclame te maken voor bepaalde milieu-
schadelijkee producten.15 

Dee vraag is derhalve of de via de a.v.v. verplichte maatregelen gezien zouden kunnen worden 
alss een 'verkoopmodaliteit'. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de aard en inhoud van 
dee maatregelen. Wanneer in de overeenkomst geen eisen worden gesteld die direct of indirect 
betrekkingg hebben op de aard of samenstelling van het product als zodanig en geen kwan-
titatievee beperkingen worden opgelegd aan het op de Nederlandse markt brengen van dat 
product,, zie ik geen problemen met het beschouwen van deze maatregelen als verkoop-
modaliteit.. Uit de jurisprudentie van het Hof in de bekende Deense flessenzaak16 blijkt dat een 
statiegeldsysteemm wel beschouwd wordt als een maatregel als bedoeld in artikel 28. Het is 
derhalvee onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een afvalbeheersbijdrage als een verkoopmoda-
liteitt beschouwd kan worden. 

OokOok al wordt de a.v.v. van een overeenkomst beschouwd als een maatregel in de zin van 
artikell  28, kan de maatregel gerechtvaardigd worden in het licht van de rechtvaardigings-
grondenn in artikel 30 of van de in de jurisprudentie van het Hof op basis van artikel 28 
ontwikkeldee 'rule of reason'. 
Artikell  30 bevat een aantal limitatief opgesomde gronden voor maatregelen die een inbreuk 
opp het vrije verkeer van goederen kunnen rechtvaardigen. De maatregel moet in dat geval zijn 
ingegevenn uit hoofde van de bescherming van o.a. 'de gezondheid en het leven van personen, 
dierenn of planten'. De maatregelen mogen echter, aldus artikel 30, tweede volzin, geen middel 
vormenn tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten.. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat deze rechtvaardigingsgronden beperkt 
geïnterpreteerdd moeten worden en dat bescherming van het milieu, zonder dat mede sprake is 
vann bescherming van bovengenoemde belangen, niet onder artikel 30 valt.17 Tenslotte kan 
volgenss vaste jurisprudentie van het Hof artikel 30 alleen worden toegepast voor niet-
economischee doeleinden. Zoals blijkt uit de Nertsvoeder-zaak18, kunnen overigens met een 
maatregell  die gerechtvaardigd is om objectieve, aan de vereisten van de in artikel 36 (thans: 
30)) bedoelde belangen beantwoordende redenen, tevens andere, economische doelstellingen 
wordenn bereikt. 

155 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 382-383; Jans 2000, p. 236 en Jans/Vedder/Sevenster 2000, p. 313. 
166 HvJEG zaak 302/86 Deense flessen; Jur. 1988 p. 1-4607; M&R 1989, p 113-116 (m.nt. Van den Berg en 
Leopold). . 
177 Zie Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 324. 
188 HvJEG zaak 118/86 Nertsvoederfabriek Nederland Jur. 1987, p. 1-3883, r.o. 15. 
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Inn de jurisprudentie van het Hof is echter nog een andere rechtvaardigingsgrond uitgewerkt. 
InIn de zaak Cassis de Dijon19 is bepaald dat nationale regelgeving bij gebreke van harmonisatie 
enn mits zonder onderscheid van toepassing op binnenlandse en ingevoerde producten, buiten 
dee toepassing van artikel 28 valt, indien deze regelgeving noodzakelijk is om belangen te 
beschermenn die als zodanig voorrang behoren te krijgen op de eisen van het vrije verkeer van 
goederen.. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof (sinds de Deense fiessenzaak) kan ook 
milieubeschermingg een dergelijke rechtvaardigingsgrond vormen. Wel moet hiertoe, zoals uit 
hethet voorgaande blijkt, aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet een communau-
tairee regeling ter zake ontbreken en de maatregel moet zonder onderscheid van toepassing zijn 
opp nationale en ingevoerde producten. Daarnaast moet de maatregel voldoen aan het 
evenredigheids-- of proportionaliteitsbeginsel, d.w.z. de maatregel moet noodzakelijk zijn ter 
bereikingg van de bescherming van het milieu en bij de keuze van de verschillende middelen 
terr bereiking van dit doel is het middel gekozen dat het vrije handelsverkeer het minst 
belemmert.. Deze eisen vormen de 'rule of reason' in het kader van artikel 28. 
Voorr zover mij bekend is alleen bij de totstandkoming van het wetsvoorstel verwijderings-
bijdragenn aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van het wetsvoorstel in het licht van de 
artikelenn 28-30.20 Deze toetsing is positief uitgevallen, ook al werd hierbij het voorbehoud 
gemaaktt dat de a.v.v. van de overeenkomsten, afhankelijk van de inhoud van de overeen-
komst,, wederom getoetst zou moeten worden aan deze artikelen. De toetsing in verband met 
hethet vrije verkeer van goederen moet in eerste instantie worden uitgevoerd door de lidstaten 
zelf.. Uit de overwegingen bij de besluiten over de betreffende overeenkomsten blijkt niet 
duidelijkk of een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden. Een en ander heeft overigens tot 
nuu toe niet geleid tot jurisprudentie van het Hof, waarbij strijdigheid met deze artikelen wordt 
aangevoerd.. Veel meer discussie heeft plaatsgevonden in het kader van de toetsing van de 
a.v.v.. van overeenkomsten aan de bepalingen omtrent mededinging en steunverlening. 

8.33 Mededinging op Europees niveau (artikelen 81-86 EG-Verdrag) 

Aann de a.v.v. ligt altijd een overeenkomst tussen ondernemingen of ondernemingsorganisaties 
tenn grondslag. Een dergelijke overeenkomst kan op gespannen voet staan met artikel 81, 
waarinn een verbod is opgenomen tot het maken van afspraken die de handel tussen de 
lidstatenn kunnen beperken of vervalsen. Een overeenkomstige bepaling over overeenkomsten 
diee de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan beperken, is opgenomen in 
artikell  6 van de Mededingingswet. Hierop wordt in paragraaf 8.5 teruggekomen. 
Hett verbod is direct tot de ondernemingen gericht. Toch kan ook de overheid op diverse 
manierenn een rol spelen bij het tot stand komen van (verboden) mededingingsafspraken. De 
overeenkomstt tussen de ondernemingen kan een gevolg zijn van wetgeving of beleid van de 
overheid,, de overheid kan zelfs partij zijn bij een dergelijke overeenkomst of er kan sprake 
zijnn van het van overheidswege versterken van een bepaalde ondernemersafspraak. Bij de 
a.v.v.. van een overeenkomst door de minister zou hiervan sprake kunnen zijn. De overheid 
kann daarmee in strijd handelen met de artikelen 3, sub g, 10 j° 81, waarin is bepaald dat de 
overheidd zich moet onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de 
doelstellingenn (in casu mededinging) in gevaar kunnen brengen (de nuttig-effect-regel). Een 
interventiee van de overheid kan er ook toe leiden dat aan bepaalde ondernemingen bijzondere 
off  uitsluitende rechten worden verleend en daardoor de werking van de mededingingsregels 
wordtt beperkt. Hieraan wordt aandacht besteed bij artikel 86. 

199 HvJEG zaak 120/78 Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein; bekend als: Cassis de 
Dijon,, JUT. 1979, p. 1-649; Jans/Sevenster/Vedder 2000., p. 327. 
200 Kamerstukken ü 1992/93, 23 256, nr. 3, p. 7-8. 
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Inn het onderstaande zal eerst afzonderlijk worden ingegaan op de diverse artikelen. 
Vervolgenss zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de jurisprudentie van het Hof van 
Justitiee in de zaak Albany e.a. en enkele daaropvolgende zaken. In deze uitspraken besteedt 
hett Hof uitgebreid aandacht aan de genoemde artikelen in onderlinge samenhang. Daarnaast 
vertonenn deze zaken nauwe raakvlakken met de a.v.v. van overeenkomsten. Daarom wordt bij 
dee verschillende artikelen incidenteel aan deze zaken aandacht besteed en worden ze 
vervolgenss in samenhang met elkaar behandeld.21 

8.3.11 Overeenkomsten tussen ondernemingen (artikel 81 EG-Verdrag) 

Inn artikel 81 is een verbod opgenomen voor alle overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijkee gedragingen tussen ondernemingen die de handel tussen de lidstaten ongunstig 
kunnenn beïnvloeden en ertoe strekken de mededinging binnen de Europese gemeenschap te 
verhinderen,, beperken of te vervalsen. Deze overeenkomsten zijn van rechtswege nietig. Van 
hethet verbod kan de Commissie in individuele gevallen op grond van artikel 81, derde lid, 
ontheffingg verlenen dan wel bij groepen van overeenkomsten een groepvrijstelling verlenen. 
Dee wijze van uitvoeren van de artikelen 81-82 is verder uitgewerkt in de Verordening van de 
Raadd no. 17 (PbEG 204/62). Deze verordening zal met ingang van 1 mei 2004 worden 
vervangenn door een nieuwe verordening (PbEG L 1/2003), waardoor onder andere artikel 81 
directt toepasbaar wordt in de lidstaten en geen ontheffing als bedoeld in artikel 81, derde lid, 
doorr de Commissie meer nodig is. 
Inn het onderzoek van Jans en Leefmans22 wordt geconcludeerd dat het niet op voorhand 
duidelijkk is of een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage onder artikel 81 valt. Dit zal in 
belangrijkee mate afhangen van de inhoud van de overeenkomst. Het is in eerste instantie aan 
dee betrokken ondernemingen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst in overeenstemming is 
mett artikel 81. In de memorie van toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat er, 
wanneerr een overeenkomst alleen betrekking heeft op die elementen die direct verband 
houdenn met de afvalbeheersbijdrage, geen sprake zal zijn van een onverenigbaarheid met 
artikell  81. Desondanks wordt opgemerkt dat, zolang de Commissie nog geen beleidslijn ten 
aanzienn van dergelijke overeenkomsten heeft ontwikkeld23, moet worden aangedrongen op 
overlegg met de Commissie door de ondernemingen of door de overheid zelf overleg moet 
wordenn geëntameerd.24 Ondanks de verwachting dat hiermee in het algemeen op betrekkelijk 
kortee termijn uitsluitsel kan worden verkregen, blijkt uit de praktijk dat met dit overleg 
langeree tijd is gemoeid. 

Voorr het van toepassing zijn van artikel 81 moet allereerst sprake zijn van een onderneming 
off  ondernemersvereniging. Het begrip 'onderneming' speelt bij de a.v.v. in twee gevallen een 
rol.. In de eerste plaats bij de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. en in de tweede 
plaatss bij de rechtspersoon die belast is met de uitvoering van de overeenkomst. In de 
rechtspraakk van het Hof wordt het begrip 'onderneming' ruim geïnterpreteerd en wordt een 
functioneell  ondernemingsbegrip gehanteerd.25 Het omvat 'elke eenheid die een economische 
activiteitt uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.' 

211 Voor een uitgebreide behandeling per artikel(lid): Vedder 2003. 
222 Jans/Leefinans 1992, p. 16-17. 

Dee Commissie heeft deze richtsnoeren inmiddels ontwikkeld. Hierop wordt in het onderstaande ingegaan. 
244 Kamerstukken II 1992/93,23 256, nr. 3, p. 8 en 1994/95 nr. 5, p. 14. 
255 Jans/Vedder/Sevenster 2000, p. 365-366 en 393; Nijhoff2000, p. 61; Van de Gronden/Mortelmans 2001, p. 
22,, Van der Gronden 2001, p 302. 
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Onderr een economische activiteit wordt verstaan: 'iedere activiteit bestaande in het aanbieden 
vann goederen en diensten op een bepaalde markt'. 
Inn het licht van deze vaste rechtspraak van het Hof zal er vermoedelijk bij de tot nu toe 
behandeldee gevallen van de milieuovereenkomsten altijd sprake zijn van een overeenkomst 
tussenn ondernemingen. Een en ander is mede afhankelijk van de andere bij de overeenkomst 
betrokkenn partijen. Ten aanzien van CAO's heeft A-G Jacobs in zijn conclusie in de zaak 
Albanyy onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werknemers.27 Werkgevers blijven 
ondernemingen,, wanneer zij collectieve onderhandelingen aangaan; bij vakbonden wordt 
onderscheidd gemaakt tussen twee situaties: een vakbond die optreedt als economische eenheid 
(bijvoorbeeldd bij het huren van een kantoor) en een vakbond die optreedt als vertegen-
woordigerr van werknemers. In die laatste hoedanigheid zijn zij, aldus Jacobs, niet te 
beschouwenn als een onderneming. Het Hof gaat in zijn uitspraak aan dit onderscheid voorbij. 
Vann belang voor het bepalen of sprake is van een onderneming is derhalve in welke 
hoedanigheidd degenen die de overeenkomst sluiten, handelen. 
Ookk bij de rechtspersoon die belast is met de uitvoering van de overeenkomst zal in de meeste 
gevallenn sprake zijn van een onderneming. Het feit dat de overheid op enigerlei wijze 
betrokkenn is bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als partij, 
maaktt niet dat de overeenkomst bij voorbaat onttrokken is aan de toepassing van artikel 81 
(ziee verder de 'nuttig effect'-regel). 
Eenn volgende vraag is of door de overeenkomst tussen deze ondernemingen de interstatelijke 
handell  ongunstig kan worden beïnvloed. Overeenkomsten die alleen effecten hebben binnen 
eenn lidstaat, worden in het algemeen onder het nationale mededingingsrecht beoordeeld. Het 
Hoff  interpreteert deze bepaling overigens ruim en acht snel beïnvloeding van de interstatelijke 
handell  aanwezig.28 

Niett iedere overeenkomst tussen ondernemingen valt onder de werkingssfeer van artikel 81. 
Voorr de toepassing van artikel 81 zal er sprake moeten zijn van een merkbare beïnvloeding 
vann de interstatelijke handel (merkbaarheidscriterium).29 Dit criterium is in kwantitatief 
opzichtt uitgewerkt door de Commissie in de z.g. de minimis-bekendmaking.30 Gelet op de 
omvangg van het marktaandeel (bij horizontale afspraken marktaandeel van maximaal 10 % en 
bijj  verticale afspraken maximaal 15 %) zal dit vermoedelijk geen soelaas bieden voor de 
meestee milieuovereenkomsten. Tevens wordt in de bekendmaking een aantal kwalitatieve 
onderdelenn van overeenkomsten genoemd die altijd, onafhankelijk van het marktaandeel, als 
merkbaarr worden beschouwd. Het gaat hier om 'hard core'-restricties, zoals overeenkomsten 
diee tot doel hebben de prijzen bij verkoop van de producten aan derden vast te stellen, de 
productiee of verkoop te beperken of markten of klanten toe te delen. Indien dergelijke 
bepalingenn in een overeenkomst voorkomen, is derhalve altijd een ontheffing noodzakelijk. 
Daarnaastt volgt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat niet elke overeenkomst 
automatischh onder artikel 81 valt. Bij de toepassing van de bepaling op een concreet geval 
moett rekening worden gehouden met 'met de algehele context waarbinnen het betrokken 
besluitt van de ondernemersvereniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het 
bijzonderr met de doelstellingen daarvan. Vervolgens moet worden onderzocht of de daaruit 
voortvloeiendee beperkende gevolgen voor de mededinging inherent zijn aan de nagestreefde 

266 HvJEG gevoegde zaken C-180/98 t/m C-184/98 Pavlov r.o 74 - 75 en de daargenoemde jurisprudentie. 
277 HvJEG zaak C-67/96 Albany, Jur. 1999, p. 1-5751, par. 227 en 235. 
288 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 497-498; Jans 2000, p. 275. 
299 Mok 1998, p. 122; De Pree 1999; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 365. 
300 Bekendmaking (200l/C 368/07) van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de 
mededingingg niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag (de minimis) PbEG C 
368/13;; Vedder 2003, p. 139. 

247 7 



Hoofdstukk 8 

doelstellingen'.311 Het is niet duidelijk of naast deze gevallen een soort 'rule of reason' wordt 
gehanteerd,gehanteerd, zoals bij de zojuist behandelde artikelen 28-30.32 In dit verband zou dit inhouden 
datdat in het kader van artikel 81, eerste lid, de voordelen van samenwerking tussen de 
ondernemingenn worden afgewogen tegen de mededingingsbeperkingen ten gevolge van deze 
samenwerking.. Hierbij zou een ontheffing op grond van artikel 81, derde lid, niet eens meer 
aann de orde komen. In de Pavlov-zaak zal hierop worden teruggekomen. 

InIn de Ladbroke-zaak33 heeft het Hof van Justitie uitgesproken dat de artikelen 81 en 82 niet 
vann toepassing zijn, wanneer 'een mededingingsverstorende gedraging bij een nationale 
wettelijkee regeling aan de ondernemingen wordt voorgeschreven, of indien deze wettelijke 
regelingg een rechtskader creëert dat zelf iedere mogelijkheid van concurrerend gedrag door 
dezee ondernemingen uitsluit'. In deze gevallen wordt wel gesproken over een 'dwangkartel'.34 

Eenn belangrijke voorwaarde voor de toepasbaarheid van artikel 81 is derhalve dat de onder-
nemingenn zelf tot de mededingingsverstorende samenwerking hebben besloten. In het geval 
vann de a.v.v. is naar mijn mening van deze laatste situatie sprake. De minister kan immers 
alleenn op verzoek van de ondernemingen tot a.v.v. overgaan en de ondernemingen zijn niet 
vann overheidswege wettelijk verplicht om een verzoek in te dienen. In het geval van een a.v.v. 
zall  daarom zeer waarschijnlijk geen sprake van een dwangkartel, waardoor een overeenkomst 
omm die reden aan de werking van artikel 81 zou kunnen zijn onttrokken. 

Vann het verbod in artikel 81, eerste lid, kon de Commissie tot 1 mei 2004 op grond van 
artikell  81, derde lid, in individuele gevallen ontheffing verlenen. Het verlenen van ontheffing 
wass tot die tijd een uitsluitende bevoegdheid van de Commissie. Vanaf 1 mei 2004 kunnen de 
nationalee mededingingsautoriteiten en rechters zowel de verbodsbepaling als de ontheffings-
bepalingg rechtstreeks toepassen. Aangezien te verwachten is dat deze instanties zeker de 
eerstee tijd de door de Commissie ontwikkelde beleidslijnen ten aanzien van artikel 81 zullen 
voortzetten,, worden deze in het onderstaande kort beschreven. 
Dee procedure van ontheffingverlening is verder uitgewerkt in de al genoemde verordening. In 
veell  gevallen werd, in plaats van een ontheffing, volstaan met een z.g. comfort-letter,35 waarin 
dee Commissie op basis van de haar bekende gegevens verklaarde niet te zullen optreden tegen 
dee overeenkomst. 
Dee gronden voor ontheffing zijn opgenomen in artikel 81, derde lid: 

Dee overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de productie of verdeling van de 
productenn of tot verbetering van de technische en economische vooruitgang; 
Eenn billij k aandeel van de voordelen moet ten goede komen van de gebruikers; 
Dee beperkingen mogen niet verder gaan dan hetgeen voor het bereiken van de 
doelstellingenn onmisbaar is; 
Dee overeenkomstt mag de concurrentie voor een wezenlijk deel niet uitschakelen. 

Omm voor ontheffing in aanmerking te komen moet aan al deze gronden worden voldaan. 
Algemeenn wordt aangenomen dat milieuovereenkomsten, waarin afspraken worden gemaakt 
overr het verminderen van de verontreiniging bij de productie of in het product, onder het 

311 HvJEG zaak C-309/99 Wouters Jur. 2002, p. 1-1577, r.o. 97. 
322 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 366-367 leiden uit de uitspraak van het Hof in de Albany-zaak een 'rule of 
reason'-achtigee benadering af. Zie ook Vedder 2001, p. 72 en 2003, p. 148. Van Gerven e.a. 1997, p. 183, wijzen 
terechtt op de institutionele gevolgen van een 'rule of reason'. Het geven van ontheffingen was tot 1 mei 2004 
nogg een exclusieve bevoegdheid van de Commissie, terwijl sedertdien in eerste instantie een beoordeling door de 
nationalee rechter plaatsvindt. 
333 HvJEG zaak C-359/95 en C-379/95 Ladbroke Jur. 1997, p. 1-6301, r.o. 33. 
344 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 364; Vedder 2003, p. 154-156. 
355 Door Mok 1998, p. 161 vertaald als 'troostbrieven'. In de Stibat-zaak (zie hoofdstuk 6.10.6) hebben we gezien 
datt sprake kan zijn van een schrale troost! 
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criteriumm technische en economische vooruitgang gebracht kunnen worden.36 Het begrip 
'gebruikers'' in de tweede grond voor ontheffing moet ruim geïnterpreteerd worden. Hierbij 
moett niet alleen gedacht worden aan de gebruiker, zijnde een consument van een bepaald 
product,, maar ook aan derden of de samenleving als geheel.37 De derde grond - onmisbaar-
heidd - houdt een proportionaliteitstoets in. In dit kader toetst de Commissie of de mede-
dingingsbeperkingenn echt noodzakelijk zijn en de milieuvoordelen opwegen tegen de 
mededingingsbeperkingen.. De laatste grond voor ontheffing heeft betrekking op het behouden 
vann voldoende restconcurrentie. Hierbij wordt bezien of de overeenkomst niet leidt tot de 
onmogelijkheidd van nieuwe markttoetreders en of er nog voldoende concurrentie is tussen 
onderr de overeenkomst vallende producten en overige producten. In dit kader wordt naar 
zowell  de markt van degenen die het product op de markt brengen als naar de markt van 
inzamel-- en recyclingbedrijven gekeken.38 

Dee Commissie heeft begin 2001 richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 op 
horizontalee samenwerking geformuleerd.39 In deze richtsnoeren, die beschouwd kunnen wor-
denn als een soort beleidsregels bij de toepassing van artikel 81, is aan het slot in hoofdstuk 7 
kortt aandacht besteed aan milieuovereenkomsten. In de richtsnoeren wordt duidelijkheid 
gecreëerdd over de wijze waarop in het mededingingsbeleid rekening kan worden gehouden 
mett niet-mededingingsbelangen, in het bijzonder milieubescherming. 
Inn de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van overeenkomsten: 

OvereenkomstenOvereenkomsten die niet onder de toepassing van artikel 81 vallen (pt. 184-187). 
Hierbijj  moet gedacht worden aan overeenkomsten om een bepaalde milieudoel-
stellingg te realiseren, maar waarbij aan partijen geen precieze individuele verplich-
tingenn worden opgelegd en keuzevrijheid wordt gelaten om de middelen te kiezen. 
Zelfss overeenkomsten die normen opleggen met betrekking tot de milieuvriendelijk-
heidd van producten of productieprocessen, eventueel leidend tot een productverbod, 
kunnenn hieronder vallen, mits het aandeel op de markt gering is. Hieraan wordt direct 
weerr een aantal beperkingen gesteld: geen noemenswaardige invloed op de diversiteit 
vann de producten, belang marginaal qua beïnvloeding van het aankoopgedrag en 
geringg aandeel op relevante markt. Tenslotte worden genoemd overeenkomsten die 
leidenn tot het scheppen van werkelijk nieuwe markten, zoals recyclingovereen-
komsten.. Hierbij geldt als voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst alleen toelaat-
baarr is zolang partijen niet in staat zijn deze activiteit op individuele basis uit te 
voeren. . 
OvereenkomstenOvereenkomsten die bijna altijd onder artikel 81 vallen (pt. 188). Hierbij moet 
gedachtt worden aan overeenkomsten die niet werkelijk gericht zijn op milieudoel-
stellingenn oftewel overeenkomsten waarbij het milieu gebruikt wordt als dekmantel 
omm de concurrentie uit te schakelen. Vedder40 wijst in dit verband - m.i. ten onrechte 
-- op de voorbeelden van VOTOB en het Nederlandse systeem van afvalbeheers-
bijdragen.. Naar mijn mening wordt veeleer gedoeld op situaties, zoals die zijn 
voorgekomenn in de zaken Spa Monopole/GDB en IFCO-kratten41, waarbij milieube-

Janss 2000, p. 278; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 369; XXVIII-Verslag over mededingingsbeleid (1988), pt. 
129 9 

Inn de CECED-beschikking wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen individuele economische voordelen en 
collectievee voordelen voor het milieu. Beschikking van de Commissie van 24 januari 1999, PbEG 26 juli 2000 L 
187/47.. Over deze beschikking Vedder 2000. 
388 Zie de DSD-beschikking van de Commissie van 17 september 2001, PbEG 2001, L 319/1. 
399 PbEG 2001, C 3/2, met name p. 26-28. Zie Van der Woude 2001; over de ontwerprichtsnoeren (PbEG 2000 C 
118/14-39)) Vedder 2000, p. 236-240. 
400 Vedder 2000, p. 237. 
411 XXIII-Verslag over het mededingingsbeleid (1993) pt. 240 resp. 168; Van der Gronden 1998, p.168. 
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schermingg niet voorop stond, maar het milieu gebruikt werd als dekmantel voor het 
vann de markt weren van potentiële markttoetreders. 
OvereenkomstenOvereenkomsten die onder artikel 81 kunnen vallen (pt. 189-191). Hierbij moet 
gedachtt worden aan overeenkomsten die in aanzienlijke mate de mogelijkheid van 
partijenn beperken om hun producten of wijze van productie zelf te bepalen. Ook hier 
speeltt het marktaandeel van de betrokken partijen een belangrijke rol. Tevens wordt 
alss voorbeeld genoemd het gezamenlijk aanwijzen van een onderneming als exclu-
sievee verstrekker van inzamelings- en/of recyclingdiensten, voor zover er reeds 
anderee daadwerkelijke of potentiële verstrekkers van die diensten bestaan. 

Inn de richtsnoeren wordt nog maar eens voor de duidelijkheid benadrukt dat de Commissie 
positieff  staat tegenover het gebruik van milieuovereenkomsten (pt. 192) als beleidsinstrument 
omm de doelstellingen van het milieubeleid te realiseren, mits verenigbaar met de mede-
dingingsregels.. Vervolgens worden in de richtsnoeren de criteria van artikel 81, derde lid, 
langss de traditionele lijnen wat verder uitgewerkt. Op zichzelf lijk t er een gelijkwaardigheid 
tussenn economische belangen en milieubelangen te worden gesuggereerd, maar uiteindelijk 
moetenn de milieuvoordelen toch weer in economische belangen te worden gevangen. Zo 
moetenn de verwachte economische (milieu)voordelen opwegen tegen de kosten (verminderde 
mededinging)) (pt. 193). Tevens moet het gekozen middel onmisbaar zijn om het doel te 
bereikenn en brengen andere middelen om de milieuvoordelen te bereiken economisch of 
financieell  zwaardere lasten mee. Tenslotte mag de overeenkomst niet leiden tot uitschakeling 
vann product- of procesinnovatie, technologische innovatie of toegang tot de markt. 
Inn de richtsnoeren (pt. 183) wordt niet ingegaan op de toelaatbaarheid van het aanmoedigen of 
opleggenn van milieuovereenkomsten door de overheid en de verenigbaarheid daarvan met het 
Verdrag.. Hiermee wordt gedoeld op bijvoorbeeld de a.v.v. van een overeenkomst en de 
verhoudingverhouding daarvan met de artikelen 3, sub g, 10 j° 81, 82 en 86. Hierop wordt in paragraaf 
8.3.33 ingegaan. 
Uitt de ervaringen met het ontheffingenbeleid ten aanzien van concrete overeenkomsten over 
afvalbeheersbijdragenn blijkt dat, voor zover de Commissie reageert, zij uit een oogpunt van 
artikell  81 niet onwelwillend tegenover dergelijke overeenkomsten staat. Het belang van de 
richtsnoerenrichtsnoeren is met name daarin gelegen dat erkend wordt dat bepaalde milieuovereenkomsten 
inn het geheel niet onder artikel 81 vallen en nader inzicht wordt gecreëerd in de criteria die bij 
artikell  81, derde lid, worden gehanteerd. 
Well  blijkt dat de Commissie veel moeite heeft met afspraken over de vaststelling van prijzen. 
Ditt kwam al heel duidelijk naar voren in de oudere VOTOB-zaak.42 In deze zaak had een 
aantall  bedrijven, verenigd in de Vereniging van onafhankelijke tankopslag bedrijven 
(VOTOB),, de afspraak gemaakt om de prijzen met een uniform bedrag te verhogen. Deze 
'milieutoeslag'' diende ter (gedeeltelijke) financiering van investeringen ten behoeve van 
drijvendee daken bij tankopslagen, waardoor verdamping uit deze tanks werd verminderd. De 
Commissiee achtte deze toeslag om drie redenen in strijd met artikel 81. Ten eerste vanwege de 
vastee toeslag, ten tweede vanwege de eenvormigheid ervan en ten derde vanwege het feit dat 
dee toeslag afzonderlijk op de factuur aan de klanten werd doorberekend. De Commissie merkt 
echterr expliciet (pt. 185) op dat een systeem waarbij de leden een totale prijs in rekening 
zoudenn brengen, onder vermelding dat hierin de milieukosten zijn begrepen, voor de Commis-
siee aanvaardbaar zou zijn. Ik zie in deze uitspraak dan ook geen aanleiding om de regeling 
vann de afvalbeheersbijdragen, die wellicht op enkele punten overeenstemming met deze 
regelingg vertoont, in het algemeen op één lijn te plaatsen met een prijsafspraak. Dit zou het 

422 XXII-Verslag over het mededingingsbeleid (1992), pt. 177-186; Jans 2000, p. 282-283, Jans/Sevenster/Vedder 
2000,, p. 370. 
433 Zie Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 376-377. 
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gevall  zijn, indien iedere overeenkomst over de afValbeheersbijdrage de afspraak zou bevatten 
dee afValbeheersbijdrage expliciet in de prijs op te nemen en op de factuur te zetten, zoals bij 
wit-- en bruingoed is gebeurd (zie hoofdstuk 6.10.7).44 Dit is echter in het algemeen bij de 
overeenkomstenn over afvalbeheersbijdragen niet het geval. 

Inn plaats van individuele ontheffingen kan de Commissie via een verordening een groeps-
vrijstellingg geven voor bepaalde overeenkomsten.4 Wanneer na verloop van tijd voldoende 
ervaringg is opgedaan met het verlenen van individuele ontheffingen, kunnen de voorwaarden 
inn een verordening worden neergelegd. Dit geeft voor de betrokken ondernemingen 
duidelijkheidd en leidt tot een vermindering van de werkbelasting bij de Commissie. Van deze 
bevoegdheidd is bij een aantal categorieën van overeenkomsten gebruik gemaakt. Tot nu toe is 
err nog geen groepsvrijstelling voor milieuovereenkomsten opgesteld. De vraag is of de 
richtsnoerenn niet verder uitgewerkt zouden kunnen worden tot een groepsvrijstelling.46 Gelet 
echterr op de mogelijke diversiteit van milieuovereenkomsten zou overwogen kunnen worden 
inn eerste instantie de overeenkomsten die voor a.v.v. in aanmerking komen in de vrijstelling 
opp te nemen. 

8.3.22 Misbruik van machtspositie en dienst van algemeen economisch belang (artikelen 
822 en 86 EG-Verdrag) 

Artikell  82 verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een machtspositie op de 
gemeenschappelijkee markt of een wezenlijk deel daarvan. Dit verbodsartikel is net als artikel 
811 direct gericht tot ondernemingen. Artikel 86 verbiedt de lidstaten met betrekking tot 
openbaree bedrijven en ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, 
maatregelenn te nemen ofte handhaven die in strijd zijn met de mededingingsregels. Op grond 
vann het tweede lid van artikel 86 wordt hierop voor ondernemingen belast met het beheer van 
dienstenn van algemeen economisch belang of die het karakter van een fiscaal monopolie 
dragen,, een uitzondering gemaakt, voor zover de toepassing van de mededingingsregels de 
vervullingg van de hun toevertrouwde bijzondere taak verhindert. In de praktijk worden de 
artikelenn 82 en 86 veelal in combinatie met elkaar toegepast.47 

Naa de a.v.v. van de overeenkomst ontstaat veelal een onderneming die belast is met de 
uitvoeringg van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Deze onderneming krijgt, 
zoalss we bij de afValbeheersbijdrage hebben gezien, het recht de bijdrage te innen, het 
daardoorr ontstane fonds te beheren en de beschikkingsmacht over de via de bijdrage ingeza-
meldee afvalstoffen. Een dergelijke onderneming verkrijgt daardoor een machtspositie op de 
marktt van inzameling en verwerking van deze afvalstoffen. Strijdigheid met artikel 82 ont-
staatt pas, wanneer de onderneming misbruik maakt van deze machtspositie. Zelfs desondanks 
kunnenn er redenen zijn dat geen sprake is van een misbruik van een machtspositie. 
Eenn dergelijke onderneming zou eveneens beschouwd kunnen worden als een onderneming 
waaraann door de overheid via de a.v.v. bijzondere of uitsluitende rechten zijn verleend in de 
zinn van artikel 86. In dat geval zijn de mededingingsregels op grond van artikel 86, tweede lid, 
alleenn van toepassing, 'voor zover de toepassing daarvan de vervulling in feite of in rechte, 
vann de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert'. Uit de jurisprudentie van het Hof 
vann Justitie in de zaak Dusseldorp48 (r.o. 67-68) blijkt dat er aan een dergelijke aanwijzing 

444 Een zelfde redenering is te vinden bij Vedder 2001, p. 34. 
455 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 377. Een vergelijkbare bevoegdheid op nationaal niveau is opgenomen in 
artikell  12 Mw. 
466 Positief daarover is ook Vedder 2003, p. 192. 
477 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 392. 
488 HvJEG zaak C-203/96 Dusseldorp/Minister VROM, Jur. 1998, p. M075. 

251 1 



Hoofdstukk 8 

objectievee redenen ten grondslag moeten liggen die de aanwijzing noodzakelijk maken, 
waarbijj  ook bezien moet worden of het doel niet met andere middelen bereikt kan worden. 
Inn de zaak Sydhavnens4 lijk t het Hof eerder bereid te bepalen dat het beheer van bepaalde 
afvalstoffenn een dienst van algemeen economisch belang kan vormen, in het bijzonder 
wanneerr de dienst bedoeld is om een milieuprobleem op te lossen (r.o. 75). In deze zaak ging 
hett om drie ondernemingen die door de gemeente Kopenhagen belast waren met de verwer-
kingg van het in de gemeente vrijkomende bouw- en sloopafval. Dit afval werd tot dan toe 
gestortt in plaats van gerecycled. Om het bouw- en sloopafval hoogwaardig te verwerken 
moestt een bedrijf met een grote capaciteit worden opgericht. Ter verzekering van de 
rentabiliteitt van dit bedrijf moest de aanvoer van bouw- en sloopafval via een exclusief 
contractt gewaarborgd worden. Vedder50 verklaart dit door onderscheid te maken tussen 
kruissubsidiëringsrentabiliteitt (zaak Dusseldorp) en een op het bereiken van schaalvoordelen 
gerichtee rentabiliteit (zaak Sydhavnens). Het Hof lijk t welwillender te staan tegenover deze 
laatstee vorm. 
Vervolgenss gaat het Hof na of het exclusief recht noodzakelijk is om hen in staat te stellen de 
hunn opgedragen taak van algemeen economisch belang onder economisch aanvaardbare 
omstandighedenn te vervullen. Het Hof (r.o. 79) acht dit na onderzoek van bovengenoemde 
feitenn inderdaad noodzakelijk, zeker nu het exclusief recht beperkt is tot de voorzienbare 
periodee van afschrijving van de investeringen en geografisch beperkt tot het grondgebied van 
dee gemeente. Ten aanzien van de geografische beperking voegt het Hof (r.o. 81) als een soort 
tenn overvloede toe dat een zelfde conclusie getrokken zou kunnen worden zelfs indien de 
verleningg van het exclusieve recht tot een machtspositie op een wezenlijk deel van de 
gemeenschappelijkee markt zou kunnen leiden. Uit eerdere jurisprudentie bleek dat alleen al 
hett grondgebied van Nederland wordt beschouwd als een wezenlijk deel van de gemeen-
schappelijkee markt.51 Tenslotte maakt het Hof korte metten met het vermeende misbruik van 
hett exclusief recht. Uit de stukken wijst niets in deze richting. 
InIn het licht van deze uitspraken is het enkele feit dat de onderneming die belast is met de 
uitvoeringg van de overeenkomst, onvoldoende om zo'n onderneming te bestempelen als een 
openbaarr bedrijf of onderneming belast met het beheer van diensten van algemeen econo-
mischh belang in de zin van artikel 86. Daarvoor is nodig dat de overheid een meerderheids-
positiee inneemt in het orgaan dat belast is met de uitvoering van de overeenkomst en wanneer 
bijbij  de besluitvorming verschillende aspecten van algemeen belang in beschouwing moeten 
wordenn genomen. 

Ditt laat onverlet dat een dergelijke onderneming een machtspositie op de markt kan innemen 
enn zelfs misbruik van deze machtspositie kan maken in de zin van artikel 82. De beantwoor-
dingg van de vraag of sprake is van een machtspositie en of misbruik wordt gemaakt van deze 
machtspositiee is, zoals blijkt uit de Sydhavnens-zaak, in belangrijke mate afhankelijk van de 
noodzaakk van een dergelijke machtspositie en de feitelijke situatie. Het lijk t zeer 
waarschijnlijkk dat bijvoorbeeld ARN ten aanzien van bij autowrakken vrijkomende materialen 
enn DSD in Duitsland ten aanzien van vrijkomende verpakkingsmaterialen een machtspositie 
hebbenn op een wezenlijk deel van de inzameling en verwerking van deze materialen. 
Uitt de rechtspraak van het Hof blijkt echter dat, ook al zouden zij een machtspositie hebben, 
ditt als zodanig niet onverenigbaar is met artikel 82. Een lidstaat handelt slechts in strijd met 
dee artikelen 82 en 86, wanneer de betrokken onderneming door de enkele uitoefening van de 

499 HvJEG zaak C-209/98 Sydhavnens Sten & Gnis ApS/Kflbenhavns Kommune, Jur. 2000, p. 1-4743, r.o. 75. 
Overr deze uitspraak: Van Rossem/Vedder 2000 en Vedder 2003a. 
500 Vedder 2003a, met name paragraaf 4.7. 
511 Jans/ Sevenster/Vedder 2000, p. 383; zie ook zaak-Dusseldorp r.o. 60. 
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haarr toegekende uitsluitende rechten misbruik van haar machtspositie maakt, of indien deze 
rechtenn een situatie kunnen creëren waarin die onderneming tot een dergelijk misbruik wordt 
gebracht.522 Hiervan zou sprake kunnen zijn, wanneer het fonds zijn positie gebruikt voor 
anderee doeleinden, bijvoorbeeld om bepaalde inzamel- of recyclingbedrijven van de markt te 
werenn (Vgl. Spa Monopole/GDB53). De Commissie heeft in de DSD-zaken54 het accent sterk 
gelegdd op met name de machtspositie van DSD ten opzichte van alternatieve inzamel- en 
verwerkingssystemen.. De vraag kan gesteld worden of de aandacht niet meer besteed zou 
moetenn worden aan het functioneren van DSD zelf (openbaar tenderen, beheersing kosten, 
etc.).55 5 

8.333 De 'nuttig effect'-regel (artikelen 3, sub g, 10 j° 81 EG-Verdrag) 

Dee artikelen 3, sub g, en 10 in combinatie met artikel 81 verplichten de lidstaten zich te 
onthoudenn van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Verdragg (i.e. mededinging) in gevaar kunnen brengen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof 
verplichtenn genoemde artikelen de lidstaten geen maatregelen, ook niet van wettelijke of 
bestuursrechtelijkee aard, te nemen die het nuttig effect van de op de ondernemingen toepasse-
lijk ee mededingingsregels ongedaan kunnen maken. Deze artikelen worden samengevat als de 
'nuttig-effect'-regel.'nuttig-effect'-regel. Een dergelijke situatie kan zich voordoen, wanneer een lidstaat de 
totstandkomingg van een met artikel 81 strijdige mededingingsregeling oplegt of stimuleert dan 
well  de werking ervan versterkt of aan zijn eigen regeling het overheidskarakter ontneemt door 
dee verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot interventie op economisch gebied 
aann particuliere marktdeelnemers over te dragen.56 De a.v.v. van een overeenkomst is stellig 
alss zo'n maatregel te zien. 
Dee diverse vragen die samenhangen met de toepassing van de mededingingsbepalingen op de 
a.v.v.. van overeenkomsten, komen goed aan de orde in de BNIC-zaken (zie ook hoofdstuk 
5.2).577 In deze zaken ging het om de a.v.v. van een overeenkomst van een organisatie van 
producentenn - Bureau national interprofessionnel du cognac - op het gebied van wijnen en 
cognac-brandewijnen.. In de overeenkomst werden onder andere minimumprijzen vastgesteld 
voorr distilleerwijnen, brandewijn en cognac. De leden van de BNIC worden op voordracht 
vann de beroepsorganisaties door de Minister van Landbouw benoemd. Verder benoemt de 
ministerr de voorzitter en een regeringscommissaris. Het BNIC betoogde dat er, gelet op haar 
wijzee van oprichting, financiering, organisatie, werking, benoeming en de haar opgedragen 
taken,, sprake was van een publiekrechtelijk lichaam. In dat geval zouden de mededingings-
regels,, die immers alleen betrekking hebben op ondernemingen, niet op het BNIC van 
toepassingg zijn. In de BNIC/Clair-zaak (r.o. 17) wordt dit betoog niet aanvaard: 

'hett juridisch kader waarin dergelijke overeenkomsten worden gesloten en dergelijke besluiten worden 
vastgesteld,, alsmede de juridische kwalificatie die in de verschillende nationale rechtsordes aan dit 
kaderr worden gegeven, [zijn] niet van invloed voor de toepasselijkheid van de communautaire 
mededingingsregelss en inzonderheid van artikel 85 (thans: artikel 81) EEG-Verdrag.' 

522 Pavlov r.o. 127; Albany r.o. 93. 
533 XXIÏÏ e Verslag over het mededingingsbeleid, pt. 240. 
544 Beschikking van de Commissie van 17 september 2001(2001/837/EG) PbEG L 319/1. 
555 Zie ook Vedder 2003, p. 221. 
5656 HvJEG zaak C-2/91 Meng, Jur. 1993, p. I- p. 5751, r.o. 14; HvJEG zaak C-185/91 Reiff, Jur. 1993, p. 1-5801 
r.o.. 14; HvJEG zaak 35/96 Commissie/Italië, Jur. 1998, p. 1-3851, r.o. 60. Over de laatste zaak: Drijber 1999, p. 
90. . 
577 HvJEG zaak 123/83, BNIC, Jur. 1985, p. 1-391; HvJEG zaak 136/86 BNIC/Aubert Jur. 1987 p. 1-4789. 
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Hett Hof maakt hiermee duidelijk dat niet gekeken wordt naar de 'verpakking' van de over-
eenkomst,, maar naar de inhoud ervan. In dezelfde zaak stelt het Hof (r.o. 23) dat: 

'eenn handeling van de overheid, die erop is gericht de overeenkomst verbindend te maken voor alle 
betrokkenn economische subjecten, ook indien zij geen partij waren bij de overeenkomst, niet tot gevolg 
kann hebben, dat de overeenkomst aan de toepassing van artikel 85, lid 1, (thans: 81, lid 1) wordt ont-
trokken.' ' 

Inn de BNIC/Aubert-zaak komt het Hof tot de conclusie (r.o. 19) dat de overeenkomst in strijd 
iss met artikel 81. Vervolgens komt het Hof toe aan de beantwoording van de vraag of lidstaten 
inn strijd handelen met artikel 10, gelezen in samenhang met de artikelen 3, sub g, en 81, 
indienn zij een overeenkomst die in strijd is met artikel 81, algemeen verbindend verklaren. In 
lij nn met de vaste rechtspraak van het Hof over de 'nuttig effect'-regel58 beantwoordt het Hof 
dezee vraag bevestigend. Bij de beoordeling of sprake is van een met het Verdrag strijdige 
maatregell  kijkt het Hof derhalve eerst naar de aan de maatregel (i.e. de a.v.v.) ten grondslag 
liggendee overeenkomst. Wanneer deze in strijd is met artikel 81, komt het Hof zonder veel 
omhaall  tot de conclusie dat het besluit tot a.v.v., waardoor een ieder verplicht wordt tot 
aansluitingg bij de overeenkomst, valt onder de categorie van regelgevende maatregelen die 
afbreukk doet aan het nuttig effect van de artikelen 3, sub g, 10 en 81. De vraag is vervolgens 
of,, wanneer de overeenkomst niet in strijd is met artikel 81, de overheid toch in strijd kan 
handelenn met genoemde artikelen. De beantwoording van deze vraag komt uitgebreid aan de 
ordee in onderstaande zaken. 

8.3.44 Albany-jurisprudentie 

Hett Nederlandse pensioenstelsel is deels gebaseerd op een wettelijk basispensioen (AOW en 
ANW),, deels op een aanvullend pensioen en deels uit vrijwillig e pensioen- of leveringsver-
zekeringsovereenkomsten.. Het aanvullend pensioen maakt deel uit van collectieve regelingen 
voorr een bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een dergelijke regeling wordt in deze gevallen 
ofwell  via de a.v.v. van CAO's ofwel via een wettelijke regeling verplicht gesteld. Op grond 
vann de Wet betreffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds kan de 
Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de beheerders van een 
pensioenfondss deelneming voor alle in die sectoren werkzame ondernemingen verplicht 
stellenn (zie hoofdstuk 3.9, onder c). De wettelijke regeling van de pensioenfondsen is in een 
aantall  zaken voor het Hof van Justitie aan de orde geweest. Uit deze Europeesrechtelijke 
toetsingg kunnen parallellen met de regeling van de a.v.v. in het algemeen getrokken worden. 
Daaromm wordt uitgebreid bij deze zaken stilgestaan. 

Inn een aantal gevoegde zaken (Albany Internationaal BV/Brentjens'Handelsonderneming BV/ 
BVV Drijvende Bokken)59 gaat het om de vraag of een nationaal pensioenstelsel, waaraan 
ondernemingenn verplicht moeten meedoen, in strijd is met de artikelen 10 jo 81 dan wel de 
artikelenn 86 jo artikel 82. In dit verband speelt een aantal deelvragen. Aangezien het de eerste 
keerr is dat het Hof een uitspraak moet doen over de verhouding tussen de mededingingsregels 
enn CAO's gaat de A-G Jacobs in zijn conclusie uitgebreid en rechtsvergelijkend op de 

588 HvJEG zaak 13/77, INNO, Jur. 1977 p. 2115. 
599 HvJEG zaak C-67/96, Albany, Jur. 1999,p. 1-5751; HvJEG gevoegde zaken C-l 15/97, C-l 16/97 en C-l 17/97 
Brentjenss Jur. 1999, p. 1-6025 en HvJEG zaak C-219/97 Drijvende Bokken, Jur. 1999, p. 1-6121; verder aan te 
duidenn als de zaak Albany. Zie ook NJ 2000,233 en AB 2000, 17 (m.nt. FHvdB) en Loozen 1999, p. 274-285 en 
Vedderr 2003, p. 126-135. 
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verschillendee vragen in. In grote lijnen volgt het Hof zijn conclusie, maar wijkt toch ook op 
eenn aantal punten hiervan af. In deze zaken spelen vier rechtsvragen: 
1.. Is het besluit van werkgevers- en werknemersorganisaties om in een bepaalde bedrijfstak 

inn het kader van een collectieve overeenkomst één bedrijfspensioenfonds op te richten, dat 
belastt is met het beheer van een aanvullende pensioenregeling en de overheid te verzoeken 
dee deelneming in dit fonds verplicht te stellen in strijd met artikel 81 van het EG-Verdrag? 

2.. Is het door een besluit van de overheid verplicht stellen van deelneming voor alle onder-
nemingenn een inbreuk op de artikelen 3, sub g, 10 en 81 van het EG-Verdrag? 

3.. Is het bedrijfspensioenfonds een onderneming in de zin van de artikelen 81 e.v.? 
4.. Is het door de overheid verlenen van een uitsluitend recht om in een bepaalde bedrijfstak 

eenn aanvullende pensioenregeling te beheren in strijd met de artikelen 82 en 86 van het 
Verdrag? ? 

Allereerstt wordt de vraag beantwoord of een CAO onder artikel 81, eerste lid valt. Om deze 
vraagg te beantwoorden zal een uitspraak moeten worden gedaan over de verhouding tussen de 
verdragsbepalingenn over mededinging en sociaal beleid, zoals deze zijn neergelegd in de 
artikelenn 3, sub g en j , en 136-143. In artikel 137 en met name artikel 139 worden 
overeenkomstenn tussen de sociale partners zelfs als mogelijkheid genoemd om het sociaal 
beleidd uit te voeren. De A-G Jacobs constateert allereerst (pt. 130) dat in het verdrag geen 
algemenee uitzondering is opgenomen waardoor de gehele sociale sector buiten de regels van 
dee mededinging valt. Daarom moet een toevlucht worden genomen tot de gevestigde 
interpretatiemethodenn (pt. 179): 

Aangezienn beide groepen verdragsbepalingen van gelijke rang zijn, mag de ene groep geen absolute 

voorrangg krijgen boven de andere en mogen zij geen van beide geheel inhoudsloos worden. Aangezien 
dee verdragsbepalingen waarin collectief onderhandelen wordt aangemoedigd, in beginsel uitgaan van de 

wettigheidd van collectieve overeenkomsten, kan het niet de bedoeling zijn geweest dat artikel 85, lid 1, 
(thans:: 81, lid 1) zou gelden voor collectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers over 

kernpuntenn als de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Derhalve moeten collectieve overeenkomsten 

tussenn werkgevers en werknemers over de lonen en arbeidsvoorwaarden automatisch immuniteit voor 
dee mededingingstoets genieten. 

Hett Hof volgt deze redenering, maar beperkt de immuniteit niet tot CAO's over lonen en 
arbeidsvoorwaarden.. Het Hof verruimt de immuniteit tot alle collectieve overeenkomsten die 
tussenn sociale partners worden gesloten ter verwezenlijking van de doelstellingen van sociale 
politiekk (r.o. 59-60): 

Hoewell  een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan collectieve overeenkomsten tussen 
werkgevers-- en werknemersorganisaties, zou de verwezenlijking van de met dergelijke overeenkomsten 

nagestreefdee doelstellingen van sociale politiek ernstig worden belemmerd indien de sociale partners bij 

hunn gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zich aan 
artikell  85, lid 1,(thans: 81, lid 1) van het Verdrag moesten houden. 

Uitt een nuttige en coherente uitlegging van de bepalingen van het Verdrag, gelezen in hun onderling 

verband,, volgt derhalve, dat overeenkomsten die, met dergelijke doelstellingen, in het kader van 

collectievee onderhandelingen tussen sociale partners worden gesloten, wegens hun aard en doel moeten 

wordenn geacht niet onder artikel 85, lid 1, (thans: 81, lid 1) van het Verdrag te vallen. 

Vervolgenss wordt onderzocht en geconcludeerd dat de onderhavige overeenkomst beoogt 
voorr alle werknemers een bepaald pensioenniveau te verzekeren en daarmee rechtstreeks 
bijdraagtt aan de verbetering van een van de arbeidsvoorwaarden, namelijk hun beloning. 
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Zodoendee gaat het inderdaad om een overeenkomst die buiten de werkingssfeer van artikel 
81,, eerste lid, valt. Essentiële elementen in de redenering van het Hof zijn derhalve dat de 
regelingg het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers 
(CAO's),, waarvan in het Verdrag is aangegeven dat dit een belangrijk instrument is voor de 
uitvoeringg van regelgeving op sociaal gebied en dat de overeenkomst rechtstreeks bijdraagt 
aann dat sociale beleid. 
Dezee uitspraak is van belang vanwege de principiële erkenning van de gelijkwaardigheid van 
dee bepalingen op sociaal gebied en de mededingingsbepalingen, indien er sprake is van een 
CAO.. Na het uitspreken van dit uitgangspunt over de (relatieve) betekenis van artikel 81, 
eerstee lid, toetst het Hof de overeenkomst inhoudelijk en komt tot de conclusie dat de 
overeenkomstt wegens haar aard en doel inderdaad buiten de werkingssfeer van artikel 81, 
eerstee lid, valt. In feite creëert het Hof hiermee een immuniteit van CAO's voor de toepassing 
vann de mededingingsregels, die vergelijkbaar is met hetgeen over de verhouding tussen het 
mededingingsbeleidd en het landbouwbeleid is neergelegd in een verordening. 

Vervolgenss onderzoekt het Hof ter beantwoording van de tweede rechtsvraag of het besluit 
vann de minister om aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds verplicht te stellen beschouwd 
moett worden als een maatregel in de zin van de artikelen 3, sub g, 10 en 81. Na de 
constateringg dat het verzoek om aansluiting verplicht te stellen past in het stelsel voor de 
uitoefeningg van regelgevende bevoegdheid op sociaal gebied en het feit dat de overeenkomst 
zelff  niet onder artikel 81, eerste lid, valt, komt het Hof in lijn met de vaste rechtspraak tot de 
conclusiee (r.o. 66) dat de lidstaten vrij zijn aansluiting verplicht te stellen voor personen die 
niett door de overeenkomst zijn gebonden. Het besluit van de overheid om de aansluiting 
verplichtt te stellen, valt, aldus het Hof, niet in de categorie van regelgevende maatregelen die 
afbreukk doen aan het nuttig effect van de artikelen 3, sub g, 10 en 81 van het Verdrag. 

Inn zijn conclusie bij de hierna te bespreken Pavlov-zaak61 acht A-G Jacobs deze automatische 
koppelingg tussen de wettigheid van de overeenkomst en de overheidsmaatregel niet erg 
bevredigend.. Hij acht het bevredigender in dit soort zaken uit te gaan van strijdigheid met de 
mededingingsregels,, die vervolgens kan worden gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang.. In feite doet hij een pleidooi tot het toepassen van een 'rule of reason' in het 
mededingingsrecht.622 Het Hof volgt in deze zaak een andere lijn. Eerst wordt - conform A-G 
Jacobss (pt. 155) - geconcludeerd dat het besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om 
eenn pensioenfonds op te richten dat belast is met het beheer van een aanvullende pensioen-
regeling,, de mededinging niet merkbaar beperkt en derhalve niet in strijd is met artikel 81 (r.o. 
99).. Vervolgens valt het op dat het Hof de beoordeling van het verzoek aan de minister tot 
verplichtee deelneming aan het fonds niet beziet in het kader van bovengenoemd besluit, zoals 
A-GG Jacobs m.i. terecht had gedaan, maar als zelfstandig onderdeel. Ook het verzoek wordt 
niett in strijd met artikel 81 geacht. De argumenten (r.o. 98) daartoe zijn: de indiening van het 
verzoekk maakt onderdeel uit van een wettelijke regeling; de regeling komt overeen met het 
stelsell  in diverse lidstaten op sociaal gebied en de regeling bevat een aantal procedurele 
waarborgen,, waarop de minister moet toezien. 

600 Zie hoofdstuk 5. 
611 Conclusie van A-G Jacobs van 23 maart 2000 in gevoegde zaken C-180/98 en C-184/98 Pavlov e.a./Stichting 
Pensioenfondss Medische Specialisten, pt 161-163. Zie ook Franssen/Jacobs/Jaspers/Mortelmans 2000, p. 329. 
622 Mok 1998, p. 199; Van Gerven e.a. 1997, p. 185; Van der Gronden/Mortelmans 2001, p 316. 
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Dee derde rechtsvraag heeft betrekking op de vraag of een pensioenfonds dat belast is met het 
beheerr van een dergelijke bij CAO opgerichte pensioenregeling, beschouwd moet worden als 
eenn onderneming in de zin van de artikel 81 en zo ja, in hoeverre er sprake is van een 
ondernemingg belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang in de zin 
vann artikel 86 dan wel er sprake is van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 
82. . 
Overeenkomstigg vaste jurisprudentie van het Hof omvat het begrip 'onderneming' elke 
eenheidd die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 
waaropp zij wordt gefinancierd (r.o. 77). Bepaalde eenheden zijn echter uitgesloten van het 
begripp onderneming. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van een aantal factoren, zoals een 
verplichtee acceptatie, geen winstoogmerk, de bepaling van de hoogte van de premies en de 
concurrentiee met andere verzekeringsmaatschappijen. 3 Op basis van een toetsing aan deze 
factorenn komt het Hof in deze zaak tot de conclusie dat inderdaad sprake is van een 
onderneming. . 

Bijj  de beantwoording van de vierde rechtsvraag constateert het Hof (r.o. 90) dat een fonds, dat 
viaa een besluit van de overheid het uitsluitend recht krijgt de voor de opbouw van betaalde 
pensioenrechtenn te innen en te beheren, beschouwd moet worden als een onderneming 
waaraann de overheid uitsluitende rechten zijn verleend in de zin van artikel 86, eerste lid. Zo'n 
pensioenfondss kan dan ook geacht worden een machtspositie in te nemen in de zin van artikel 
82.. Op zichzelf zegt dit echter nog niets. Het Hof (r.o. 93) merkt daarover op: 

'hett enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 90, lid 1, (thans: 86) 
vann het Verdrag een machtspositie wordt gecreëerd, als zodanig niet onverenigbaar is met artikel 86 
(thans:: 82) van het Verdrag. Een lidstaat handelt slechts in strijd met de in deze twee bepalingen 
vervattee verboden, wanneer de betrokken onderneming door de enkele uitoefening van de haar toege-
kendee uitsluitende rechten misbruik van haar machtspositie maakt, of indien deze rechten een situatie 
creërenn waarin die onderneming tot een dergelijk misbruik wordt gebracht' 

Doorr het aan het bedrijfspensioenfonds verleende uitsluitende recht is in dit geval inderdaad 
sprakee van concurrentiebeperking ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen. 
Vervolgenss moet de vraag beantwoord worden of het uitsluitende recht van het pensioenfonds 
enn de concurrentiebeperking kunnen worden gerechtvaardigd op grond van artikel 86, tweede 
lid,, als een maatregel die noodzakelijk is voor de vervulling van de aan dit fonds opgedragen 
bijzonderee sociale taak van algemeen belang. Een onderzoek van de marktstructuur van de 
verzekeringsmaatschappijenn leidt het Hof tot de conclusie dat, wanneer het pensioenfonds niet 
langerr het uitsluitend recht zou hebben, dit ertoe zou kunnen leiden dat het fonds niet meer op 
economischh aanvaardbare voorwaarden de hem opgedragen taken van algemeen economisch 
belangg kan verrichten en zijn financieel evenwicht in gevaar komt. 

Inn dit kader gaat het Hof nog in op een punt van A-G Jacobs, waarover overigens geen 
specifiekee prejudiciële vragen waren gesteld. Dit punt had betrekking op de bevoegdheid tot 
vrijstellingg van de verplichte deelneming door de beheerder van het pensioenfonds. A-G 
Jacobss was, naar mijn mening niet ten onrechte, van mening (pt. 441-468) dat de dubbele 
hoedanigheidd van het pensioenfonds - het innen en beheren van de pensioenregeling en het 
discretionairr verlenen van vrijstellingen, die enkel aan marginale rechterlijke toetsing 

633 HvJEG zaak C-159/91 en C-160/91, Poucet et Pistre, Jur. 1993, p. 1-637 en HvJEG zaak C-244/94 Federation 
francaisefrancaise des sociétés d'assurance e.a., Jur. 1995, p. 1-4013. Zie verder Nijhoff 2000, p. 60-68. 
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onderworpenn zijn - in strijd zijn met de artikelen 86, eerste lid, en 82. Het Hof is echter een 
anderee mening toegedaan (r.o. 120-121): 

'Gelett op de complexiteit van een dergelijke beoordeling en op de risico's die de verlening van vrij-
stellingenn oplevert voor het financiële evenwicht en dus voor de vervulling van de sociale taak van het 
bedrijfspensioenfonds,, kan een lidstaat van oordeel zijn, dat de vrijstellingsbevoegdheid niet bij een 
anderee instelling dient te berusten.' 

Dee nationale rechter moet toetsen of het fonds geen willekeurig gebruik van zijn bevoegdheid 
heeftt gemaakt en ook verder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft 
genomen. . 

Dezee uitspraak over de relatie tussen een CAO en de mededingingsbepalingen wordt 
bevestigdd in een uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Van der Woude.64 In deze zaak 
gaatt het om de bijdragen van de werkgevers in een vrijwillig e aanvullende ziektekosten-
verzekering.. Deze bijdrage is vastgelegd in een CAO, waaraan Van der Woude via artikel 14 
Wett CAO gebonden is. Het feit dat de betrokken verzekeringsactiviteit is uitbesteed aan een 
particulieree verzekeraar, leidt aldus het Hof niet tot een andere conclusie dan in de Albany-
zaak.Hett Hof herhaalt in deze zaak dat een dergelijke beperking een ongerechtvaardigde 
ingreepp in de vrijheid van de sociale partners zou betekenen. Wat betreft de toepassing van 
artikell  82 wordt volstaan (r.o. 30) met de vaststelling dat hiervan niet is gebleken. 

Inn de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Pavlov e.a.65 gaat het niet om een 
pensioenfondss dat het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werknemers en 
werkgeverss (CAO), maar om een vrijwillig e regeling i.e. pensioenfonds voor medische 
specialisten,, waaraan de deelneming door de minister op grond van de Wet verplichte deel-
nemingg in een bedrijfspensioenregeling op verzoek van een of meer volgens hem voldoende 
representatievee organisaties van beroepsgenoten verplicht kan worden gesteld voor alle of een 
off  meer bepaalde groepen van beroepsgenoten. De vraag is derhalve of de zojuist aangenomen 
immuniteitt voor de mededingingstoetsing van overeenkomsten op sociaal gebied ook van 
toepassingg is, wanneer daaraan geen CAO ten grondslag ligt. 
Aangezienn de regeling in het onderhavige geval niet gesloten is in het kader van collectieve 
onderhandelingenn tussen sociale partners, is dit voor het Hof (overigens in navolging van de 
conclusiee van A-G Jacobs (pt. 99)) aanleiding te concluderen (r.o. 70) dat 

'hett besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om een beroepspensioenfonds op te richten dat 

belastt is met het beheer van een aanvullende pensioenregeling, en de overheid te verzoeken de 

deelnemingg in dit fonds voor alle leden van de beroepsgroep verplicht te stellen, niet wegens zijn aard 

enn doel buiten de werkingssfeer van deze bepaling (artikel 81, eerste lid, MJD) valt.' 

Vervolgenss moet de normale mededingingsrechtelijke toetsing plaatsvinden. Allereerst wordt 
geconcludeerdd (r.o. 89) dat de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) te beschouwen is als 
eenn ondernemersvereniging in de zin van de artikelen 81, 82 en 86. Vervolgens wordt 
onderzochtt of het besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om een pensioenfonds en de 
overheidd te verzoeken de deelneming voor alle beroepsgenoten verplicht te stellen, tot doel of 
tott gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, 

644 HvJEG zaak. C-222/98 Van der Woude/Stichting Beatrixoord, Jur. 2000, p. 1-7111. 
655 HvJEG zaak C-180/98 - 184/98 Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Jur. 2000, p. I-
6451.. Over de zaken Van der Woude en Pavlov: Loozen 2000. 
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beperktt of vervalst. Bij de toetsing wordt weliswaar geconstateerd dat de mededinging wordt 
beperktt op het punt van één kostenfactor, namelijk om voor een onderdeel van pensioen 
elkaarr niet te beconcurreren, maar de beperkende effecten van een dergelijk besluit op de 
marktt van specialistische medische diensten gering is. Deze kosten worden door het Hof 
'slechtss van marginale en indirecte invloed op de totale kosten van de door zelfstandige 
medischee specialisten aangeboden diensten' (r.o. 96) beschouwd. 
Opp grond hiervan wordt geconcludeerd (r.o. 97) dat het besluit van de beoefenaren van een 
vrijj  beroep om een pensioenfonds op te richten dat belast is met het beheer van een 
aanvullendee pensioenregeling, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet 
merkbaarr beperkt. Ook het verzoek tot het verplicht deelnemen in de pensioenregeling levert 
geenn schending op van artikel 81, eerste lid. De regeling past, naar de mening van het Hof, in 
hett in verschillende lidstaten bestaande stelsel van sociale voorzieningen en bevat een aantal 
waarborgenn tegen misbruik. Het besluit van de LSV en het verzoek tot het verplicht 
deelnemenn aan de pensioenregeling worden niet in strijd met artikel 81, eerste lid, beschouwd. 
Dee overige prejudiciële vragen omtrent het begrip onderneming en de toepassing van de 
artikelenn 82 en 86 worden in deze zaak op een gelijke wijze beantwoord als in de Albany-
zaak. . 
Hett is interessant, zoals Loozen66 terecht constateert, in hoeverre de in de zaken Albany en 
Pavlovv ontwikkelde lij n ook van toepassing zou kunnen zijn op een ander terrein dan het 
sociaall  beleid, zoals het milieubeleid. Ten aanzien van de afvalbeheersbijdrage zou gesteld 
kunnenn worden, evenals bij de Pavlov-zaak (r.o. 95), dat deze slechts op één kostenfactor 
betrekkingg heeft en in verreweg de meeste gevallen slechts een marginale en indirecte invloed 
heeftt op de totale kosten van het product. In dat geval zou de overeenkomst niet onder artikel 
811 vallen.67 Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat, wanneer een afspraak wordt gemaakt 
overr de doorberekening van de afvalbeheersbijdrage in de prijs van het product, deze afspraak 
valtt onder de 'hard core' of 'per se' afspraken die altijd onder artikel 81 vallen.68 

83.55 Vergelijking sociaal beleid - milieubeleid op Europees niveau 

Inn deze paragraaf wil ik stilstaan bij de vraag of de zo-even behandelde uitspraken op het 
terreinn van het sociaal beleid consequenties kunnen hebben voor de toetsing van soortgelijke 
overeenkomstenn in het milieubeleid. 
Inn de diverse uitspraken van het Hof van Justitie valt een aantal zaken op. In de eerste plaats 
blijk tt uit de interpretatie van het Hof van de betreffende verdragsbepalingen dat het Hof een 
keuzee doet voor gelijkwaardigheid tussen de twee beleidsvelden, i.c mededinging en sociaal 
beleid.. Tot dan toe werd veelal uitgegaan van het primaat van het mededingingsbeleid en 
moestt het niet-mededingingsbeleid op enigerlei wijze ingepast worden in de ontheffings-
criteriaa van artikel 81, derde lid, van het Verdrag. In deze 'machtsstrijd' heeft het Hof naar 
mijnn mening een vrij principiële keuze gedaan door via een interpretatie van het Verdrag een 
gelijkwaardigheidd te erkennen tussen de mededingingsbepalingen en de sociale bepalingen en 
onderr bepaalde omstandigheden de sociale bepalingen (zijnde niet-mededingsbelangen) te 
vrijwarenn van een mededingingstoets. Dit komt tot uiting in het respecteren van het Hof van 
dee CAO als instrument voor het uitvoeren van een sociaal beleid en een CAO wordt geacht in 
hett geheel buiten de werkingssfeer van artikel 81, eerste lid, te vallen. De redenering van het 
Hoff  is gebaseerd op een interpretatie van de artikelen 2 en 3, eerste lid, onder g en j , die de 
respectievee doelstellingen en middelen van het sociaal beleid bevatten en van de artikelen 136 

666 Loozen 2000, p. 305. 
67Vedder2001,p.. 66 
688 Vedder 2001, p. 64, Van de Gronden 1998, p. 26. 
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-143,, die een verdere concretisering van de doelstelling van het sociaal beleid en de daarbij in 
tee zetten instrumenten bevatten. Met name in de artikelen 137, vierde lid, en 139, eerste lid, is 
aandachtt is besteed aan de (collectieve) 'overeenkomst' tussen sociale partners. In het laatste 
gevall  gaat het overigens om een overeenkomst op communautair niveau. Het Hof ziet hierin 
eenn duidelijke erkenning van de verdragswetgever om een overeenkomst tussen de sociale 
partnerspartners (= CAO) te beschouwen als een instrument voor de verwezenlijking van het sociale 
beleidd op nationaal en op communautair niveau. 
Inn de tweede plaats valt uit de uitspraken van het Hof op dat het besluit van de minister om 
deelnemingg aan het fonds verplicht te stellen voor bedrijfsgenoten (vgl. besluit tot a.v.v.) door 
hett Hof niet zelfstandig wordt beoordeeld. Wanneer de aan de a.v.v. ten grondslag liggende 
overeenkomstt in strijd is met het EG-recht, is de a.v.v. daarvan eveneens daarmee in strijd. 
Vanzelfsprekendd is de immuniteit van de mededingingsregels niet onbegrensd. Het moet gaan 
omm bepalingen in overeenkomsten die verband houden met werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden.. In feite is dit hetzelfde criterium dat nationaal gebruikt wordt om te bepalen of 
a.v.v.. van een dergelijke overeenkomst mogelijk is. 
InIn de derde plaats blijkt uit de jurisprudentie van het Hof dat de beheerder van het fonds, i.e. 
Pensioenfonds,, vrijwel altijd beschouwd wordt als een onderneming. Relevante parameters 
hierbijj  zijn vragen of de beheerders van het fonds vrij zijn bij de bepaling van de hoogte van 
dee premie en bij de beleggingen en in hoeverre zij hierbij concurreren met particuliere 
verzekeraars,, e.d. Door het besluit van de minister om deelname aan het fonds verplicht te 
stellenn wordt de onderneming een onderneming met 'uitsluitende rechten' in de zin van artikel 
86,, eerste lid. Het toekennen van een uitsluitend recht en het daardoor creëren van een 
machtspositiee is als zodanig niet onverenigbaar met artikel 86. Het gaat erom of de 
ondernemingg misbruik van deze machtspositie maakt. Een machtspositie kan worden gerecht-
vaardigdd in de zin van artikel 86, tweede lid, vanwege de belangrijke taken van algemeen i.e. 
sociaall  belang. 

Hoewell  ik mij ervan bewust ben dat het gevaarlijk is de Albany-exceptie in de jurisprudentie 
diee op een bepaald beleidsterrein is ontwikkeld, toe te passen op een ander beleidsterrein, wil 
ikk daartoe toch een poging ondernemen.69 

Dee doelstellingen van het milieubeleid zijn, evenals het sociaal beleid, neergelegd in de 
artikelenn 2 en 3, eerste lid onder 1. In de artikelen 174-176 zijn deze doelstellingen verder 
uitgewerkt.. De formulering van de artikelen 2 en 3, eerste lid onder 1, vertoont veel gelijkenis 
mett de artikelen 2 en 3, eerste lid onder i en j . De formulering van de artikelen 174 -176 is 
echterr totaal anders dan de formulering van de sociale bepalingen in de artikelen 136-145. 
Hett gaat ook om verschillende beleidsterreinen die zich in een verschillende fase van 
beleidsvormingg bevinden. Dit komt tot uiting in de mate van concretisering van de 
doelstellingen,, de toedeling van de bevoegdheden alsmede bij de wijze waarop de 
belangrijkstee actoren - de sociale partners - bij (de uitvoering van) het beleid betrokken 
kunnenn worden. Zo is voor het milieubeleid niet een analoge (aan artikel 137, vierde lid) 
bevoegdheidd in het Verdrag verankerd om bepaalde partijen te belasten met de 
tenuitvoerleggingg van richtlijnen en de expliciete erkenning van convenanten of overeenkom-
stenn als instrument voor de realisatie van het milieubeleid. In de verdragsbepalingen over het 
milieubeleidd wordt ook niet gesproken over het belasten van bepaalde partijen, zoals 
ondernemingen,, met de uitvoering van het beleid. 
Aann een grotere rol van ondernemingen bij de realisatie van het milieubeleid is in diverse 
beleidsstukkenn van de Commissie wel aandacht besteed. Hierbij valt te denken aan het Zesde 

699 He bevind mij in goed gezelschap: Van der Gronden 1998, p. 137; Vedder 2001, p. 38-49; Vedder 2003, p. 
126-135. . 
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Milieu-actieprogrammaa , de Aanbevelingen van de Commissie en de Resolutie van de 
Raad722 over milieuconvenanten (zie hoofdstuk 1.7, onder a). Deze stukken richten zich zowel 
tott de Commissie als tot de lidstaten om daarmee bij het opstellen en de implementatie van 
richtlijnenrichtlijnen rekening te houden. De laatste tijd wordt in steeds grotere mate in de richtlijnen 
aandachtt besteed aan de mogelijkheid om deze (mede) via een convenant te implementeren 
(ziee verder paragraaf 8.6). Ook de Commissie heeft in een aantal gevallen gekozen voor 
convenant-achtigee constructies voor de implementatie van door haar geïnstigeerde initiatieven 
opp milieugebied.73 Hierbij valt te denken aan het verminderen van het gebruik van CFK's,74 

dee Aanbeveling voor goede milieupraktijken op het gebied van huishoudelijke wasmiddelen 
enn de Overeenkomst met de Europese automobielindustrie (ACEA) over de reductie van 
C02-emissiess bij auto's.76 Uit deze voorbeelden blijkt wel dat in vele gevallen convenanten of 
overeenkomstenn worden erkend als instrument ter uitvoering van (Europees) milieubeleid.77 

Anderzijdss kan niet ontkend worden dat convenanten en overeenkomsten bij de uitvoering 
vann het milieubeleid (nog) niet een zelfde juridische status hebben en een zelfde plaats in het 
EG-Verdragg innemen als (de a.v.v. van) CAO's bij het sociale beleid. In het milieubeleid zijn 
(nog)) niet met de sociale partners vergelijkbare partijen aan te wijzen die van oudsher 
tezamenn - in een proces van 'checks and balances' - vorm geven aan het milieubeleid. 
Uitgaandee van de veronderstelling dat de milieuorganisaties als belangenbehartiger van het 
milieuu zouden kunnen optreden, kan worden geconstateerd dat zij nooit als zodanig hebben 
geparticipeerdd in de convenanten met ondernemingen (zie hoofdstuk 9.3.3). 
Interessantt is in dit verband de waarde van artikel 6 EG-Verdrag dat bepaalt dat de eisen van 
rmlieubeschermingg moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het 
beleidd en het optreden van de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op het bevorderen 
vann duurzame ontwikkeling. In de literatuur78 heeft discussie plaatsgevonden over de 
reikwijdtee van dit integratiebeginsel. Algemeen wordt aangenomen dat het beginsel niet zover 
datt bij een conflict altijd prioriteit aan de milieubescherming gegeven zou moeten worden. 
Well  moet het zo geïnterpreteerd worden dat de milieubescherming in ieder geval (serieus) in 
beschouwingg genomen wordt ook bij andere beleidsterreinen. In het kader van het onthef-
fingenbeleidd op grond van artikel 81, derde lid, kan met behulp van het proportionaliteits-
beginsell  van geval tot geval worden bezien hoee potentiële conflicten kunnen worden opgelost. 
Uitt een analyse van de diverse gevallen waarin milieubescherming een rol speelde, blijkt dat 
milieubeschermingg nog nooit een zelfstandige reden tot ontheffing is geweest. De ontheffing-
verleningg vindt primair op economische gronden plaats, waarbij milieubescherming min of 
meerr ten overvloede wordt meegenomen. 9 Dit brengt sommigen80 tot het voorstel te komen 
tott een vorm van integratie, waarbij de mededingingsbeperkingen voor een bepaalde tijd 
wordenn toegestaan. 

700 Pb EG 2002 L 242/1. 
711 Pb EG 21-12 1996 (L 333/59). 
722 Pb EG 22-10-1997 (C 321/6). 
733 Zie voor enkele kritische vragen over de juridische basis daarvan en de toetsing aan de mededingings-
bepalingen:: Sevenster/Vedder 2000, p. 11. 
744 Aanbevelingen van de Commissie van 27 juni 1990 betreffende de beperking van het gebruik van 
chloorfluorkoolwaterstoffenn door de communautaire schuimplasticindustrie resp. koelindustrie; PbEG 1990 L 
227/266 en L 227/30. 
755 Pb EG 01-08-1998 (L215/73). 
766 Zie ook Bongaerts 1999, p. 101, en Sevenster/Vedder 2000, p. 11. 
777 Milieuconvenanten op het niveau van de Gemeenschap binnen het kader van het actieplan inzake de 
vereenvoudigingg en verbetering van de regelgeving COM (2002) 412 definitief. 
788 Jans 2000, p. 18 en 277; Sevenster/Vedder 2000, p. 5 en uitgebreid Dhondt 2003, met name hoofdstuk II. 
799 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 370. 
800 Dresden 1996, p. 56; Sevenster/Vedder 2000, p. 6. 
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Geconcludeerdd moet dan ook worden dat, hoewel er zekere verwantschap is tussen de 
bepalingenn over het sociaal beleid en het milieubeleid in het Verdrag, het zeer de vraag is of 
dee uitspraken in de zaken Albany en Pavlov kunnen worden toegepast op het milieubeleid. De 
belangrijkstee consequentie biervan is dat milieuovereenkomsten niet bij voorbaat zijn 
uitgezonderdd van artikel 81 EG-Verdrag. 

8.44 Steunmaatregelen (artikelen 87-89 EG-Verdrag) 

Inn deze paragraaf wordt ten slotte aandacht besteed aan de vraag of er bij het besluit tot a.v.v. 
vann een overeenkomst over het storten van een financiële bijdrage in een fonds, zoals een 
bijdragee van werkgevers in een scholingsfonds of een afvalbeheersbijdrage in een fonds, 
sprakee kan zijn van een steunmaatregel van de overheid ofwel een mogelijke overtreding van 
dee artikelen 87/88 (oud: 92/93). Artikel 87 verbiedt de lidstaten tot het nemen van 
steunmaatregelenn of maatregelen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die de 
mededingingg door begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalsen. Dit artikel is alleen 
vann toepassing voor zover de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 
beïnvloedt.. De lidstaten moeten elk voornemen tot invoering of wijziging van een 
steunmaatregell  aan de Commissie melden. De voorgenomen steunmaatregelen kunnen pas ten 
uitvoerr worden gebracht, wanneer deze procedure tot een eindbeslissing heeft geleid oftewel 
dee Commissie hiermee akkoord is gegaan. De Commissie heeft haar beleid ten aanzien van 
staatssteunn ten behoeve van het milieu neergelegd in een communautaire kaderregeling.81 In 
dezee kaderregeling geeft de Commissie aan onder welke voorwaarden steunmaatregelen in de 
vormm van investerings- of exploitatiesteun toegelaten kunnen zijn. De steunmaatregelen 
kunnenn onder meer de vorm hebben van directe staatssteun in de vorm van door de overheid 
verstrektee subsidies of indirecte staatssteun in de vorm van een teruggave of vrijstelling van 
bepaaldee belastingen. 
Dee vraag is of het besluit tot a.v.v. van een overeenkomst gezien kan worden als een 
steunmaatregell  van de staat. Op het eerste gezicht lijk t het erop dat bij financiering uit het 
fondss dat louter gevoed wordt via private bijdragen, geen sprake kan zijn van een steun-
maatregell  van de staat. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie82 blijkt echter dat de 
begrippenn 'van de staten' en 'met staatsmiddelen bekostigd' in artikel 87 ruim moeten worden 
geïnterpreteerd.. Alleen al het feit dat de financiering tot stand komt door ingrijpen van de 
overheid,, kan dit ingrijpen tot een steunmaatregel van de overheid maken. Dit zou kunnen 
betekenenn dat er, ook al beperkt de betrokkenheid van de overheid zich tot het besluit tot 
a.v.v.,, toch sprake kan zijn van een steunmaatregel die op grond van artikel 87 aangemeld 
moett worden. Ook maatregelen die gefinancierd worden uit een parafiscale heffing, kunnen 
daardoorr onder het begrip staatssteun vallen. In dit geval ging het om een heffing van het 
Landbouwschapp ter financiering van de Stichting Landelijke Mestbank. 
Dee interpretatie van het begrip steunmaatregel is uitgebreid aan de orde geweest in de zaak 
PreussenElektra.855 In deze zaak ging het om een Duitse wettelijke regeling ter stimulering van 
dee productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze wettelijke 
regelingg verplicht de elektriciteitsbedrijven de in hun distributiegebied uit hernieuwbare 
energiebronnenn geproduceerde elektriciteit af te nemen en daarvoor ten minste een in de wet 

811 Laatstelijk: Pb EG 2001 C 37/3 
822 HvJEG zaak 72/79, Commissie/Italië, Jur. 1980, p. 1411; HvJEG zaak 290/83, Commissie/Frankrijk, Jur. 
1985,, p. 439. 
833 De Wit 1997, p. 387. 
844 SLM-bescbikking 92/316 PbEG 1992 LI70/34. 
855 HvJEG zaak nr. C-379/98, PreussenElektra AG/Schleswag, Jur. 2001, p. 1-2099; JM 2001/5, nr. 70 (m.nt. 
Sloover/Douma);; AA 50 (2001) 6, p. 475-493 (m.nt. Mortelmans); M&R 2001, nr. 94 (m.nt. Jans). 
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vastgelegdee vergoeding te betalen. De hieruit voortvloeiende financiële last moest verdeeld 
wordenn tussen de elektriciteitsbedrijven en de toeleverende particuliere netexploitanten.*6 

Naarr aanleiding van de jurisprudentie van het Hof was discussie ontstaan tussen de Commis-
siee en de lidstaten over de interpretatie van de zinsnede 'steunmaatregelen van de staten of in 
welkee vorm ook met staatsmiddelen bekostigd' in artikel 87. Deze zinsnede werd op twee 
manierenn geïnterpreteerd. In de ruime interpretatie valt elke maatregel die aan bepaalde 
bedrijvenn een economisch voordeel biedt en die het gevolg is van een overheidsmaatregel, 
onderr het begrip steunmaatregel. Dit is derhalve onafhankelijk van het feit of er sprake is van 
eenn overdracht van staatsmiddelen. Deze interpretatie werd door de Commissie gevolgd. 
Inn de beperktere interpretatie is alleen sprake van een steunmaatregel, wanneer het econo-
mischh voordeel aan bepaalde bedrijven gepaard gaat met de overdracht van staatsmiddelen. In 
dezee interpretatie vormt de overdracht een constitutief element van de staatssteun. 
Inn navolging van A-G Jacobs (pt. 115-116) kiest het Hof voor de beperktere interpretatie, 
waarbijj  alleen de voordelen die rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, 
zijnn te beschouwen als steunmaatregelen in de zin van artikel 87. Voor alle duidelijkheid stelt 
hetHof(r.o58): : 

Hett in deze bepaling gemaakte onderscheid tussen 'steunmaatregelen van de staten' en steunmaat-
regelenn 'in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd' betekent namelijk met, dat alle door een staat 
verleendee voordelen steunmaatregelen zijn, ongeacht of zij al dan niet met staatsmiddelen worden 
gefinancierd,, doch wil alleen zeggen, dat het begrip steunmaatregel zowel de voordelen betreft die 
rechtstreekss door de staat worden toegekend, als die welke worden toegekend door een van over-
heidswegee ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam. 

Inn dit geval is naar de mening van het Hof (r.o. 59) geen sprake van een rechtstreekse of zij-
delingsee overdracht van staatsmiddelen. Ook het feit dat de afnameverplichting bij wet is 
vastgelegdd en aan bepaalde ondernemingen een onbetwistbaar voordeel verleent, is geen 
grondd om die verplichting te kwalificeren als een steunmaatregel (r.o. 61). 
Dee Commissie was in deze zaak nog voor een ander anker gaan liggen. De Commissie paste 
hiertoee de 'nuttig effect'-regel m.m. toe op de artikelen 87-88. Het Hof gaat ook hierin niet 
mett de Commissie mee. Aangezien artikel 87 (in tegenstelling tot artikel 81) al tot de lidstaten 
iss gericht, kan artikel 10 niet worden aangevoerd om het toepassingsgebied van artikel 87 uit 
tee breiden tot gedragingen van de staten die er niet onder vallen (r.o. 65). 

Janss en Leefmans kwamen indertijd tijdens hun onderzoek met betrekking tot het wetsvoorstel 
verwijderingsbijdragen,877 gesteund door de uitspraak van het Hof in de ADBHU-zaak,88 tot de 
conclusiee dat, wanneer de bijdragen uit het fonds beperkt zouden blijven tot die welke 
noodzakelijkk zijn voor het instandhouden van de afvalbeheersstructuur, er geen sprake zou 
zijnn van staatssteun in de zin van artikel 92.89 Desondanks blijkt uit hoofdstuk 6 dat bij de 
a.v.v.. van afvalbeheersbijdragen hierover lange tijd twijfel bestond en dat het voornemen tot 
hett nemen van een besluit tot a.v.v. in de meeste gevallen gemeld is bij de Commissie. Dit 
heeftt in veel gevallen geleid tot een uitgebreide briefwisseling en overleg met de Commissie, 
hetgeenn er uiteindelijk overigens in alle gevallen toe heeft geleid dat geen sprake was van een 
steunmaatregel. . 

Uitgebreidd over deze zaak: Vedder 2001a. 
Jans/Leefmanss 1992, p. 22. 
HvJEGG zaak 240/83, ADBHU, Jur. 1985, p. 531; M&R (m.nt Jans) 1986, p. 155-158. 
Ziee ook Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) artikel 15.37, pt 4.4. 
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Inn het licht van de uitspraak PreussenElektra acht ik het vrijwel uitgesloten dat bij de a.v.v. 
vann een overeenkomst over bijvoorbeeld een bijdrage aan een scholingsfonds of een 
afvalbeheersbijdragee sprake is van een steunmaatregel. Er vindt immers op geen enkele wijze 
eenn overdracht van staatsmiddelen plaats. Deze visie wordt ondersteund door een recente 
uitspraakuitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de a.v.v. van een CAO een steunmaatregel van 
dee Staat inhoudt.90 

Hett ging in deze zaak om een vleeswaren- en conservenfabriek die geen partij was bij de 
CAOO voor de Vleeswarenindustrie, maar via de a.v.v. van de CAO hieraan toch gebonden 
was.. Op grond van de CAO moest hij een heffing betalen aan de Stichting Vormingsfonds 
voorr de opleiding van werknemers in de vleeswarenindustrie ten behoeve van een jeugdwerk-
plan.. Tegen deze verplichting voerde hij aan dat het systeem van verplichte aangifte, bestem-
mingsheffingg en subsidiëren een steunmaatregel in de zin van artikel 87 oplevert en niet ten 
uitvoerr mag worden gebracht voordat door de Commissie hierover een beslissing is genomen. 
Dee rechtbank vond onder verwijzing van de arresten van het Hof van Justitie in de hierboven 
besprokenn zaak van Albany dat de a.v.v. van een CAO diende te worden aangemerkt als een 
overheidsmaatregel,overheidsmaatregel, maar vond niet dat sprake was van een steunmaatregel omdat het systeem 
onderdeell  uitmaakte van een CAO en het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen 
werkgevers-- en werknemersorganisaties en bijdraagt aan de werkgelegenheids- en arbeids-
voorwaardenn in de vleeswarenindustrie. 
Dee Hoge Raad is het niet eens met deze redenering, die betrekking heeft op de toepassing van 
artikell  81. In deze zaak speelt echter de toepassing van artikel 87. Onder verwijzing naar de 
vastee jurisprudentie van het Hof met betrekking tot artikel 87 is het sociale doel niet 
voldoendee om buiten de werking van dit artikel te blijven. Om te kunnen spreken van staats-
steunsteun in de zin van artikel 87 is vereist dat aan ondernemingen toekomende voordelen recht-
streekss of zijdelings uit staatsmiddelen worden bekostigd. Daaronder vallen, aldus de Hoge 
Raadd wederom in navolging van het Hof van Justitie, ook voordelen toegekend door een van 
overheidswegee ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam. Geconstateerd 
wordtt dat de Stichting niet van overheidswege is ingesteld en dat er geen sprake is van het 
rechtstreekss of zijdelings uit staatsmiddelen bekostigen van aan ondernemingen toekomende 
voordelen.. En dan volgt een voor het rechtskarakter van de a.v.v. belangrijke overweging (r.o. 
5.2): : 

'Datt wordt niet anders door de omstandigheid dat het hier om een algemeen verbindend verklaarde 
CAOO gaat, nu die algemeen verbindendverklaring niet meebrengt dat de Staat enigerlei beschikkings-
machtt heeft of heeft gehad over de bijdragen die de Stichting van de werkgevers heeft geheven.' 

Uitt deze uitspraken lijk t de verwachting gerechtvaardigd dat de a.v.v. van een overeenkomst, 
waarinn de afdracht van een financiële bijdrage verplicht wordt gesteld, niet gezien wordt als 
eenn steunmaatregel. 

8.55 Nederlands mededingingsrecht 

Hett mededingingsbeleid in Nederland was lange tijd gebaseerd op de uit 1956 stammende 
Wett economische mededinging. Deze wet heeft indertijd de in hoofdstuk 2 behandelde Onder-
nemersovereenkomstenwett vervangen. De mededingingsrechtelijke toetsing van de afval-
beheersstructuren,beheersstructuren, waarbij gebruik is gemaakt van de afvalbeheersbijdrage, vond plaats op 

900 HR 7 maart 2003 (zaak C01/117) Compaxo c.s. - Stichting Vormingsfonds vleeswarenindustrie, NJB 28 maart 
2003,, nr. 45. 
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basiss van deze wet. Het accent van de toetsing, met name de aspecten mededinging en 
steunverlening,, vond echter tot 1998 plaats op basis van het EG-Verdrag.91 

Sindss 1 januari 1998 is het mededingingsbeleid gebaseerd op de nieuwe Mededingingswet 
(Mw)) (Stb. 1997, 242). Met deze wet worden de uitgangspunten en instrumenten van het 
mededingingsbeleidd op Europees niveau vrijwel geheel in de Nederlandse wetgeving over-
genomen.. Ook bij het Nederlandse beleid ter uitvoering van deze wet wordt zo veel mogelijk 
aangeslotenn bij het Europese mededingingsbeleid.92 In deze paragraaf zal ik met name 
aandachtt besteden aan die onderdelen van de Mw, die raakvlakken vertonen van de a.v.v. van 
eenn overeenkomst. Het betreft met name de bepalingen over mededingingsafspraken. 

InIn artikel 6 Mw is, naar analogie van artikel 81, eerste lid, van het EG-Verdrag, een verbod 
opgenomenn van overeenkomsten tussen ondernemingen, die ertoe leiden dat de mededinging 
opp de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Dit 
verbodd is net als artikel 81 EG-Verdrag in een aantal gevallen niet van toepassing, o.a. bij 
bagatellenn (artikel 7 Mw) en in geval van een (groeps)vrij stelling (artikelen 12-15 Mw). In 
gevall  sprake is een overeenkomst waarbij ten minste een onderneming is betrokken die bij 
wettelijkk voorschrift of door een bestuursorgaan is belast met het beheer van diensten van 
algemeenn belang, geldt het verbod, voor zover de toepassing de vervulling van de toever-
trouwdee bijzondere taak niet verhindert (artikel 11 Mw; vgl. artikel 86, tweede lid, EG-
Verdrag).. Tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijk, kan de directeur-generaal van de 
Nederlandsee mededingingsautoriteit (dg NMa) van het verbod op grond van artikel 17 Mw 
(vgl.. artikel 81, derde lid, EG-Verdrag) in individuele gevallen ontheffing verlenen. In relatie 
tott de a.v.v. is ook artikel 16 Mw van belang. 

8.5.11 Artikel 16 

Inn artikel 16 Mw was bepaald dat het verbod in artikel 6 niet gold voor overeenkomsten, 
besluitenn en gedragingen die op grond van een andere wettelijke regeling zijn onderworpen 
aann goedkeuring of door een bestuursorgaan onverbindend verklaard, verboden of vernietigd 
kondenn worden dan wel op grond van enige wettelijke verplichting tot stand waren gekomen. 
Dezee bepaling, die overigens op grond van artikel 107, tweede lid, Mw inmiddels met ingang 
11 januari 2003 is komen te vervallen93, beoogde de samenloop ('collisie') van toezicht-
houdendee bevoegdheden te voorkomen. In de periode tot het vervallen van dit artikel diende 
dee verhouding tussen de Mw en de diverse wettelijke regelingen, waarin dergelijke bevoegd-
hedenn waren opgenomen, te worden bezien. Het belang van deze bepaling voor de besluiten 
tott a.v.v. was met name hierin gelegen dat, wanneer een dergelijk besluit als een besluit in de 
zinn van artikel 16 wordt beschouwd, een toetsing van de overeenkomst aan artikel 6 niet meer 
aann de orde is. In de praktijk heeft de NMa zich in een aantal zaken met betrekking tot 
afvalbeheersstructurenn over de interpretatie van artikel 16 uitgesproken. Er wordt wel 
gesteld944 dat de NMa ingeval van een a.v.v. van een overeenkomst over een afvalbeheers-
bijdragee op grond van artikel 16 in algemene zin terugtreedt. Zoals met alle van dit soort 
bepalingenn blijkt dat de NMa artikel 16 eng heeft geïnterpreteerd.95 In de uit 1998 stammende 

911 Dresden 1996, p. 56. 
922 Kamerstukken H 1995-1996,24 707, nr. 3, p. 10. Zie ook Kist 2001, p. 4. 
933 Ondanks een door de Kamer aanvaard amendement (Kamerstukken II2001/02,27 639, nr. 23) bij de wijziging 
vann de Mededingingswet, waardoor artikel 16 zou worden gecontinueerd. Dit wetsvoorstel heeft echter 
belangrijkee vertraging opgelopen. 
9494 Van der Gronden 2001, p. 143. 
955 Vedder 2001, p. 87-88. 
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SPRN-zaak966 (zie hoofdstuk 6.10.4) acht dgNMa artikel 16 inderdaad toepasbaar op de 
overeenkomstt over de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton. Hiervoor worden twee 
redenenn aangevoerd. Ten eerste wordt een verband gelegd met de gevolgen van het besluit tot 
a.v.v.. Voor degenen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn, wordt de overeenkomst door 
hett besluit tot a.v.v. een wettelijke verplichting (vgl. artikel 16 laatste zinsnede); voor partijen 
bijbij  de overeenkomst houdt de a.v.v. een goedkeuring in (vgl. artikel 16 eerste deel van 
zinsnede).. Dit onderscheid, waarbij het rechtskarakter van het besluit tot a.v.v. en de 
rechtsgevolgenn enigszins door elkaar lopen, komt enigszins geforceerd over in een poging het 
besluitt tot a.v.v. onder te brengen bij de criteria van artikel 16. Tevens kan de vraag gesteld 
wordenn of de eerstgenoemde personen, gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie in de 
Ladbroke-zaak97,, sowieso onder artikel 6 zouden vallen. De tweede reden voor de toepassing 
vann artikel 16 is veel duidelijker. Het blijkt dat in het kader van de beoordeling van de PRN-
structuurr door het ministerie van Economische Zaken een mededingingsrechtelijke toets heeft 
plaatsgevonden.. In de ARN-zaak98 (zie hoofdstuk 6.10.1), die overigens ook van vóór de 
inwerkingtredingg van de Mw speelt, wordt de toepassing van artikel 16 alleen onderbouwd 
doorr het laatstgenoemde argument. 
Inn de Stibat-zaak" en in de Wit- en Bruingoed-zaak100, waarbij het niet ging om een besluit 
tott a.v.v., maar om de goedkeuring van een wettelijk verplichte mededeling (zie uitgebreid 
hoofdstukk 6.10.6 en 6.10.7) is een beroep van partijen op artikel 16 door de NMa naar mijn 
meningg terecht afgewezen. De afwijzing is gebaseerd op het feit dat bij de totstandkoming van 
hett besluit tot goedkeuring van de mededeling geen expliciete afweging tussen het milieu-
belangg en het mededingingsbelang heeft plaatsgevonden en derhalve geen samenloop als 
bedoeldd in artikel 16 plaatsvindt. De juistheid van deze stelling wordt bevestigd door de 
besluitenn tot goedkeuring van de mededeling bij de productbesluiten op grond van artikel 
10.177 van de Wet milieubeheer. In een aantal gevallen wordt namelijk opgemerkt dat de 
goedkeuringg een mededingingsrechtelijke toets onverlet laat. 
Uitt het Protocol VROM-NMa102 blijkt ook dat overeenkomsten over een afvalbeheersbijdrage 
niett in algemene zin zijn vrijgesteld van een mededingingstoets. Ten aanzien van de situatie 
naa 2003 in verband met het vervallen van artikel 16 wordt niet gestreefd naar een wettelijke 
afstemmingg tussen de Mw en de betreffende besluiten op grond van de Wet milieubeheer, 
maarr volstaan wordt met een procedurele afstemming. Op dit protocol zal nader bij de 
ontheffingverleningg worden ingegaan. 

Bijj  CAO's heeft het vervallen van artikel 16 Mw met ingang van 2003 enige onrust 
veroorzaaktt bij de sociale partners.103 Zij waren bang dat na het vervallen van artikel 16 
vanuitt het mededingingsbeleid een inhoudelijke bemoeienis zou plaatsvinden met het 
arbeidsvoorwaardenbeleid.. Uit de memorie van toelichting bij de Mw1 blijkt echter dat het 
verbodd in artikel 6 Mw niet van toepassing is op CAO's die betrekking hebben op lonen en 

966 Besluit van 30 september 1998 (zaak 139) Ontheffingsaanvraag SPRN ov. 11. 
977 HvJEG zaken C-359/955 en 379/95, Ladbroke, Jur. 1997, p. 1-6301. 
988 Besluit van 5 april 2000 (zaak 115) Stichting Auto & Recycling ov. 55-56. 
999 Besluit van 18 december 1998 (zaak 51) Stibat ov. 59 en Besluit van 31 mei 1999 (Beslissing op bezwaar nr. 
51/34.b93)ov.. 54-55. 
1000 Besluit van 18 april 2001 (zaak 1153/73) Stichting Wit- en Bruingoed ov. 83 
1011 Zie de Leidraad Besluit verwijdering wit- en bruingoed, p. 10. 
1022 Protocol VROM-NMa d.d. 4 september 2000. Dit protocol is gevoegd als bijlage 4 bij de Leidraad a.v.v. 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage; 's-Gravenhage, 10 november 2000 
1033 Brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 3 maart 2000. Zie ook Franssen e.a. 2000, p. 336. 
1044 Kamerstukken H 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 12; PG MW Sdu 1998, p. 418. 
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anderee arbeidsvoorwaarden. Uit de uitspraak van de NMa in de zaak Van Eek blijkt dat de 
NMaa de Albany-jurisprudentie van het Hof van Justitie volledig overneemt. Dit wordt nog 
eenss bevestigd tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over het omvormen 
vann de NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan. Hierbij is uitgebreid bij dit onderwerp stilge-
staan.1066 Een en ander zou erin uitmonden dat de Minister van EZ en van SZW uiterlijk 1 
januarii  2003 gezamenlijke beleidsregels zullen vaststellen ter explicitering van de afbakening 
vann de reikwijdte van de mededingingsregels ten aanzien van CAO-afspraken inzake arbeids-
voorwaardenn en werkgelegenheid. Het ziet er dus naar uit dat deze afspraken zullen worden 
vastgelegdd in een protocol dat vergelijkbaar is met het protocol tussen VROM en EZ. De 
suggestiee van enkele schrijvers107 om de werking van artikel 16 te verlengen is derhalve niet 
overgenomen. . 

8.5.22 Artikel 17 

Vann het in artikel 6 opgenomen verbod op het maken van mededingingsafspraken kan dg 
NMaa ontheffing verlenen. De onmeffïngscriteria zijn ontleend aan artikel 81, derde lid, EG-
Verdrag.. Ook bij het ontheffingenbeleid wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de 
beschikkingenpraktijkk van de Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 
Bijj  de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is er veel discussie geweest over de 
vraagg in hoeverre in het ontheffingenbeleid moest worden rekening gehouden met andere uit 
maatschappelijkk oogpunt nuttige effecten. Het betreft de niet-mededingingsbelangen, zoals 
belangenn op het terrein van milieu, gezondheidszorg, culturele en sociale belangen.108 In 
Nederlandd is veel gepubliceerd over relatie mededinging - niet-mededingingsbelangen.109 

Dee Raad van State had de suggestie gedaan om in de wet zelf te bepalen dat met deze 
belangenn rekening kan worden gehouden.110 De minister wijst deze suggestie echter van de 
hand.. Binnen het kader van de in artikel 17 opgenomen criteria kan in voldoende mate met 
dezee belangen rekening worden gehouden. Tevens dreigt dan naar zijn mening een situatie te 
ontstaann die afwijkt van het Europese mededingingsbeleid. Tijdens de mondelinge behan-
delingg wordt een amendement ingediend, waarin een procedurele oplossing wordt voorge-
steld.. ] l Dit amendement wordt uiteindelijk ingetrokken na een brief van de minister en een 
notaa van wijziging, waarbij het huidige artikel 4, tweede lid, in het wetsvoorstel wordt 
aangebracht.. Dit artikellid biedt de minister de mogelijkheid de dg NMa algemene aan-
wijzingenn te geven met betrekking tot de wijze waarop hij bij beschikkingen op grond van 
artikell  17 andere belangen dan economische belangen in zijn afweging moet betrekken. Tot 
nuu toe is van deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. Het is ook de vraag of dit op het 
terreinn van het milieu noodzakelijk is. 

NMaa van 14 december 2000 in zaak nr, 1012, Van Eek Havenservice BV. Zie ook het antwoord van de 
Ministerr van SZW op de brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 23 oktober 2000. 
1066 Kamerstukken II2000-2001,27 639, nr. 3, p. 5-7, en nr. 5, p. 11-12; zie later nog concreter in de brief van de 
Ministerr van EZ over het vervallen van artikel 16: Kamerstukken II2002/03, 27 639, nr. 61. 
1077 Franssen e.a. 2000, p. 336; Van der Gronden/Mortelmans 2001, p. 336. 
1088 Mok 1998, p. 185, noemt: milieubehoud, natuurbescherming, volksgezondheid, ruimtelijke ordening, 
spaarzaamheidd met energie, bescherming van zwakkeren in de samenleving, ontwikkelingssamenwerking, 
cultuurr en verdediging van de democratie. Kist 2001, p. 9, stelt terecht de vraag of deze belangen onder één 
categoriee kunnen worden gezien, waarbij hij aan milieu, gelet op het integratiebeginsel in artikel 6 EG-Verdrag, 
eenn andere status toekent dan enkele andere genoemde voorbeelden. 
1099 Mortelmans 1998,1999 en 2000; Sevenster/Vedder 2000; Vedder 2000. 
1100 Kamerstukken II1995-1996,24 707, A, p. 9. 
1111 Kamerstukken II1995-1996,24 707, nr. 29 (Amendement De Jong/Van der Ploeg). 
1122 Kamerstukken II1995-1996,24 707, nrs. 35 en 40. 
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Uitt de beschikkingenpraktijk van de NMa blijkt namelijk dat de toetsing van de 
afvalbeheersstructurenn aan de criteria van artikel 17 (bevordering van technische en econo-
mischee vooruitgang, billij k aandeel voor de gebruikers, onmisbaarheid en restconcurrentie) 
geenn al te grote problemen oplevert. Het maakt hierbij niet uit of de overeenkomst een a.v.v. 
vann een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage omvat. De gezamenlijke afvalbeheers-
structurenn komen in het algemeen in aanmerking voor een ontheffing. Uit de uitspraak in de 
ARN-zaakk kan zelfs worden afgeleid dat dergelijke structuren onder bepaalde voorwaarden in 
hett geheel niet onder artikel 6 vallen.113 Grote problemen heeft de NMa, in navolging van de 
Commissiee in de VOTOB-zaak met ('hard core') afspraken over doorberekening van de 
afvalbeheersbijdragee aan de volgende schakel(s) in de keten evenals met afspraken over het 
expliciett vermelden van de bijdrage op de factuur aan de consument. Daarmee wordt aan de 
betrokkenenn de mogelijkheid ontnomen zelf te kiezen of zij de afvalbeheersbijdrage ten laste 
vann de winst brengen dan wel of zij deze aan hun klanten doorberekenen. Dit type van 
mededingingsbeperkingenn speelden in de Stibat-zaak en de Wit- en Bruingoed-zaak. In deze 
gevallenn til t de NMa bijzonder zwaar aan het onderbouwen van de onmisbaarheid van deze 
mededingingsbeperking.. Geheel uitgesloten is een prijsafspraak niet (FKS-zaak114). Dit blijkt 
ookk uit de uitspraak van de NMa van 23 december 2003in de oud-papier en karton-zaak (zie 
hoofdstukk 6.10.4). 
Uitt deze uitspraken blijkt dat het niet relevant is of de afspraken over samenwerking mede een 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage omvatten die voor a,v.v. in aanmerking komt. De 
NMaa kijkt, evenals de Commissie en het Hof van Justitie, rechtstreeks naar het effect van de 
overeenkomst.. De Mw kent niet een 'nuttig-effect'-regel (vgl. artikel 3 jo 10 en 81 EG-
Verdrag).. De afspraken in het Protocol VROM-NMa voorkomen dat de Minister van VROM 
inn het kader van de Wet milieubeheer een besluit neemt dat in strijd is met de mededingings-
regels.. Deze afspraken houden ten aanzien van de a.v.v. in dat de indieners van een verzoek 
eropp worden gewezen na te gaan of de overeenkomst mededingingsbeperkingen in de zin van 
artikell  6 Mw bevat. Wanneer dit het geval is of dit onduidelijk is, worden de indieners 
geadviseerdd de overeenkomst zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de NMa. De kern van 
hethet protocol is hierin gelegen dat de dg NMa de aanmeldende partijen binnen uiterlijk 16 
wekenn (de beslistermijn t.a.v. het verzoek tot a.v.v.) op de hoogte zal brengen van een voor-
lopigg standpunt. Hiermee kan de Minister van VROM dan bij zijn beslissing op het verzoek 
rekeningg houden. Het is echter de vraag of de NMa bij gebreke aan een 'nuttig-effect'-regel in 
dee Mw het besluit van de Minister van VROM rechtstreeks buiten toepassing kan verklaren. 
Eenn dergelijke ingreep zou gebaseerd kunnen worden op de in artikel 88 Mw neergelegde 
mogelijkheidd van een decentrale toepassing van de EG-mededingingsregels. 

8.5.33 Artikel 11 

Inn artikel 11 Mw is, evenals in artikel 86 EG-Verdrag, een uitzondering op artikel 6 opgeno-
menn voor overeenkomsten, waarbij ten minste een onderneming betrokken is die bij wettelijk 
voorschriftt of door een bestuursorgaan is belast met het beheer van diensten van algemeen 
economischh belang. In dat geval geldt artikel 6, eerste lid, voor zover de toepassing van dit 
artikell  de vervulling van de aan die onderneming toevertrouwde bijzondere taak niet verhin-
dert.. In artikel 24 Mw is een met artikel 82 EG-Verdrag vergelijkbaar verbod opgenomen over 
hethet misbruik maken van een economische machtspositie. In artikel 25 is een bevoegdheid 

1133 Besluit van 5 april 2000 (zaak 115) Stichting Auto & Recycling ov. 57. 
1144 Besluit van de dg NMa van 23 juli 1999 (Zaak 12) Vereniging van Kunststofleidingsystemen. Het gaat hier 
omm de afspraak m.b.t. het innametarief van NLG 0,0 en NLG 0,10 bij de terugname van 
kunststofleidingsystemen. . 
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voorr de dg NMa opgenomen om een uitzondering te maken van artikel 24 voor onderne-
mingenn die onder artikel 11 vallen (vgl. artikel 86, tweede lid, EG-Verdrag). 
Evenalss bij artikel 82 en 86 EG-Verdrag zou gesteld kunnen worden dat de onderneming die 
belastt is met de uitvoering van de overeenkomst na het besluit tot a.v.v. (= door een bestuurs-
orgaann belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang) als zo'n 
ondernemingg beschouwd zou kunnen worden. Een soortgelijke redenering is gehouden 
omtrentt de onderneming die belast is met de uitvoering van de mededeling die door de 
ministerr was goedgekeurd.115 In de reeds behandelde zaak Stichting Wit- en Bruingoed heeft 
dee NMa deze redenering afgewezen.116 Het begrip 'diensten van algemeen economisch 
belang'' wordt, evenals bij artikel 86 EG-Verdrag, eng geïnterpreteerd. Uitzonderingen 
daargelatenn moet uit een wettelijke bepaling of het besluit van het bestuursorgaan een aantal 
zakenn expliciet blijken: de concrete inhoud van de taak, de taakverplichting en de aanduiding 
vann de onderneming.117 In het geval van wit- en bruingoed zijn de betrokken producenten en 
importeurss vrij in de keuze waarop zij aan hun wettelijke plicht invulling willen geven. De 
ondernemingg die belast is met de uitvoering van de mededeling van de Stichting Wit- en 
Bruingoed,, wordt dan ook niet beschouwd als een onderneming als bedoeld in artikel 11. 
Gelett op deze uitspraak is het eveneens niet te verwachten dat een onderneming die belast is 
mett de uitvoering van een overeenkomst na het besluit tot a.v.v. zal worden beschouwd als 
eenn onderneming belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang. 

8.66 Implementatie van richtlijnen via de a.v.v. van overeenkomsten 

Bijj  de uitvoering van het EG-milieubeleid spelen richtlijnen een belangrijke rol. De 
implementatiee van richtlijnen in het nationale recht gaat regelmatig met grote problemen 
gepaardd en kan tot inbreukprocedures op grond van artikel 226 EG-Verdrag leiden. In de 
slotbepalingenn van richtlijnen worden de lidstaten verplicht om de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen in werking te doen treden om uiterlijk binnen een in de richtlijn 
genoemdd tijdstip aan de richtlijn te voldoen.118 In deze paragraaf wil ik de vraag beant-
woordenn in hoeverre de a.v.v. van een overeenkomst of convenant zou kunnen worden 
beschouwdd als een bestuursrechtelijke bepaling. In dat geval zou ook de a.v.v. van een 
overeenkomstt een instrument kunnen zijn om een EG-richtlijn om te zetten in nationaal recht. 
Dee beantwoording van deze vraag hangt samen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
tenn aanzien van artikel 249 (artikel 189 oud) EG-Verdrag en met het Europese en nationale 
beleidd omtrent convenanten. 

Inn artikel 249, derde alinea, is omtrent het rechtskarakter van een richtlijn bepaald dat een 
richtlijnrichtlijn  'verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat' en aan de lidstaten wordt 'de 
bevoegdheidd gelaten vorm en middelen te kiezen'. Uit deze formulering kan de conclusie 
wordenn getrokken dat de lidstaten min of meer autonoom zijn in het kiezen van de instru-
menten,, zolang zij maar kunnen aantonen dat het nuttige effect van de richtlijn wordt 

1155 De mededeling is verplicht op grond van het Besluit beheer wit- en bruingoed. In deze besluiten worden 
producentenn en importeurs verplicht hun producten in de afvalfase terug te nemen en te verwerken. In een 
mededeling,, die door de minister moet worden goedgekeurd, moeten zij aangeven op welke wijze zij hieraan 
uitvoeringg geven. In veel gevallen wordt een door hen gezamenlijk opgerichte onderneming met de uitvoering 
vann de mededeling belast In hoofdstuk 6 is uitgebreid op deze regelingen ingegaan. 
1166 Besluit van 18 april 2001 (zaak 1153/73) Stichting Wit- en Bruingoed, ov. 78-82. Zie ook Vedder 2000, p. 81. 
1177 Besluit van 19 december 2000 (zaak 294) Ontheffingsverzoek Gedragscode Herstructurering, ov. 62. 
1188 Deze bepaling gaat veelal gepaard met een verplichting tot toezending van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen aan de Commissie. Daarnaast worden de lidstaten veelal verplicht tot het nemen 
vann maatregelen, zoals het opzetten van een meet- en monitoringsysteem, en het periodiek rapporteren van de 
resultatenn aan de Commissie. 

269 9 



Hoofdstukk 8 

gerealiseerd.. Uit de jurisprudentie van het Hof blijkt dat er zeer strenge eisen worden gesteld 
aann de vorm en middelen om een richtlijn te implementeren. Zo moet de implementatie niet 
alleenn tijdig en volledig, maar ook via dwingendrechtelijke bepalingen geschieden.119 

Laatstelijkk heeft het Hof in de zaak over het Engelse drinkwater120 herhaald dat de lidstaten 
omm de volledige toepassing van richtlijnen rechtens en niet alleen feitelijk te verzekeren voor 
eenn duidelijk wettelijk kader op het betrokken gebied moeten zorgen. In deze zaak werd een 
onderdeell  van de drinkwaterrichtlijn geïmplementeerd via een systeem van verbintenissen. 
Hett Hof vond dat de voorwaarden voor de aanvaarding van de verbintenissen onvoldoende 
wettelijkk waren gepreciseerd. De zware eisen aan de implementatie gelden temeer, wanneer 
dee richtlijn rechten of verplichtingen voor particulieren in het leven beoogt te roepen. In de 
literatuurr is aan deze eisen in de jurisprudentie uitgebreid aandacht besteed. 

Implementatiee via een convenant wordt geschaard onder de categorie 'alternatieve implemen-
tatietechnieken'.1222 De 'normale' implementatie geschiedt via aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen van de lidstaten. Over de wenselijkheid van milieuconvenanten 
enn in dit kader de implementatie van EG-richtlijnen is uitgebreid van gedachten gewisseld 
zowell  op EG-niveau als op nationaal niveau. 
Opp EG-niveau heeft de Commissie op 27 november 1996 een mededeling over milieucon-
venantenn uitgebracht (zie ook hoofdstuk 1.7, onder a). In de mededeling wordt een aantal 
richtsnoerenrichtsnoeren geformuleerd voor een doelmatig gebruik van milieuconvenanten en wordt 
omschrevenn onder welke voorwaarden dergelijke overeenkomsten kunnen worden gebruikt 
voorr de tenuitvoerlegging van sommige (curs. MJD) bepalingen van EG-richtlijnen en wordt 
nagegaann op welke wijze milieuconvenanten op communautair niveau kunnen worden 
gebruikt.. Uit de mededeling blijkt de nodige scepsis over convenanten. De geschiktheid van 
hethet instrument wordt vooral gezien in samenhang met andere maatregelen, zoals regelgeving 
off  economische instrumenten. Zij worden gezien als instrument, vooruitlopend op of ter 
aanvullingg op wetgeving (pt. 14) of ter realisatie van veelomvattende langetermijn doel-
stellingen.. Vervolgens wordt een aantal richtsnoeren gegeven om de doelmatigheid, 
geloofwaardigheidd en transparantie van milieuconvenanten te garanderen. Over de mogelijk-
hedenn om via milieuconvenanten een EG-richtlijn uit te voeren wordt in de mededeling de 
weinigg hoopgevende conclusie getrokken dat, wanneer een richtlijn rechten en verplichtingen 
voorr personen doet ontstaan, het in het algemeen niet mogelijk is om de richtlijn door middel 
vann overeenkomsten ten uitvoer te brengen (pt. 32). Als reden daarvoor wordt gegeven dat de 
lidstatenn in dat geval niet de mogelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de bepalingen van 
dee richtlijn op iedereen toepasbaar zijn, zoals 'zwartrijders' of nieuwkomers op de markt. In 
eenn voetnoot wordt hieraan echter toegevoegd dat dit alleen aanvaardbaar lijkt , wanneer 
convenantenn algemeen toepasselijk kunnen worden verklaard. Hierbij wordt verwezen naar 
hethet voorbeeld in Denemarken (zie hoofdstuk 9.5). Uit deze voetnoot zou de voorzichtige 
conclusiee kunnen worden getrokken dat de a.v.v. een rol zou kunnen spelen bij de aanvaard-
baarheidd van de omzetting van EG-richtlijnen via convenanten. 
Inn een kort na de Mededeling uitgekomen Aanbeveling van de Commissie123 over milieucon-
venantenn tot uitvoering van communautaire richtlijnen worden de bovengenoemde richt-

1199 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 192. 
1200 HvJEG zaaknr. 340/96, Engels drinkwater, Jur. 1999, p. 1-2023 (r.o. 27). Over deze zaak: Veltkamp 2000. 
1211 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 203-206; Sevenster 1992b; Veltkamp 1998 en 1999 en Jans/ 
Sevenster/Vedderr 2000, hoofdstuk 4. 
1222 Heukels 1993; Sewandono 1993; Veltkamp 1998, hoofdstuk 3.8; Jans/Sevenster/Vedder 2000, hoofdstuk4.3; 
Janss 2000, hoofdstuk 4.2.5. 

Aanbevelingg van de Commissie van 9 december 1996 betreffende milieuconvenanten tot uitvoering van 
communautairee richtlijnen (PbEG L 333/59-61). 
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snoerenn verder uitgewerkt. Zij vertonen veel overeenkomsten met de Nederlandsê Aanwij-
zingenn voor convenanten.124 Uit de formulering van artikel 2.1 van de Aanbeveling1 zou - a-
contrarioo - de conclusie kunnen worden getrokken dat implementatie via een convenant alleen 
mogelijkk is, wanneer dit in de richtlijn mogelijk wordt gemaakt. Hoewel de formulering van 
artikell  2.1 inderdaad wat ongelukkig is, ben ik met Veltkamp126 van mening dat deze 
conclusiee te ver gaat. De aanbeveling van de Commissie beoogt richtsnoeren te geven die bij 
toepassingg van milieuconvenanten bij de uitvoering van EG-richtlijnen. De bevoegdheid van 
dee Commissie gaat, tenzij een richtlijn anders bepaalt, niet zo ver dat zij in het algemeen 
richtingrichting kan geven aan de vorm en middelen om uitvoering te geven aan EG-richtlijnen. Dit is 
eenn bevoegdheid van de lidstaten en staat uiteindelijk ter toetsing bij het Hof van Justitie. In 
dee Mededeling (pt. 38) is ook opgemerkt dat wanneer de communautaire wetgever toestaat dat 
eenn richtlijn door middel van een convenant ten uitvoer wordt gelegd, dit een mogelijkheid is 
enn geen verplichting. Ook in dat geval is het derhalve aan de lidstaten om te beoordelen of een 
milieuconvenantt een geschikt instrument is. 
Ookk uit de resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten blijkt dat de 
Raadd milieuconvenanten op zichzelf een mogelijkheid acht om EG-richtlijnen uit te voeren, 
maarr diverse waarborgen wenst ten aanzien van resultaat, werkingssfeer en rechtsbe-
scherming. . 
Inn de praktijk blijkt de Commissie uitermate terughoudend met het opnemen van bepalingen 
inn een richtlijn die via een milieuconvenant kunnen worden uitgevoerd. Gewezen wordt 
hierbijj  naar het (enkele) voorbeeld van de richtlijn drankverpakkingen (85/339, inmiddels ver-
vallen),, die van ver voor bovenbeschreven mededeling en aanbevelingen dateert. Discussie 
daaroverr heeft bij de totstandkoming van diverse richtlijnen zeker plaatsgevonden. Een restant 
vann een dergelijke discussie is te vinden in artikel 3, twaalfde lid, van de Richtlijn verpak-
kingen,, waar een definitie van een vrijwillig e overeenkomst is opgenomen. Verder in de 
richtlijnrichtlijn  zal men echter tevergeefs zoeken naar bepalingen die via een dergelijke vrijwillig e 
overeenkomstt uitgevoerd zouden kunnen worden. 
Inn de Richtlijn autowrakken129 wordt naar mijn weten voor het eerst op een wat uitgebreidere 
schaall  in artikel 10, derde lid, de mogelijkheid geboden een aantal artikelen via een convenant 
omm te zetten. In dit artikellid worden enigszins ten overvloede nog eens de in de Aanbeveling 
vann 9 december 1996 opgenomen eisen (afdwingbaar, kenbaar, meetbaar) herhaald, waaraan 
eenn convenant moet voldoen. Als sluitstuk van deze eisen is opgenomen (onderdeel f) dat 
ingevall  een convenant niet wordt nageleefd, de lidstaten de betrokken bepalingen door middel 
vann wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen moet implementeren. Nadere bestudering 
vann de artikelen die via een convenant kunnen worden omgezet, leert dat het niet gaat om de 
'hardere'' bepalingen van de richtlijn omtrent samenstellingseisen, taakstellingen percentages 
hergebruikk of de financiering, maar om de 'zachtere' bepalingen met inspanningsver-
plichtingenn omtrent preventie, 'design for recycling' en nuttige toepassing. Hieruit komt 
duidelijkk naar voren dat men de deur van implementatie via convenanten op een kier zet, maar 
dee hoofdelementen van de richtlijn moeten via de hoofdingang van gewone wettelijke en 
bestuursrechtelijkee maatregelen worden omgezet. Een vergelijkbare opzet is terug te vinden in 

1244 Stort. 1995, 249; herzien: Stort. 2003,18. 
1255 'Wanneer in richtlijnen op milieugebied de tenuitvoerlegging door middel van milieuconvenanten 
uitdrukkelijkk is toegestaan, dienen de Lid-Staten de volgende richtsnoeren in acht te nemen.' 
1266 Veltkamp 1998, p. 129. 
1277 Resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten (PbEG C 321/6). 
1288 Veltkamp 1998, p. 127 en de daar genoemde literatuur. 
1299 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 
autowrakkenn (PbEG L 269/34). 

271 1 



Hoofdstukk 8 

artikell  17, derde lid, van de richtlijn elektrische en elektronische apparatuur.130 Bij de 
omzettingg van de richtlijn autowrakken in het Besluit beheer autowrakken (Stb. 2002, 259) is, 
medee gelet op de eisen aan een convenant, besloten ook de in artikel 10, derde lid, van de 
richtlijnrichtlijn  genoemde onderwerpen in het besluit zelf op te nemen. Uit de toelichting bij het 
besluitt blijkt niet dat overleg met de branche heeft plaatsgevonden over uitbreiding van de 
overeenkomstt die ten grondslag ligt aan de a.v.v. In feite heeft de omzetting geleid tot een 
volledigg publiekrechtelijke regeling.'31 

Inn Nederland is vanaf het begin van de negentiger jaren naar aanleiding van diverse inbreuk-
proceduress discussie gevoerd over verschillende mogelijkheden om EG-richtlijnen versneld te 
implementeren.. In dat kader is ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van alternatieve 
techniekenn van implementatie.132 In het advies van de Commissie voor de toetsing van wet-
gevingsprojectenn over de implementatie van EG-regelgeving wordt gesteld dat implementatie 
inn beginsel via publiekrechtelijke regelingen moet plaatsvinden, maar onder omstandigheden 
alternatievee implementatietechnieken mogelijk zijn, mits ingebed in een passend wettelijk 
kader.. Een vergelijkbaar standpunt is te vinden in het kabinetsstandpunt over het advies van 
dee Commissie voor de wetgevingsprojecten over convenanten.133 Daarin wordt de mogelijk-
heidd om een richtlijn via een convenant te implementeren niet geheel uitgesloten, maar 
gebondenn aan een aantal strikte voorwaarden. Alleen in bijzondere omstandigheden zal een 
convenantt een geschikt instrument kunnen zijn voor gehele of gedeeltelijke implementatie via 
eenn convenant. Hierbij valt te denken aan een zeer beperkte kring van betrokkenen, die niet 
aann wijziging onderhevig is, de richtlijn naar zijn strekking implementatie via een convenant 
toelaatt en een convenant een passend alternatief blijkt voor regelgeving. Daarnaast moet het 
convenantt inhoudelijk en procedureel stroken met de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie.1344 Met 'inachtneming van deze cumulatieve randvoorwaarden' acht de regering het 
'voorstelbaar'' dat convenanten een geschikt instrument kunnen zijn. Ook uit het 
kabinetsstandpuntt blijkt een grote terughoudendheid ten aanzien van de mogelijkheid om EG-
richtlijnenn via een convenant te implementeren. Deze terughoudendheid is ook terug te vinden 
inn de Aanwijzingen voor convenanten.135 Werd in de aanwijzingen uit 1996 nog gesproken 
overr 'Een convenant wordt in beginsel niet gebruikt voor de implementatie van een EG-
besluit';; in de aanwijzingen uit 2003 zijn zelfs de woorden 'in beginsel' geschrapt. Uit de 
toelichtingg bij de aanwijzingen blijkt dat implementatie door convenanten zonder wettelijke 
conditioneringg slechts kan plaatsvinden voor zover er geen rechten of plichten van 
particulierenn in het geding zijn. Indien dat wel het geval is 'moeten deze convenanten 
geflankeerdd worden door nationale wettelijke maatregelen. Deze moeten de afdwingbaarheid 
vann de bepalingen van het EG-besluit waarborgen wanneer het convenant niet wordt 
nageleefd'. . 

Richtlijnn 2002/96/EG van het Europees parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte 
elektrischee en elektronische apparatuur (PbEG L 37/24). 
1311 Bepaalde onderdelen van de richtlijn, zoals de in artikel 6 opgenomen eisen aan de verwerking zouden 
vermoedelijkk zeker via overheidsregulering moeten worden geïmplementeerd. 

Adviess van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Implementatie van EG-regelreging in de 
nationalee rechtsorde, CTW 90/22, 1990, par. 5.3; Kabinetsstandpunt inzake dit advies, aktiepunt 7; 
Kamerstukkenn 1990/91,21 109, nr. 34 en 43. 
1333 Kamerstukken O 1992/93,22 800 VI, nr. 4, p. 6-7. 
134134 Heukels 1993, p. 72-73. 
1355 Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor convenanten 1996 (Stcrt 1995,249) en aanwijzing 4 van de 
Aanwijzingenn voor convenanten 2003 (Stcrt 2003, 18). Zie ook: Ministerie van Justitie, 101 praktijkvragen over 
dee implementatie van EG-besluiten, Sdu, Den Haag, 2001, vragen 31-36. 

272 2 



Europeesrechtelijkee aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Dee scepsis over de mogelijkheid van implementatie via convenanten wordt gedeeld in de 
literatuur.. Hierbij moet overigens onderscheid gemaakt worden tussen implementatie van 
richtlijnenrichtlijnen via een convenant 'ohne weiteres'136 en via een convenant dat onderdeel uitmaakt 
vann een stelsel van bestuursrechtelijke bepalingen. 
Tenn aanzien van de (onmogelijkheid van implementatie van richtlijnen via een convenant 
gaatt Van der Gronden137 het verst. Hij ziet alleen mogelijkheden, wanneer de richtlijn zelf dit 
uitdrukkelijkk toestaat en wanneer de richtlijn geen gevolgen heeft voor de rechten en plichten 
vann particulieren. Ook in dat geval zal dit zijns inziens gepaard moeten gaan met regelgeving 
omm free rider gedrag te voorkomen. Aangezien blijkens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitiee al snel uit milieurichtlijnen rechten en plichten voor particulieren voortvloeien, 
betekentt dit naar zijn mening dat een convenant vrijwel geen betekenis kan hebben bij het 
implementerenn van richtlijnen. 
Zijnn standpunt roept a-contrario de principiële vraag op of, wanneer een richtlijn niet uitdruk-
kelijkk de mogelijkheid biedt de bepalingen te implementeren via een convenant, het de 
lidstatenn desalniettemin is toegestaan dit wel te doen. Op zichzelf zijn de meeste schrijvers 
geneigdd deze vraag positief te beantwoorden, maar is men pessimistisch over de mogelijk-
hedenn om een richtlijn louter via een convenant te implementeren. Men ziet alleen 
mogelijkhedenn om een richtlijn via een convenant uit te voeren, wanneer dit convenant onder-
deell  uitmaakt van een stelsel van bestuursrechtelijke maatregelen. Hierbij kan onderscheid 
gemaaktt worden tussen een convenant dat is ingebed in een regeling, zoals bij de regeling 
verpakkingen,, en de a.v.v. van een convenant. 
Inn de Regeling verpakkingen (Stcrt. 1997, 125) waarmee de Richtlijn verpakkingen en 
verpakkingsafval1400 is omgezet in nationale regelgeving, wordt in artikel 2 de mogelijkheid 
gebodenn om de individuele verplichtingen collectief uit te voeren via een convenant tussen de 
ministerr en de producenten/importeurs van verpakkingen. Een producent of importeur is 
vrijgesteldd van de (individuele) verplichtingen, indien hij is aangesloten bij een dergelijk 
convenant.. Op grond van artikel 2, derde lid, is een producent of importeur die niet meer is 
aangeslotenn bij een convenant verplicht te voldoen aan de individuele verplichtingen."1 Zo 
lijk tt het een voldoende waterdicht systeem te vormen. Desondanks is de Commissie niet 
tevreden.. Naar aanleiding van de notificatie van het concept-Convenant verpakkingen II 
begintt de Commissie medio 1998 een procedure van ingebrekestelling. Naast enkele andere 
punten"22 gaat het om de constructie van een wettelijke regeling in combinatie met het 
convenant.. Naar de mening van de Commissie garandeert de uitvoering via een convenant 
niett dat de doelstellingen met betrekking tot materiaalhergebruik en terugwinning worden 
gerealiseerd.. Dit heeft geleid tot een wijziging van de Regeling verpakkingen, waarbij 
enerzijdss de inhoud van het convenant nader wordt gespecificeerd (artikel 2a), anderzijds de 
ministerr de bevoegdheid krijgt de vrijstelling te laten vervallen (artikel 2b).143 Hieruit blijkt 
datt de Commissie ook in het geval van implementatie van een convenant dat is ingebed in 
regelgeving,, stringente waarborgen wenst waardoor te allen tijde wordt bewerkstelligd dat de 
doelstellingenn van de richtlijn worden gerealiseerd. In casu ging het om het nader bepalen van 

1366 Dit begrip heb ik overgenomen van Veltkamp 1998, p. 127. Zij doelt hierbij op een convenant waarbij geen 
sprakee is van een wettelijk geconditioneerd kader waarvan het convenant onderdeel uitmaakt. 
l ""  Van der Gronden/Haverland 1997, p. 101; Van der Gronden 1998, p. 68-69. 
1388 HvJEG zaak nr. C-361/88, Commissie-Duitsland, Jur. 1991, p. 1-2596; M&R 1994, nr. 30 (m.nt. Jans). 
1399 Heukels 1993, p. 70-72; Veltkamp 1998, p. 128; Sewandono 1993; Jaris/Sevenster/Vedder 2000, p. 215-216. 
1400 Richtlijn van 20 december 1994 (nr. 94/62/EG) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
betreffendee verpakking en verpakkingsafval (PbEG L 365). 
1411 Zie over deze tweesporehbenadering: Verschuuren 2000. 
1422 Deze punten hebben verder betrekking op het niet letterlijk overnemen van de definities en het feit dat 
bepaaldee bepalingen, zoals voorlichting aan burgers en bedrijfsleven, niet zijn omgezet in regelgeving. 
1433 Wijziging van de Regeling verpakking en verpakkingsafval (Stcrt 1999,116). 
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dee inhoud van de overeenkomst en de bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen 
eenzijdigg de vrijstelling van de regeling op te zeggen. 

Hett is interessant om te bezien hoe de Commissie en het Hof van Justitie reageren op de 
mogelijkheidd van implementatie van het sociaal beleid via de a.v.v. van CAO's. In het 
Verdragg is immers op het terrein van het sociaal beleid expliciet aandacht besteed aan de 
mogelijkheidd van implementatie van richtlijnen via CAO's. Artikel 137, vierde lid, EG-
Verdragg biedt de lidstaten de mogelijkheid om, wanneer de sociale partners daarom gezamen-
lij kk verzoeken, hen te belasten met de tenuitvoerlegging van richtlijnen. Hieraan worden twee 
voorwaardenn gebonden, die ook in de jurisprudentie van het Hof een rol spelen: 

-- Tijdige implementatie: lidstaten moeten verzekeren dat de sociale partners de nodige 
maatregelenn treffen om de richtlijn om te zetten; 

-- Volledige implementatie: lidstaten moeten alle maatregelen treffen om de in de 
richtlijnrichtlijn  voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. 

Overr de mogelijkheid om een richtlijn te implementeren via een CAO is in de jurisprudentie 
vann het Hof van Justitie een aantal uitspraken gedaan.144 Uit de conclusie van de A-G in de 
zakenn Commissie/Italië145 kan afgeleid worden dat zij van mening zijn dat een CAO alleen 
geenn 'middel' voor de tenuitvoerlegging van een richtlijn kan zijn. In de laatste zaak wordt 
hieraann overigens door de A-G toegevoegd: 'tenzij hieraan (aan de CAO, MJD) door de 
wetgeverr kracht van wet wordt verleend.' Het Hof is nooit zover gegaan in de principiële 
afwijzingg van een CAO, maar heeft inhoudelijk getoetst of de richtlijn volledig via een CAO 
geïmplementeerdd werd. Daarbij kwam zij overigens in veel gevallen tot een negatieve 
beoordeling.. De visie van het Hof komt duidelijk naar voren in de zaak Commissie/ 
Denemarken:I46 6 

Hett staat de Lid-Staten ontegenzeggelijk vrij om de verwezenlijking van het beginsel van gelijke 

beloningg in eerste instantie aan de sociale partners over te laten. Dit ontslaat hen evenwel niet van de 
verplichtingg om door passende wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te waarborgen dat alle 

werknemerss in de Gemeenschap ten volle de door de richtlijn voorziene bescherming kunnen genieten. 

Dee overheid moet deze waarborg bieden in alle gevallen waarin om welke reden ook een doeltreffende 
beschermingg niet anderszins is gewaarborgd, met name wanneer de betrokken werknemers niet bij een 

vakbondd zijn aangesloten, de sector in kwestie niet onder een collectieve overeenkomst valt of een 
dergelijkee overeenkomst het beginsel van gelijke beloning niet ten volle waarborgt. 

Uitt de kort op deze uitspraak volgende uitspraak in de zaak Commissie/België147 blijkt dat 
ookk de a.v.v. van een CAO op zichzelf niet voldoende soelaas biedt. De a.v.v. zorgt er 
weliswaarr voor dat alle betrokken werkgevers en werknemers onder de CAO vallen, maar het 
Hoff  zal tevens de CAO inhoudelijk toetsen om te bezien of de richtlijn volledig geïmplemen-
teerdd is. 

Samengevatt kan de a.v.v. beschouwd worden als een bestuursrechtelijke maatregel om een 
richtlijnrichtlijn  te implementeren, maar dat ontslaat de lidstaat niet van de verplichting om te bezien 
off  de aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst inhoudelijk tegemoet komt aan de 

1444 Uitgebreid Adinolfi 1988. 
1455 A-G VerLoren van Themaat in zaak 91/81 Commissie/Italië (Jur. 1982, p. 2145) en A-G Sir Gordon Slyne in 
zaakk 235/84 Commissie/ItaHë (Jur. 1986, p. 2295). 
1466 HvJEG zaak nr. 143/83, Commissie/Denemarken, Jur. 1985, p. 432. Het gaat in deze zaak om de 
implementatiee van de Richtlijn van 10 februari 1975 (75/117) (Pb L 45) over de toepassing van het beginsel van 
gelijkee beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. 
'477 HvJEG zaak nr. 215/83, Commissie/België, Jur. 1985, p. 1045. 
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eisenn van de richtlijn. In de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. is een 
aantall  voorwaarden opgenomen die aan de implementatie van richtlijnen zijn gesteld. Hierbij 
kann gedacht worden aan de procedurele en inhoudelijke aspecten rond de a.v.v., zoals deze in 
dee wettelijke regelingen tot nu toe gestalte hebben gekregen. Belangrijke, uit het voorgaande 
ontleendee elementen hierbij zijn: de mogelijkheid van beïnvloeding van de overeenkomst via 
weigeringg van de a.v.v., de mogelijkheid tot het intrekken van het besluit tot a.v.v., de 
kenbaarheidd van de overeenkomst, de juridische bindendheid voor alle betrokkenen, het 
kunnenn afdwingen van de naleving van de overeenkomst, rapportageverplichtingen en de 
mogelijkheidd tot intrekking van de a.v.v. 
Hoee zou de a.v.v. in de praktijk een rol kunnen spelen? Bij de totstandkoming van een 
richtlijnrichtlijn  wordt in het kader van het implementatieplan bezien op welke wijze de richtlijn te 
zijnerr tijd geïmplementeerd zal worden. Afhankelijk van de reikwijdte en werkingssfeer van 
dee richtlijn zal in dit implementatieplan onder andere bepaald moeten worden welke delen van 
dee richtlijn via de a.v.v. van een overeenkomst geïmplementeerd zouden kunnen worden. De 
betrokkenn partijen zouden vervolgens verzocht moeten worden binnen een daarbij te stellen 
termijnn een verzoek tot a.v.v. in te dienen, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan 
dezee onderdelen van de richtlijn. Hetzelfde geldt m.m. in het geval dat een richtlijn betrekking 
heeftt op een onderwerp waarvoor reeds een a.v.v. van een overeenkomst heeft plaats-
gevonden.. Hiertoe zou in de wet een bepaling opgenomen moeten worden, die inhoudt dat de 
ministerr de betrokken partijen kan uitnodigen binnen een daarbij te stellen termijn een 
verzoekk tot a.v.v. van een overeenkomst of tot wijziging van een overeenkomst in te dienen. 
Wanneerr de betrokkenen dit niet, niet tijdig of niet volledig doen, lijk t het onontkoombaar dat 
dee minister daadwerkelijk gebruik zal moeten maken van zijn wettelijke bevoegdheid om een 
regelingg vast te stellen of van zijn bevoegdheid om het besluit tot a.v.v. in te trekken (vgl. 
artikell  15.39 Wm) of tot onverbindendverklaring van met de richtlijn strijdige bepalingen 
(vgl.. artikel 8 Wet A W CAO). In het volgende hoofdstuk zal ik op dit voorstel terugkomen. 

Dee regeling van de a.v.v. heeft echter twee belangrijke nadelen die van grote invloed kunnen 
zijnn om een richtlijn via de a.v.v. van een overeenkomst te implementeren. Dat is in de eerste 
plaatss de afhankelijkheid van het indienen van een verzoek tot a.v.v. van een overeenkomst en 
inn de tweede plaats de tijdelijkheid van het besluit tot a.v.v. Het zal duidelijk zijn dat ook bij 
a.v.v.. van een overeenkomst het uitgangspunt blijf t dat de lidstaat verantwoordelijk is voor de 
tijdigee en volledige implementatie van een richtlijn. Dit betekent dat de rijksoverheid ook in 
hethet geval van het via de a.v.v. conditioneren van de zelfregulering verantwoordelijk blijf t voor 
eenn tijdige en volledige implementatie van een richtlijn. De mogelijkheid van a.v.v. zal 
daaromm onverlet laten dat de overheid voldoende wettelijke bevoegdheden behoudt om de 
richtlijnrichtlijn  uit te voeren, d.w.z. dat er in ieder geval een voldoende wettelijke grondslag moet 
zijnn om de richtlijn in principe tijdig (denk bijvoorbeeld aan artikel 21.6, zesde lid, Wm) en 
volledigg uit te voeren. Met Veltkamp148 ben ik van mening dat de uitspraak van het Hof van 
Justitiee in de zaak over het Engels drinkwater149 zo moet worden geïnterpreteerd dat naast het 
instrumentt van zelfregulering het wettelijk kader moet stroken met de richtlijn. De vraag is 
echterr of dit zover moet gaan dat, parallel aan de invulling via zelfregulering, bij voorbaat van 
overheidswegee regelgeving moet worden opgesteld en achter de hand moet worden gehouden 
voorr het geval de zelfregulering faalt. Dit lijk t mij buitengewoon demotiverend voor de 
totstandkomingg van zelfregulering. 

1488 Veltkamp 2000, p. 148-150. 
1499 HvJEG zaak C-340/96 Engels drinkwater, Jur. 1999, p. 1-2023; M&R 1999, nr. 110 (m.nt. Veltkamp); 
Veltkampp 2000 en Verschuuren 2001, p. 418. 
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8.77 Samenvattende conclusies 

Dee toetsing van de wettelijke regeling van de a.v.v. en van de overeenkomsten aan de meest 
relevantee bepalingen van het EG-Verdrag en van de Mededingingswet blijkt in het algemeen 
weinigg problemen met zich mee te brengen. Een en ander is in belangrijke mate afhankelijk 
vann de inhoud van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Bij het opstellen van 
dezee overeenkomst zal met name aan onderstaande elementen aandacht moeten worden 
besteed: : 

Inn geval van een verplichting tot het afdragen van een financiële bijdrage zal deze 
bijdragee gelijkelijk op hier geproduceerde als op geïmporteerde producten moeten 
komenn te liggen. Dit geldt ook voor de besteding van de gelden uit het fonds. 
Dee noodzaak van de verplichtingen in het kader van de bescherming van het milieu 
moett worden aangetoond. 

-- De verplichtingen moeten proportioneel zijn in relatie tot het te realiseren doel oftewel 
err moet sprake zijn van het minst bezwarende alternatief. Dit geldt uit een oogpunt van 
zowell  vrij verkeer van goederen als mededinging. 
Bepaaldee verplichtingen, zoals prijsafspraken of belemmering van markttoetreding, 
leverenn uit een oogpunt van mededinging grote problemen op. 

Wanneerr de overeenkomst aan deze eisen voldoet, blijkt uit de praktijk van de collectieve 
afvalbeheerssystemenn dat zowel de Commissie in het kader van artikel 81 EG-Verdrag als de 
NMaa in het kader van artikelen 6 en 17 Mw onder een aantal voorwaarden geen grote pro-
blemenn hebben met dergelijke systemen. Is er kortom een noodzaak om de verhouding tussen 
hethet milieubeleid en het mededingingsbeleid te herwaarderen en zo ja, hoe zou deze eruit 
moetenn zien? Met Van der Gronden 50 ben ik van mening dat er steeds meer de bereidheid 
bestaatt om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bepaalde markten en met 
dee rol die maatschappelijke actoren op die markten spelen. Dit zou erop duiden dat er niet 
directt een noodzaak is om de verhouding tussen het milieubeleid en het mededingingsbeleid 
tee herwaarderen. 
Dee a.v.v. van een overeenkomst kan beschouwd worden als een bestuursrechtelijke bepaling 
diee meegenomen kan worden bij de mogelijkheden om EU-richtlijnen te implementeren. 
Hiertoee zal de regeling van de a.v.v. aan een aantal procedurele en inhoudelijke waarborgen 
moetenn voldoen. Daarnaast zal een juridisch kader aanwezig moeten zijn om te voorzien in 
diee gevallen, waarin de betrokkenen onvoldoende initiatieven ontplooien. 

1S00 Van der Gronden 2001, p. 312. 
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9.11 Inleiding 

Inn de voorgaande hoofdstukken is een analyse gemaakt van de diverse toepassingen 
vann het instrument van de a.v.v. van overeenkomsten op een groot aantal beleidsterreinen. Op 
basiss hiervan is ingegaan op een aantal algemeen juridische en Europeesrechtelijke aspecten 
vann het instrument. In dit slothoofdstuk wil ik nagaan welke (verdere) mogelijkheden het 
instrumentt van de a.v.v. van overeenkomsten kan bieden in het overheidsbeleid en met name 
inn het milieubeleid. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de (toegevoegde) 
waardee van het instrument ten opzichte van de toepassing van bestaande instrumenten in het 
milieubeleid,, zoals convenanten. 
Terr bepaling van de mogelijke plaats van de a.v.v. in het instrumentarium op het terrein van 
hethet milieubeleid wordt allereerst in paragraaf 9.2 een globale indeling gegeven van het 
bestaandee instrumentarium ter stimulering van zelfregulering. Paragraaf 9.3 vormt de kern van 
ditt hoofdstuk. In deze paragraaf zal worden nagegaan of in het milieubeleid specifieke 
factorenn zijn die van invloed zijn op een mogelijke verdere toepassing van het instrument van 
dee a.v.v. In dit kader wordt onder andere aandacht besteed aan de in hoofdstuk 1.3 genoemde 
factorenn die van invloed zouden kunnen zijn op de mogelijke toepassing van de a.v.v., 
namelijkk de aard en omvang van het maatschappelijk probleem, de structuur en cultuur van de 
doelgroepp en de houding van de overheid ten opzichte van het probleem en de doelgroep. 
Inn paragraaf 9.4 zal op basis van de geanalyseerde ervaringen aan de hand van een drietal 
casussenn worden ingegaan op de vraag of de a.v.v. een alternatief had kunnen zijn voor de 
thanss gekozen opzet. Vervolgens komt in paragraaf 9.5 de mogelijkheid van de a.v.v. van 
convenantenn aan de orde. Hierbij zal kort aandacht worden besteed aan enkele buitenlandse 
ervaringenn in België en Denemarken met betrekking tot het voorkómen van free rider gedrag 
bijj  de toepassing van convenanten. 
Inn paragraaf 9.6 zal een opzet van een algemene regeling van de a.v.v. in de Wm worden 
gegeven,, waarbij aandacht besteed zal worden aan de proeve van hoofdstuk 9 Wm, waarin 
eenn regeling van de a.v.v. van overeenkomsten op het terrein van stoffen en producten is 
opgenomen.. In paragraaf 9.7 zullen enkele conclusies worden getrokken. 

Zoalss al in hoofdstuk 1 is uiteengezet, is de overheid in het algemeen doorgeschoten ten 
aanzienn van de maakbaarheid van de samenleving van overheidswege. Onlangs heeft de 
Algemenee Rekenkamer1 gewezen op de grote aandacht voor de formulering van beleid en het 
gebrekk aan aandacht voor de uitvoering, handhaving en evaluatie van dat beleid. Dit geldt in 
hett algemeen, maar zeker ook ten aanzien van het milieubeleid. Het probleem van het 
milieubeleidd is dat het raakvlakken heeft met vrijwel alle menselijke activiteiten in diverse 
hoedanigheden.. Het is daarom naar mijn mening vrijwel onmogelijk al deze activiteiten van 
overheidswegee te reguleren, laat staan de gestelde regels uit te voeren, te handhaven en te 

11 Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Tussen beleid en uitvoering', lessen uit recent onderzoek van de 
Algemenee Rekenkamer; Kamerstukken II2002/03,28 831, nrs. 1-4. 
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evalueren.. Het stimuleren van (meer) eigen verantwoordelijkheid (zelfregulering) binnen het 
milieubeleidd is daarom even noodzakelijk als onontkoombaar. Met het principe van zelfregu-
leringg of meer verantwoordelijkheid leggen bij de betrokken doelgroepen is iedereen het eens. 
Dee praktijk is echter vaak harder dan de leer. Bij ieder incident wordt onmiddellijk geroepen 
omm optreden van de overheid en om regelgeving door de overheid of om een intensivering 
hiervan.. Deze steeds verdergaande spiraal van overheidsregelgeving zal ergens omgebogen 
moetenn worden in de richting van meer zelfregulering. Hiertoe zijn moed en vasthoudendheid 
nodigg bij zowel de overheid als de betrokken doelgroepen. 
Dee vraag is in welke gevallen zelfregulering een grotere rol in het overheidsbeleid en met 
namee in het milieubeleid zou kunnen spelen, hoe dit moet worden vormgegeven, welke 
toegevoegdee waarde de a.v.v. hierbij heeft en hoe de verhouding is tot de door de overheid 
gesteldee regels. In de discussies wordt zelfregulering vaak gezien als een volwaardig en 
volledigg alternatief voor overheidsregulering. Het is echter, zoals al is opgemerkt in hoofdstuk 
1.5,, niet een kwestie van ofwel zelfregulering ofwel overheidsregulering, het is vaak een 
kwestiee van én - én. Voor een effectieve oplossing van beleidsproblemen moeten beide 
vormenn van regulering veelal in combinatie met elkaar en soms ook nog in combinatie met 
anderee (financiële) instrumenten worden toegepast. Het komt zelden of nooit voor dat een 
bepaaldd (milieu)beleidsprobleem met behulp van één type sturingsinstrument kan worden 
opgelost.. Gezocht moet dan ook worden naar een zodanige mix van instrumenten dat een 
(veel)) zwaarder accent op zelfregulering komt te liggen. 
Daarnaastt bestaat de neiging een nieuw type van beleidsinstrument alleen in te zetten bij zich 
nieuww voordoende beleidsproblemen. De uitdaging is echter deze benadering niet alleen bij 
nieuwee milieubeleidsproblemen te hanteren, maar ook bij bestaande regelingen te bezien of 
dezee niet op een zodanige wijze geherreguleerd kunnen worden dat een zwaarder accent op 
zelfreguleringg wordt gelegd. In het kader van de herijking van de VROM-regelgeving2 zou 
daartoee een aanzet kunnen worden gegeven. 

9.22 Stimuleren van zelfregulering in het milieubeleid 

Hett stimuleren van zelfregulering hangt in het algemeen, maar zeker ook in het milieubeleid 
samenn met de structuur en cultuur van de doelgroep en de houding van de overheid ten 
opzichtee van de doelgroep. In het milieubeleid heeft het stimuleren van de eigen verant-
woordelijkheidd op verschillende manieren gestalte gekregen. Hierbij maak ik onderscheid 
tussenn zelfregulering die geheel autonoom is ontstaan, die semi-autonoom is ontstaan, 
ondersteundd door overheidsregulering of als onderdeel van overheidsregulering. De maak dit 
onderscheidd om daarmee de positie van de a.v.v. binnen de instrumentenmix te kunnen 
verduidelijken.. Vanzelfsprekend zijn de beschreven vormen van regulering niet absoluut te 
onderscheiden,, maar vloeien zij in elkaar over. Mijn belangstelling gaat met name uit naar de 
onderr b. en d. beschreven vormen van stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, aangezien 
dezee de meeste raakvlakken hebben met de a.v.v. 
Dee in verschillende milieuwetten voorkomende zorgplichtbepalingen (en wellicht in de 
toekomstt indirect de milieubeginselen3) zouden kunnen worden gezien als een algemeen kader 
voorr het stimuleren van zelfregulering. Daarnaast worden normalisatie en certificatie regel-

22 Kamerstukken II2003/04,29 200 XI, nr. 7. 
Inn een conceptwetsvoorstel (23-02-2003) zijn de beginselen overigens geformuleerd als een instructieplicht 

richtingrichting bestuursorganen en niet als rechtstreekse normen richting burgers en bedrijven. Zie ook het in opdracht 
vann VROM uitgevoerde onderzoek Codificatie van milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer, 
Utrecht/Tilburgg 2001. Onlangs is overigens besloten voorlopig niet verder te gaan met dit wetsvoorstel. 
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matigg genoemd als instrumenten van zelfregulering. Normalisatie en certificatie kunnen 
wordenn toegepast bij alle hieronder genoemde vormen van (zelfregulering.4 

a.. Geheel autonoom 

Ditt is de meest verregaande vorm van zelfregulering, soms ook zuivere zelfregulering 
genoemd.. Het initiatief tot het regelen van een bepaald onderwerp, de uitvoering en de 
handhavingg berusten van begin af aan geheel bij de betrokken doelgroep. In feite gaat deze 
vormm van zelfregulering geheel buiten de overheid om. De doelgroep kan verschillende 
motievenn hebben om tot geheel autonome zelfregulering over te gaan, zoals een goed imago 
off  het buiten de deur houden van de overheid. Een voorbeeld op milieuterrein is de 
inzamelingg en verwerking van gebruikte medicijnen door de apothekers. Het risico van free 
riderss is bij deze vorm van zelfregulering het grootst. 

b.. Semi-autonoom 

Bijj  deze vorm van zelfregulering speelt de overheid al een zekere rol, bijvoorbeeld als partij 
bijj  een overeenkomst. De betrokken doelgroep neemt in het algemeen het initiatief tot het 
opstellenn van een overeenkomst, al kan het initiatief ook van de zijde van de overheid komen. 
Beidee partijen treden op als min of meer gelijkwaardige partners. De overeenkomst kan de 
vormm van een convenant krijgen. De essentie van een convenant is een duidelijke verdeling 
vann verantwoordelijkheden tussen overheid en doelgroep. Desondanks is niet altijd duidelijk 
wiee verantwoordelijk is bij het niet naleven van verplichtingen door de doelgroep. Een 
convenantt bindt alleen de partijen bij het convenant. De effectiviteit van het convenant is 
afhankelijkk van de interne organisatie van de betrokken doelgroep. Het risico van free riders is 
ookk bij deze vorm van zelfregulering aanwezig. 

c.. Zelfregulering ondersteund door overheidsregulering 

Inn een aantal convenanten (met name de industriële convenanten, zoals basismetaalindustrie 
enn chemische industrie) is een duidelijke relatie gelegd tussen het convenant en de vergun-
ningverleningg door het bevoegd gezag. In deze gevallen zijn de betrokken bedrijven vrij bij 
hett maken van een bedrijfsmilieuplan, maar zijn wel verplicht dit plan binnen een bepaalde 
termijnn in te leveren bij het bevoegd gezag, dat het plan vervolgens vertaalt naar de vergun-
ning.. De inhoudelijke randvoorwaarden voor het bedrijfsmilieuplan volgen uit het convenant; 
inn procedureel opzicht is een koppeling gelegd met de vergunningverlening door het bevoegd 
gezag.. Het voorkomen van free riders en de effectiviteit van deze aanpak is in belangrijke 
matee mede afhankelijk van het bevoegd gezag. 

Ookk de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten kan in deze categorie worden geplaatst. 
Dee zelfregulering van de betrokken doelgroep wordt ondersteund door het besluit tot a.v.v., 
waardoorr een ieder binnen de doelgroep aan de overeenkomst is gebonden en free riders 
wordenn voorkomen. 

44 Onlangs is een nota over het gebruik van certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid 
uitgebracht;; Kamerstukken II2003/04,29 304, nr. 1. Zie uitgebreid Evers 2002 in zijn proefschrift over de 
risico'ss van normalisatie en certificatie. 
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d.. Zelfregulering als onderdeel van overheidsregulering 

Dee zelfregulering is in dit geval volledig ingekapseld in overheidsregulering. Hierbij kan 
gedachtt worden aan een convenant dat volledig onderdeel uitmaakt van de regelgeving, zoals 
hett convenant verpakkingen. Bedrijven die aangesloten zijn bij het convenant, zijn vrijgesteld 
vann de individuele verplichtingen van de regelgeving. Een vergelijkbare vorm van zelfregu-
leringg als onderdeel van overheidsregulering is te vinden bij de bodemsanering op bedrijfs-
terreinen.. Bedrijven die meedoen aan een vrijwillig e aanpak van onderzoek van bedrijfs-
terreinenn zijn vrijgesteld van een wettelijke verplichting hiertoe. In de verderop in dit 
hoofdstukk te behandelen casussen ben ik uitgebreid op deze voorbeelden ingegaan en heb ik 
aangegevenn of en zo ja, op welke wijze de a.v.v. als een alternatief voor de aanpak had 
kunnenn dienen. 
Err is in al deze gevallen sprake van een vrij sterk ingekaderde (geconditioneerde) vorm van 
zelfregulering.. Desondanks biedt het de betrokkenen binnen deze kaders de mogelijkheid om 
dee zaken te regelen. Het probleem van de free riders wordt 'opgelost' doordat zij terugvallen 
opp de overheidsregulering. 

e.. Overheidsregulering met enige zelfregulering 

Zelfss bij de keuze van de inzet van bepaalde instrumenten in regelgeving die volledig van 
overheidswegee is, kan de overheid stimulerend werken voor de eigen verantwoordelijkheid 
vann de bedrijven. Het blijkt dat in algemene zin financiële instrumenten hiertoe meer aanzet-
tenn dan fysieke regulering. 

Hett bekende voorbeeld is de heffing op afvalwater die, hoewel een bestemmingsheffing tevens een 
sterkee (zelfregulerende werking heeft. De heffing laat duidelijk aan de betrokkene de vrijheid tussen 
ofwell  het treffen van voorzieningen, ofwel het betalen van de heffing. Een vergelijkbare werking heeft 
dee belasting op het storten van afvalstoffen. Door de hoogte daarvan worden de betrokkenen gestimu-
leerdd naar andere (hoogwaardiger) oplossingen te zoeken. Dit instrument werkt beter dan de niet of 
moeilijkk uitvoerbare en handhaafbare stortverboden voor afvalstoffen.5 Tenslotte kan worden gedacht 
aann de verhandelbare emissierechten, Dit instrument stimuleert de eigen verantwoordelijkheid. 

Alss voorbeelden voor het bieden van meer eigen verantwoordelijkheid in de fysieke regu-
leringg kan gedacht worden aan het in een vergunning opnemen van een systeem van 
bedrijfsinternee milieuzorg of de wijze van regulering, zoals is gedaan bij de productbesluiten 
opp het terrein van afvalstoffen. In deze besluiten hadden precieze percentages hergebruik, etc. 
opgenomenn kunnen worden. Hiervan is afgezien om de betrokken producent of importeur de 
gelegenheidd te geven deze zaken zelf in een mededeling aan te geven. Deze mededeling wordt 
goedgekeurdd door de minister. In het Besluit beheer autobanden6 is overigens zelfs de 
goedkeuringg van de mededeling geschrapt en vervangen door een melding. In het kader van 
dee Herijking van de VROM-regelgeving is voorgesteld dit voor alle productbesluiten te doen. 
Ditt bevordert wellicht enerzijds de eigen verantwoordelijkheid door de betrokken doelgroep, 
maarr legt anderzijds meer verantwoordelijkheid bij de handhaving van de melding door de 
overheid,, i.e. VROM-inspectie. In het algemeen is het voorkomen van free riders bij over-
heidsreguleringg een taak van de overheid. 

55 Op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Stb. 1997, 665; laatstelijk gewijzigd Stb 
2002,, 259). 
66 Stb. 2003, 564. Het ontwerpbesluit (Stcrt. 2002, 195) is ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest: 
Kamerstukkenn II2002/03, 28 600 XI, nrs. 99 en 107. 
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Inn de behandelde gevallen is sprake van een afnemend risico van free riders, in die zin dat zij 
zichh door het niet aangesloten zijn bij een overeenkomst of convenant kunnen onttrekken aan 
dee verplichtingen. Het afnemend risico van free riders is gepaard gegaan met een toenemende 
matee van betrokkenheid en daarmee verantwoordelijkheid van de overheid voor de uitvoering 
enn handhaving van de regelgeving. 

933 Het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten in het milieubeleid 

Inn deze paragraaf wil ik nagaan of er op het terrein van het milieubeleid7 specifieke factoren 
vann invloed zijn op (de wettelijke regeling van) de a.v.v. Deze factoren zijn deels toe te 
schrijvenn aan aspecten en randvoorwaarden die losstaan van de wettelijke regeling van de 
a.v.v.,, deels direct samenhangen met de opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. Deze 
paragraaff  moet in samenhang gelezen worden met hoofdstukken 7 en 8. In hoofdstuk 7 ben ik 
all  op een aantal algemene, merendeels juridische, aspecten van de regeling van de a.v.v. 
ingegaan.. De denk hierbij aan de onderdelen over het verzoek tot a.v.v., de inspraak bij de 
totstandkomingg van het besluit tot a.v.v. en beroep tegen dat besluit. Hierbij heb ik al 
aangegevenn hoe de wettelijke regeling toegespitst op het milieu eruit zou kunnen zien. In 
hoofdstukk 8 heb ik aandacht besteed aan de vraag aan welke eisen de a.v.v. moet voldoen om 
geenn problemen te krijgen met de Nederlandse en Europeesrechtelijke eisen op het terrein van 
mett name mededinging en steunverlening en aan de mogelijkheid van implementatie van EG-
richtlijnenn via de a.v.v. van overeenkomsten. Op deze onderdelen wordt in deze paragraaf niet 
teruggekomen. . 

9.3.11 Algemeen 

Uitt de in de hoofdstukken 2 -6 beschreven gevallen van toepassing van de a.v.v. blijkt dat de 
a.v.v.. met name is toegepast als instrument om naast de op korte termijn voor de betrokkenen 
spelendee belangen ook aandacht te besteden aan meer overkoepelende, langere termijn, 
collectievee ('algemene') belangen. Te denken valt aan de 'goede doelen' in het kader van de 
CAO's,, het opzetten van bepaalde financiële garantiestelsels, het verminderen van het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen en de effectievere en efficiëntere verwerking van afvalstoffen in het 
kaderr van de afvalbeheersbijdragen. Het gaat veelal om onderwerpen die bij een aanpak van 
individuelee bedrijven niet of nauwelijks aan de orde komen. Door de a.v.v. van de overeen-
komstt - en daarmee de zekerheid dat uiteindelijk alle bedrijven aan de overeenkomst 
gebondenn zijn en daardoor geen verstoring van de concurrentieverhoudingen optreedt - is de 
ervaringg dat de bedrijven eerder bereid zijn zelf aan deze onderwerpen die de individuele 
bedrijvenn overstijgen, aandacht te besteden. 
Dee bescherming van het milieu is naar mijn mening bij uitstek te beschouwen als een langere 
termijnn doel. Hierbij valt niet alleen te denken aan de directe milieugevolgen van een indivi-
dueell  bedrijf voor de omgeving, maar veeleer aan bepaalde bedrijfsprocessen binnen een 
bepaaldee groep van bedrijven, zoals het gebruik van bepaalde stoffen bij de productie of de 
productiee van bepaalde producten. Wanneer het gaat om maatregelen in het belang van de 
beschermingg van het milieu, bestaat er bij individuele bedrijven in het algemeen wel een 
bereidheidd om bepaalde voorzieningen of maatregelen te treffen, die direct in verband staan 
mett de eigen bedrijfsvoering, maar lukt het vrijwel nooit om ieder bedrijf binnen de 

Dee bezie de a.v.v. hierbij niet alleen als alternatief van of aanvulling op het bestaande milieuinstrumentarium 
(vann het ministerie van VROM)(interae integratie), maar ook als een instrument om het milieu te integreren in 
hett beleid op allerlei andere beleidsterreinen (externe integratie). Zie over het verschil tussen interne en externe 
integratie:: Dhondt/Uylenburg 2000. 
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bedrijfstakk te krijgen tot een collectieve aanpak van meer overkoepelende milieuproblemen en 
henn hieraan vrijwilli g te binden. Het treffen van milieumaatregelen kost echter meestal (veel) 
geldd en levert op korte termijn meestal weinig op. Wanneer de betrokken bedrijven bereid zijn 
omm deze langere-termijn investeringen te doen, verwachten zij van de overheid maatregelen 
omm verstoring van de concurrentieverhoudingen, bijvoorbeeld door free riders, tegen te gaan. 
Inn de meeste gevallen wordt dan teruggevallen op overheidsregulering. 

Inn het onderstaande zal nader worden onderzocht of er op het terrein van het milieubeleid 
specifiekee factoren zijn die van invloed zijn op de samenwerking binnen de doelgroepen, de 
betrokkenn partijen, de onderwerpen waarop de samenwerking betrekking zou kunnen hebben 
alsmedee de procedurele en inhoudelijke waarborgen waaraan een regeling van de a.v.v. zou 
moetenn voldoen. 

9.3.22 Welke rol speelt de a.v.v. bij de totstandkoming van een overeenkomst? 

Voorr een overeenkomst die ten grondslag ligt aan een verzoek tot a.v.v. moet er sprake zijn 
vann een zekere mate van samenwerking tussen bedrijven. In ons liberaal-economisch 
marktstelsell  wordt enigszins ambivalent aangekeken tegen samenwerking tussen bedrijven. 
Hett biedt kansen, maar kent ook risico's. Bedrijven kunnen, zoals in hoofdstuk 1.5 is 
uiteengezet,, geheel verschillende motieven hebben om met elkaar samen te werken. Zo kan 
samenwerkingg feitelijk als motief hebben om een of meer lastige concurrenten van de markt te 
weren.. In algemene zin leidt de concurrentie tussen bedrijven er toe dat veel aandacht wordt 
besteedd aan de eigen marktpositie en korte termijn resultaten en dat niet ofte weinig aandacht 
wordtt besteed aan de meer langere termijn doelstellingen. Deze tendens is eveneens in het 
milieubeleidd waar te nemen. Samenwerking tussen bedrijven kan ertoe leiden dat ook deze 
doelenn kunnen worden gerealiseerd. Algemeen wordt daarom opgemerkt dat nuttige samen-
werkingg moet worden ondersteund en slechte samenwerking moet worden bestreden. De zou 
dee conclusie willen trekken dat de samenwerking op zichzelf nuttig kan zijn, maar zich zal 
moetenn beperken tot hetgeen nodig is voor het realiseren van bepaalde algemene, langere 
termijnn (milieudoelstellingen. Voor het overige zal de onderlinge concurrentie zo min 
mogelijkk moeten worden uitgeschakeld. Daarnaast hangt de bereidheid tot samenwerking in 
belangrijkee mate af van structuur en cultuur van de bedrijfstak. Mede afhankelijk van de 
marktstructuurr van de bedrijfstak verschilt deze van geval tot geval. 
Willenn bedrijven gaan samenwerken om een bepaald milieuprobleem op te lossen, dan zullen 
zee daartoe een duidelijk (eigen) belang moeten hebben. Dit geldt zeker wanneer het, zoals bij 
dee a.v.v. van een overeenkomst, niet alleen gaat om het bedenken van een (technische) oplos-
singg voor het milieuprobleem, maar ook om de uitvoering en handhaving van de in de over-
eenkomstt neergelegde afspraken. Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 1.5, hebben bedrijven in 
hett algemeen een weerzin om elkaar inzage te geven in de boeken of 'politieagent' bij elkaar 
tee spelen. Zij vinden handhaving in feite een taak van de overheid. Dit geldt ook in het 
milieubeleid.milieubeleid. Deze nadelen zullen moeten opwegen tegen de voordelen van zelfregulering, 
zoalss het belang voor een 'groener' imago en de mogelijkheid om de bedrijfsvoering 
flexibelerflexibeler aan te passen. 
Dee overheid speelt mede een belangrijke rol bij het over de drempel helpen van bedrijven. Om 
samenwerkingg in het kader van het milieubeleid te realiseren is in de eerste plaats een duide-
lijk ee en concrete taakstelling van de zijde van de overheid een belangrijke voorwaarde. De 
taakstellingg door de overheid moet concreet de kaders bieden waarbinnen de betrokken 
bedrijvenn kunnen samenwerken. De taakstelling moet, zoals dat enigszins populair heet, 'de 
randenn van het speelveld' duidelijk aangeven. Dit betekent dat de taakstelling niet ruim of 
abstractt geformuleerd moet zijn, zoals het terugdringen van CCVemissies in het algemeen, 
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maarr concreet moet aangeven met welk percentage een bepaalde doelgroep bepaalde emissies 
moett terugdringen. De mate van concreetheid van de taakstelling zal per onderwerp 
verschillen.. In het algemeen zal duidelijk moeten zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is en op 
welkee termijn de taakstelling gerealiseerd moet zijn. Overigens leert de ervaring in het 
milieubeleidd dat deze taakstelling heel goed in overleg met de doelgroep kan worden 
opgesteld.. Het moet echter in het milieubeleid duidelijk zijn, gelet op artikel 21 Gw, dat de 
uiteindelijkee vaststelling van de taakstelling een taak van de overheid is. Verder zullen enkele 
procedurelee en inhoudelijke waarborgen ervoor moeten zorgen dat op het speelveld eerlijk 
gespeeldd wordt zonder dat de overheid voortdurend als scheidsrechter of als masseur behoeft 
opp te treden. 
Dee wijze van realisatie van deze taakstelling kan aan de doelgroep worden overgelaten. Zij 
zullenn deze verantwoordelijkheid moeten nemen en zorg moeten dragen voor een goede 
uitvoeringg en handhaving van de taakstelling. Op het terrein van het beheer van producten in 
hett afvalstadium heeft deze aanpak (gezamenlijk belang, duidelijke taakstelling en goede zorg 
voorr uitvoering en handhaving) in het algemeen goed gewerkt. De (gezamenlijk opgestelde) 
taakstellingenn in de Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen hadden een samenwer-
kingg tussen de betrokken doelgroepen ten gevolge, waarbij in enkele gevallen zelfs verder 
werdd gegaan dan de door de overheid vastgestelde taakstelling. De rol van de overheid kan in 
datt geval beperkt blijven tot het houden van toezicht op de realisatie van de taakstelling. 
Inn de tweede plaats kan de overheid de samenwerking stimuleren via verschillende vormen 
vann regelgeving of op andere wijze (tijdelijk) financieel kan ondersteunen. Deze regelgeving 
kann de vorm hebben van het bieden van een flexibelere mogelijkheid of een later tijdstip om 
aann de regelgeving te voldoen (verpakkingen), een koppeling leggen tussen de afgifte van een 
kentekenn en het betalen van een afvalbeheersbijdrage (autowrakken) of de mogelijkheid via 
eenn (a.v.v. van een) CAO om van de regels af te wijken. 
Inn de derde plaats zal het alternatief van overheidsregelgeving 'afschrikwekkender' moeten 
zijnn dan zelfregulering. Wanneer de overheid tot regelgeving moet overgaan, omdat de 
betrokkenn doelgroepen niet willen samenwerken, zal de regelgeving effectief, goed 
uitvoerbaarr en handhaafbaar moeten zijn. De praktijk leert dat de doelgroepen op effectieve 
wijzee in staat zijn om via lobbyen in de politiek compromissen af te dwingen en in regel-
gevingg allerlei vrijstellingen en uitzonderingsposities te bewerkstelligen. Zolang dit al te 
gemakkelijkk mogelijk is, stimuleert dat niet tot zelfregulering. 

Inn het milieubeleid zijn er allerlei vormen van samenwerking te bespeuren tussen private 
partijenn onderling en tussen deze partijen en de overheid met name in de vorm van 
convenanten.. Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 1.7, is er van oudsher de bereidheid bij de 
overheidd en de bedrijven om de milieuproblemen op te lossen via onder andere convenanten. 
Hett NMP1 heeft hiertoe in die zin bijgedragen dat het duidelijk werd dat een ieder een 
bijdragee aan het milieu moest leveren ('Een beter milieu begint bij jezelf). De traditionele 
instrumentenn waren niet voldoende effectief en gezocht werd naar andere vormen van 
samenwerkingg tussen overheid en bedrijfsleven. Convenanten zijn daar een voorbeeld van. 
Tochh is ook daar veelal een koppeling te zien met de traditionele instrumenten. Bij de 
convenantenn die in het kader van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie betrekking hebben 
opp industriële activiteiten (basis-metaal, chemische industrie, grafische industrie, e.d.) vindt 
viaa het opstellen en overleggen aan het vergunningverlenend gezag van een bedrijfsmilieuplan 
eenn koppeling plaats met de vergunning voor de betreffende bedrijven. De uiteindelijke 
implementatiee van het bedrijfsmilieuplan verloopt derhalve altijd weer via de door de 
overheidd te verlenen (wijziging van de) vergunning. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering en 
handhavingg van deze convenanten. Wanneer een bedrijf niet of niet tijdig een 
bedrijfsmilieuplann aan het bevoegd gezag overlegt, kan de overkoepelende brancheorganisatie 
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weliswaarr druk op het betreffende bedrijf uitoefenen, maar zal uiteindelijk toch het bevoegd 
gezagg handhavend moeten optreden. 
Vergelijkbaree gemengde constructies kan men aantreffen bij de verderop in dit hoofdstuk te 
behandelenn casussen over bodemsanering en verpakkingen. In al deze gevallen is een directe 
koppelingg te zien tussen de zelfregulering van de bedrijven en de traditionele instrumenten, in 
diee zin dat het niet deelnemen aan de vrijwillig e structuur erin resulteert dat de overheid 
uiteindelijkk toch moet optreden. De effectiviteit van de vrijwillig e structuur is daarmee toch 
weerr in belangrijke mate afhankelijk van het al dan niet optreden van de overheid. Door deze 
afhankelijkheidd bestaat voor de (kwaadwillende) bedrijven de mogelijkheid van een 'jo-jo'-
effect.88 Dit zal nader in de casussen over verpakkingen en over bodemsanering worden 
geïllustreerd.. De essentie van de samenwerking die ten grondslag ligt aan de a.v.v., is dat de 
samenwerkingg zich niet beperkt tot de regulering, maar ook tot de uitvoering en handhaving 
vann de regels door de betrokkenen zelf. 
Uitt het Evaluatieonderzoek convenanten9 blijkt dat het feit dat uiteindelijk alle leden van een 
doelgroepp de afspraken moeten naleven, oftewel het voorkómen van free riders, een sterk 
positievee samenhang heeft met veel andere effecten om te komen tot een convenant. Dit kan 
wordenn bereikt door in het convenant afspraken hieromtrent te maken, maar de naleving van 
dezee afspraken is in sterke mate afhankelijk van de interne organisatie binnen de doelgroep. 
Dee a.v.v. van een overeenkomst zou bij uitstek een rol kunnen spelen bij een verruiming van 
dee reikwijdte van de overeenkomst. 
Ditt brengt mij op een ander aspect van de samenwerking. In de overeenkomst maken de 
partijenn zelf afspraken over allerlei onderwerpen, zoals het realiseren van bepaalde doelen, de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de afspraken, de uitvoering, de financiering, de monitoring en 
dee handhaving van de afspraken. De wijze waarop zij aan deze onderwerpen vorm en inhoud 
gevenn wordt geheel aan hen overlaten. Deze vorm van zelfbinding heeft het grote voordeel dat 
dee afspraken goed zullen aansluiten bij de organisatie en cultuur van de betreffende bedrijven 
off  bedrijfstak. De afspraken zullen daardoor een breed draagvlak hebben. Indien later blijkt 
datt er onvolkomenheden in de overeenkomst zitten, kan niet naar de overheid gewezen 
worden,, maar zal men zelf deze onvolkomenheden moeten oplossen: 'Je hebt het jezelf 
aangedaan!'' Te verwachten is daarom dat de bereidheid tot naleving van de afspraken groter 
zall  zijn dan van de van overheidswege afkomstige regels. 

Inn hoeverre zal de mogelijkheid van a.v.v. stimulerend werken op de samenwerking? Bij de 
beantwoordingg van deze vraag is eveneens sprake van een wisselwerking tussen de samen-
werkingg en de mogelijkheid van a.v.v. Op basis van alle onderzochte gevallen van toepassing 
vann de a.v.v. kan de vraag positief worden beantwoord. Men gaat eerder tot samenwerking 
over,, omdat men weet dat uiteindelijk iedereen binnen de doelgroep aan de afspraken is 
gehouden.. Bij de CAO's is sprake van een enigszins afwijkende situatie, omdat in dit geval 
sprakee is van zowel een wettelijke regeling van de CAO zelf als van de a.v.v. van een CAO. 
Hett is derhalve niet goed te ontrafelen of de stimulerende werking van de samenwerking een 
gevolgg is van de wettelijke regeling van de CAO of van de a.v.v. van de CAO. In de 
wettelijkee regeling van de CAO is immers al bepaald dat de reikwijdte van de CAO wordt 
uitgebreid,, denk bijvoorbeeld aan de artikel 14-werknemers. Dit effect wordt nog versterkt 
doorr de in artikel 10 Wet CAO opgenomen onmogelijkheid voor werkgevers om zich 

88 Een soortgelijk effect deed zich voor tussen verschillende overheden, toen niet duidelijk was wie bevoegd was 
tott handhaving van diverse bepalingen in de Wm (artikelen 1.1a, 10.2,10.3 (thans: 10.1), 10.54) en enkele 
anderee wetten (artikel 2 Wms en artikel 13 Wbb). Met de Wet verbetering handhavingsbevoegdheden (Stb. 2001, 
517)) lijkt dit bevoegdheidsprobleem opgelost. 
99 Evaluatie Milieuconvenanten, onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM door Centrum voor Schone 
Technologiee en Milieubeleid van de Universiteit Twente, maart 2003, p. 23. 
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gedurendee de looptijd van de CAO aan de werking te onttrekken door het opzeggen van het 
lidmaatschap.. Algemeen wordt opgemerkt dat door de mogelijkheid van a.v.v. van de CAO 
dee beide effecten worden versterkt. De a.v.v. heeft derhalve een gunstige invloed op de 
samenwerkingg tussen werkgevers en werknemers. 
Dee samenwerking heeft overigens niet alleen een gunstig effect voor de betrokken partijen, 
maarr ook voor de overheid. De samenwerking leidt er immers toe dat in de CAO's naast de 
primairee en secundaire arbeidsvoorwaarden aandacht besteed wordt aan onderwerpen die een 
brederr maatschappelijk belang hebben ('goede doelen'). Algemeen wordt aangenomen dat 
zonderr de mogelijkheid van een CAO en de a.v.v. van een CAO in de arbeidsovereenkomsten 
geenn dan wel veel minder aandacht aan deze onderwerpen besteed zou worden ofwel eerder 
tott regelgeving van overheidswege had moeten worden overgegaan. Vergelijkbare effecten 
zijnn te constateren bij alle andere gevallen waarin alleen sprake is van de a.v.v. van een 
overeenkomst. . 

Dee vraag is vervolgens waarom er op verschillende terreinen sprake is van een wettelijke 
regelingg van de a.v.v. en op de andere terreinen (nog) niet. De belangrijkste verklaring 
daarvoorr is naar mijn mening dat er op die terreinen ten aanzien van diverse onderwerpen al 
sprakee was van overleg en samenwerking tussen de diverse partijen. Duidelijke voorbeelden 
zijnn het overleg en de meer structurele samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het 
kaderr van de CAO en het overleg en de samenwerking tussen bank- en verzekerings-
instellingenn op het terrein van het bank- en verzekeringswezen. Overleg en samenwerking 
kunnenn ook op meer incidentele wijze ontstaan, zoals bij de totstandkoming en uitvoering van 
dee implementatieplannen op het terrein van het afvalbeheer. Het kan geen toeval zijn dat men 
inn alle gevallen tegen hetzelfde probleem aanloopt. Wil de samenwerking op de langere 
termijnn echt effectief zijn, dan moet er een instrument worden gecreëerd zodat uiteindelijk 
iedereenn aan de gemaakte afspraken is gebonden. De betrokken private partijen lopen in deze 
gevallenn tegen de grenzen van het privaatrecht aan. In die gevallen komt vrijwel altijd een 
betrokkenheidd van de overheid aan de orde. De overheid heeft dan de keuze om ofwel het 
initiatieff  over te nemen en zelf regelgeving op te stellen, uit te voeren en te handhaven 
(traditionelee aanpak) ofwel te bezien in welke vorm de samenwerking tussen de private 
partijenn kan worden ondersteund. In alle genoemde gevallen werd een voorkeur uitgesproken 
voorr regelgeving door de private partijen zelf ('regelgeving van onderop') met een onder-
steuningg door de overheid. 

Zoalss in hoofdstuk 1 is opgemerkt, sluit de a.v.v. van overeenkomsten de mogelijkheid van 
overheidsregelgevingg niét uit. Op terreinen waarop aanvankelijk van de mogelijkheid van 
a.v.v.. van overeenkomsten is gebruik gemaakt, is naderhand eveneens op het gehele terrein of 
opp onderdelen daarvan overheidsregelgeving doorgevoerd. Er kunnen verschillende redenen 
wordenn genoemd om een onderwerp dat aanvankelijk door private partijen was geregeld, over 
tee nemen in overheidsregelgeving. Het kan ook voorkomen dat de overheid een bepaald 
onderwerpp na verloop van tijd wettelijk wil regelen om een soort minimum in de markt te 
leggen.. Dit is op het terrein van de sociale zekerheid veelvuldig voorgekomen. De a.v.v. van 
CAO'ss heeft dan de nuttige functie vervuld van voorloper op deze regelgeving. Na de 
totstandkomingg van de regelgeving kan daarop vervolgens weer worden doorgebouwd. 
Nationaall  wettelijke bepalingen (Grondwet), de implementatie van een internationaal verdrag 
off  een EG-richtlijn kunnen daartoe verplichten. Hoewel, zoals ik in hoofdstuk 8.6 heb aange-
geven,, de a.v.v. van een overeenkomst naar mijn mening ook als mogelijkheid kan worden 
gezienn om een EG-richtlijn te implementeren, is dit, met uitzondering van het sociale beleid, 
inn de praktijk tot nu toe niet gebeurd. In deze gevallen wordt het onderwerp dan altijd in 
overheidsregelgevingg omgezet. Tenslotte kan het diffuser worden van de doelgroep of de 
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noodzaakk van een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving (zie hoofdstuk 4) een 
redenn zijn om tot wetgeving over te gaan. 

OokOok zijn combinaties van overheidsregulering en zelfregulering via de a.v.v. van overeen-
komstenkomsten mogelijk, zoals te zien is bij autowrakken. In het Besluit beheer autowrakken vindt 
dee implementatie van de EG-richtlijn plaats, terwijl in de a.v.v. van de overeenkomst van 
oudsherr alleen de financiering van de structuur via de afvalbeheersbijdrage geregeld wordt. 
Dee vraag zou gesteld kunnen worden of de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst niet 
geschraptt zou kunnen worden in geval voor dezelfde activiteit overheidsregelgeving tot stand 
iss gekomen. Zoals ik in hoofdstuk 6.1 heb uiteengezet, acht ik dit niet verstandig, omdat, zoals 
uitt het voorbeeld van de autowrakken blijkt, heel goed een combinatie van beide instrumenten 
mogelijkk is. 
Zelfss bij een wettelijke regeling in het kader van het sociaal beleid behouden de sociale 
partnerss overigens veelal, afhankelijk van de formulering van de bepalingen, de mogelijkheid 
eenn en ander in een CAO aan te vullen. In sommige gevallen is de bepaling zo geformuleerd 
iss dat de sociale partners binnen bepaalde grenzen kunnen afwijken van bepaalde onderdelen 
vann de wettelijke regeling (driekwart dwingend recht). In die gevallen wordt via overheids-
regelgevingg een zeker minimum in de markt gelegd en wordt de mogelijkheid geboden om via 
dee a.v.v. van een CAO van de wettelijke regeling af te wijken. Met name deze laatste 
mogelijkheidd biedt partijen een voordeel bij de a.v.v. van een overeenkomst en is daardoor 
eenn stimulans voor zelfregulering. Anderzijds vereist deze mogelijkheid verdergaande eisen 
aann de partijen die bij een overeenkomst zijn betrokken. Op het terrein van het milieu zou 
dezee mogelijkheid een betrokkenheid van de milieuorganisaties als partij bij de overeenkomst 
noodzakelijkk maken. 
Samengevatt kan worden geconcludeerd dat in het algemeen de mogelijkheid van a.v.v. stimu-
lerendd heeft gewerkt op de samenwerking tussen de bedrijven en dat er in het milieubeleid 
geenn specifieke factoren zijn die van invloed zijn op de samenwerking. 

9.3.33 Partijen bij de overeenkomst 

Inn alle behandelde gevallen van a.v.v. van een overeenkomst is de overeenkomst het resultaat 
vann onderhandelingen tussen bedrijven, die allen min of meer een zelfde belang hebben bij de 
overeenkomst.. Alleen in het - overigens niet onbelangrijke - geval van de CAO's is de 
overeenkomstt (CAO) die ten grondslag ligt aan de a.v.v., het resultaat van onderhandelingen 
tussenn partijen die min of meer tegengestelde belangen hebben. In de overige gevallen bestaan 
dee partijen alleen uit de (brancheorganisaties van de) betrokken producenten en importeurs. 
Ditt brengt het risico van een eenzijdige belangenbehartiging met zich mee. Het verschil in 
partijenn die bij de overeenkomst zijn betrokken, zou tot uiting kunnen komen bij de toetsing 
vann het verzoek tot a.v.v. van de overeenkomst. In het geval van de CAO's zijn in ieder geval 
dee CAO-partijen van mening dat de minister het resultaat van de onderhandelingen heeft te 
respecterenn en slechts een (zeer) marginale toetsing van het onderhandelingsresultaat toekomt. 
Inn de overige gevallen zou een wat verdergaande toetsing, waarbij rekening gehouden wordt 
mett de belangen van derden (inclusief consumenten) in de rede kunnen liggen. In geen van de 
gevallenn is de overheid partij bij de overeenkomst. Dit is het kenmerkende verschil tussen 
dezee overeenkomsten en convenanten. Bij convenanten treedt de overheid altijd als partij op. 
Ditt verschil in partijen bij de overeenkomst werkt door bij de mogelijkheid van a.v.v. van 
convenanten,, waarop in paragraaf 9.5 zal worden ingegaan. 
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Opp het terrein van het milieu kan worden geconstateerd dat er niet een soort van 'natuurlijke' 
onderhandelingspartner/tegenpooll  voor de bedrijven is. Bij de afvalbeheersbijdragen is de 
overeenkomstt die ten grondslag ligt aan de a.v.v. het resultaat van onderhandelingen van 
producentenn en importeurs van de betreffende producten onderling, al dan niet via een 
brancheorganisatiee verenigd (associatieve zelfregulering). Voor de uitvoering van de overeen-
komstt hebben zij in alle gevallen een aparte organisatie opgezet, in de meeste gevallen een 
stichting.. In geen van gevallen is het lidmaatschap van een brancheorganisatie een vereiste om 
inn de stichting te kunnen participeren. Voor het oplossen van het milieuprobleem wordt een 
soortt gelegenheidscoalitie van een tijdelijk karakter gesloten. In die zin wijkt deze 
samenwerkingg af van de (publiekrechtelijke) bedrijfsorganisatie, waarbij sprake is van een 
meerr geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking met een langduriger karakter. 

Omm een vorm van meer interactieve zelfregulering te realiseren zouden de consumenten- en 
milieuorganisatiess als een soort 'countervailing power' bij de overeenkomst betrokken moeten 
worden.. Het is echter de vraag of zij als zodanig zouden willen optreden. Het antwoord op 
dezee vraag raakt de positionering van de consumenten- en milieuorganisaties in het milieu-
beleid.. Het onderstaande spits ik toe op de milieuorganisaties, maar geldt evengoed voor de 
consumentenorganisaties. . 
Geconstateerdd kan worden dat de milieuorganisaties in het geval van de a.v.v. van de 
afvalbeheersbijdragenn geen enkele rol hebben gespeeld, noch als partij, noch als derdebelang-
hebbende.. Afgezien van het feit dat men vermoedelijk als derdebelanghebbende niet zo veel 
problemenn had met de toepassing van de a.v.v. van de afvalbeheersbijdragen, hangt de 
oorzaakk van het niet als partij bij de overeenkomst betrokken willen zijn naar mijn mening 
vermoedelijkk samen met de strategie van de milieuorganisaties. 
Binnenn de milieubeweging wordt een drietal belangrijke vleugels onderscheiden: 

1.. Degenen die zich hoofdzakelijk richten op het beïnvloeden van de overheid; te denken is o.a. aan de 
Stichtingg Natuur en Milieu; 

2.. Degenen die het mobiliseren van het brede publiek benadrukken; hierbij wordt gedacht aan de 
Verenigingg Milieudefensie en 

3.. Degenen die zich bezighouden met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een milieu- en mens-
vriendelijkee leefwijze; hierbij valt te denken aan de Kleine Aarde.10 

Vanzelfsprekendd is dit onderscheid niet absoluut en lopen de diverse kenmerken bij acties op 
verschillendee thema's door elkaar heen.11 Het beïnvloeden van de overheid gaat veelal 
gepaardd met deelname aan allerlei overleggen, waarbij enerzijds invloed kan worden uitge-
oefendd op de totstandkoming van het beleid, maar anderzijds het risico bestaat van vervreem-
dingg van de achterban en inkapseling door het sluiten van bepaalde compromissen. Cramer 
ziett hier grote risico's voor de milieubeweging. Zij is van mening dat een minder afstandelijke 
houdingg pas zin heeft, wanneer de milieubeweging een zelfde onderhandelingspositie heeft 
wetenn op te bouwen als bijvoorbeeld de vakbeweging en er sprake is van een reële 
zeggenschapp in onderhandelingsprocedures. Zij pleit voor continuering van de kritisch afstan-
delijkee opstelling ten opzichte van het beleid. In haar visie zou de milieubeweging derhalve 
uiterstt terughoudend moeten zijn om als partij bij een overeenkomst of convenant betrokken 
tee worden 

100 Cramer 1989, p. 52 
111 Pleune 1997, p. 125-126. 
122 Cramer 1989, p. 121. 
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Cozijnsenn heeft de mogelijkheid van 'groene SER' pakket-overeenkomsten aan de orde 
gesteldd in zijn onderzoek over de positie van derdebelanghebbenden. Hij wijst terecht op de 
gevolgenn van het medeverantwoordelijk zijn voor de mogelijkheid van actie voeren.14 Voor 
zoverr ik heb kunnen nagaan, hebben de milieuorganisaties over de mogelijkheid om als partij 
bijj  een convenant betrokken te zijn geen expliciet standpunt ingenomen. In feite hebben zij 
vrijwell  nooit als partij aan een milieuconvenant deelgenomen. Ook bij de uitvoering en 
handhavingg van milieuconvenanten zijn zij zelden betrokken.15 

Wanneerr de milieuorganisaties zouden besluiten als partij bij convenanten of overeenkomsten 
betrokkenn te zijn, zou dit een andere rol van hen vergen. De consequentie zou immers zijn dat 
enerzijdss de mogelijkheden tot beïnvloeding van de afspraken in het convenant zullen worden 
vergroot,, maar anderzijds de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het convenant of de 
overeenkomstt en de eventuele doorwerking daarvan in vergunningen, e.d. zouden kunnen 
wordenn ingeperkt. Net zoals van de betrokken bedrijven wordt verwacht dat de in het 
convenantt neergelegde afspraken niet als vrijblijvend worden beschouwd, zou een deelname 
alss partij aan het convenant een 'commitment' betekenen van de zijde van de milieu-
organisaties.. De deelname zou naar mijn mening niet beperkt kunnen blijven tot een betrok-
kenheidd bij de totstandkoming van een overeenkomst, maar ook bij de uitvoering en hand-
havingg ervan. Met name daarbij zie ik voor hen een belangrijke functie. Het zal echter ook de 
nodigee tijd en deskundigheid vergen. Tevens doemt nog een ander probleem op, namelijk de 
representativiteitt van de milieuorganisaties. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt op 
welkee wijze de representativiteit wordt bepaald. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een 
berekeningg naar rato van hun ledental (SER-model) of een aanwijzing van representatieve 
organisatiess door de minister, zoals dat bij de financiële bepalingen geschiedt. Tenslotte is het 
bijbij  de huidige financiering van deze organisaties de vraag of zij voldoende en voldoende 
deskundigee personen beschikbaar kunnen stellen.16 

Eenn (structurele) deelname van de milieuorganisaties aan milieuovereenkomsten waarborgt 
eenn evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar vergt 
anderzijdss een geheel andere positionering en financiering van de milieuorganisaties. De 
financieringg zou kunnen worden opgelost door, naar analogie van het 'vakbondstientje' bij de 
CAO's,, een milieubijdrage van de betrokken ondernemingen te vragen. Naar mijn idee 
zoudenn de milieuorganisaties er verstandig aan doen eerst op incidentele wijze te participeren 
inn enkele milieuovereenkomsten of samen met individuele bedrijven milieuwinst te boeken bij 
dee duurzame productie of consumptie van stoffen en producten. Aan de hand van de 
opgedanee ervaringen kan vervolgens een meer structurele deelname bezien worden. 

Indienn een evenwichtige belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst niet 
mogelijkk is via de milieuorganisaties, is het dan mogelijk op andere wijze te voorzien in een 
'countervailingg power' of een behartiger van het 'algemeen belang'? Bij de beantwoording 
vann deze vraag kan worden geconstateerd dat er niet een bestaande organisatie is die in alle 
gevallenn als 'tegenpartij' zou kunnen optreden. Er zou derhalve een dergelijk soort organisatie 
('Stichtingg Duurzaam Ondernemen') opgezet moeten worden. De vraag is dan wie of welke 
belangenn in de organisatie vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Gelet op het brede scala aan 
onderwerpenn waarop de overeenkomsten betrekking zouden kunnen hebben, zou de organisa-

133 Cozijnsen 2000, p. 28. 
144 Zie De positie van derden-belanghebbenden bij nieuwe instrumenten in het milieurecht, Verslag van de 
vergaderingg van de Vereniging voor Milieurecht op 30 november 1999, 2001/5 
155 In het Convenant verpakkingen I waren de milieu- en consumentenorganisaties als waarnemer betrokken bij de 
Commissiee verpakkingen. In de Convenanten verpakkingen II en III is dit geschrapt. 
166 Vgl. WRR-rapport nr. 67, Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Den Haag: Sdu, 2003, p. 146-147. 
177 Zie Vossen 2002. 
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tiee breed samengesteld moeten zijn. Hierbij zal onmiddellijk de representativiteit van de 
betrokkenn partijen een rol gaan spelen. In het kader van de SER worden hierover door de 
verschillendee organisaties van werknemers en werkgevers felle discussies gevoerd. De vraag 
mijj  daarom af of dit wel een begaanbaar pad is. Het ontbreken van een evenwichtige 
belangenbehartigingg van de partijen in het milieubeleid bij de totstandkoming van de 
overeenkomstt zou consequenties kunnen hebben voor de toetsing van het verzoek tot a.v.v. 

9.3.44 Samenwerking en verzoek tot a.v.v. 

Aann het indienen van een verzoek tot a.v.v. moet een overeenkomst ten grondslag liggen en 
derhalvee de wil tot overleg en samenwerking. Om een zekere mate van samenwerking te 
bewerkstelligenn moet aan een aantal basale voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn 
vann een gemeenschappelijk belang, het belang van een gezamenlijke aanpak moet door een 
belangrijkee meerderheid van de betrokkenen worden onderkend en er moet sprake zijn van 
eenn min of meer dezelfde uitgangssituatie. In het rapport 'Zelf doen'18 wordt dit aldus 
verwoordd dat zelfregulering pas reëel is wanneer in de betreffende branche (of deel daarvan) 
eenn cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van een bepaald maatschappelijk 
probleemm bestaat. Daarnaast wordt een zekere mate van deskundigheid en een bepaalde mate 
vann organisatie in de branche onontbeerlijk geacht. Zoals uit de in paragraaf 9.4 te behandelen 
casussenn zal blijken, speelt in het milieubeleid ook de voorwaarde van een min of meer 
gelijkee uitgangspositie bij de betrokkenen een grote rol bij de samenwerking. All e betrokke-
nenn moeten bij het aangaan van de verplichtingen ongeveer dezelfde inspanningen moeten 
plegenn om de verplichtingen te realiseren. Wanneer de verschillen tussen de betrokkenen te 
groott zijn, wordt (te) veel van de onderlinge solidariteit gevraagd. 

Inn alle gevallen van een wettelijke regeling van de a.v.v. begint de procedure met het indienen 
vann een verzoek tot a.v.v. door (een belangrijke meerderheid van) de betrokken bedrijven. Zij 
moetenn het initiatief nemen tot het indienen van een verzoek. Zonder verzoek kan de minister 
niett tot a.v.v. overgaan. Er is duidelijk sprake van een 'bottom-up' benadering met alle voor-
enn nadelen van dien. De kracht van het instrument van de a.v.v. is tegelijk haar zwakte. 
Wanneerr de betrokken bedrijven geen verzoek indienen, heeft de minister in de huidige 
wettelijkee regelingen geen bevoegdheden om het indienen van een verzoek af te dwingen. 
Err zijn wel methodes om het indienen van een verzoek te bevorderen en ervoor te zorgen dat 
hett overleg dat aan het indienen van het verzoek voorafgaat, geen vrijblijvende aange-
legenheidd is. In de eerste plaats kan overleg tussen de minister en de betrokken doelgroep 
ertoee bijdragen om bepaalde dwarsliggers over de brug te helpen, bijvoorbeeld door te dreigen 
mett (robuuste) overheidsregulering. In de tweede plaats kan het indienen van een verzoek aan 
eenn termijn worden gebonden. Tot nu toe is alleen in de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
financiëlee bepalingen (hoofdstuk 4) voorzien in zo'n drukmiddel. Wanneer het overleg van de 
betrokkenn (representatieve organisaties van) partijen niet tijdig of, naar het oordeel van de 
minister,, tot onvoldoende resultaten leidt, kan de minister (via een KB) een regeling opleggen. 
Dezee bevoegdheid is met een aantal waarborgen omkleed, zoals overleg met de betrokkenen 
enn het binnen acht weken indienen een goedkeuringswet om het KB te bekrachtigen. 
Lichtvaardigg zal derhalve niet van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Het 
belangrijkstee motief voor deze procedure is dat sprake kan zijn van de implementatie van een 
EG-richtlijn,, die tijdig moet zijn geïmplementeerd. 

Stichtingg Economisch Onderzoek, Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten (SEO-
rapportt nr. 664), Amsterdam, 2003, p. 50-51. 
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Opp het terrein van het milieu is eveneens veelvuldig sprake van de implementatie van EG-
richtlijnen.richtlijnen. Ook bij een implementatie via de a.v.v. van een overeenkomst dienen er waar-
borgenn te zijn dat de richtlijn tijdig en volledig wordt geïmplementeerd. Daarom kan ik mij 
goedd voorstellen dat in de wettelijke regeling van de a.v.v. een waarborg wordt ingebouwd 
waarbij,, in het geval de partijen in gebreke blijven, voorzien wordt in de mogelijkheid van het 
versneldd invoeren van een wettelijke maatregel. Hierbij kan gedacht worden aan een met de 
regelingg van de a.v.v. in de financiële bepalingen vergelijkbare procedure. Het is daarbij wel 
dee vraag of de omzetting van de overeenkomst in een KB en via een goedkeuringswet moet 
geschieden,, zoals bij de financiële bepalingen, of, naar analogie van artikel 21.6, zesde lid, 
Wm,, via een ministeriële regeling. 

9.3.55 Voor welke onderwerpen? 

Dee gevallen waarin de a.v.v. van een overeenkomst is toegepast, hebben betrekking op een 
breedd scala aan onderwerpen: leveringsvoorwaarden, productievoorschriften, vangst- of capa-
citeitsbeperkingen,, prijsafspraken, arbeidsvoorwaarden, collectieve garantieregelingen en af-
valbeheersbijj  dragen. Specifiek op het gebied van milieu hebben de huidige overeenkomsten 
betrekkingg op (het verminderen van) het gebruik van bestrijdingsmiddelen (op basis van de 
EG-verordeningg voor groente en fruit: zie hoofdstuk 5.3) en de afvalbeheersbijdragen voor 
eenn aantal productgroepen. 
Dee verzoeken tot a.v.v. zijn eveneens afkomstig van een breed scala van bedrijfstakken. 
Vrijwell  alle bedrijfstakken komen voor, variërend van industriële bedrijfstakken (onderne-
mersovereenkomsten,, CAO's, afvalbeheersbijdragen), bank- en verzekeringswezen (collec-
tievee garantieregelingen), middenstand (ondernemersovereenkomsten) en land- en tuinbouw 
(EG-verordeningg groente- en fruit en visserij, afValbeheersbijdrage). 
Bijj  de onderwerpen waarop de a.v.v. betrekking heeft, kan onderscheid gemaakt worden 
tussenn fysieke en financiële verplichtingen of, zoals in de meeste gevallen, een combinatie van 
beidee soorten verplichtingen. 
Inn de wettelijke regelingen zijn diverse methodes gevolgd om de onderwerpen waarop de 
overeenkomstt al dan niet betrekking kan hebben, in te kaderen. In de meeste gevallen vloeien 
dee onderwerpen waarop de overeenkomst betrekking kan hebben, voort uit de wettelijke 
omschrijving.. Zo wordt in de Ondernemersovereenkomstenwet en de WEM een omschrijving 
gegevenn van ondernemersovereenkomsten respectievelijk een mededingingsregeling. In de 
Wett A W CAO wordt een relatie gelegd met het in de Wet CAO omschreven begrip 'arbeids-
voorwaarden'.. In de Wm is een omschrijving opgenomen van een 'afValbeheersbijdrage'. Uit 
dee toepassing van de laatstgenoemde wetten blijkt dat deze begrippen ruim worden geïnter-
preteerd,, zodat de overeenkomst op een groot aantal onderwerpen betrekking kan hebben en 
inn de praktijk kan evolueren. 
Eenn andere mogelijkheid zou zijn om in de wet of in een AMvB een lijst van onderwerpen op 
tee nemen, waarop de a.v.v. van een overeenkomst betrekking zou kunnen hebben. Alleen in de 
EG-verordeningg groente en fruit is in een bijlage een limitatieve lijst opgenomen van de 
onderwerpen,, die in een overeenkomst kunnen worden opgenomen.19 Het opnemen van de 
onderwerpenn in een limitatieve lijst heeft het voordeel van duidelijkheid naar de betrokken 
bedrijven.. Zij weten van tevoren over welke onderwerpen zij een overeenkomst mogen 
sluiten.. Een nadeel van deze methode is echter dat zij de ontwikkelingen kan doen stagneren. 
Uitt de ervaringen met de a.v.v. van CAO's en van afvalbeheersbijdragen blijkt juist dat de 
begrippenn 'arbeidsvoorwaarden' en 'afValbeheersbijdrage' op flexibele wijze aan de behoefte 
vann de tijd konden worden aangepast. Dit heeft tot gevolg gehad dat de wettelijke regeling 

199 Zie de bijlage wetteksten, onderdeel H). 
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vann de a.v.v. niet telkenmale aangepast behoefde te worden. Een en ander betekent natuurlijk 
niett dat onder het mom van deze begrippen van allerlei aanverwante zaken in de overeen-
komstt mogen worden geregeld. De diverse onderwerpen zullen naar mijn mening in een direct 
verbandd moeten staan met de wettelijke begripsomschrijving. 
Naastt een (positieve) omschrijving van de onderwerpen die in een overeenkomst mogen 
wordenn opgenomen, komt het in één wettelijke regeling - artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO 
-- voor dat is aangegeven welke onderwerpen in een overeenkomst in ieder geval niet voor 
a.v.v.. in aanmerking komen. Op zichzelf biedt deze methode eveneens de nodige duidelijk-
heidd aan de betrokken bedrijven. Het is alleen de vraag of dit op wetsniveau moet geschieden. 
Hett ware mijns inziens aan te bevelen om deze (negatieve) omschrijving van onderwerpen die 
niett voor a.v.v. in aanmerking komen, op te nemen in een Leidraad ten behoeve van het 
besluitt tot a.v.v. Dit is overigens gebeurd in het Toetsingskader A W CAO en in de Leidraad 
A WW bij de afValbeheersbijdragen. 

Iss er een begrenzing aan de onderwerpen die zich lenen voor een overeenkomst die voor a.v.v. 
inn aanmerking komt? Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben de huidige gevallen van a.v.v. 
vann overeenkomsten betrekking op een breed scala aan onderwerpen. De mogelijkheden om 
onderwerpenn via de a.v.v. van overeenkomsten te regelen lijken ook op het terrein van het 
milieuu in principe onbegrensd. De grens wordt veeleer door een aantal politiek-maatschap-
pelijkee en praktische factoren bepaald. 
Inn de eerste plaats kan ten aanzien van bepaalde onderwerpen de (politieke) keuze zijn 
gemaaktt dat deze onderwerpen onder (volledige) controle van de overheid of zelfs in eigen 
beheerr door de overheid worden gereguleerd. Er zijn, zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, 
geenn duidelijke criteria te geven om te bepalen of een bepaald onderwerp (privaatrechtelijk) 
viaa de a.v.v. van een overeenkomst of (publiekrechtelijk) via overheidsregelgeving geregeld 
zouu moeten worden. Er is naar mijn mening sprake van een min of meer toevallige en 
tijdgebondenn keuze, waarbij bepaalde (combinaties van) factoren (volhardende onwil van 
privatee partijen, politiek, implementatie EG-richtlijn) bepalen of en in welke mate private 
partijenn de ruimte krijgen of houden om een en ander zelf te regelen. De voorkeur voor een 
publiekrechtelijkee regeling doet zich bijvoorbeeld voor bij onderwerpen waarbij de openbare 
gezondheidd of veiligheid een belangrijke rol spelen, zoals de aanpak van legionella of 
vuurwerkk of de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Vaak zijn incidenten een aanlei-
dingg om een en ander in het publieke domein te trekken. Deze keuze heeft er ook in het 
milieubeleidd toe geleid dat vele onderwerpen onder controle van of door de overheid werden 
gereguleerd.. Potentieel leent echter een (groot) aantal van zelfs deze onderwerpen zich voor 
(meer)) zelfregulering. Hiertoe zal echter bij zowel de betrokken private partijen als de 
overheidd een omslag in het denken moeten plaatsvinden. 
Inn de tweede plaats is de mate van concreetheid van de onderwerpen van belang. Naarmate 
eenn bepaald onderwerp en de taakstelling daarbij duidelijker tot een bepaalde doelgroep is 
gericht,, is de kans groter dat de doelgroep de aanpak ervan zelf ter hand neemt. Grootschalige 
beleidsproblemen,, zoals het klimaatbeleid, zullen eerst naar doelgroepen geïndividualiseerd 
moetenn worden, voordat zij zich lenen voor zelfregulering en mogelijk een a.v.v. 
Inn de derde plaats worden de onderwerpen, die voor de a.v.v. van overeenkomsten in aanmer-
kingg komen, bepaald door hetgeen praktisch is in relatie met de bestaande instrumenten in het 
milieubeleid.. Qua sturing van activiteiten in het milieubeleid kan hierbij - ik sluit aan bij 
hoofdstukk 1 - globaal onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten binnen inrichtingen, 
activiteitenn buiten inrichtingen en activiteiten met (afval)stoffen, preparaten en andere 
producten.. Het accent van de sturing van activiteiten binnen inrichtingen ligt op overheids-
reguleringg via de vergunning of algemene regels voor inrichtingen. Hoewel ik het uit 
theoretischh oogpunt zeer wel mogelijk acht, de regelgeving voor inrichtingen geheel of ten 
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delee om te zetten in overeenkomsten die voor a.v.v. in aanmerking komen, vraag ik mij ten 
zeerstee af of dit wel zo praktisch is. 
Voorr inrichtingen bestaat al vele jaren een uitgekristalliseerd stelsel van vergunningen en 
algemenee regels, waarmee een ieder vertrouwd is geraakt en dat een goed kader biedt voor 
eenn integrale beoordeling van alle milieuaspecten van inrichtingen op lokaal of regionaal 
niveau.. Vanzelfsprekend is ook dit stelsel van regels voor verbetering vatbaar (zie hoofdstuk 
1),, maar het gaat naar mijn mening te ver om het gehele stelsel te vervangen door een stelsel 
vann overeenkomsten. Het sluit ook niet aan bij ontwikkelingen in andere Europese landen en 
opp Europees niveau. Zou het echter geen uitdaging zijn om bijvoorbeeld het Besluit 
glastuinbouw,200 dat zelfs voortvloeit uit een convenant, weer om te zetten in een overeen-
komstt die vervolgens voor a.v.v. in aanmerking komt? 

Hett valt op dat de onderwerpen die in de overeenkomst aan de orde zijn, veelal geen 
betrekkingg hebben op de gehele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar zich beperken tot 
alleenn een onderdeel of onderdelen hiervan. De a.v.v. van overeenkomsten zou daarom wel 
eenn rol kunnen spelen bij de verbetering van bepaalde productieprocessen binnen inrichtingen. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan het toepassen van bepaalde milieuvriendelijke stoffen of 
productenproducten in de bedrijfsvoering of het uitfaseren van bepaalde milieuonvriendelijke stoffen of 
producten.. Voor activiteiten buiten inrichtingen (inclusief toestellen), zoals bij mobiele puin-
brekers,211 zou het naar mijn mening mogelijk moeten zijn om in plaats van overheidsregel-
gevingg te komen tot de a.v.v. van een overeenkomst. 

Dee verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten op het terrein van het milieu de meeste 
mogelijkhedenn biedt met betrekking tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten. Hierbij 
kunnenn allerlei verschillende onderwerpen in overeenkomsten worden opgenomen, variërend 
vann samenstelling en toepassing van stoffen en producten, daaraan gerelateerde productie-
processenn tot verinnerlijking van milieukosten via indirecte financiering, zoals dat bij de 
afvalbeheersbijdragenn in de praktijk al is toegepast. Ook bij de regelgeving op het terrein van 
stoffenn en producten doet zich de vraag voor of het wel altijd zo praktisch is deze regelgeving 
omm te zetten in de a.v.v. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een (veelal uit een EG richtlijn) 
voortvloeiendd absoluut verbod om een bepaalde stof of product toe te passen, zou mijn 
voorkeurr blijven uitgaan naar overheidsregelgeving. Wanneer daarbij echter allerlei uitzon-
deringenn gemaakt worden die door de overheid moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd, 
gaatt mijn voorkeur toch weer uit naar zelfregulering. Dit zal nader geïllustreerd worden in de 
casuss kleiduivenschieten. 

Watt betreft de aard van de verplichtingen die in de overeenkomst aan de orde moeten komen, 
lopenn de eisen naar mijn mening verregaand parallel met de eisen die gesteld worden aan de 
inhoudd van een convenant. De milieudoelen zullen zo concreet mogelijk geformuleerd moeten 
worden,, de verplichtingen zullen duidelijk en meetbaar richting betrokken partijen moeten 
zijn,, etc. Tenslotte zal een boetebeding in het kader van de handhaving van de overeenkomst 
niett mogen ontbreken. In het algemeen lijk t de a.v.v. van financiële bepalingen gemakkelijker 
uitt te voeren en te handhaven dan bepaalde fysieke verplichtingen. Bij financiële bepalingen 
iss in het algemeen eenvoudig na te gaan of de betrokken partijen aan hun verplichtingen 
hebbenn voldaan. Dit ligt moeilijker bij fysieke verplichtingen, waarbij veelal meet- en 
monitoringprotocollenn noodzakelijk zijn. 

200 Stb. 2002,109. Dit besluit beslaat 70 pagina's tekst en meer dan 200 pagina's toelichting! 
211 Stb. 2004, 25. 
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Verderr is de verwachting dat naarmate het aantal onderwerpen in een overeenkomst toeneemt, 
dee uitvoering en handhaving gepaard zullen gaan met meer problemen. Het is mij overigens 
niett gebleken dat de CAO's, waarin een groot aantal onderwerpen is geregeld, moeilijker 
uitvoerbaarr en handhaafbaar zijn dan de overeenkomsten over bijvoorbeeld de afvalbeheers-
bijdragen,, waarin het in feite maar om één onderwerp gaat. Desondanks lijk t het mij, mede 
vanwegee de in het algemeen korte looptijd van de a.v.v., verstandig om aanvankelijk in de 
overeenkomstt maar een beperkt aantal onderwerpen op te nemen en dit aantal eventueel in de 
loopp der tijd geleidelijk uit te breiden. 

Tenslottee is het de vraag of het schaalniveau (regionaal, nationaal, Europees of mondiaal) 
waaropp de onderwerpen spelen, van invloed is op de mogelijkheid van a.v.v. De gevallen van 
a.v.v.. hebben tot nu toe betrekking gehad op regionaal of nationaal niveau. Alleen op het 
terreinn van het sociaal beleid is sprake van een vorm van a.v.v. op Europees niveau. De 
gerichtheidd op het nationaal niveau hangt mede samen met de in het algemeen nationaal 
gerichtee wetgeving. Ik sluit echter geenszins uit dat het op termijn veel efficiënter is diverse 
onderwerpenn zelfs op Europees of mondiaal niveau via de a.v.v. te regelen. Een voorbeeld 
hiervann zou de financiering van de sloop van zeeschepen kunnen zijn.22 Een a.v.v. op 
Europeess of mondiaal niveau zal specifieke eisen stellen aan de totstandkoming, uitvoering en 
handhavingg van de overeenkomst door de betrokken partijen. 

Naa in deze paragraaf een beoordeling te hebben gegeven van de diverse aspecten van de a.v.v. 
vann overeenkomsten zal ik aan de hand van de onderstaande casussen over de bodemsane-
ring,, verpakkingen en kleiduivenschieten nagaan of de a.v.v. van een overeenkomst een 
alternatieff  zou kunnen zijn voor de tot nu toe gevolgde aanpak van het probleem. 

9.44 Casussen 

Dee drie casussen hebben gemeen dat in alle drie gevallen sprake is of sprake is geweest van 
eenn vorm van zelfregulering. In de eerste twee casussen is sprake van zelfregulering als onder-
deell  van overheidsregulering (zie paragraaf 9.2). In het geval van de bodemsanering op 
bedrijfsterreinenn is sprake van het aanvullend op elkaar werken van overheidsregulering en 
zelfregulering.. In het geval van verpakkingen was eerst alleen sprake van zelfregulering in de 
vormm van een convenant. Dit convenant is later in een overheidsregulering opgenomen. In het 
gevall  van het kleiduivenschieten is lange tijd gediscussieerd over een convenant, maar is 
thanss een overheidsregulering in voorbereiding. 
Perr casus zal eerst een korte uiteenzetting van de probleemstelling worden gegeven en 
vervolgenss zal de huidige aanpak worden beschreven. Op basis hiervan zal aandacht worden 
besteedd aan een aantal voor de a.v.v. relevante factoren. Tenslotte zal een poging worden 
gedaann om aan te geven welke de toegevoegde waarde van de a.v.v. van overeenkomsten in 
dezee gevallen had kunnen zijn. De paragraaf wordt afgesloten met een aantal korte conclusies. 

222 Zie de beantwoording van de kamervragen van Van Velzen (SP) Aanhangsel Handelingen II2002/03, nr. 
1661. . 
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9.4.11 Casus Bodemsanering op bedrijfsterreinen13 

Probleemstelling Probleemstelling 

Inn het kader van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie is er al in de tachtiger jaren 
voorr gekozen om de sanering van in gebruik zijnde risicovolle bedrijfsterreinen via een 
vrijwillig ee aanpak te realiseren. Deze accentverschuiving ten opzichte van door de overheid 
uitgevoerdd onderzoek en sanering heeft een aantal redenen, zoals de inmiddels gebleken grote 
omvangg van de bodemsaneringsoperatie, meer aandacht voor mogelijkheden van externe 
financieringg en een bereidheid van bedrijven om te komen tot vrijwillig e bodemsanering. Dit 
voornemenn is uitgewerkt in een breed samengestelde Commissie Bodemsanering in gebruik 
zijndee bedrijfsterreinen (Commissie BSB of, naar de voorzitter, Commissie Oele). Deze 
commissiee bracht na een interim-rapport25 in juni 1991 haar eindrapport uit. De commissie 
deedd een uitgewerkt voorstel om te komen tot het door de bedrijven zelf uitvoeren van 
onderzoekk en sanering. Het voorstel heeft betrekking op de taakstelling, de normstelling, de 
organisatiee en de financiering. 

Doelstelling Doelstelling 

Inn de eerste periode (1992-1996) zou volgens de Commissie BSB bij 30.000 geselecteerde 
bedrijvenn inventariserend onderzoek (INVO) verricht moeten worden en op milieu-urgente 
locatiess direct aansluitend een nader onderzoek (NO) en waar nodig een saneringsonderzoek 
(SO)) en sanering. Bij de overige bedrijven zou gefaseerd onderzoek en sanering kunnen 
plaatsvinden.. In het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie BSB kon met 
dezee taakstelling worden ingestemd, met dien verstande dat de aanpak zou moeten leiden tot 
eenn beheersbare situatie binnen één generatie. Hiervoor kan aan de bedrijven een 
uitsteltermijnn worden gegeven voor het doen van onderzoek of sanering. In een aanvullend 
kabinetsstandpunt277 zijn de realisatietermijnen voor de minst urgente gevallen verruimd tot 
uiterlijkk 2035, maar moesten het NO en de tijdelijke beveiligingsmaatregelen voor de urgente 
gevallenn in 2004 zijn afgerond. In 1994 zijn in de circulaire tijdstipbepaling de uitstel-
termijnenn van de BSB-operatie afgestemd op de termijnen en tijdstipbepaling van de 
benodigdee sanering en beveiligingsmaatregelen. Het jaar 2015 is hierbij als uiterste termijn 
genoemdd voor de minst urgente categorie. 

Voorr de uitvoering van de BSB-operatie zijn door de minister per provincie BSB-stichtingen 
aangewezen,, die belast zijn met een systematische ondersteuning van de vrijwillig e 
bodemsaneringg door het bedrijfsleven. Op landelijk niveau functioneert een breed 
samengesteldee Stuurgroep BSB onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De stuur-
groepp heeft geen formele bevoegdheden ten opzichte van de BSB-stichtingen. De stuurgroep 
fungeertt als overlegplatform voor alle bij de BSB betrokken partijen en brengt jaarlijks een 
verslagg uit aan de minister over de voortgang van de BSB. De kosten van de stichtingen en de 
stuurgroepp worden gedeeld tussen overheid en bedrijfsleven. De werkzaamheden van de BSB-
stichtingenn zijn beperkt tot de diverse onderzoeksfasen van de bodemsanering en de 

233 Met dank aan A. van Herwijnen en J. van Wijngaarden voor de gegeven informatie. 
244 Zie o.a. Kamerstukken II1985/86,19 200, hfst. XI, nr. 77 en Von Meijenfeldt 1994, p. 50-52. 
255 Kamerstukken II1989/90,21 300, XI, nr. 33. Dit interim-rapport is meegenomen bij het kabinetsstandpunt 
Tienn jaren-scenario bodemsanering (Kamerstukken II1989/90, 21 557, nr. I). 
266 Kamerstukken II1991/92, 21 557, nr. 17. 
277 Kamerstukken II 1991-1992,21 557, nr. 19, p. 6. 
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prioriteitsstellingg daarbij. De feitelijke sanering van de bodem valt binnen het kader van de 
saneringsregelingg van de Wet bodembescherming. 

Aanpak Aanpak 

Alss belangrijkste argumenten voor een vrijwillig e aanpak worden genoemd28 

voorr de bedrijven: 
-- Mogelijkheden tot een integrale inpassing in de bedrijfsvoering; 
-- Mogelijkheden tot kostenbesparing wanneer de aanpak in samenwerkingsverbanden 

wordtt gedaan; 
enn voor de overheid: 

-- Uitvoering van de bodemsaneringsoperatie in een kortere tijd; 
-- Forse reductie van de overheidsinspanning, waardoor andere urgente gevallen kunnen 

wordenn aangepakt. 
Vann het begin af aan was duidelijk dat het meedoen aan de BSB-operatie geen vrijblijvende 
aangelegenheidd mocht zijn. Ter voorkoming van verstoring van de concurrentieverhoudingen 
zoudenn de betrokken bedrijven moeten kiezen tussen ofwel meedoen aan de BSB-actie ofwel 
individueell  verplicht moeten worden tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Er was 
derhalvee behoefte aan flankerende wetgeving als stok achter de deur. Deze wetgeving heeft 
gestaltee gekregen in het op basis van artikel 72 van de Wet bodembescherming (Wbb) 
opgesteldee Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (Besluit Verbond).29 Op grond 
vann dit besluit zijn alle daarbij aangewezen bedrijven op aanwijzing van het bevoegd gezag 
(inn veel gevallen GS van de provincie30) verplicht op een daarbij aangegeven wijze bodem-
onderzoekk te verrichten en de resultaten daarvan binnen zes maanden na de aanwijzing te 
overleggenn aan het bevoegd gezag. De bedrijven die meedoen met een BSB-actie, zijn van 
dezee verplichting vrijgesteld. Om deze bedrijven de kans te geven mee te doen is het bevoegd 
gezagg op grond van artikel 4, derde lid, Besluit Verbond bij het doen van een aanschrijving 
zelfss gebonden aan een wachttermijn van eenjaar. 
Dee reikwijdte van het besluit - en derhalve ook van de (vrijwillige ) BSB-actie - wordt 
bepaaldd door de aanwijzing van bedrijven. In artikel 4, eerste lid, van het besluit zijn als 
zodanigg aangewezen bedrijven die voor 31 december 1989 zijn opgericht en op die datum als 
hoofd-- of nevenactiviteit behoren bij de in de bijlage genoemde bedrijfsgroepen. In de 
evaluatiee van het besluit ' kwam naar voren dat door deze formulering - vermoedelijk onbe-
doeldd - bedrijven die zich nadien op een dergelijke locatie vestigden, buiten de verplichting 
tott het doen van bodemonderzoek vielen. Dit was een belangrijke reden om het besluit aan te 
passen,, zodat het besluit ook op deze bedrijven betrekking zou hebben.32 Door deze beperking 
vond,, aldus de toelichting bij dit besluit, een behoorlijke afkalving plaats van de 
oorspronkelijkk geselecteerde potentieel verdachte terreinen.33 

Dee BSB-stichtingen gaan aldus te werk. Zij gaan eerst na welke van de in de bijlage 
genoemdee bedrijven relevant zijn voor de BSB-operatie. Wanneer zij niet relevant blijken, 
ontvangenn zij een zogenaamde exit-code. Vervolgens worden de geselecteerde bedrijven 

288 Kamerstukken U 1991/92, 21 557, nr. 17, p. 6. 
299 Stb. 1993, 602; gewijzigd: Stb. 2000,516 en Stb. 2002, 645. 
300 Met de wijziging van het besluit (Stb. 2002,645) werd, overeenkomstig het Besluit bevoegd gezag gemeenten 
Wett bodembescherming, het college van B&W van een groot aantal gemeenten als bevoegd gezag aangewezen. 
311 Resultaten project Evaluatie AMvB Verbond; onderzoek uitgevoerd door Bodembeheer bv, Schalkwijk, 1999. 
322 Stb. 2000, 516; deze wijziging van het besluit is begin 2001 in werking getreden. 
333 In het Jaarrapport BSB-operatie 2000, p. 5, wordt dit aantal geschat op 65.000 (van de ruim 200.000) 
potentieell  in aanmerking komende bedrijven. 
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formeell  aangeschreven om individueel of in clusterverband34 een deelnemersovereenkomst te 
sluitenn en een INVO uit te voeren.35 Over de periode van 1992-2000 is sprake van ca. 4500 
(ca.. 4%) expliciet weigerende bedrijven, waarvan overigens de meeste na een eerste contact 
mett het bevoegd gezag zich alsnog melden bij de BSB-stichting. Slechts in 10 % van de 
gevallenn is sprake van een aanschrijving door het bevoegde gezag. Op basis van de resultaten 
vann het INVO wordt door de BSB-stichting een urgentiescore bepaald voor het verrichten van 
eenn NO en eventueel van een SO. De urgentiescore biedt de bedrijven de mogelijkheid om het 
onderzoekk (en sanering) binnen het door de stichting aangegeven tijdpad te faseren of uit te 
stellen.. Het blijkt overigens dat slechts een beperkt percentage voor NO en SO in aanmerking 
komt.. Bij het uitvoeren van SO en met name de sanering deed zich in versterkte mate de 
behoeftee voor aan flankerend beleid in de vorm van medefinanciering door de overheid. Om 
hierinn te voorzien is in juni 2001 een convenant36 gesloten, waarin hieromtrent afspraken zijn 
gemaakt. . 

OpOp basis van deze globale beschrijving van de aanpak van bodemsanering op bedrijfsterreinen 
valtt in het licht van de regeling van de a.v.v. een aantal zaken op. 

-- Wettelijke ondersteuning Er is via het Besluit Verbond sprake van een sterke mate van 
inkaderenn van de vrijwilligheid van de bedrijven om al dan niet met een BSB-actie 
meee te doen. Door het geheel ophangen van de reikwijdte van de BSB-actie aan het 
besluitt viel aanvankelijk een groot aantal bedrijven die potentieel in aanmerking 
kwamenn voor het doen van onderzoek, buiten de boot. 

-- Doelstelling De taakstelling van de BSB-actie was vanaf het begin duidelijk 
geformuleerd.. In het kader van de Beleidsvernieuwing bodemsanering is deze 
termijnn aanvankelijk verlengd tot 2035 en nadien, via de medefinancieringsregeling, 
teruggebrachtt tot 2015. Ik kan niet beoordelen welke effecten dit uitstel heeft op de 
bereidheidd van de bedrijven om mee te doen aan de BSB-actie. 

-- Uitvoeringsorganisatie De BSB-stichtingen bekleden een belangrijke intermediaire 
functiee tussen bedrijven en overheid. Aanvankelijk was in iedere provincie een 
dergelijkee stichting opgericht. Onlangs38 is een aantal van hen samengevoegd waar-
doorr een betere bundeling van deskundigheid en een efficiëntere werkwijze mogelijk 
is.. Uit de evaluatie van het besluit blijkt dat de werkwijze van de diverse stichtingen 
nogall  verschillend is, variërend van basistaken en geen bedrijfsbezoeken tot een actie-
vee begeleiding bij het onderzoek en de sanering. Voor het welslagen van de BSB lijk t 
mijj  een actieve begeleiding door de BSB-stichtingen wenselijk. 

-- Doelgroep Uit de bijlage bij het besluit blijkt dat het besluit zich richt tot meer dan 300 
categorieënn van bedrijven. De situatie van deze bedrijven zal vermoedelijk zowel qua 
bedrijfsvoeringg als qua milieuhygiënische situatie geheel verschillend van elkaar zijn. 
Inn de praktijk vindt de aanpak van het bodemonderzoek, etc. op individuele basis 
plaats.. Een gezamenlijke aanpak (clusterverband) vindt alleen plaats bij bedrijven op 

344 In clusterverband betekent hier: een bedrijf tezamen met de in de omgeving van dat bedrijf gelegen bedrijven, , 
bijvoorbeeldd op een bedrijventerrein. Uit de evaluatie van het besluit blijkt dat deze aanpak zowel voor de 
bedrijvenn als voor de overheid zeer effectief wordt beoordeeld. 
355 Uit het Jaarrapport BSB-operatie 2000 blijkt dat tot 2001 ca. 113.000 bedrijven zijn aangeschreven en ca. 
29.0000 bedrijven meedoet. Tot 2001 zijn ca. 22.000 INVO's geregistreerd en ca. 2700 NO's. 
366 Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen. Zie hierover: Van der Wilt 2002 en 
Willemstein/Vann Herwijnen 2002. 
377 Kamerstukken H 1997/98, 25 411, nr. 1 en 2001/02,28 199, nr. 1. 
388 Zie de wijziging van de Uitvoeringsregeling Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen van 24 
februarii  2002 (Stcrt 2002, 45): samenvoeging N. Holland, Z. Holland en Utrecht tot BSB-stichting West en van 
33 september 2002 (Stcrt. 2002,176): samenvoeging Zeeland, N. Brabant en Limburg tot BSB-stichting Zuid. 
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eenn bedrijfsterrein. Bedrijven binnen een categorie van bedrijven, bijvoorbeeld che-
mischee wasserijen, werken, voor zover ik weet, niet landelijk of regionaal samen bij de 
aanpakk in het kader van de BSB. Wel vindt er overleg tussen de rijksoverheid en de 
chemischee wasserijen plaats over de aanpak van de sanering. 

-- Relatie bedrijven - BSB - overheid Er is sprake van vele interacties tussen bedrijven, 
BSBB en de overheid. Dit kan onduidelijkheden veroorzaken in de verdeling van taken 
enn verantwoordelijkheden bij de uitvoering en handhaving tussen BSB en de overheid. 
Inn veel gevallen wordt het handelen van de BSB-stichting bepaald door het flankerend 
beleidd van de overheid en wordt het handelen van de overheid bepaald door de BSB-
stichting.. Hierdoor kan een soort 'jo-jo-effect' optreden, dat kan resulteren in een 
afwachtendee houding van de bedrijven. 

Zouu de a.v.v. van een overeenkomst op dit terrein een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Voorr de a.v.v. is het allereerst noodzakelijk dat een (belangrijke) meerderheid van de 
bedrijvenn onderling een overeenkomst sluit en een verzoek tot a.v.v. indient. Vanwege de 
heterogeniteitt van de doelgroep (meer dan 300 categorieën van bedrijven) is het vrijwel 
uitgeslotenn dat deze doelgroep met één overkoepelende overeenkomst over de bodemsanering 
hadd kunnen komen. De milieuhygiënische uitgangssituatie van de diverse categorieën van 
bedrijvenn is te verschillend. Binnen één categorie van bedrijven had ik het echter niet 
uitgeslotenn geacht dat de bedrijven zouden kiezen voor een gezamenlijke aanpak. Deze 
aanpakk zou in ieder geval betrekking kunnen hebben op het bodemonderzoek. Het zou dan 
moetenn gaan om bedrijven, die alle een vrijwel gelijksoortige bodemverontreiniging hebben 
veroorzaakt,, zoals chemische wasserijen. Een gezamenlijke landelijke aanpak kan een effec-
tieveree aanpak bewerkstelligen en sterk kostenbesparend werken. Een dergelijke aanpak zou 
gecombineerdd kunnen worden met bijvoorbeeld het treffen van bepaalde bodem-bescher-
mendee maatregelen. Ook hierbij zou zich overigens het probleem voordoen van andersoortige 
bedrijvenn die thans gevestigd zijn op locaties waar voorheen bijvoorbeeld een chemische 
wasserijj  gevestigd was. 
Hett voordeel van de a.v.v. in deze situatie is dat een ieder op hetzelfde moment gebonden is 
aann de verplichtingen. De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijven en de overheid 
zijnn duidelijker gesplitst dan in het besluit. De bedrijven zullen onderling of met de BSB-
stichtingg afspraken moeten maken over de uitvoering en handhaving. Op deze wijze wordt 
ookk het gesignaleerde probleem van het 'jo-jo-effect' opgelost. Het is immers niet meer 
mogelijkk naar de overheid te wijzen als instantie die belast is met de handhaving. Over de 
resultatenn zullen de BSB-stichtingen verantwoording moeten afleggen naar de overheid. 
Tevenss zullen zij de gehele organisatie zelf moeten financieren. 
Hett is zeer de vraag of in het geval van de bodemsanering van bedrijfsterreinen de bereidheid 
bestaatt om vrijwilli g tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het alternatief - het verrichten 
vann onderzoek en sanering in opdracht van de overheid - wordt vermoedelijk als onvoldoende 
afschrikwekkendd beschouwd. De in het geding zijnde financiële belangen die waarschijnlijk 
eenn rol spelen bij het zo lang mogelijk uitstellen van het onderzoek en de sanering van de 
bodem,, zijn zodanig dat het vrijwel uitgesloten moet worden geacht dat een (belangrijke) 
meerderheidd van de bedrijven tot een overeenkomst zal kunnen komen. Deze financiële 
belangenn worden vermoedelijk onvoldoende gecompenseerd door andere belangen, zoals een 
goedee naam van de bedrijfstak. Wellicht zou de (dreiging met de) inzet van een robuuster 
instrumentt wel eerder tot een gezamenlijke aanpak hebben geleid. Hierbij denk ik aan een 
vervreemdingsverbodd of een generieke onderzoeksplicht. 
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9.4.22 Casus verpakkingen39 

Probleemstelling Probleemstelling 

Dee problematiek en de aanpak van verpakkingen in Nederland vertonen in aanvang veel 
overeenkomstenn met die van een aantal andere afvalstromen, waarop in hoofdstuk 6 is 
ingegaan.. In de uit 1988 stammende Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen zijn 
concretee doelstellingen ten aanzien van preventie en hergebruik van verpakkingsafval opge-
nomen.. De hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingen diende in het jaar 2000 
(opp gewichtsbasis) 10 % lager te zijn dan in het referentiejaar 1986. Van het resterende afval 
dientt 60 % te worden hergebruikt. De hoeveelheid te storten afval moest in 2000 tot nul zijn 
gereduceerd.. Nadien is in het Convenant verpakkingen II de doelstelling opgenomen van 65 
%% materiaalhergebruik en dat in het jaar 2001 de totale hoeveelheid te verbranden en te 
stortenn verpakkingsafval maximaal 940 kiloton mocht bedragen. In het Convenant verpak-
kingenn III is deze doelstelling aangescherpt tot 73 % nuttige toepassing en 850 kiloton. 

Aanpak Aanpak 

InIn tegenstelling tot de aanpak bij de andere afvalstromen is er niet voor gekozen deze 
doelstellingenn eerst uit te werken in een implementatieplan en vervolgens te bezien op welke 
wijzee dit implementatieplan zou worden uitgevoerd, maar is direct begonnen met het opstellen 
vann een convenant. Het eerste convenant verpakkingen is op 6 juni 1991 afgesloten tussen de 
Ministerr van VROM (mede namens de Ministers van LNV en van EZ) en de Stichting 
Verpakkingg en Milieu (SVM). De SVM vertegenwoordigde hierbij de samenwerkende 
brancheorganisatiess en individuele bedrijven die betrokken zijn bij of een aandeel hebben in 
hethet in Nederland op de markt brengen van verpakkingen (verpakkingsketen) en die blijkens 
eenn verklaring aan het convenant zijn gebonden. De meeste individuele bedrijven (ca. 
350.000)) zijn derhalve indirect betrokken bij de uitvoering van het convenant en, afhankelijk 
vann de vertegenwoordigingsafspraken binnen de brancheorganisatie, gebonden aan het conve-
nant.. In het convenant werden de genoemde doelstellingen verder uitgewerkt en werden maat-
regelenn (in de vorm van resultaats- en inspanningsverplichtingen) afgesproken om de doelstel-
lingenn te realiseren. 
Tevenss werd in het convenant een breed samengestelde Commissie Verpakkingen ingesteld, 
thanss bestaande uit drie leden aangewezen door de Staatssecretaris van VROM, drie leden 
doorr het bedrijfsleven en onder leiding van door partijen aangewezen (onafhankelijke) 
voorzitter.411 De Commissie Verpakkingen is belast met de toetsing van de naleving van het 
convenant.. In dat kader brengt zij jaarlijks verslag uit en kan zij advies geven aan de partijen 
overr de uitvoering van het convenant. De kosten van de commissie worden gedeeld tussen 
overheidd en bedrijfsleven. 

Eindd 1994 werd op Europees niveau de Richtlijn verpakking en verpakkingsafval vastge-
steld.422 Bij de implementatie van deze richtlijn deed zich een tweetal problemen voor: 

399 Met dank aan C. Clement voor de gegeven informatie. Deze informatie is terug te vinden in zijn bijdrage in het 
Handboekk Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke afvalstoffen (losbladig), Staatsuitgeverij, Den Haag. 
400 Kamerstukken II1988/89,20 887, nr. 2. 
411 In het Convenant verpakkingen I was bepaald dat de milieu- en consumentenorganisaties de vergaderingen als 
waarnemerr konden bijwonen. In de latere convenanten is deze mogelijkheid geschrapt. 
422 Richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 
(PbEGG L 365) betreffende verpakking en verpakkingsafval. 
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-- Het convenant bindt alleen de bij het convenant aangesloten bedrijven en heeft 
derhalvee geen betrekking op bedrijven die niet direct of indirect (via vertegenwoor-
diging)) bij het convenant waren aangesloten; 

-- Op basis van het convenant waren inmiddels verdergaande doelstellingen gerealiseerd 
dann waren voorgeschreven in de EG-richtlijn. 

Hett feit dat het niet mogelijk was het convenant mede betrekking te laten hebben op de niet-
aangeslotenn bedrijven, was een van de redenen om de implementatie van de richtlijn te laten 
geschiedenn via een wettelijke regeling. In overleg met de verpakkingsketen werd besloten de 
EG-richtlijnn 'één op één' in een ministeriele regeling te vertalen43 en de (verdergaande) doel-
stellingenn van het convenant op vrijwillig e basis op te nemen in een nieuw convenant. Deze 
afsprakenn hebben als volgt gestalte gekregen. De Regeling verpakking en verpakkingsafval44 

bevatt verplichtingen die gericht zijn tot iedere individuele producent of importeur van verpak-
kingen.. Naast de regeling heeft de concretisering van de verdergaande doelstellingen geleid 
tott een verregaand uitgewerkt Convenant verpakkingen II, dat inmiddels alweer vervangen is 
doorr een nog verder uitgewerkt Convenant verpakkingen III. 45 

Mett de ministeriële regeling wordt bewerkstelligd dat een ieder die in Nederland verpak-
kingenn op de markt brengt, gebonden is aan de richtlijn. In de regeling wordt, naar mijn weten 
voorr het eerst, een bepaling over een convenant opgenomen. In artikel 2 van de regeling is 
bepaaldd dat de producent of importeur die is aangesloten bij een convenant is vrijgesteld van 
dee belangrijkste individuele verplichtingen. In artikel 2, derde lid, is expliciet bepaald dat de 
producentt of importeur die niet meer is aangesloten bij een convenant, aan de individuele ver-
plichtingenn moet voldoen. Het is derhalve volstrekt duidelijk dat een producent of importeur 
ofwell  aangesloten moet zijn bij een convenant ofwel aan de verplichtingen van de regeling 
moett voldoen. 
Dee deelname aan een convenant heeft voordelen voor zowel de betreffende bedrijven als de 
overheid.. Voor de bedrijven zijn de voordelen dat een producent of importeur niet individueel 
aann de in artikel 3 -9 opgenomen verplichtingen behoeft te voldoen en dat het collectief van 
bedrijvenn later (30 juni 2001) aan de in de regeling opgenomen aan de EG-richtlijn ontleende 
percentagess kan voldoen. Voor de overheid zijn de voordelen dat de in het convenant verpak-
kingenn I opgenomen verdergaande doelstellingen behouden kunnen blijven en dat geen goed-
keuringg noodzakelijk is van (vermoedelijk vele duizenden) individuele mededelingen (op 
grondd van artikel 6-7 van de regeling). Daardoor wordt een aanzienlijke beperking van be-
stuurslastenn gerealiseerd. 
Inn de EG-richtlijn verpakkingen is weliswaar in de definities het begrip convenant 
opgenomen,, maar dit is verder niet uitgewerkt in de richtlijn. In latere EG-richtlijnen (auto-
wrakkenn en wit- en bruingoed) is in de richtlijn wel de mogelijkheid aangegeven om bepaalde 
onderdelenn van de richtlijn via een convenant te implementeren.46 

Hett zal duidelijk zijn dat de constructie van een in een wettelijke regeling 'ingekapseld' 
convenant,, waarbij een algehele vrijstelling wordt verleend van de in de regeling opgenomen 
verplichtingen,, door de Europese Commissie met enig wantrouwen wordt bejegend. De 
Commissiee vroeg zich af of op deze wijze wel (juridisch) gegarandeerd werd dat de 

433 De regeling is gebaseerd op artikel 21.6 Wm, dat (imperatief) bepaalt dat hetgeen ingevolge deze wet bij 
algemenee maatregel van bestuur kan worden geregeld (i.e. thans artikel 10.17), bij ministeriële regeling 
geschiedtt indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van o.a. een EG-richtlijn. Over de reikwijdte van de 
gecursiveerdee woorden is discussie mogelijk. Vgl. ook titel 1.2 Awb. 
444 Stcrt. 1997,125. 
455 Stcrt. 2002,241. Het convenant bestaat uit een overkoepelend integratieconvenant, een deelconvenant 
producentenn en importeurs, een deelconvenant zwerfafval en 5 materiaal convenanten (papier, glas, metaal, 
kunststoff  en hout). 
466 Aan de mogelijkheid om een EG-richtlijn te implementeren via een convenant is in hoofdstuk 8.6 aandacht 
besteed. . 
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doelstellingenn van de richtlijn gerealiseerd zouden worden. Dit leidt uiteindelijk tot een 
wijzigingg van de regeling, waarbij de artikelen 2a en 2b in de regeling worden opgenomen. 
Materieell  heeft deze wijziging weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de reeds in het 
convenantt gemaakte afspraken. 
Dee regelgeving in de ministeriële regeling en in het convenant is voorts ondersteund door 
overheidsregelgevingg en een financiële regeling die het scheiden en gescheiden houden van 
onderr andere de verpakkingsmaterialen glas en papier/karton stimuleren. 

Uitt de jaarverslagen van de Commissie verpakkingen49 blijkt dat goede voortgang is geboekt 
bijj  de realisatie van de doelstellingen van het convenant. De doelstelling ten aanzien van het 
stortenn en verbranden van verpakkingsafval is in 2001 ruimschoots gehaald. Datzelfde geldt 
voorr de preventiedoelstelling. Alleen de doelstelling ten aanzien van het materiaalhergebruik 
iss niet helemaal gerealiseerd. De Commissie constateert voorts dat veel bedrijven zijn 
overgegaann naar een systematische aanpak om preventie en hergebruik van verpakkingen te 
bevorderen.. In feite is alleen de meermaligheid van bepaalde verpakkingen en het zwerfafval 
nogg een (groot) probleem. Om dit probleem op te lossen is een ontwerpbesluit opgesteld en in 
proceduree gebracht,50 inhoudende onder andere een statiegeldregeling. Het is de bedoeling dat 
hethet besluit op 1 januari 2006 in werking treedt, tenzij voor 1 januari 2005 is aangetoond dat de 
hoeveelheidd blikjes en flesjes in het zwerfafval met tenminste 2/3 is afgenomen. De 
verpakkingsketenn heeft gedreigd om bij invoering van het besluit het convenant op te zeggen. 

Inn het licht van de regeling van de a.v.v. valt bij de aanpak van verpakkingen het volgende op. 
-- Doelgroep Het gaat bij verpakkingen, evenals bij de BSB, om een zeer diffuse 

doelgroepp van bedrijven (ca. 350.000) die zich bezighouden met het op de markt 
brengenn van verpakkingen. Het aantal bedrijven (ca. 2000) dat het grootste deel van de 
verpakkingenn op de markt brengt, is echter relatief beperkt. Vanaf het begin af aan 
bestondd er in ieder geval bij de marktleiders een positieve grondhouding ten aanzien 
vann de noodzaak om de verpakkingenproblematiek gezamenlijk aan te pakken. De 
voordelenn van samenwerking tussen de bedrijven en met de overheid lopen min of 
meerr parallel met de BSB-casus. 

-- Doelstellingen De doelstellingen ten aanzien van verpakkingen waren van overheids-
wegee helder geformuleerd. Na de totstandkoming van de EG-richtlijn werd in de 
relatiee tussen regeling en convenant een oplossing gevonden om de (reeds 
gerealiseerde)) verdergaande doelstellingen te behouden. Het valt op dat de doelstel-
lingenn op macroniveau zijn geformuleerd en niet zijn vertaald naar taakstellingen 
richtingrichting individuele bedrijven. Dit betekent dat niet de individuele bedrijven, maar 
alleenn de brancheorganisaties van de bedrijven (SVM-PACT) op de realisatie van de 
doelstellingenn kunnen worden afgerekend. Uit de rapportages van de Commissie 
Verpakkingenn blijkt dat dit niet tot problemen aanleiding geeft. Dit kan worden 

477 Stort. 1999, 116. De wijzigingen hebben betrekking op het door producenten en importeurs jaarlijks opstellen 
vann een verslag, waarin o.a. moet worden aangegeven dat tenminste de in de richtlijn opgenomen doelstellingen 
wordenn gerealiseerd. Indien dat naar de mening van de minister onvoldoende is aangetoond, kan (sic!) de 
ministerr besluiten dat de vrijstelling vervalt. 
488 Het betreft de thans nog op grond van de provinciale milieuverordening geldende verplichting richting 
gemeentenn om in ieder geval deze materialen gescheiden in te zamelen en de in de 8.40-AMvB's, de in 
vergunningenn opgenomen verplichting richting bedrijven om deze materialen gescheiden te houden en 
gescheidenn af te geven en de subsidieregeling aanpak nnüeudnikvermindering. Zie uitgebreid het hoofdstuk 
Afvalscheidingg van het LAP 2002-2012. 
499 Laatstelijk: Jaarverslag 2001 Commissie Verpakkingen, Utrecht, 2002. 
500 Het ontwerpbesluit is op 17 december 2001 voorgepubliceerd (Stcrt. 244) en genotificeerd bij de Europese 
Commissie.. In december 2003 heeft de Raad van State een advies over het ontwerpbesluit uitgebracht. 
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verklaardd door het feit dat de macrodoelstellingen tot nu toe (gemakkelijk) 
gerealiseerdd kunnen worden. Wanneer dit echter niet meer het geval is, zou dit anders 
kunnenn zijn. 

-- Wettelijke ondersteuning De wettelijke ondersteuning van het convenant bestond aan-
vankelijkk alleen uit de scheidingsverplichtingen van verpakkingen richting gemeenten 
enn bedrijven. Na de totstandkoming van de EG-richtlijn werd men onder andere 
geconfronteerdd met het probleem dat een convenant geen generieke werking heeft. Dit 
heeftt geresulteerd in een wettelijke regeling met de mogelijkheid van een convenant 
daarinn opgenomen. In feite is het convenant daarmee onderdeel van de wettelijke 
(overheids)regelgevingg geworden. 

-- Uitvoering en handhaving De door de verpakkingsketen opgerichte uitvoerings-
organisatiee (SVM.PACT) speelt een belangrijke rol bij de tenuitvoerlegging van de 
diversee in het convenant vastgelegde afspraken en de voortgangscontrole daarbij. Ten 
aanzienn van de handhaving van het convenant en de regeling wordt geconstateerd dat 
tochh nog talrijke kleine en ook grote ondernemingen zich aan de verplichtingen 
onttrekken.511 Het zou logisch zijn dat de rijksoverheid (VROM-inspectie) belast zou 
zijnn met de handhaving van de regeling en SVM-PACT met de handhaving van het 
convenant.. SVM.PACT gaat er echter van uit dat de handhaving van zowel de 
regelingg als het convenant een verantwoordelijkheid van de overheid is en zij 
uitsluitendd een signalerende functie heeft. In dit geval bestaat, evenals bij de BSB-
casus,, de mogelijkheid van een 'jo-jo-effect'. Het leidt ertoe dat de handhaving door 
dee overheid zich toespitst op het al dan niet aangesloten zijn bij het convenant en niet 
opp het voldoen aan de verplichtingen uit het convenant.52 Zolang de verpakkhigsketen 
zichh op macroniveau houdt aan de afspraken van het convenant, zal dit vermoedelijk 
niett tot problemen aanleiding geven. 

-- Commissie Verpakkingen Deze commissie speelt een belangrijke rol bij de monitoring 
vann de voortgang van de uitvoering van het convenant. De monitoring van het conve-
nantt geschiedt door de overheid en de verpakkingsketen gezamenlijk. De commissie 
beoordeeltt echter de verslagen van de diverse partijen en stelt op basis hiervan een 
jaarverslagg samen. 

Zouu de a.v.v. van het convenant verpakkingen een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode 
vóórr de EG-richtlijn verpakkingen en de periode daarna. Ten aanzien van de periode voor de 
EG-richtlijnn heb ik de indruk dat de mogelijkheid van a.v.v. eerder zou hebben geleid tot een 
overeenkomst.. Een groot aantal belangrijke bedrijven uit de verpakkingsketen onderschreef 
hethet belang van een gezamenlijke aanpak van de verpakkingenproblematiek. De uitgangs-
positiee van de diverse bedrijven is min of meer hetzelfde, zij het dat er natuurlijk discussie is 
tussenn de verschillende schakels in de keten wie verantwoordelijk is voor de organisatie en 
financieringg van de aanpak. Desondanks meen ik dat het komen tot een verzoek tot a.v.v. dat 
wordtt ondersteund door een belangrijke meerderheid van de betrokken bedrijven, waarschijn-
lij kk niet tot problemen aanleiding had gegeven. Er is veel tijd gaan zitten in het overtuigen van 
eenn ieder in de bedrijfstak en het zo veel mogelijk streven naar consensus. De mogelijkheid 
vann a.v.v. had vermoedelijk een aantal twijfelaars eerder over de drempel geholpen. 

511 Zo blijkt uit het verslag 2002 van de Commissie Verpakkingen. 
522 Uit het verslag 2002 van de minister ten behoeve van de Commissie Verpakkingen blijkt dat de samenwerking 
tussenn de VROM-inspectie en SVM.PACT 'in goede harmonie' verloopt SVM.PACT verschaft aan de VROM-
inspectiee de namen en adressen van de door haar geroyeerde bedrijven. Het blijkt dat een gerichte 
handhavingsactiee (in 2002 in totaal bij 148 bedrijven) leidt tot een (hernieuwde) aansluiting bij het convenant. 
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Tenn aanzien van de periode na de EG-richtlijn doet zich in de eerste plaats de vraag voor of de 
a.v.v.. van een convenant mogelijk is bij de implementatie van een EG-richtlijn. Zoals ik in 
hoofdstukk 8.6 heb uiteengezet, ben ik van mening dat de a.v.v. beschouwd kan worden als een 
bestuursrechtelijkee maatregel om een richtlijn in nationaal recht om te zetten. Het indienen 
vann een verzoek tot a.v.v. zou geen probleem hebben opgeleverd. Er lag immers al een sinds 
enigee jaren functionerend convenant, dat goed aangevuld had kunnen worden met de vereisten 
uitt de EG-richtlijn. Een en ander had ertoe kunnen leiden dat de implementatie op kortere 
termijnn dan bij een ministeriële regeling had kunnen plaatsvinden. Wel zullen er in de wet-
telijkee regeling van de a.v.v. waarborgen ingebouwd moeten worden dat tijdig en volledig aan 
dee richtlijn wordt voldaan. Zo zou, indien sprake is van een implementatie van een richtlijn, in 
dee wettelijke regeling van de a.v.v. de mogelijkheid moeten worden gecreëerd om, wanneer 
dee partijen niet tijdig of niet voldoende komen met een verzoek, hierin bij ministeriele 
regelingg te voorzien. 
Eenn a.v.v. van het convenant zou eveneens betekenen dat de verplichtingen van de minister uit 
hett convenant zouden moeten worden geschrapt. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van de 
VNGG bij met name het deelconvenant zwerfafval en de materiaal convenanten papier en glas. 
Dezee zou op andere wijze gestalte moeten krijgen. Verder zou de formulering van de 
overeenkomstt ten opzichte van het huidige convenant verregaand vereenvoudigd kunnen 
worden,, waarbij vele onderwerpen in uitvoeringsprotocollen neergelegd kunnen worden. De 
inzichtelijkheidd van de overeenkomst zou daardoor drastisch kunnen verbeteren. 
Eenn a.v.v. van een overeenkomst over verpakkingen zou eveneens (ingrijpende) gevolgen 
hebbenn voor de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Aan de huidige wat onduide-
lijk ee situatie zou een einde komen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering én de handha-
vingg zou volledig in handen komen te liggen van het bedrijfsleven. De rol van de overheid bij 
dee handhaving zou dan afgelopen zijn. In de overeenkomst zouden daartoe meer adequate 
toezicht-- en sanctiebevoegdheden (zoals een boetebeding) voor SVM.PACT opgenomen 
moetenn worden. In hoeverre er hierbij ook nog een taak is voor de Commissie Verpakkingen 
laatt ik thans in het midden. De financiering van de uitvoering en de handhaving zou ook 
volledigg in handen zijn van het bedrijfsleven. Zij zouden daartoe een financiële bijdragerege-
lingg in de overeenkomst kunnen opnemen. 
Uitt het bovenstaande blijkt dat de vraag of de a.v.v. in het geval van verpakkingen een 
toegevoegdee waarde zou hebben, positief beantwoord kan worden. Wel zal een aantal wijzi-
gingenn in het bestaande convenant moeten worden aangebracht. 

9.4.33 Casus kleiduivenschieten 

Probleemstelling Probleemstelling 

Opp 330 locaties in Nederland wordt op kleiduiven geschoten, waarvan op 27 locaties bedrijfs-
matigg op schietbanen. Van deze 27 schietbanen zijn 25 exploitanten aangesloten bij de 
Nederlandsee Bond van Schietbaanhouders (NBvS). De bodem van de locaties is (ernstig) 
verontreinigdd met PAK's (van de kleiduiven) en met lood en andere metalen (van de 
loodhagel).. Jaarlijks komt op deze wijze 200 ton lood op de bodem, hetgeen 40% van de 
totalee loodemissie is, en 1,1 ton PAK's uit de ca. 7,5 min kleiduiven. Afgezien van de geluid-
problematiekk hebben de milieuproblemen samengevat betrekking op de loodhagel, de klei-
duivenn en de bodemsanering. Voor de loodhagel en de kleiduiven zijn milieuhygiënisch betere 
alternatievenn beschikbaar. Het kleiduivenschieten wordt in Nederland door ca. 220.000 
schutterss beoefend, waarvan 30-40.000 regelmatig schieten. Velen van hen zijn aangesloten 
bijj  de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Het kleiduivenschieten is een 
Olympischee tak van sport. Bij wedstrijden was het lange tijd verplicht met loodhagel te 
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schieten.. Deze verplichting is in 2001 opgeheven, maar het wordt voor de topsporters toch 
wenselijkk geacht om nog enige tijd met loodhagel te blijven schieten. 

Aanpak Aanpak 

Inn het midden van de negentiger jaren zijn in een gezamenlijk project tussen alle betrokken 
overhedenn en organisaties afspraken gemaakt over de aanpak van de milieubelasting. De 
gemaaktee afspraken zouden worden neergelegd in een AMvB en een convenant. Na uitvoerig 
bestuurlijkk overleg heeft de DGM-IPO-VNG stuurgroep in mei 1998 ingestemd met het 
voorstell  om een convenant, een circulaire, een beleidsregel en een AMvB als beleids-
instrumentenn nader uit te werken. Het begin van de uitwerking van dit akkoord door een 
begeleidingscommissiee waarin wederom alle betrokkenen waren vertegenwoordigd, werd ruw 
verstoordd door het voornemen van de Minister van VROM om op zo kort mogelijke termijn te 
komenn tot een verbod op loodhagel. Hij had in april 1999 vastgesteld dat het instrumentarium 
niett zou leiden tot een gegarandeerde en tijdige verwezenlijking van de voorgestane 
milieudoelen,, namelijk een zo spoedig mogelijke beëindiging van de bodembelasting met 
loodd en PAK's en sanering van de verontreinigde bodems van schietterreinen. 
Inn september 2001 wordt een ontwerpbesluit klieduivenschieten Wms gepubliceerd. Het 
ontwerpbesluitt bevat een verbod om op kleiduiven te schieten met loodhagel en eisen aan de 
samenstellingg van kleiduiven. Van het verbod om met loodhagel te schieten is tot 1 januari 
20099 een enkele uitzondering gemaakt, namelijk voor bij ministeriële regeling aan te wijzen 
topsporterss (270) op bij de regeling aangewezen (drietal) schietbanen.56 Op deze banen mag 
derhalvee nog tot en met de Olympische Spelen van 2008 met loodhagel worden geschoten. De 
aanwijzingg van de topsporters zal geschieden op voordracht van de KNSA. Bij de aanwijzing 
vann de schietbanen zal een beheersregime voor de bodem worden vastgesteld. 
Bijj  de totstandkoming van het besluit is mede door de discussie over de aanwijzing van de 
schietbanenn vertraging opgelopen.57 Het zal duidelijk zijn dat de aanwijzing van maar een 
drietall  banen concurrentienadeel bij de niet-aangewezen banen zal opleveren. In januari 2003 
wordtt bekend dat in de provincie Drenthe een aantal koeien zijn doodgegaan door het eten van 
grass afkomstig van schietbanen.58 Uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 7 
meii  2003 blijkt dat nog eenmaal, vermoedelijk mede in het licht van de herijking van de 
regelgeving,, is gesproken met de KNSA over de mogelijkheid van zelfregulering. Uit de brief 
blijk tt dat de KNSA geen zelfregulering mogelijk achtte, omdat de sector te versnipperd is en 
dee belangen te zeer uit elkaar lopen.59 Het ontwerpbesluit is in oktober 2003 voor advies naar 
dee Raad van State gezonden. Het advies is medio november 2003 ontvangen en het is te 
verwachtenn dat het besluit in 2004 in werking zal treden. 

Dee bodemsanering zal worden aangepakt door de NBvS. Eind 1998 hebben zij hiertoe een 
voorstell  gedaan aan de minister met een verzoek om medefinanciering van ƒ 5 min. De reden 
vann dit verzoek is gelegen in het feit dat in alle gevallen een deel van de verontreiniging is 

333 Aanhangsel Handelingen II1999/2000, nr. 625. 
544 Stcrt. 2001,177. 
555 Inmiddels is het ontwerpbesluit na de voorpublicatie uitgebreid met zinkhagel om vervanging van loodhagel 
doorr zinkhagel te voorkomen. 
566 Inmiddels na de voorpublicatie uitgebreid met een uitzondering voor gebruikers van antieke en replica-
wapens. . 
""  Aanhangsel Handelingen ü 2002/03, nr. 627. 
588 Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18. 
599 Dit blijkt al uit een interview met de voorzitter van de KNSA in de Volkskrant van 3 februari 2003, waarin hij 
steltt dat vanwege de hogere kosten kleiduivenschutters nauwelijks geneigd zullen zijn alternatieven te gebruiken 
voorr hun giftige materialen. Verder: "De vind ook niet dat wij als bond zoiets moeten afdwingen." 
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ontstaann voor 1987. Gekozen wordt voor een collectieve aanpak waarbij een gelijk bedrag per 
omgezettee kleiduif (ƒ 0,05) in een fonds wordt gestort. Het fonds wordt dan voldoende gevuld 
omm na 30 jaar de saneringskosten (geschat op ƒ 2 min per locatie) en in de tussentijd de 
monitoringg te financieren. Een convenant hierover is in voorbereiding. 

Dee casus van het kleiduivenschieten wijkt in die zin van de voorgaande casussen af dat er in 
ditt geval nog geen specifiek hierop gerichte overheidsregulering bestaat, noch sprake is van 
eenn convenant waarop de regelgeving voortbouwt. De regelgeving is juist een gevolg van het 
mislukkenn van een alomvattend convenant. Zou de mogelijkheid van a.v.v. van een overeen-
komstt in de plaats kunnen komen van de in voorbereiding zijnde regelgeving? In het licht van 
dee regeling van de a.v.v. valt bij de aanpak van het kleiduivenschieten het volgende op. 

-- Doelgroep De belangrijkste doelgroepen zijn de NBvS en de KNSA. De NBvS omvat 
255 van de 27 schietbanen en heeft daarmee een hoge organisatiegraad. Zij heeft een 
concreett voorstel gedaan voor een gezamenlijke aanpak van de bodemsanering van 
allee schietbanen. De milieuhygiënische uitgangssituatie van deze schietbanen is vrij-
well  hetzelfde. Door het in het ontwerpbesluit gemaakte onderscheid tussen schiet-
banenn waar niet meer en waar nog tot 1 januari 2009 met loodhagel mag worden 
geschoten,, dreigt echter een splitsing van schietbaanhouders te ontstaan. De 
organisatiegraadd bij de KNSA is veel diffuser; zij acht zich wel in staat om een 
voordrachtt voor de topsporters te doen, maar niet om een verbod op lood- en 
zinkhagell  met mogelijke vrijstellingen voor topsporters en het schieten met ander-
soortigee kleiduiven op vrijwillig e basis te realiseren. 

-- Doelstellingen De doelstellingen en maatregelen ten aanzien van zowel loodhagel en 
kleiduivenn als de sanering van de bodem waren aanvankelijk (in 1997) in overleg met 
allee betrokkenen opgesteld. Vanwege de trage voortgang van het convenant heeft 
Ministerr Pronk medio 1999 duidelijk de randen van het speelveld aangegeven en via 
eenn AMvB een verbod op loodhagel afgekondigd. Dit was voor de NBvS en de KNSA 
eenn reden om de besprekingen over een convenant op te schorten. Een ontwerpbesluit 
wordtt echter pas in september 2001 gepubliceerd en zal vermoedelijk in 2004 in 
werkingg kunnen treden. Het belangrijkste verschil met het plan uit 1997 is dat de 
uitfaseringg van loodhagel niet per 2012, maar per 2009 zal plaatsvinden en de 
aanwijzingg van de schietbanen waar tot die datum met loodhagel mag worden 
geschotenn niet via een convenant, maar via een aanwijzing van de minister zal 
plaatsvinden. . 
WettelijkeWettelijke ondersteuning Het wettelijk verbod op het gebruik van lood- en zinkhagel 
enn de wettelijke eisen aan kleiduiven zijn helder en goed uit te voeren en te 
handhaven.. Het is echter de vraag of ditzelfde ook geldt voor de in het besluit 
opgenomenn mogelijkheden tot vrijstelling voor de topsporters en de aanwijzing van 
schietbanenn waar nog tot 2009 met loodhagel mag worden geschoten. In beide 
gevallenn is naar mijn mening sprake van een Awb-besluit met de mogelijkheid van 
bezwaarr en beroep. Tevens is mij niet duidelijk wie belast is met de handhaving van 
hett beheersregime bij de aangewezen schietbanen. Wordt dit, zoals ook de rest van het 
besluit,, rechtstreeks gecontroleerd door de VROM-inspectie of wordt dit geïntegreerd 
inn de milieuvergunning van de betreffende schietbaan? 

Zouu de a.v.v. van een overeenkomst op dit terrein een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen het verbod op 
hett schieten met lood- en zinkhagel, de eisen en het saneren van de bodem van de 

'' Het valt op dat een van de twee banen die geen lid zijn van de NBvS, wordt beheerd door de KNSA. 
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schietbanen.. Het landelijk verbod op het schieten met lood- en zinkhagel per 1 januari 2009 
enn het stellen van eisen aan kleiduiven kunnen naar mijn mening het beste via overheids-
regelgevingg gerealiseerd worden. De problemen ontstaan door de te maken uitzonderingen 
voorr de topsporters, de schietbanen en antieke en replicawapens. Deze onderwerpen lenen 
zichh goed om tot 1 januari 2009 te regelen in een door de NBvS, KNSA en de Nederlandse 
Zwartkruitt Federatie op te stellen overeenkomst die voor a.v.v. in aanmerking zou komen. 
Dezee organisaties zouden in de overeenkomst goede afspraken kunnen maken over de 
aanwijzingg van topsporters, schietbanen, etc, mogelijke wijzigingen daarin en de handhaving 
daarvan.. In deze overeenkomst hadden eveneens de afspraken over de sanering van de bodem 
enn de afdracht van een bijdrage per kleiduif gemaakt kunnen worden. Deze zouden in het 
verlengdee liggen van de bestaande praktijk. Indien zij om welke reden dan ook geen kans 
zoudenn zien op korte termijn met een dergelijke overeenkomst te komen, zou het verbod naar 
mijnn mening direct moeten ingaan. 

Uitt de behandelde casussen blijkt dat in het licht van de regeling van de a.v.v. de volgende 
factorenn van groot belang zijn: een goede interne organisatie van de doelgroep, een min of 
meerr dezelfde uitgangssituatie, een duidelijke taakstelling van de overheid en een dreiging 
mett overheidsregelgeving. Uit de casussen van de BSB en van de verpakkingen blijkt het 
belangg van een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. 
Dee casus van het kleiduivenschieten leent zich naar mijn mening het beste voor een tijdelijke 
(tott 1 januari 2009) a.v.v. van een overeenkomst; vervolgens de casus van verpakkingen. De 
casuss van de BSB leent zich het minst voor de a.v.v. van een overeenkomst. Het valt op dat 
zowell  bij de casus van de BSB als van verpakkingen sprake is van een 'gezamenlijke' 
verantwoordelijkheidd voor de uitvoering en de handhaving tussen overheid en private partijen, 
waardoorr voor individuele bedrijven de mogelijkheid bestaat om de overheid en de private 
uitvoeringsorganisatiee tegen elkaar uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

9.55 Het algemeen verbindend verklaren van convenanten 

Inn het milieubeleid wordt, zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, regelmatig gebruik gemaakt 
vann de mogelijkheid om convenanten te sluiten. Convenanten zijn een species van gewone 
privaatrechtelijkee overeenkomsten. Het belangrijkste verschil tussen een convenant en een 
overeenkomstt is dat bij een convenant de rijksoverheid als partij optreedt en de realisatie van 
overheidsbeleidd aan de orde is. In het kader van de discussie over een wettelijke regeling van 
convenantenn is eveneens van gedachten gewisseld over de mogelijkheid van a.v.v. van 
convenanten.. Alvorens daarom in te gaan op een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. 
will  ik eerst een overzicht geven van de meningen over de a.v.v. van convenanten. 

Inn haar advies over convenanten signaleert de Centrale raad voor de milieuhygiëne62 al in 
19899 dat de binding van bedrijfsgenoten een probleem zal blijven, waardoor de naleving van 
hethet convenant in het gedrang kan komen. De raad doet daarom de aanbeveling nader 
onderzoekk te verrichten naar de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten. Hierbij wordt een 
relatiee gelegd met de mogelijkheid van a.v.v. op basis van de Wet economische mededinging. 

611 Overeenkomstig de stelling van de Staatssecretaris van VROM tijdens zijn (hernieuwde) 
kennismakingsoverlegg met de Tweede Kamer: "Er moet robuuste regelgeving komen die niet gebaseerd is op 
uitzonderingen.""  Kamerstukken II2002/03 28 600 XI, nr. 114, p. 8. 
622 Centrale raad voor de milieuhygiëne, Advies over milieuconvenanten, 1989/10. 
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Inn haar advies over het milieubeleid uit 1992 doet ook de WRR een aantal voorstellen om 
uitvretersgedragg te voorkomen. In de eerste plaats zou dit kunnen door bepaalde milieubelas-
tendee handelingen te verbieden, tenzij betrokkene lid is van een door de minister toegelaten 
representatievee organisatie (bijvoorbeeld een milieucoöperatie), waarmee de overheid een 
overeenkomstt sluit. In de tweede plaats zou dit kunnen door de rechter de mogelijkheid te 
gevenn door derden gewraakte milieuhandelingen te laten toetsen aan door (organisaties van) 
bedrijj  fsgenoten getroffen regelingen en in de derde plaats door dergelijke regelingen alge-
meenn verbindend te verklaren. Bij de laatstgenoemde mogelijkheden waarschuwt de WRR 
ervoorr te waken dat de andere partijen niet te zeer het heft in handen nemen in de bepaling 
vann de milieuruimte en de verdeling ervan. Naar mijn mening geldt dit evenzeer voor de 
eerstgenoemdee mogelijkheid. Vermoedelijk gaat de WRR er hierbij vanuit dat het risico van 
gedwongenn winkelnering in de overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven voorkomen 
kann worden. De WRR is voorts van mening dat voor privaatrechtelijke regelgeving en 
convenantenn een publiekrechtelijk kader moet worden gecreëerd. 

'Hett zoeken van een evenwicht tussen enerzijds de bovengeschikte positie die de overheid dwingt tot 
hett formuleren van beleid, het handhaven daarvan, het controleren en het uitoefenen van sancties, en 
anderzijdss de onmogelijkheid dit allemaal zelf te doen, vraagt om milieuwetgeving waarin de kaders 
duidelijkk worden gegeven doch waar de invulling wordt overgelaten aan de direct betrokkenen.'64 

Dezee passage illustreert duidelijk het dilemma tussen enerzijds de positie van de overheid en 
dee onmogelijkheid voor de overheid om alles zelf te doen en anderzijds het kaders stellen door 
dee overheid en het overlaten van de invulling aan de betrokkenen. 

Naa in 1992 een advies te hebben uitgebracht over convenanten in het algemeen bracht de 
Commissiee voor de toetsing van wetgevingsprojecten (Commissie Kortmann) in 1993 een 
adviess uit over de relatie tussen convenanten en milieuvergunningverlening.65 Hoewel dit 
adviesadvies daartoe niet direct aanleiding gaf, wordt in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van 
ditt advies onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het a.v.v. van 
convenanten.. Gewezen wordt op diverse onderwerpen die hiermee samenhangen, zoals de 
relatiee met de vergunningverlening, het waarborgen van inspraak en openbaarheid, mededin-
gingsrecht,, etc. Kortom, een hoop vragen. Oosschot67 voegt hier nog een aantal aan toe. Hij 
wijstt op de mogelijke consequenties van de a.v.v. van convenanten voor de positie van de 
minister,, de mate van concreetheid van de verplichtingen en de looptijd van het convenant. De 
beantwoordingg van dit uit 1994 stammende kabinetsstandpunt is tot nu toe beperkt gebleven 
tott een binnen het ministerie van VROM verrichte studie over de a.v.v. van convenanten68 en 
enkelee interne VROM-notities. 

Eenn poging om te komen tot een wettelijke regeling van milieuconvenanten is in 1998 gedaan 
inn het voorstel van de PvdA over een Groen Poldermodel.6 Hierin wordt voorgesteld te 
komenn tot een tweede generatie convenanten of milieu-CAO's, waarbij de mogelijkheid zou 

WRR-rapportt Milieubeleid, Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid, 1992/41 (verder te noemen: WRR-
rapportt 1992), Den Haag: Sdu, p. 69-70. 
644 WRR-rapport 1992,41, p. 70. 
655 CTW-advies over convenanten en vergunningverlening 1993/1. 
666 Kamerstukken II 1993/94, 23 400, XI, nr. 53, p. 6. 
677 Oosschot 1994. 
688 Boorsma 1994. 
699 De Boer/Crone 1998; Crone/Van Lotringen 1999, p. 197-202. 
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moetenn worden gecreëerd om derden via een a.v.v. hieraan te binden. In het Regeerakkoord 
vann Paars II was nog wel het voornemen opgenomen te komen tot een nieuwe generatie 
convenanten,, maar dit heeft niet geleid tot een wettelijke regeling. Een wettelijke regeling 
vann de a. v. v. op milieuterrein is tot nu toe beperkt gebleven tot de uit 1994 stammende wet ten 
aanzienn van overeenkomsten over afvalbeheersbijdragen (zie hoofdstuk 6). 

Inn de literatuur is eveneens aandacht besteed aan de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten 
alss mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van binding van free riders aan een 
convenant.. Hierbij is een aantal alternatieven genoemd. 
Vann Acht en Damen71 achten het instrument van de a.v.v. nodeloos gecompliceerd. Zij pleiten 
voorr een minder omslachtige constructie, namelijk eventueel in het convenant opnemen van 
eenn (inspannings)verplichting voor de minister tot het opstellen van regelgeving met een 
gelijkluidendee inhoud als het convenant met een vrijstellingsmogelijkheid voor die bedrijven 
diee partij zijn bij het convenant. Van der Ploeg72 gaat eveneens op deze mogelijkheid in 
zonderr zich overigens over de wenselijkheid hiervan uit te laten. 
Zijlstra733 ziet evenmin geweldig veel in de mogelijkheid van a.v.v. van een convenant. Hij 
achtt de parallellie met CAO's zeer gebrekkig, omdat CAO's niet langdurig gelden, niet 
duidelijkk is wie bevoegd is tot a.v.v. en de aard van de afspraken in convenanten zich vaak 
niett leent voor a.v.v. Zijn belangrijkste reden is dat de wederpartij naar zijn mening zelf moet 
kunnenn bepalen of hij meedoet of niet. Een deelnemer aan een convenant zal zelf moeten 
afwegenn of het eventuele verlies door kostenstijgingen door deelname aan het convenant 
opweegtt tegen de publiciteitswinst. Vervolgens komt hij met dezelfde suggestie als Van Acht 
enn Damen. Met zijn laatste argument stelt Zijlstra in feite de essentie van de a.v.v. ter 
discussie,, namelijk het door de a.v.v. ontnemen van de vrijheid over het al dan niet meedoen. 
Bijj  regelgeving speelt deze keuze blijkbaar niet 
Scholz744 is eveneens tegen het a.v.v. van convenanten, omdat dit een wettelijke regeling 
noodzakelijkk maakt. Hij pleit ervoor om, wanneer een convenant door free rider gedrag niet 
wordtt nageleefd, de inhoud om te zetten in een algemene maatregel van bestuur. Een AMvB 
kann worden gewijzigd of ingetrokken en derden hebben inspraak bij de totstandkoming ervan. 
Doorr de a.v.v worden de bedrijven mogelijk met hoge proceskosten geconfronteerd, hetgeen 
kann afschrikken om het convenant te handhaven. 
Dee argumentatie in de literatuur komt er feitelijk op neer dat de overheid vrijwel altijd, zeker 
inn de gevallen waarin free riders worden verwacht, regelgeving moet opstellen parallel aan het 
convenant.. Dit betekent dat de overheid niet alleen betrokken is bij het opstellen van een 
convenant,, maar ook regelgeving moet opstellen en deze vervolgens ook moet uitvoeren en 
handhaven.. In dat geval kunnen naar mijn mening vraagtekens worden geplaatst bij de 
meerwaardee van convenanten ten opzichte van regelgeving. Voorts worden de bestuurslasten 
vann het eenmalig opstellen van een algemene regeling van de a.v.v. van convenanten die met 
dee nodige waarborgen is omkleed, niet juist vergeleken met die van het telkenmale opstellen, 
uitvoerenn en handhaven van overheidsregelgeving. 

Welkee consequenties zou het invoeren van de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten 
hebbenn voor de diverse inhoudelijke en procedurele aspecten van een convenant? Voordat ik 
opp deze vraag antwoord geef, wil ik opmerken dat een aantal algemene juridische problemen 
diee inherent zijn aan convenanten, zoals de bevoegdheid tot het sluiten van een convenant en 

700 Kamerstukken II1997/98,26 024, nr. 10, p. 56. 
711 Van Acht/Damen 1991, p. 55. 
722 Van der Ploeg 1993, p. 139. 
733 Zijlstra 1993, p. 158 en 1994, p. 60. 
74Scholtz2001. . 
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dee aard van de verplichtingen, niet door de a.v.v. worden opgelost. Ook zal een convenant dat 
inn strijd is met het Europees recht, door de a.v.v. niet daarmee in overeenstemming kunnen 
wordenn gebracht. Voorts zal een groot aantal convenanten zich niet lenen voor a.v.v. Indien 
eenn convenant betrekking heeft op een beperkte groep personen of op een beperkt aantal 
(inspannings)verplichtingenn van de minister en van een aantal brancheorganisaties lijk t een 
a.v.v.. vermoedelijk weinig zinvol. 
Ditt brengt mij op de vraag over de wenselijkheid van de a.v.v. van convenanten. Een groot 
aantall  aspecten van de a.v.v. van een convenant heeft ook betrekking op de a.v.v. van 
overeenkomsten.. Hierop is elders al ingegaan. Ik beperk mij daarom in het onderstaande tot 
diee elementen die specifiek zijn voor convenanten. Wel kan op voorhand worden verwacht dat 
eenn aantal aspecten van convenanten, die als nadeel van het gebruik van convenanten zijn 
genoemd,, zouden kunnen worden opgelost bij een wettelijk regeling van de a.v.v. van 
convenanten.. Hierbij valt te denken aan de positie van derdebelanghebbenden bij de 
totstandkomingg van een convenant, de status van een convenant, de looptijd en niet in de 
laatstee plaats, de problematiek van de free riders. 

Dee belangrijkste consequentie van de a.v.v. van convenanten heeft betrekking op de positie 
vann de minister. Indien tot a.v.v. van een convenant zou worden overgegaan, zou de minister 
zowell  partij als bevoegd gezag voor het besluit tot a.v.v. van het convenant zijn. Deze dubbele 
pett voor de minister is uit staatsrechtelijk oogpunt niet wenselijk. Bij het oplossen van dit 
probleemm kan de vraag worden gesteld hoe belangrijk de rol van de minister bij de 
totstandkomingg en uitvoering van een convenant eigenlijk is. 
Dee minister speelt ontegenzeggelijk een belangrijke (psychologische) rol in het proces van 
totstandkomingg van een convenant: bijeen roepen van de partijen, benadrukken van het belang 
vann een convenant, agenda bepalen, termijnen stellen, eventueel dreigen met regelgeving, etc. 
Anderzijdss kan worden geconstateerd dat de verplichtingen in de tot nu toe afgesloten 
convenantenn grotendeels berusten bij de partijen uit het bedrijfsleven. De verplichtingen van 
dee minister hebben in grote lijnen betrekking op: 

-- Het opstellen van regelingen om het bedrijfsleven in staat te stellen aan zijn verplich-
tingenn te voldoen of juist het (tijdelijk) voorkomen dat additionele regelingen worden 
opgesteld; ; 

-- Diverse overlegverplichtingen; 
Zorgg dragen voor de inrichting en financiering van een uitvoeringsorganisatie; 

-- Internationale afstemming: EU op de hoogte stellen of het bewerkstelligen van gelijk-
soortigee regelgeving op EG-niveau; 

-- Publiciteit, waardoor stimulansen voor outsiders ontstaan om toe te treden, etc. 
Zoo bezien lijken deze verplichtingen niet van een zodanige aard dat het vastleggen ervan in 
eenn convenant noodzakelijk is. Dit soort verplichtingen kan evengoed op andere wijze worden 
vastgelegd.. In dat geval zou er geen bezwaar tegen zijn de rol van de minister in het conve-
nantt te schrappen. 

Eenn volgende belangrijke vraag doet zich voor met betrekking tot de convenanten die mede 
betrekkingg hebben op de vergunningverlening door andere overheden. In hoofdstuk 1.7 ben ik 
reedss op de relatie tussen een convenant en vergunningverlening ingegaan. Zou het mogelijk 
moetenn worden dat, wanneer een belangrijke vertegenwoordiging van de overheden bij de 
totstandkomingg van het convenant betrokken is geweest, door de a.v.v. al deze overheden in 
iederr geval privaatrechtelijk gebonden worden aan het convenant. In feite komt dit neer op het 
wettelijkk regelen van de relatie convenant - vergunningverlening. Naar mijn mening is de 
a.v.v.. van een convenant niet de juiste manier om andere overheden te binden aan de inhoud 
vann een convenant. Indien een dergelijke binding van andere overheden wenselijk wordt 
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geacht,, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het omzetten van de relevante 
bepalingenn van het convenant is een instructieverplichting tot aanpassing van de vergunningen 
opp grond van artikel 8.45 Wm respectievelijk artikel 2d Wvo. Hiertoe is op zichzelf geen 
wetswijzigingg nodig, maar moet wel per convenant een AMvB worden opgesteld. De andere 
mogelijkheidd is, naar analogie van de wettelijke regeling in Denemarken, een wettelijke 
aanpassingsplichtt in te voeren, waarbij in het convenant wordt aangegeven op welke wijze het 
bevoegdd gezag dit moet doen. 

9.5.11 Enkele buitenlandse ervaringen met convenanten 

Inn twee Europese landen heeft, voor zover ik weet, een wettelijke regeling van milieu 
(beleids)overeenkomstenn plaatsgevonden, namelijk in België en in Denemarken. Voor alle 
duidelijkheidd wijs ik erop dat ik hiermee geenszins een volledige rechtsvergelijking nastreef 
vann het rechtssysteem van deze landen en Nederland. De analyse wordt toegespitst op de 
wijzee waarop in deze landen wordt omgegaan met free riders bij convenanten. 

a.. België 

Sindss medio 1994 is in het Vlaamse Gewest een wettelijke regeling (Decreet van 15 juni 
1994)) over milieubeleidsovereenkomsten in werking.75 Een vrijwel gelijkluidende regeling op 
federaall  niveau is opgenomen in een Wet van 21 december 1998.76 In artikel 2 wordt een 
milieubeleidovereenkomstt omschreven als iedere overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest, 
vertegenwoordigdd door de Vlaamse Regering, enerzijds, en één of meer overkoepelende 
representatievee organisaties van ondernemingen, anderzijds, met het doel milieuveront-
reinigingg te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of ongedaan te maken of een 
doelmatigg milieubeheer te bevorderen. In het decreet is een aantal aspecten van milieubeleids-
overeenkomstenn geregeld, zoals de verhouding tot de regelgevende bevoegdheid van het 
Gewest,, inspraak, publicatie, geldingsduur, opzegging, beëindiging en verslaglegging. Om 
partijj  te zijn bij een overeenkomst met de Vlaamse Regering moet de representatieve 
organisatiee aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij moeten rechtspersoonlijkheid hebben, 
representatieff  zijn voor een bepaalde groep ondernemingen en door de leden gemandateerd 
zijnn om een overeenkomst te sluiten en hen daardoor te binden. 

Inn artikel 5, eerste lid, van het Decreet wordt de relatieve werking van een overeenkomst 
(artikell  1165 BW) doorbroken. In dit artikel is namelijk bepaald dat de overeenkomst niet 
alleenn de overeenkomst sluitende partijen (Vlaamse Regering en representatieve organisaties) 
bindt,, maar dat de overeenkomst ook direct bindend is voor alle leden van de organisatie. 
Hieropp is een tweetal beperkingen mogelijk gemaakt. In de overeenkomst kan onderscheid 
wordenn gemaakt tussen verplichtingen die op de organisatie rusten en verplichtingen die op de 

755 Het decreet is in grote lijnen ontleend aan een Voorontwerp decreet inzake milieubeleidsovereenkomsten, 
opgesteldd door een Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest, 
1991.. Zie Boeken 1992, p. 57-71. Het voorontwerp is eveneens opgenomen als bijlage bij het verslag van de 
studiedagg van het Centrum voor Milieurecht te Amsterdam, Afspraken in het milieurecht, Zwolle, 1992. 
766 Ik baseer mij in belangrijke mate op het overzicht van deze regelingen in: Lavrysen 2000, p. 17-24 en Peeters 
1994,, p. 41-71. 
777 Dit kan zich op drie terreinen voordoen: een gemeenschappelijke activiteit van bepaalde ondernemingen (vgl. 
brancheorganisatie),, een gemeenschappelijk milieuprobleem, bijvoorbeeld het gebruik maken van een bepaalde 
stoff  of een vestiging in een bepaald gebied. 
788 De federale regeling wijkt op dit punt, naar de mening van Lavrysen, 2000, p. 24, terecht af van de regeling in 
hett Vlaams Gewest. In de federale regeling is de autorisatie van driekwart van de leden voor de organisatie 
voldoendee om een milieubeleidsovereenkomst te kunnen sluiten. 
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ledenn rusten. Ook kan in de overeenkomst worden bepaald dat de verplichtingen slechts op 
eenn deel van de bij de organisatie aangesloten leden betrekking hebben. Deze aanwijzing zal 
dann wel op een abstracte wijze moeten plaatsvinden om te voorkomen dat een of meer 
ondernemingenn individueel wordt uitgezonderd. De binding aan de overeenkomst geldt 
overigenss ook voor bedrijven die na het sluiten van de overeenkomst tot de organisatie 
toetredenn (artikel 5, tweede lid). 
OpOp deze wijze wordt bewerkstelligd dat de Vlaamse Regering bij de uitvoering en handhaving 
vann de overeenkomst niet volledig afhankelijk is van de interne structuur van de organisatie. 
Meestall  is, zoals Peeters79 terecht opmerkt, de gebondenheid van de organisatie en het Gewest 
alleenn niet voldoende om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken. 'De 
effectiviteitt en het welslagen van deze overeenkomst hangen in belangrijke mate ook af van 
dee mogelijkheid om de ondernemingen, die lid zijn van de organisatie, juridisch gebonden te 
achtenn door de in die overeenkomst opgenomen verbintenissen'. 
Tevenss is in artikel 5, tweede lid, bepaald dat de leden van een organisatie, die een 
overeenkomstt met het gewest heeft gesloten, zich niet aan de (verplichtingen in de) overeen-
komstt kunnen onttrekken door het opzeggen van hun lidmaatschap van de organisatie. De 
mogelijkheidd tot opzegging van de overeenkomst bestaat alleen voor de partijen. Deze 
bepalingg vertoont veel gelijkenis met artikel 10 van de Nederlandse Wet CAO, waarin 
eveneenss is bepaald dat de leden van een vereniging die door een CAO gebonden zijn, ook na 
hett verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden blijven. Het doel van deze 
bepalingg was ook om te voorkomen dat werkgevers zich door het opzeggen van lidmaatschap 
vann de overkoepelende organisatie konden onttrekken aan de verplichtingen van de CAO. 
Dee regelingen in België bevatten derhalve een tweetal punten waarop de binding van derden-
partijenn aan de milieubeleidsovereenkomst wordt vergroot. 
Terr voorkoming van free riders is in artikel 4 de bevoegdheid voor de Vlaamse Regering 
opgenomenn om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inhoud van de overeenkomst 
geheell  of gedeeltelijk om te zetten in regelgeving. De reden daartoe kan onder andere gelegen 
zijnn in het feit dat een groot aantal ondernemingen de verplichtingen in de overeenkomst niet 
nakomt.. Door een dergelijke regeling houdt de overeenkomst overigens niet op te bestaan 
(artikell  11). De leden van de organisatie blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst 
aann de overeenkomst gebonden. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst zullen ook zij 
aann de regeling zijn gebonden. 

Gedurendee de eerste jaren na inwerkingtreding van het decreet zijn er geen milieubeleids-
overeenkomstenn afgesloten. Sommigen zagen hierin het bewijs dat de wettelijke regeling te 
weinigg flexibel is en daardoor zijn aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven heeft verloren.81 

Sindss 1998 is hierin verandering gekomen. Sedertdien is een aantal milieubeleidsovereen-
komstenn gesloten, met name op het terrein van afvalstoffen, en is een aantal overeenkomsten 
inn voorbereiding. 

b.. Denemarken 

Inn de Deense Wet milieubeheer83 is eveneens de mogelijkheid gecreëerd om onderdelen van 
hett milieubeleid via overeenkomsten uit te voeren. Sinds 1992 bevat deze wet in artikel 10, 

799 Peetere 1994, p. 48. 
800 Peeters 1994, p. 56. 
811 Drupsteen e.a. 1998, p. 116. 
822 Lavrysen 2000, p. 22. 
833 Geconsolideerde versie van 22 september 1998, nr. 698. Zie ook het rapport van de ECWM, Buitenlandse 
inspiratiee voor de Wet milieubeheer, 2003/17, p. 79. 
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eerstee lid, de bevoegdheid voor de minister om doelstellingen vast te stellen ter beperking van 
hethet gebruik en het zich ontdoen van daarbij aangewezen stoffen, preparaten of andere 
producten.. Om deze doelstellingen te realiseren kan de minister kiezen tussen ofwel traditio-
nelee uitvoeringsbesluiten ofwel overeenkomsten tussen de overheid en ondernemingen of 
organisatiess van deze ondernemingen. Uit de systematiek van artikel 10, eerste en tweede lid, 
blijk tt dat in de overeenkomsten de doelstellingen als zodanig niet ter discussie staan, maar 
alleenn de realisering daarvan.84 Tevens kan de minister regels stellen die bij de overeenkomst 
inn acht genomen moeten worden. Met deze regels kan de minister een aantal waarborgen 
inbouwenn voor een goede uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Genoemd worden: 

-- Het aanwijzen van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de over-
eenkomstt en zijn bevoegdheden ten opzicht van de onder de overeenkomst vallende 
bedrijven; ; 

-- Regels over de naleving van de overeenkomst, inclusief de verplichting voor de 
bedrijvenn om informatie te verschaffen aan deze persoon of de minister; 

-- Het betalen van een bepaald bedrag, inclusief het stellen van financiële zekerheid, bij 
hethet te laat uitvoeren of overtreden van de overeenkomst; 

-- Regels over geschillenbeslechting via arbitrage en over de samenstelling van het 
arbitragegerecht. . 

Voordatt de minister deze regels stelt, moet hij op grond van artikel 11 overleggen met de 
belangrijkstee nationale organisaties van het bedrijfsleven, milieuorganisaties, lagere overhe-
den,, rijksdiensten, inclusief de Minister van Arbeid (Het Deense poldermodel!). 
Inn artikel 10, vijfde lid, komt de relatie tussen de overeenkomst en andere bevoegdheden, 
zoalss vergunningverlening, aan de orde. Op grond van dit artikellid kan de minister besluiten 
datt bepaalde beslissingen op grond van de Deense Wm in overeenstemming gebracht moeten 
wordenn met de overeenkomst of het gestelde in de regels. Tevens wordt in de overeenkomsten 
aangegevenn of en in hoeverre de eisen in de overeenkomst nog aangevuld of aangescherpt 
mogenn worden vanwege lokale omstandigheden. Met deze bepaling is in feite een wettelijke 
relatiee gelegd tussen de overeenkomst en de bevoegdheid tot aanpassing van (onderdelen van) 
vergunningen. . 
Interessantt voor de binding van free riders aan de overeenkomst is het bepaalde in artikel 10, 
vierdee lid. In dit artikellid is namelijk bepaald dat, wanneer de minister een overeenkomst als 
bedoeldd in artikel 10, tweede lid, met een belangrijk deel van de betrokken bedrijven heeft 
gesloten,, hij in een ministeriële regeling gelijksoortige verplichtingen kan neerleggen voor de 
ondernemingenn die geen partij zijn bij de overeenkomst. Met 'gelijksoortige verplichtingen* is 
beoogdd aan te geven dat de verplichtingen in de regeling niet volledig gelijk behoeven te zijn 
alss in de overeenkomst. Een soortgelijke bevoegdheid is neergelegd in artikel 9, vierde lid. Dit 
artikell  gaat over het invoeren van een statiegeld- of retourpremieregeling.85 Merkwaardig 
genoegg zijn vergelijkbare bevoegdheden niet expliciet opgenomen in het later in artikel 9a 
opgenomenn artikel over de introductie van producentenverantwoordelijkheid voor daarbij 
aangewezenn stoffen, preparaten of andere producten.86 Op de mogelijkheid tot het afsluiten 
vann overeenkomsten is wel in de memorie van toelichting gewezen, maar de minister ontbeert 
inn dat geval wel de mogelijkheid om voor free riders een bindende regeling te treffen. 
Overtredingg van deze regels is strafbaar gesteld. 

844 Jargensen 1992, p. 74; Basse 1992, p. 198. 
855 Inhoudelijk lijkt dit artikel op artikel 15.32 Wet milieubeheer: de minister kan een innameverplichting 
voorschrijven,, de hoogtee van het statiegeld bepalen en een aanduidingsverplichting voorschrijven 
866 Inhoudelijk lijkt dit artikel op artikel 10.17 Wet milieubeheer: de minister kan een inname- en 
verwerkingsverplichtingg voorschrijven, etc. 
877 Basse 1998, p. 189. 
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InIn de Deense wetgeving is derhalve in een aantal gevallen de mogelijkheid gecreëerd om een 
wettelijkee verplichting via een overeenkomst uit te voeren en is een voorziening getroffen om 
ervoorr te zorgen dat free riders eveneens aan de verplichtingen kunnen worden gebonden. 
Vann deze formele mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten blijkt overigens tot nu toe geen 
gebruikk te zijn gemaakt. Als belangrijkste redenen worden genoemd dat de bedrijven geen zin 
hebbenn om toezicht op elkaar te houden en de reglementen van de brancheorganisaties geen 
middelenn of macht verschaffen om dit toezicht te houden. Verder vindt men de procedure van 
artikell  10 te geformaliseerd en tijdrovend en legt deze te veel macht bij de minister. De 
voorkeurr wordt gegeven aan niet bindende 'gentleman agreements', die overigens wel helder 
zijnn qua doelstellingen, verdeling van verantwoordelijkheden, e.d. Dergelijke overeenkomsten 
zijnn o.a. gesloten met betrekking tot loodhoudende batterijen, vluchtige organische stoffen, 
drankverpakkingenn en banden. 

Uitt deze summiere vergelijking met België en Denemarken blijkt dat in beide gevallen 
voorzieningenn zijn getroffen om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te verruimen. In 
Belgiëë is daartoe de mogelijkheid gecreëerd om de leden van de brancheorganisaties, 
onafhankelijkk van het mandaat, direct te binden aan de overeenkomst. Ter voorkoming van 
freefree riders is voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst om te zetten in 
regelgeving.. In Denemarken kan de minister algemene eisen aan overeenkomsten stellen en 
regelgevingg met gelijksoortige eisen voor degenen die niet aan de overeenkomst zijn 
gebonden.. In beide gevallen is derhalve gekozen voor regelgeving die (in eerste instantie) 
alleenn van toepassing is op de free riders. De mogelijkheid van a.v.v. van de overeenkomsten 
iss hierbij, voor zover ik kon nagaan, niet aan de orde geweest. 

9.66 Naar een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. in het milieurecht 

InIn een aantal verschillende adviezen en beleidsstukken89 op het terrein van het milieu wordt 
vanaff  het begin van de negentiger jaren gewezen op de mogelijkheid of wenselijkheid van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. met name om free riders tegen te gaan. Hierbij wordt in een 
aantall  gevallen een relatie gelegd met convenanten. Op een aangrenzend beleidsterrein stuitte 
ikk op het RARO-advies over de pkb VINEX,90 waarin ervoor werd gepleit om naast de in 
voorbereidingg zijnde wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten de mogelijkheid te 
biedenn tot het a.v.v. van grondexploitatie-overeenkomsten. Ook op het terrein van de 
bodemsaneringg is de a.v.v. genoemd als mogelijkheid om een vrijwillig e branchegerichte 
aanpakk te faciliteren.91 Al deze stukken hebben gemeen dat de mogelijkheid van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. wordt genoemd, maar geen verdere uitwerking hiervan 
plaatsvindt. . 
Inn deze paragraaf wil ik allereerst ingaan op de vraag hoe een algemene wettelijke regeling 
vann de a.v.v. van overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In het kader van de 
proevee van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer is een algemene regeling van de a.v.v. op 
hethet terrein van stoffen en producten opgenomen. Hieraan zal eerst aandacht worden besteed. 
Vervolgenss zal bezien worden of en in hoeverre er behoefte is aan de mogelijkheid van een 
algemenee regeling van de a.v.v. in de Wet milieubeheer. Tenslotte wordt nog een stap verder 
gegaann en bezien of een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet de 

888 Enevoldsen 1998, p. 218; Basse/Enevoldsen 2000, p. 125-126.. 
899 CTW-advies over NMP-plus, Kamerstukken II 1989/90,21 137, nr 22, p. 37; WRR-advies MÜieubeleid 1992, 
p.. 102; NMP 2 Kamerstukken II 1993/94,23 560, nrs. 1-2, p. 182; Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II 23 
562,, nr. 2, p. 54; VROM-raad: Advies over de sturing van een duurzame samenleving, 1998/006, p. 40. 
900 RARO-advies ten behoeve van de PKB VINEX van 14 juli 1995, p. 43. 
911 Kamerstukken II 1996/97,25 411, nr. 1, p. 18; Van der Wilt 2000,, p. 286. 
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voorkeurr zou verdienen. De mogelijkheid van een algemene regeling van de a.v.v. in de Awb 
iss afhankelijk van de beantwoording van de vraag over de uiteindelijke reikwijdte en 
werkingssfeerr van een dergelijke regeling. 

9.6.11 De a.v.v. in de proeve hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer 

Inn april 2002 is een proeve gepubliceerd voor een nieuw hoofdstuk 9 Wm over stoffen en 
producten.922 In dit nieuwe hoofdstuk 9 zullen de in diverse milieuwetten voorkomende 
bepalingenn over stoffen en producten worden geïntegreerd. Hierbij kan gedacht worden aan de 
betreffendee bepalingen in de Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet geluidhinder, Wet inzake de 
luchtverontreinigingg en hoofdstuk 10 (afvalstoffen) Wm. Deze integratie moet een meer 
geïntegreerdee aanpak van stoffen en producten mogelijk maken.93 Om twee redenen is 
gekozenn voor een proeve. In de eerste plaats wijkt de voorgestelde aanpak van met name de 
bestaandee stoffen nogal af van het regime in de Wet milieugevaarlijke stoffen. Op nationaal 
niveauu fungeert de proeve als een discussiestuk over de juridische inkadering van het nieuwe 
stoffenbeleid.. In de tweede plaats wordt met de regeling van (bestaande) stoffen vooruit-
gelopenn op de regelgeving die in Europees verband wordt voorbereid.94 Op dit terrein fungeert 
dee proeve derhalve als een basis voor de Nederlandse inbreng in de discussie in Europees 
verbandd over nieuwe EU-regelgeving op het terrein van stoffen. 
Ditt geldt in een wat mindere mate voor het milieugericht productenbeleid. In februari 2001 
heeftt de Europese Commissie het Groenboek Integraal Productenbeleid uitgebracht.95 In het 
Groenboekk wordt voorgesteld om het product gerelateerd milieubeleid aan te scherpen en te 
richtenn op de bevordering van de ontwikkeling van een markt voor groenere producten. Voor 
Nederlandd zijn een integrale aanpak, ketenbeheer, continue productverbetering, een groen 
inkoopbeleidd en zelfregulering belangrijke elementen van dit beleid. Ten aanzien van het 
hiertoee in te zetten instrumentarium ligt het accent bij het productenbeleid op vrijwilligheid. 
Hierbijj  zal echter rekening gehouden moeten worden met free riders, aldus de toelichting (p. 
12)) van de proeve. Daarom is in de proeve, naar analogie van de regeling in titel 15.10 Wm 
overr de afvalbeheersbijdrage, de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten opgenomen. 
Sterkerr nog, in de proeve wordt zelfs voorgesteld titel 15.10 in zijn geheel te integreren in de 
nieuwee titel 5 van hoofdstuk 9. Verbazingwekkend is dit overigens niet. De regeling van de 
afvalbeheersbijdragenn hangt nauw samen met de regeling van producten in titel 10.3 Wm, met 
namee de artikelen 10.17 en 10.18. Deze titel zal eveneens in de proeve van hoofdstuk 9 
wordenn opgenomen en zal dan in hoofdstuk 10 komen te vervallen. De proeve zal na afloop 
vann de nationale discussie en na afronding van de Europese regelgeving worden omgezet in 
eenn regulier wetsvoorstel en memorie van toelichting. 

Dee regeling van de a.v.v. in de proeve van hoofdstuk 9 is opgenomen in de artikelen 9.40 tot 
enn met 9.45. Bij de regeling is op een groot aantal punten nauw aangesloten bij de wettelijke 
regelingg van de afValbeheersbijdragen in de huidige artikelen 15.35 - 15.41. Op een aantal 
niet-onbelangrijkee punten wijkt de voorgestelde regeling hiervan af. 
Dee reikwijdte van de overeenkomst is in artikel 9.40 in belangrijke mate verruimd tot 'hande-
lingenn met betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten'. In de regeling in artikel 
15.355 is de reikwijdte van de afvalbeheersbijdrage beperkt tot 'een bijdrage in de kosten van 

922 Kwisthout 2003, p. 67-83. De tekst van de regeling van de a.v.v. in de proeve is opgenomen in de bijlage 
wetteksten,, onderdeel I. 
933 Zie p. 25 e.v. van de nota Met recht verantwoordelijk fltamerstukken II2000/01, 27 664, nr. 2) 
944 Hierbij moet met name gedacht worden aan het beleid ten aanzien van bestaande stoffen, zoals dat is 
neergelegdd in de nota 'Strategie Omgaan Met Stoffen' (SOMS) Otarnerstukken n 2000/01, 27 646, nrs. 1-2). 
955 COM (2001) 68 def. 
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beheerr van een afvalstof. De overeenkomst in artikel 9.40 behoeft derhalve niet alleen 
betrekkingg te hebben op de afValbeheersbijdrage, maar kan gaan over alle handelingen met 
betrekkingg tot stoffen, preparaten of andere producten. Een afValbeheersbijdrage kan een 
onderdeell  hiervan uitmaken. De overeenkomst kan echter op veel meer aspecten van stoffen, 
preparatenn of producten betrekking hebben. Zo kan de overeenkomst gaan over het in 
verminderdee mate of niet meer toepassen van bepaalde stoffen in bepaalde producten of bij 
bepaaldee processen (vgl. het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen bij bepaalde teelten). 
Ookk is in artikel 9.40 de werkingssfeer van de overeenkomst verruimd. In het huidige artikel 
15.355 is de overeenkomst in principe beperkt tot 'degenen die stof, preparaat of ander product 
inn Nederland invoeren of op de markt brengen' oftewel de producenten of importeurs van 
dezee stoffen, preparaten of andere producten.96 In het voorgestelde artikel 9.40 gaat het om 
eenn overeenkomst tussen 'degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf 
handelingenn verrichten. Het kan hierbij derhalve niet alleen gaan om de producenten en 
importeurs,, maar om alle schakels in de keten van stoffen en producten. 

Tenn aanzien van de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. heeft een 
vereenvoudigingg plaatsgevonden. In artikel 9.41 wordt voorgesteld afdeling 3.4 Awb, met 
eenn enkele uitzondering, van overeenkomstige toepassing te verklaren. Hierbij heeft een 
omkeringg plaatsgevonden ten opzichte van het huidige artikel 15.37, waarin een eigen 
proceduree is opgenomen en de Awb slechts incidenteel van overeenkomstige toepassing is 
verklaard.. Een verschil met de huidige wettelijke regeling is hierin gelegen dat volgens de 
nieuwee Awb-procedure de inspraak over het verzoek tegelijk moet plaatsvinden met het 
ontwerpbesluit.. Verwacht wordt echter, aldus de toelichting (p. 65), dat dit niet tot problemen 
aanleidingg zal geven. 
Tenslottee is in artikel 9.43 expliciet de mogelijkheid geboden om het besluit tot a.v.v. in te 
trekkenn op verzoek van degenen die het verzoek hebben ingediend. Dit kan zich in twee 
situatiess voordoen. Allereerst kunnen degenen die indertijd het verzoek hebben ingediend na 
verloopp van tijd geen behoefte meer hebben aan de a.v.v. In dat geval zal de minister bij het 
besluitt tot intrekking mede in beschouwing moeten nemen de belangen van degenen die 
indertijdd niet bij de overeenkomst betrokken zijn geweest. In de tweede plaats kan de minister 
onderr intrekking van het oude besluit een besluit nemen over een nieuwe allesomvattende 
overeenkomst.. Deze mogelijkheid, die vergelijkbaar is met een revisievergunning, wordt ook 
well  toegepast bij de CAO's. 

Mett de voorgestelde wettelijke regeling van de a.v.v. in hoofdstuk 9 zal een aantal door mij 
gesignaleerdee knelpunten in de wettelijke regeling van de afvalbeheersbijdragen worden 
opgelost.. Hierbij denk ik aan de verruiming van de reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomst,, het vrijwel volledig van toepassing verklaren van afdeling 3.4 Awb en het 
creërenn van de mogelijkheid van intrekking van de a.v.v. op verzoek van partijen. Daarnaast 
zall  een aantal onderwerpen met betrekking tot totstandkoming, uitvoering en handhaving van 
dee overeenkomst aan de orde komen in de ministeriële regeling, waarin regels worden gesteld 
overr de inhoud van de overeenkomst en de gegevens die bij het verzoek moeten worden 
overgelegd.. Hierbij kan worden gedacht aan regels omtrent de monitoring en verslaglegging. 

966 In hoofdstuk 6 heb ik aangegeven dat de afValbeheersbijdrage in bepaalde omstandigheden wat lager in de 
keten,, namelijk op het niveau van de distributeurs, gelegd zou kunnen worden. 
977 Hierbij wordt uitgegaan van het nieuwe hoofdstuk 3.4 Awb (Stb. 2002,54). Sedertdien is in het wetsvoorstel 
tott aanpassing aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorgesteld hoofdstuk 3.4 Awb volledig van 
toepassingg te verklaren op de procedure van de a.v.v. van een afValbeheersbijdrage Kamerstukken II 2003/04, 29 
421,, nr. 2, onderdeel LLL - NNN. 
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9.6.22 Algemene regeling in de Wet milieubeheer 

Hett is de vraag of, gelet op de onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor de a.v.v. 
vann overeenkomsten, hoofdstuk 9 Wm wel de juiste plaats is voor een algemene regeling van 
dee a.v.v. op het terrein van het milieubeleid. Tevens is het de vraag of de wettelijke regeling 
niett op een aantal punten zou moeten worden uitgebreid. 
Zoalss blijkt uit paragraaf 9.3.5, kan de a.v.v. van overeenkomsten op een breed scala van 
onderwerpenn worden toegepast. Door de plaatsing van de regeling in hoofdstuk 9 Wm wordt 
vermoedelijkk tegemoet gekomen aan een belangrijk deel van de behoefte aan een wettelijke 
regelingg van de a.v.v. Het is echter niet uitgesloten dat ook op andere terreinen van de Wm, 
zoalss ten aanzien van inrichtingen en handelingen buiten inrichtingen, de behoefte bestaat 
bepaaldee onderwerpen in een overeenkomst te regelen die voor a.v.v. in aanmerking zou 
kunnenn komen. Door de voorgestelde plaats in hoofdstuk 9 Wm zou dat dan niet mogelijk 
zijn.. Dit zou een reden kunnen zijn om een algemene regeling van de a.v.v. elders in de Wm 
onderr te brengen, waardoor deze regeling ook op inrichtingen betrekking zou kunnen hebben. 
Tenn aanzien van de inhoud van de wettelijke regeling is er nog een aantal onderwerpen die ik 
inn een algemene regeling van de a.v.v. opgenomen zou willen hebben. In de eerste plaats zou 
ik,, overeenkomstig de regeling van de a.v.v. op financieel terrein, de mogelijkheid willen 
biedenn om een termijn te stellen aan het indienen van een verzoek. Aan een dergelijke 
bepalingg kan behoefte bestaan, wanneer sprake is van de implementatie van een EG-richtlijn. 
Inn de tweede plaats zou ik naar analogie van de regeling van driekwart dwingend recht op 
sociaall  gebied, de mogelijkheid willen bieden om te bepalen dat ten aanzien van in een AMvB 
aann te wijzen onderwerpen de in die AMvB gestelde regels niet gelden, voor zover 
daaromtrentt regels zijn gesteld in een milieuovereenkomst die algemeen verbindend is 
verklaard.. Een dergelijke bepaling kan stimulerend werken op het aangaan van milieu-
overeenkomsten.. En tenslotte geef ik er toch de voorkeur aan de gronden tot weigering van de 
a.v.v.. expliciet in de wet op te nemen. Hierbij denk ik aan strijd met het recht, strijd met het 
algemeenn belang of een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de 
betrokkenn bedrijfstak of daarbuiten.98 Een eerste opzet van een algemene wettelijke regeling 
vann de a.v.v. in de Wm is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel J. 

9.6.33 Algemene regeling van de a.v.v. in de Awb? 

Dee Awb beoogt de diverse bepalingen op het terrein van bestuursrecht te harmoniseren. De 
vraagg kan daarom gesteld worden of een algemene regeling van de a.v.v. van overeenkomsten 
inn de Awb de voorkeur zou verdienen. Op een aantal terreinen (sociaal, financieel en milieu) 
bestaatt er al een afzonderlijke regeling van de a.v.v. Deze regelingen verschillen op een aantal 
procedurelee en inhoudelijke onderdelen van elkaar. Daarnaast is het verre van uitgesloten dat 
dee a.v.v. ook op een aantal andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) een 
nuttigee functie zou kunnen hebben. Dit zou ervoor kunnen pleiten om in de Awb een 
algemenee regeling van de a.v.v. van overeenkomsten op te nemen. De regeling zou zich tot 
eenn aantal meer procedurele en organisatorische aspecten van de a.v.v. kunnen beperken. In 
eenn apart uitvoeringsbesluit zou vervolgens de precieze reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomstenn (arbeidsvoorwaarden, garantiestelsels, milieuovereenkomsten) kunnen 
wordenn vastgesteld. Op deze wijze zou kunnen worden bewerkstelligd dat het instrument van 
dee a.v.v. op een breed terrein kan worden toegepast. 
Anderzijdss kan de vraag worden gesteld of de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
overeenkomstenn wel tot het bestuursrecht moet worden gerekend. Zoals uit de voorgaande 

Dezee weigeringgronden zijn thans opgenomen in de Leidraad A W CAO (par. 6). 
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hoofdstukkenn blijkt, zijn de hoofdlijnen van de wettelijke regeling (overeenkomst, hand-
having)) civielrechtelijk van aard. De besluiten tot a.v.v. en tot ontheffing of intrekking van het 
besluitt tot a.v.v. zijn echter bestuursrechtelijk. In het kader van de uitbreiding van de Awb 
vindtt wel discussie plaats over de mogelijkheid om overeenkomsten in de Awb op te nemen, 
maarr dan wordt veelal gedacht aan overeenkomsten met de overheid en niet zozeer aan de 
a.v.v.. van overeenkomsten." Mijn voorkeur gaat er daarom naar uit dit onderwerp 
'vooralsnog'' niet te regelen in de Awb. 

9.77 Samenvattende conclusies 

Inn dit slothoofdstuk is aandacht besteed aan het tweede deel van de probleemstelling van dit 
onderzoekk en is nagegaan welke mogelijkheden het instrument van de a.v.v. van overeen-
komstenn kan bieden voor een bredere toepassing, met name op het terrein van het milieu. Het 
stimulerenn van (meer) eigen verantwoordelijkheid (zelfregulering) binnen het milieubeleid is 
nett zo noodzakelijk en onontkoombaar als op andere beleidsterreinen. In het milieubeleid 
heeftt het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid op verschillende manieren gestalte 
gekregen:: van geheel autonoom tot een onderdeel van overheidsregulering. Gezocht moet 
wordenn naar een zodanige mix van instrumenten dat een (veel) zwaarder accent op zelfregu-
leringg komt te liggen. 
OpOp het terrein van het milieu is een aantal specifieke factoren van invloed op (de wettelijke 
regelingg van) de a.v.v. De bescherming van het milieu is bij uitstek te beschouwen als een 
langeree termijn doel. Om samenwerking in het kader van het milieubeleid te realiseren is een 
duidelijkee en concrete taakstelling van de zijde van de overheid een belangrijke voorwaarde. 
Duidelijkk zal moeten zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is en op welke termijn de taak-
stellingg gerealiseerd moet zijn. De overheid kan daarnaast een belangrijke rol spelen bij het 
overr de drempel helpen van bedrijven om samen te werken. Van oudsher is er een cultuur bij 
dee overheid en de bedrijven om de milieuproblemen via alternatieve instrumenten, zoals 
convenanten,, op te lossen. Hierbij is echter veelal sprake van gemengde verantwoorde-
lijkheden. . 
Tenn aanzien van de partijen bij de overeenkomst is er op het terrein van het milieu niet, zoals 
bijj  de CAO's, een soort van 'natuurlijke' onderhandelingspartner voor de bedrijven. Een 
(structurele)) deelname van de milieuorganisaties aan milieuovereenkomsten waarborgt welis-
waarr een evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar 
vergtt anderzijds een geheel andere positionering en financiering van de milieuorganisaties. 
Voorr samenwerking tussen bedrijven is het bestaan van een cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheidd ten aanzien van een bepaald maatschappelijk probleem noodzakelijk. 
Daarnaastt wordt een zekere mate van deskundigheid en een bepaalde mate van organisatie in 
dee branchee onontbeerlijk geacht. Uit de behandelde casussen blijkt dat ook de voorwaarde van 
eenn min of meer gelijke uitgangspositie bij de betrokkenen een grote rol speelt bij de 
samenwerking. . 
Dee mogelijkheden om onderwerpen via de a.v.v. van overeenkomsten te regelen lijken op het 
terreinn van het milieu in principe onbegrensd. De grens wordt veeleer door een aantal politiek-
maatschappelijkee en praktische factoren bepaald, zoals een politieke keuze voor een bepaalde 
aanpak,, de mate van concreetheid van de onderwerpen en de relatie met bestaande 
instrumenten.. De verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten de meeste mogelijkheden 
biedtt met betrekking tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten. Vooralsnog wordt 
gekozenn voor een aanpak van de a.v.v. op nationaal niveau, maar het wordt niet uitgesloten 

Ziee laatstelijk Kortmann 2003, die overigens tot de conclusie komt dit onderwerp niet in de Awb te regelen. 
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datt het op termijn veel efficiënter is diverse onderwerpen op Europees of zelfs op mondiaal 
niveauu via de a.v.v. te regelen. 
Inn een drietal casussen over de bodemsanering, verpakkingen en kleiduivenschieten is getoetst 
off  de a.v.v. van een overeenkomst een alternatief zou kunnen zijn voor de aanpak van deze 
problemen.. Uit de behandelde casussen blijkt dat de meest belangrijke factoren om te komen 
tott de a.v.v. van een overeenkomstmaar ten dele aanwezig zijn: een goede interne organisatie 
vann de doelgroep, een min of meer dezelfde uitgangssituatie, een duidelijke taakstelling van 
dee overheid en de dreiging met overheidsregelgeving Het valt op dat zowel bij de casus van 
dee BSB als van verpakkingen sprake is van een 'gezamenlijke' verantwoordelijkheid voor de 
uitvoeringg en de handhaving tussen overheid en private partijen, waardoor voor individuele 
bedrijvenn de mogelijkheid bestaat om de overheid en de private uitvoeringsorganisatie tegen 
elkaarr uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

Vervolgenss wordt ingegaan op de consequenties van het invoeren van de mogelijkheid van 
a.v.v.. van convenanten. De belangrijkste consequentie hiervan heeft betrekking op de positie 
vann de minister. De huidige verplichtingen van de minister in de meeste convenanten zijn niet 
vann een zodanige aard dat het vastleggen ervan in een convenant noodzakelijk is. In een 
tweetall  Europese landen, België en Denemarken, heeft een wettelijke regeling van 
milieu(beleids)overeenkomstenn plaatsgevonden. Uit een summiere vergelijking blijkt dat in 
beidee gevallen voorzieningen zijn getroffen om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te 
verruimen.. In België is daartoe de mogelijkheid gecreëerd om de leden van de branche-
organisaties,, onafhankelijk van het mandaat, direct te binden aan de overeenkomst. In beide 
landenn is ter voorkoming van free riders voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de 
overeenkomstt om te zetten in regelgeving. 

Tenslottee is aandacht besteed aan de vraag hoe een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. 
vann overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In de Proeve van hoofdstuk 9 
Wmm die in 2002 is gepubliceerd, is een regeling van de a.v.v. opgenomen. In deze regeling is 
eenn aantal gesignaleerde knelpunten opgelost. Zo zijn de reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomstt verruimd, is afdeling 3.4 Awb vrijwel volledig van toepassing verklaard op de 
totstandkomingg van het besluit tot a.v.v. en is de mogelijkheid gecreëerd van intrekking van 
hethet besluit tot a.v.v. op verzoek van partijen. Desondanks wordt gepleit voor een algemene 
regelingg van de a.v.v. in de Wm, waardoor deze ook op inrichtingen betrekking zou kunnen 
hebben.. Tevens wordt voorgesteld een termijn te stellen aan het indienen van een verzoek en 
dee mogelijkheid te creëren om via de a.v.v. af te kunnen wijken van een wettelijke 
verplichtingg (driekwart dwingend recht). 
Overwogenn zou kunnen worden om een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen in de 
Awb.. Vooralsnog wordt dit echter afgewezen. 
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10.. Afsluitende conclusies 

Dee algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van overeenkomsten biedt maatschappe-
lijk ee organisaties de mogelijkheid zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen 
vann maatschappelijke problemen (zelfregulering). De a.v.v. biedt met name een oplossing 
voorr het probleem van 'free riders' bij deze maatschappelijke organisaties. De wettelijke 
regelingg van de a.v.v. is te beschouwen als een vorm van wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering.. Het daadwerkelijk gebruik maken van het instrument is afhankelijk van een 
aantall  factoren, die deels identiek zijn met de factoren die leiden tot zelfregulering en die 
deelss verband houden met het onaangenaam zijn van mogelijke alternatieven. 
Dee beeldvorming over de mogelijkheden van de a.v.v. wordt vooral beïnvloed door de 
ervaringenn bij de CAO's. De belangrijkste bezwaren tegen de a.v.v. richten zich in feite niet 
zozeerr tegen de a.v.v. als zodanig, maar tegen de effecten van de CAO. Tevens wordt de 
regelingg van de a.v.v. nogal eens op een hoop gegooid met regeling van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie.. Hoewel beide soorten regelingen in dezelfde periode zijn ontwikkeld en 
zekerr overeenkomsten vertonen, zijn er belangrijke verschillen tussen beide soorten re-
gelingenn te vinden. Tenslotte wordt door het enigszins hybride karakter van de wettelijke 
regelingg van de a.v.v. door sommige juristen naar mijn mening ten onrechte nogal argwanend 
tegenn de a.v.v. aangekeken. 

Uitt de in de hoofdstukken 2 -6 verrichte analyses van de verschillende regelingen blijkt dat 
dee a.v.v. van overeenkomsten op diverse beleidsterreinen is en nog steeds wordt toegepast. 
Dee eerste wettelijke regelingen van de a.v.v. stammen uit de dertiger jaren van de 20e eeuw en 
zijnn toegepast bij ondernemersovereenkomsten en CAO's. Het instrument van de a.v.v. werd 
inn de eerste wettelijke regelingen gecombineerd met de mogelijkheid van onverbindend-
verklaringg (o.v.v.) van overeenkomsten. Bij een gebrek aan samenwerking kan de a.v.v. 
wordenn toegepast; bij een teveel aan samenwerking (kartels) de o.v.v. In de negentiger jaren is 
alleenn de mogelijkheid van a.v.v. opgenomen in regelingen op het terrein van financiële 
bepalingenn en zelfs in regelingen mede ter uitvoering van enkele EG-verordeningen op het 
terreinn landbouw en visserij. Op het terrein van het milieu is de mogelijkheid van a.v.v. van 
overeenkomstenn over afvalbeheersbij dragen in 1994 in de Wm opgenomen en sindsdien bij 
eenn vijftal afvalstromen toegepast. 

Uitt deze analyses blijkt eveneens dat de a.v.v. van overeenkomsten goede mogelijkheden 
biedtt om ook lange(re) termijn doelstellingen via zelfregulering te realiseren. Dit geldt zeker 
ookk op het terrein van het milieu, waar van oudsher sprake is van samenwerking tussen 
overheidd en bedrijven. Het instrument kan bij een breed scala aan onderwerpen worden 
toegepast.. Voor bedrijven heeft zelfregulering het voordeel dat de regeling, uitvoering en 
handhavingg op effectieve en efficiënte wijze kunnen aansluiten bij de bedrijfsvoering. De 
a.v.v.. zorgt ervoor dat de onderlinge concurrentieverhoudingen door de regeling niet 
oneigenlijkk worden verstoord. Voor het overige blijven de normale concurrentieverhoudingen 
gehandhaafd.. Voor de overheid heeft de a.v.v. het voordeel dat helder is wie verantwoordelijk 
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iss voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de overeenkomst. Bij de huidige vormen 
vann samenwerking tussen overheid en bedrijven is vaak niet duidelijk wie waarvoor verant-
woordelijkk is. Via het besluit tot a.v.v. en eventueel het verlenen van een ontheffing van het 
besluitt tot a.v.v. heeft de overheid enige invloed op het functioneren van de private structuur. 
Voortss kan de overheid via jaarrapportages toezicht houden op het functioneren van de 
uitvoeringsorganisatiee (inclusief de fondsen). Op deze wijze kan het 'algemeen belang' in 
voldoendee mate worden gewaarborgd. 

Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen 
waardoorr de belangen van derden die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst waren 
betrokken,, in voldoende mate tot hun recht kunnen komen. Het zou geen overwegende 
bezwarenn hebben om de openbare voorbereidingsprocedure van de nieuwe titel 3.4 Awb van 
toepassingg te verklaren op de totstandkoming van de diverse besluiten. Een mogelijk beroep 
tegenn het besluit tot a.v.v. zou niet tot grote problemen aanleiding behoeven te geven. 
Dee wettelijke regeling van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen bestaat uit een groot aantal 
vrijwell  identieke elementen. De minister kan alleen van zijn bevoegdheid tot a.v.v. gebruik 
makenn op verzoek van de betrokken doelgroepen. Een verzoek moet ondersteund worden door 
eenn belangrijke meerderheid van de betrokken doelgroep. Over het verzoek is inspraak 
mogelijkk en het besluit tot a.v.v. heeft een beperkte looptijd (max. vijfjaar). Gedurende deze 
periodee bestaat de mogelijkheid van ontheffing en eventueel van intrekking van het besluit. 
Dee handhaving van de a.v.v. geschiedt in vrijwel alle gevallen via het privaatrecht. Slechts op 
eenn beperkt aantal punten heb ik voorstellen gedaan om elementen van de wettelijke regeling 
tee wijzigen of aan te vullen. Deze vrijwel identieke regelingen van de a.v.v. die in de loop der 
tijdd nauwelijks zijn gewijzigd, duiden erop dat in de regelingen een goed evenwicht is 
gevondenn tussen de belangen van de overheid en van de private sector. Dit zou ervoor pleiten 
omm in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen, maar dit wordt afgewezen. 

Uitt de toetsing van de regeling van de a.v.v. en van de diverse overeenkomsten die ten 
grondslagg liggen aan de a.v.v., aan de meest relevante bepalingen van het EG-Verdrag (vrij 
verkeerr van goederen, mededinging en steunverlening) en aan de Mededingingswet blijkt dat 
dee wettelijke regeling van de a.v.v. en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten weinig 
problemenn met zich brengen. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie op 
hethet terrein van het sociaal beleid. Om de zelfregulering en de a.v.v. van overeenkomsten op 
hett terrein van het milieu te stimuleren zou het aanbeveling verdienen om naar analogie van 
hett landbouwbeleid op Europees niveau een vrijstellingsverordening ten aanzien van de 
mededingingg op te stellen. Voorts zou de a.v.v. van overeenkomsten op nationaal niveau 
gebruiktt kunnen worden om EG-richtlijnen te implementeren. 

Vanzelfsprekendd zijn zelfregulering en de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten niet te 
beschouwenn als het panacee van alle kwaden. Wanneer een belangrijke meerderheid van de 
betrokkenn bedrijven om welke reden dan ook niet tot samenwerking komt om bepaalde 
(milieuproblemenn op te lossen, valt aan overheidsregulering niet te ontkomen. In dat geval 
moett de overheid niet schromen om met robuuste regelgeving te komen, waarbij geen sprake 
iss van allerlei vrijstellingen of uitzonderingssituaties. Het instrument van de a.v.v. van 
overeenkomstenn biedt goede mogelijkheden om in het dilemma overheidsregulering - zelf-
reguleringg een stap in de richting van zelfregulering te zetten. Het daadwerkelijk zetten van 
dezee stap zal echter een verandering vergen in het denken bij zowel bedrijven als overheid 
overr het oplossen van maatschappelijke problemen. 
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Dee algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van een overeenkomst biedt een mogelijkheid om 
organisatiess van personen, zoals brancheorganisaties, te ondersteunen bij bepaalde maat-
schappelijkk relevante activiteiten. De a.v.v. zorgt ervoor dat een minderheid van personen via 
eenn besluit van de minister wordt gebonden aan een (private) overeenkomst waaraan zij 
aanvankelijkk niet waren gebonden. Via de a.v.v. wordt met name het probleem van 'free 
riders'' bij de uitvoering en handhaving van een overeenkomst beperkt of voorkomen. Het 
instrumentt van de a.v.v. is voor het eerst in de dertiger jaren van de vorige eeuw wettelijk 
geregeldd en toegepast ten aanzien van ondernemersovereenkomsten en collectieve arbeids-
overeenkomsten.. Na de Tweede Wereldoorlog is het instrument op verschillende andere 
terreinenn wettelijk geregeld en toegepast. In dit boek vindt een uitgebreide analyse van deze 
wettelijkee regelingen en van de toepassing van het instrument van de a.v.v. plaats. Hierbij 
wordtt aandacht besteed aan de diverse interne en externe factoren die ertoe leiden om gebruik 
tee maken van de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten. Op basis hiervan wordt 
nagegaann of de a.v.v. van overeenkomsten een grotere rol zou kunnen spelen in het bijzonder 
inn het milieubeleid en hoe een wettelijke regeling van de a.v.v. eruit zou moeten zien. 

Inn hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan de huidige en mogelijke plaats van de a.v.v. van 
overeenkomstenn in het instrumentarium van de overheid. De problemen bij de uitvoering en 
handhavingg van de van overheidswege afkomstige regelgeving vormen een belangrijke 
aanleidingg om te zoeken naar alternatieven voor de sturing van maatschappelijke activiteiten 
doorr de overheid. Zelfregulering is één van de mogelijkheden om maatschappelijke organi-
saties,, zoals brancheorganisaties van bedrijven, meer bij het oplossen van allerlei maatschap-
pelijkee problemen te betrekken. In het regeringsbeleid wordt het principe van zelfregulering 
onderschreven,, maar het blijf t enigszins in het vage hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. 
Dee wenselijkheid van zelfregulering en de mate van overheidsbemoeienis bij zelfregulering 
hangenn nauw samen met de discussie over de (kern)taken van de overheid en het borgen van 
hett publieke belang. Het blijkt niet goed mogelijk hiervoor een soort blauwdruk met eeuwig-
heidswaardee op te stellen. De pragmatische lijn van de regering om van geval tot geval te 
bezienn welke taken door de overheid verricht moeten worden, wordt door mij onderschreven. 
Inn het huidige instrumentarium van het milieubeleid neemt zelfregulering nog een zeer 
bescheidenn plaats in. In de discussie over zelfregulering en overheidsregulering worden deze 
tweee vormen van sturing van maatschappelijke activiteiten nogal eens tegenover elkaar 
geplaatst.. Beide vormen van sturing sluiten elkaar echter niet uit. In de praktijk kunnen ze 
complementairr worden toegepast. In die gevallen is derhalve geen sprake van 'of- of, maar 
vann 'en —en'. 
Eenn wettelijke regeling van de a.v.v. is te beschouwen als een vorm van wettelijk 
geconditioneerdee zelfregulering. Het accent van de regulering van het milieubeleid ligt op van 
dee overheid afkomstige regels, die vervolgens door de overheid moeten worden uitgevoerd en 
gehandhaafd.. In een wettelijke regeling van de a.v.v. zullen waarborgen opgenomen moeten 
wordenn om het publieke belang in voldoende mate tot zijn recht te laten komen. Gelet op 
artikell  21 van de Grondwet zal er in het milieubeleid veelal sprake moeten zijn van een 
beleidsbepalingg door de overheid en zal de a.v.v. met name kunnen worden toegepast bij de 
uitvoeringg en handhaving van het milieubeleid door de betrokken doelgroepen. 
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Sindss het begin van de negentiger jaren worden in het milieubeleid veelvuldig convenanten 
alss instrument van zelfregulering toegepast. De houding van de overheid, zowel nationaal als 
Europees,, ten opzichte van convenanten is enigszins ambivalent. Eén van de redenen daarvoor 
iss het risico van free riders. De a.v.v. van convenanten (zie hoofdstuk 9.5) zou een 
mogelijkheidd kunnen zijn om hieraan tegemoet te komen. 
Aann het slot van hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan twee elders toegepaste instrumenten 
diee verwant zijn aan de a.v.v. van overeenkomsten. Het gaat om de in het BW voorkomende 
mogelijkheidd van standaardregelingen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). De 
mogelijkheidd van standaardregelingen, die overigens nog nooit in de praktijk is toegepast, past 
niett goed in het milieubeleid. De huidige wettelijke regeling heeft vooral betrekking op 
consumentenaangelegenhedenn en is te beschouwen als een overheidsinstrument waarmee 
bepaaldee onevenwichtigheden in de contractuele sfeer kunnen worden weggenomen. De PBO 
vertoontt zowel wat betreft de totstandkoming van de wettelijke regeling als de onderwerpen 
waaropp de in dat kader opgestelde verordeningen betrekking kunnen hebben, veel 
overeenkomstenn met de regeling van de a.v.v. Toch kan de PBO niet dienen als alternatief 
voorr de a.v.v., omdat bij de PBO wordt uitgegaan van een meer structurele samenwerking 
tussenn bedrijven, terwijl bij de a.v.v. sprake is van een meer incidentele samenwerking. 

Inn hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de in Nederland oudste wettelijke regeling van de 
a.v.v.,, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemers-
overeenkomstenn 1935 (Wet A W 1935). De wet bevatte tevens de mogelijkheid van een 
onverbindendverklaringg van dit type van overeenkomsten. Op deze wijze werd getracht te 
komenn tot een zekere ordening van economische activiteiten. Bij een gebrek aan samen-
werkingg zou het accent liggen op de a.v.v.; bij een teveel aan samenwerking op de o.v.v. Vóór 
dee Tweede Wereldoorlog was de economische situatie zodanig dat via de a.v.v. samen-
werkingg tussen ondernemers moest worden ondersteund. Na de oorlog was de economische 
situatiee zodanig gunstig dat opgetreden moest worden tegen een te sterke samenwerking 
tussenn ondernemers. Het accent bij de toepassing van de wet lag in die tijd dan ook op de 
onverbindendverklaring.. Dit wordt gekarakteriseerd als een overgang van een pro-kartelwet 
(viaa een dwangkartelwet) naar een anti-kartelwet (Wet economische mededinging). 
Inn de periode tot de Tweede Wereldoorlog zijn in totaal 38 verzoeken tot a.v.v. ingediend, 
waarvann er slechts acht hebben geleid tot een a.v.v. De overeenkomsten hadden betrekking op 
diversee onderwerpen, variërend van leverings- en betalingsvoorwaarden tot prijsafspraken. De 
regelingg van de a.v.v. in de Wet A W 1935 is eind vijftiger jaren vervangen door de Wet 
economischee mededinging. Op basis van deze wet is de regeling nog maar twee maal 
toegepast.. De regeling is vervallen in de Mededingingswet (1998). 

Dee Wet A W 1935 bevatte reeds de belangrijkste kenmerken van de wettelijke regeling van 
dee a.v.v. Hierbij wordt gedacht aan de bevoegdheid van de minister, een besluit tot a.v.v. 
alleenn op verzoek van de betrokken bedrijven, inspraak op het verzoek, het civiele 
rechtskarakter,, de mogelijkheid van ontheffing of vrijstelling en de civiele handhaving. Het 
valtt op dat er bij de uitvoering van de regeling veel aandacht wordt besteed aan de uitvoering 
enn handhaving van de overeenkomst. 

Inn hoofdstuk 3 komt de mogelijkheid van a.v.v. van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO)) aan de orde. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's (Wet A W CAO) stamt 
uitt 1937. De a.v.v. is sedertdien en wordt ook thans nog het meest toegepast bij CAO's. Per 
jaarr worden op dit moment tussen de 200-250 verzoeken tot a.v.v. ingediend, die alle leiden 
tott een besluit tot a.v.v. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's moet bezien worden 
inn het licht van de wettelijke regeling van de CAO (Wet CAO (1927)). In kwantitatief opzicht 
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iss de a.v.v. van CAO's van een beperkte betekenis in die zin dat door de a.v.v. maar een 
beperktt percentage (15%) van de werkgevers en de werknemers aan de CAO worden 
gebonden.. De overigen zijn al via de Wet CAO (artikel 14) aan de CAO gebonden. In 
kwalitatieff  opzicht heeft de mogelijkheid van a.v.v. echter stimulerend gewerkt op het 
afsluitenn van CAO's. Als zodanig heeft de a.v.v. ondersteunend gewerkt bij de CAO. Het 
blijk tt dat het systeem van CAO's en de a.v.v. daarvan heeft gezorgd voor minder arbeids-
conflictenn en voor aandacht aan wat langere termijn aangelegenheden ('goede doelen') in de 
CAO's. . 
Vanaff  het begin van de negentiger jaren vindt met een zekere periodiciteit, die 'toevalliger-
wijs'' vaak samenvalt met de lustra van beide wettelijke regelingen, een discussie plaats over 
'nutt en noodzaak' van de a.v.v. Deze discussie heeft niet zozeer betrekking op het instrument 
vann de a.v.v. als zodanig, maar op de toepassing van het instrument in het kader van het 
sociaall  beleid. Centraal hierbij staat enerzijds het respecteren van de afspraken van CAO-
partijenn en het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van de CAO-partijen voor het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd (zelfregulering) en anderzijds de verantwoordelijkheid van de 
ministerr voor het sociaal beleid. De aankondiging om in te grijpen in het AW-beleid wordt 
doorr de regering gebruikt als drukmiddel om CAO-partijen hun verantwoordelijkheid te laten 
nemenn in een door de regering gewenste richting. Deze strategie is in 1993 gevolgd, maar is 
opp soortgelijke wijze ook in latere jaren herhaald. 

Dee Wet CAO en de Wet A W CAO hebben sinds 1927 respectievelijk 1937 geen essentiële 
wijzigingenn ondergaan. Het geeft aan dat de in beide wetten voorkomende procedurele en 
inhoudelijkee bepalingen zodanig zijn dat deze vrij eenvoudig konden worden aangepast aan 
dee ontwikkelingen in de tijd. De opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's 
vertoontt veel overeenkomsten met de opzet van de Wet A W 1935. Verbazingwekkend is dit 
niet,, aangezien deze wet vlak voor de Wet A W CAO's tot stand was gekomen. De 
belangrijkstee verschillen hangen samen met de nauwe koppeling tussen de Wet A W CAO en 
dee Wet CAO. Deze koppeling komt tot uiting in de aan de a.v.v. ten grondslag liggende over-
eenkomst.. Dit moet een CAO zijn in de zin van de Wet CAO, met inbegrip van de ruime 
interpretatiee van het begrip 'arbeidsvoorwaarden'. Verder komt deze koppeling tot uiting in de 
looptijdd van de a.v.v. De korte looptijd van de CAO en daardoor van de a.v.v., de tijdsduur 
vann de procedures van totstandkoming van een nieuwe CAO en van de a.v.v. daarvan kunnen, 
inn combinatie met de afwezigheid van terugwerkende kracht en van nawerking, belangrijke 
gevolgenn hebben voor met name de ongebonden werkgevers en werknemers. Zij kunnen nu 
eenss wel, dan weer niet gebonden zijn aan de CAO ('knipperlicht-effect'). Dit effect leidt tot 
rechtsonzekerheidd en nogal wat onduidelijkheid in de praktijk. 
Eenn belangrijk verschil tussen de wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's en de Wet A W 
19355 en de in de volgende hoofdstukken behandelde wettelijke regelingen is dat de aan de 
a.v.v.. ten grondslag liggende overeenkomst (= CAO) het onderhandelingsresultaat is van twee 
minn of meer gelijkwaardige sociale partijen. Dit verschil komt duidelijk naar voren in de 
opvattingenn ten aanzien van het toetsen van het verzoek door de minister. De sociale partners 
gaann ervan uit dat de CAO niet inhoudelijk wordt getoetst, maar dat het onderhandelings-
resultaatt wordt gerespecteerd door de minister (marginale toetsing). 
Hett bepalen welke onderwerpen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden op wettelijk niveau 
wordenn geregeld en welke aan CAO-partijen worden overgelaten, vloeit deels voort uit (inter) 
nationalee verplichtingen, zoals de implementatie van een verdrag of de uitvoering van de 
Grondwet,, deels uit politieke overwegingen (codificerend of modificerend). Bij het wettelijk 
regelenn van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van CAO-partijen geres-
pecteerdd worden. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van driekwart-dwingend recht of 
eenn wettelijke bepaling die pas in werking gaat op het moment dat CAO-partijen niet binnen 
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eenn bepaalde termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben gevonden. Ook het 
EG-Verdragg biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het sociaal beleid via de 
a.v.v.. van CAO's uit te voeren. 
Sindss 1999 speelt het Toetsingskader en het herziene Besluit verzoek a.v.v. een zeer 
belangrijkee rol bij het bespoedigen van de procedure van behandeling van de verzoeken tot 
a.v.v.. Ditzelfde geldt voor de inhoudelijke aspecten van de verzoeken. Fondsen nemen bij de 
a.v.v.. van CAO's een belangrijke plaats in. De financiering van een breed scala aan onder-
werpenn wordt uit deze fondsen gefinancierd. In het Toetsingskader zijn duidelijke eisen aan 
fondsenn gesteld, die onlangs nog aanmerkelijk zijn aangescherpt. De betrokkenheid van de 
ministerr van SZW bij de uitvoering van de fondsbepalingen is gewijzigd in de verplichting het 
(financieel)) jaarverslag naar de minister te sturen. De uitvoering van deze verplichting - en 
daarmeee de transparantie van deze fondsen - laat echter nog te wensen over. 

InIn hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een aantal wettelijke regelingen op het beleidsterrein van 
financiën,, waarin de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst is opgenomen. Op dit 
momentt is deze mogelijkheid alleen nog in de Wet toezicht kredietwezen en de Wet toezicht 
effectenverkeerr opgenomen. In beide gevallen is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor 
dee a.v.v. van een garantiestelsel in het geval van een faillissement van een krediet- of 
effecteninstelling. . 
Inn het algemeen kan worden opgemerkt dat de opzet van de regeling van de a.v.v. in de Wet 
inzakee spaarbewijzen en in de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening lichter 
wass dan die in de Wet toezicht kredietwezen en in de Wet toezicht effectenverkeer. Dit komt 
mett name tot uiting in de in laatstgenoemde wetten voorkomende bevoegdheid voor de 
ministerr om in bepaalde gevallen een regeling op te leggen. Deze verdergaande bevoegdheid 
kann verklaard worden uit het zwaarwegende belang van de garantieregeling ter bescherming 
vann de kleinere deposito- of effectenhouder en, in een latere fase, uit de zekerheid tot 
implementatiee van de EG-richtlijnen ter zake. In de eerstgenoemde wetten sloot de regeling 
vann de a.v.v. duidelijk aan bij de zelfregulering van de branche zelf. In 1987 vond a.v.v. plaats 
vann onder andere een overeenkomst uit 1981 (= jaar van indiening van het wetsvoorstel 
inzakee spaarbewijzen). De noodzaak tot veiruimhig van de reikwijdte van de wet en daarmee 
hett diffuser worden van de doelgroep alsmede de implementatie van een EG-richtlijn hebben 
geleidd tot een regeling van de identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening op wettelijk 
niveau. . 
Dee bevoegdheid tot a.v.v. berust in alle gevallen bij de Kroon. In de meeste gevallen geschiedt 
hett besluit tot a.v.v. bij KB; in één geval geschiedde het besluit zelfs bij AMvB. In geen van 
dee gevallen wordt deze bevoegdheidstoedeling beargumenteerd. Het initiatief tot het opstellen 
vann een overeenkomst is in de meeste gevallen gelegd bij de Nederlandse Bank. Deze taak ligt 
inn het verlengde van de uit de Bankwet 1948 voortvloeiende taken en bevoegdheden van deze 
bankk op het terrein van het reguleren en toezicht houden op het geldverkeer in Nederland. In 
éénn geval is het initiatief tot het opstellen van een overeenkomst weliswaar gelegd bij de 
minister,, maar hij heeft dit (ter voorkoming van 'dubbele petten') overgedragen aan de 
Stichtingg Autoriteit Financiële Markten (SAFM). In alle gevallen is het opstellen van een 
overeenkomstt en het indienen van een verzoek niet het gevolg van overleg tussen de banken 
enn effecteninstellingen zelf, maar tussen de representatieve organisaties van deze instellingen 
enn de Nederlandse Bank of de SAFM. De aanwijzing van representatieve organisaties vindt in 
allee gevallen plaats door de minister en heeft waarschijnlijk als gevolg van de tamelijk hoge 
organisatiegraadd van het bank- en effectenwezen naar mijn weten niet tot problemen 
aanleidingg gegeven. 
Inn geen van de wettelijke regelingen is voorzien in een mogelijkheid van inspraak voor derde-
belanghebbenden.. Blijkbaar achtte de wetgever (en betrokkenen?) dit niet noodzakelijk. Het 
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inn de garantieregelingen voorkomende maximumbedrag - overigens in de EG-richtlijnen 
genoemdd als minimumbedrag - van € 20.000 per belegger zou relevant kunnen zijn voor de 
beleggers.. In de wettelijke regelingen zijn geen bepalingen over de looptijd c.q. maximum-
termijnn opgenomen. 
Bijj  overtreding van de wettelijke regelingen is in alle gevallen bestuursrechtelijk en 
strafrechtelijkk optreden (Wed) mogelijk. De belangrijkste argumenten voor de strafbaarstel-
lingg waren dat deze wijze van sanctioneren aansloot bij de handhaving van wetgeving op 
sociaall  en economisch terrein, bij voorgaande wetgeving en bij de wetgeving op het gebied 
vann het bank- en effectenwezen in het bijzonder. Het is mij niet bekend of de Wed ooit bij 
overtredingg van deze bepalingen is toegepast. Tevens is bij overtreding een bestuurs-
rechtelijkee sanctie (dwangsom of bestuurlijke boete) mogelijk. Een belangrijk instrument in 
hett kader van de handhaving vormt de in de Wet toezicht kredietwezen en Wet toezicht 
effectenverkeerr voorkomende mogelijkheid om bij niet-deelneming aan een collectieve 
garantieregelingg de vergunning van de betreffende instelling in te trekken. Zodoende is 
verderee bedrijfsuitoefening voor deze instelling onmogelijk geworden. Van een dergelijke 
sanctiee zal een belangrijke preventieve werking uitgaan om zich aan een garantieregeling te 
onttrekken n 

Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat ook in een beperkt aantal marktverordeningen op Europees niveau 
opp het terrein van landbouw en visserij een regeling van de a.v.v. van overeenkomsten is 
opgenomen.. De regeling van de a.v.v. moet worden gezien als een ondersteuning van de in 
veell  marktverordeningen voorkomende erkenningsregeling van producenten- en branche-
organisaties.. Samenwerking tussen deze ondernemers wordt zelfs van een zodanig belang 
geachtt voor de realisatie van het in artikel 33 EG-Verdrag neergelegde landbouwbeleid dat 
onderr bepaalde voorwaarden het in artikel 81 EG-Verdrag neergelegde mededingingsbeleid 
niett van toepassing is. 
Dee lidstaten hebben in ieder geval de mogelijkheid om via de a.v.v. van regels van deze 
producenten-- en brancheorganisaties het gemeenschapsrecht uit te voeren en aan te vullen, 
zolangg zij hiermee blijven binnen de in de verordeningen gegeven kaders. In een aantal markt-
verordeningenn op het terrein van landbouw en visserij op Europees niveau is een uitgewerkte 
regelingg van de a.v.v. opgenomen. De opzet van deze regeling vertoont een aantal kenmerken 
diee sterk overeenkomen met de nationale stelsels. In deze regelingen van de a.v.v. wordt ook 
aann milieuaspecten aandacht besteed. De bevoegdheid tot a.v.v. door de lidstaten is in de 
verordeningenn strak ingekaderd, waarbij aan de Commissie verregaande bevoegdheden zijn 
gegeven.. Zo is de bevoegdheid beperkt tot in de verordening of in een bijlage van de 
verordeningg genoemde onderwerpen. Zowel procedureel als inhoudelijk verschilt de regeling 
vann de a.v.v. in de verordeningen zonder duidelijke redenen. 

Inn hoofdstuk 6 wordt tenslotte aandacht besteed aan de regeling van de a.v.v. van afval-
beheersbijdragenn in de Wet milieubeheer (Wm). Deze wettelijke regeling vloeit eveneens 
voortt uit een behoefte aan ondersteunende wetgeving bij door het bedrijfsleven opgezette 
afvalbeheersstructuren,, met name ter voorkoming van 'free riders'. De opzet van de wette-
lijk ee regeling van de a.v.v. lijk t in sterke mate op die van de ondernemersovereenkomsten en 
vann de CAO's. De mogelijkheid van a.v.v. is tot nu toe bij een vijftal productgroepen 
toegepastt (autowrakken, land- en tuinbouwfolie, kunststof gevelelementen, oud-papier en 
vlakglas).. In twee gevallen (batterijen en wit- en bruingoed) is een vergelijkbaar effect 
gerealiseerdd door de afvalbeheersbijdrage onderdeel te laten zijn van de mededeling die door 
dee minister in het kader van terugnameverplichting moet worden goedgekeurd. 
Bijj  de toepassing van de wettelijke regeling van de a.v.v. vervullen de ministeriële regeling 
verzoekk afvalbeheersbijdragen en de Leidraad een nuttige functie bij het indienen en het 
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beoordelenn van de verzoeken tot a.v.v. De a.v.v. wordt toegepast als sluitstuk van zowel een 
vrijwillig ee als een door de overheid via regelgeving afgedwongen afvalbeheersstructuur. De 
afvalbeheersbijdragee fungeert in beide gevallen als een instrument van indirecte financiering. 
Ditt houdt in dat een gebruiker van een product reeds bij de aankoop van dat product heeft 
betaaldd voor de afvalfase en zich te zijner tijd zonder kosten kan ontdoen van dat product. 
Dee samenwerking tussen producenten en importeurs biedt de gelegenheid om op een flexibele 
manierr de door de overheid gestelde doelstellingen te realiseren, waarbij zij een 'groen imago' 
kunnenn tonen en lange tijd overheidsregulering hebben voorkomen. Wanneer overheidsregu-
leringg noodzakelijk was, bijvoorbeeld om een EG-richtlijn te implementeren, konden deze 
afvalbeheersstructurenn relatief eenvoudig in deze regelgeving ingepast worden. De effecti-
viteitt van een afvalbeheersstructuur wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de markt-
situatiee van de betreffende producten en van de vrijkomende afvalstoffen en het bestaan van 
eenn professionele uitvoeringsorganisatie. Het voorbeeld van de land- en tuinbouwfolie laat 
zienn dat de marktsituatie zo kan veranderen dat er geen behoefte meer is aan de a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee en eveneens niet aan overheidsregulering. 

Bijj  de toetsing op Europeesrechtelijke aspecten moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
wettelijkee regeling als zodanig en de concrete toepassing van de wet. De wettelijke regeling 
lijk tt niet strijdig met EG-richtlijnen op het terrein van afvalstoffen en de verdragsbepalingen 
omtrentt het vrije verkeer van goederen en de mededinging. Bij de toetsing van de concrete 
overeenkomstenn valt in procedureel opzicht een aantal zaken op. Er heeft lange tijd 
onduidelijkheidd bestaan over de vraag wie, wanneer en wat moet aanmelden bij de Commissie 
enn de reactie van de Commissie daarop. In de gevallen dat de overheid een aanmelding op 
grondd van artikel 81 (mededinging) heeft gedaan, is formeel geen reactie van de kant van de 
Commissiee ontvangen. Na 1998 wordt de beoordeling van de mededingingsaspecten volledig 
aann de NMa overgelaten In de gevallen dat de ondernemingen zelf de aanmelding bij de 
Commissiee deden, werd in een aantal gevallen geen reactie ontvangen en werd in een aantal 
anderee gevallen op redelijk korte termijn een reactie ontvangen. Het ging hierbij om politiek 
betrekkelijkk onbelangrijke onderwerpen (landbouwfolies en kunststof gevelelementen). 
Inn het kader van artikel 87 (steunverlening) werd door de overheid in een enkel geval niet 
(verlengingg landbouwfolies), maar meestal wel aangemeld. Een definitieve reactie van de 
Commissiee kwam in de meeste gevallen na een periode van 7-15 maanden en na veelal een 
uitgebreidee briefwisseling. Vanaf 2001 (vlakglas) is een kentering bij het aanmelden 
opgetreden.. De Commissie is in dat geval akkoord gegaan met intrekking van de aanmelding. 
Inn inhoudelijk opzicht valt het op dat de Commissie ook bij verlenging van de looptijd van 
eenn a.v.v., zoals bij autowrakken tot twee keer is gebeurd, de gehele afvalbeheersstructuur 
iederee keer weer aan een kritische beschouwing onderwerpt. Tot nu toe werden overigens alle 
afvalbeheersstructurenn in het kader van artikel 87 aanvaardbaar geacht, indien zij aan een 
aantall  voorwaarden voldoen. Naast elementen als noodzakelijkheid en proportionaliteit wordt 
mett name aandacht besteed aan mogelijke drempels tot markttoetreding voor buitenlandse 
bedrijven. . 
OpOp nationaal gebied is sinds 1998 sprake van een toetsing van de a.v.v. door de NMa op 
mededingingsrechtelijkee aspecten op grond van de Mededingingswet (Mw). Er bestaat geen 
wettelijkee koppeling tussen de besluitvorming op grond van de Wm en de Mw. Om op korte 
termijnn voor de betrokken bedrijven duidelijkheid te creëren voorziet een protocol tussen de 
NMaa en de Minister van VROM in een behoefte. Bij de beoordeling van de afvalbeheers-
structurenn komt de NMa in het algemeen tot de conclusie, dat, wanneer deze aan bepaalde 
voorwaardenn voldoet, geen sprake is van mededingingsbeperkingen in de zin van artikel 6 
Mww en derhalve een ontheffing op grond van artikel 17 Mw niet aan de orde is. De NMa 
heeft,, in navolging van de Commissie, lange tijd grote moeite gehad met de in een enkele 
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overeenkomstt (autowrakken) of in enkele afValbeheersstructuren (batterijen en wit- en bruin-
goed)) voorkomende afspraak over het op dee factuur zetten van de afValbeheersbijdrage en het 
doorberekenenn daarvan aan de volgende schakel in de keten (extemalisering van de bijdrage). 
Eenn beroep op de artikelen 11 en 16 Mw werd in dit verband afgewezen. De laatste tijd lijk t in 
hethet principiële standpunt van de NMa een wijziging te zijn opgetreden (oud-papier en karton) 
enn wordt een extemalisering onder specifieke omstandigheden (EG-richtlijn of onmisbaar 
voorr de afvalbeheersstructuur) aanvaardbaar geacht. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is een analyse gegeven van de aanleiding, de opzet en de 
toepassingg van de wettelijke regeling van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen. In hoofdstuk 7 
iss aandacht besteed aan de algemeen juridische aspecten van de wettelijke regelingen van de 
a.v.v.. Aan de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. liggen in alle gevallen 
vrijwell  dezelfde motieven ten grondslag: ondersteuning van zelfregulering, het belang van 
draagvlakk bij de betrokken partijen, het voorkómen van 'free riders' en de mogelijkheid van 
eenn terugtred van de regelgever. De wettelijke regeling van de a.v.v. van een (private) 
overeenkomstt is te beschouwen als een vorm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. 
Dee overheid (minister) vervult hierbij verschillende rollen, variërend van oriënterend, facilite-
rendd naar controlerend. 
Dee opzet van de wettelijke regelingen vertoont, met uitzondering van de regeling van de a.v.v. 
opp financieel terrein, veel overeenkomstige kenmerken. De procedurele en inhoudelijke 
bepalingenn zijn zo geformuleerd en kunnen zo geïnterpreteerd worden dat zij goed bestand 
zijnn tegen de ontwikkelingen in de tijd. 
Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. bij de minister door de betrokken private partijen. Zij moeten het initiatief 
nemenn tot het sluiten van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In 
geenn van deze gevallen is de minister partij bij de overeenkomst. De aan de a.v.v. ten 
grondslagg liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaatrechtelijke overeen-
komst.. In alle wettelijke regelingen is aandacht besteed aan de representativiteit van degenen 
diee het verzoek tot a.v.v. indienen. Mijn voorkeur voor het bepalen van de representativiteit 
gaatt uit naar de formulering van 'belangrijke meerderheid' zoals deze voorkomt in de 
wettelijkee regeling van de CAO's en van de afValbeheersbijdrage. Deze formulering maakt 
enerzijdss duidelijk dat sprake moet zijn van een belangrijke meerderheid, anderzijds biedt hij 
dee minister de ruimte en flexibiliteit om in de praktijk met verschillende omstandigheden in 
dee bedrijfstak rekening te houden. In alle wettelijke regelingen is de minister aangewezen als 
instantiee die bevoegd is tot het nemen van het besluit tot a.v.v. Als belangrijkste argumenten 
daarvoorr worden genoemd dat de minister de diverse belangen die betrokken zijn bij een 
besluitt tot a.v.v. het beste kan overzien en voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is 
aann de Staten-Generaal. 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. In een 
aantall  gevallen is dit uitgewerkt in een Leidraad of Toetsingskader. Na een eerste beoordeling 
vann het verzoek op ontvankelijkheid is in vrijwel alle wettelijke regelingen voorzien in een 
publicatiee en inzage van het verzoek en de mogelijkheid voor derdebelanghebbenden om 
bedenkingenn tegen het verzoek in te dienen. Indien de uniforme openbare voorbereidings-
proceduree van de Awb van toepassing zou worden, zou zich naar mijn mening slechts een 
beperktt aantal problemen voordoen. 
Inn diverse wetten is op verschillende wijze omgegaan met de betrokkenheid van externe 
adviesorganenn bij de beoordeling van het verzoek. Thans is alleen nog bij de Wet A W 
CAO'ss in bepaalde omstandigheden sprake van een betrokkenheid van een adviesorgaan 
(Stichtingg van de Arbeid). Op milieuterrein functioneert de VROM-raad, maar deze is niet 
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ingesteldd om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het AW-beleid in het 
algemeenn een onderdeel kunnen uitmaken van een advies over bijvoorbeeld sturing van het 
milieubeleid. . 
Inn het algemeen zijn geen termijnen gesteld waarbinnen een besluit tot a.v.v. moet worden 
genomen.. In de praktijk van de uitvoering van de Wet A W CAO wordt ernaar gestreefd de 
beslissingg binnen acht weken te nemen. In de Wm is ten aanzien van het besluit tot a.v.v. een 
termijnn van zestien weken opgenomen. Deze termijn kan echter worden opgeschort, indien 
overr het verzoek overleg met de Commissie moet plaatsvinden. In de praktijk wordt de 
beslissingg tot a.v.v. in een periode tussen een half jaar en een jaar genomen. Indien de 
uniformee openbare voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing zou worden zou op 
ditt punt bij de CAO's een probleem kunnen optreden. 
Uitt artikel 8:2 Awb en de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO blijkt dat er op dit 
momentt geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het 
openstellenn van beroep hangt samen met de discussie over het openstellen van beroep tegen 
algemeenn verbindende voorschriften. De verwachting is dat, wanneer besloten zou worden 
beroepp tegen het besluit tot a.v.v. open te stellen, dit niet met grote problemen gepaard zal 
gaan.. Een volgende vraag is of beroep bij de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing 
vann een instantie die krachtens de overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is 
verklaard.. Bezien in het licht van de criteria wanneer sprake is van een bestuursorgaan en de 
jurisprudentiee in het kader van de Wet A W CAO, lijk t het onwaarschijnlijk dat een 
privaatrechtelijkee rechtspersoon die krachtens een overeenkomst is opgericht en deze 
overeenkomstt uitvoert, onder het regime van de Awb na a.v.v. van de overeenkomst 
beschouwdd zal worden als een bestuursorgaan. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst mogen afspreken, 
wordtt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld, variërend van ruim omschre-
venn begrippen tot een limitatieve lijst van onderwerpen. Naarmate de overheid voor partijen 
(meer)) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeenkomsten bepaalde maatschappelijke 
problemenn op te lossen, verdient het aanbeveling partijen de ruimte te geven om de reikwijdte 
enn werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen. 
Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. Het houdt verband met het (politiek) 
gevoeligee onderwerp in hoeverre de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan 
enn mag uitoefenen op de inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat 
vann partijen. Het ontbreken van een wettelijke weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, 
hett expliciet in de wet opnemen van een toetsingsgrond in enkele wetten, de afwezigheid van 
dee mogelijkheid om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte 
mogelijkhedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden duiden erop dat de 
wetgeverr de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst te beïnvloeden heeft willen 
inkaderenn en er vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal 
respecterenn en niet lichtvaardig tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 

Vrijwell  alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de looptijd van het 
besluitt tot a.v.v. tot maximaal 5 jaar. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat met name 
degenenn die door de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van 
dagenn aan de overeenkomst kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden 
diee aanleiding waren om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een 
herbezinningg op de noodzaak van de a.v.v. mogelijk maken. Door het tijdelijke karakter zijn 
dee betrokken partijen verplicht na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van de 
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samenwerkingg te bezien en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst worden 
aangebracht. . 
Watt betreft de rechtsgevolgen van het besluit tot a.v.v. wordt in Nederland de 'Gesetztheorie' 
gevolgd.. In deze theorie is het besluit tot a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende 
dee looptijd van het besluit tot a.v.v. zijn zowel de oorspronkelijke partijen als derden 
betrokkenenn gebonden aan de overeenkomst. 
Dee wettelijke regelingen kennen voor de minister een beperkt aantal mogelijkheden om de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden. Bij de 
beslissingg tot a.v.v. kan hij in een enkel geval (Wet A W CAO) bepaalde bedrijven uitsluiten 
vann de werkingssfeer van de a.v.v. Na het besluit tot a.v.v. bevat een aantal wettelijke 
regelingenn de mogelijkheid voor de minister om op verzoek een ontheffing van het besluit tot 
a.v.v.. te verlenen. Daarnaast bevatten alle wettelijke regelingen de mogelijkheid voor de 
ministerr om het besluit tot a.v.v. in te trekken. De praktische betekenis van deze mogelijkheid 
iss tot nu toe niet groot. 
Vann oudsher wordt bij de uitvoering van de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel 
aandachtt besteed aan de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een goede organi-
satiee van de uitvoering en handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel belang voor 
eenn effectieve en efficiënte doelbereiking. In de uitvoeringsstructuur dient een aantal 
waarborgenn te zijn opgenomen omtrent de openbaarheid, de wijze van besluitvorming en de 
wijzee van verantwoording afleggen zowel naar de eigen leden als naar de overheid. 
Dee handhaving van de overeenkomst vindt, met uitzondering van de regelingen op financieel 
terrein,, in alle wettelijke regelingen langs civielrechtelijke weg plaats. In veel overeen-
komstenn is voorzien in de mogelijkheid van arbitrage of bindend advies voor het oplossen van 
geschillen.. Bij a.v.v. van een dergelijke bepaling spelen verschillende vragen, zoals de 
verschillenn tussen arbitrage en bindend advies, de geoorloofdheid van een beding hierover in 
eenn overeenkomst in relatie met de Grondwet, met name artikel 17. Op basis van de jurispru-
dentiee wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is een overeenkomst algemeen verbindend te 
verklarenn waarin, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of bindend adviesclausule is 
opgenomen.. De mogelijkheid tot een 'definitieve' geschillenbeslechting buiten de overheids-
rechterr om lijk t hiermee afgesneden. De a.v.v. van een vorm van geschillenbeslechting, die als 
voorfasee van een beroep op de overheidsrechter kan worden beschouwd en waarbij een beroep 
opp de rechter mogelijk blijft , is wel mogelijk. 
Uitt het bovenstaande blijkt dat de regeling van de a.v.v. soms wordt bepaald door het civiele 
rechtt (overeenkomst, handhaving) en soms door het publieke recht (besluit tot a.v.v., 
ontheffingg en intrekking). Dit enigszins hybride karakter van de regeling van de a.v.v. - nu 
eenss privaatrechtelijk, dan weer publiekrechtelijk - levert in de literatuur nogal eens kritiek 
op.Inn de praktijk levert dit meestal geen problemen op. 

Dee samenwerking tussen bedrijven in het kader van de overeenkomst en de a.v.v. van deze 
overeenkomstt vertonen diverse raakvlakken met de regelgeving op Europees niveau. Hieraan 
wordtt in hoofdstuk 8 aandacht besteed. De bedrijven en de overheid kunnen in strijd handelen 
mett diverse bepalingen van het EG-Verdrag. Hierbij valt te denken aan de bepalingen over het 
vrijj  verkeer van goederen (art. 28-29), mededinging (art. 81-86) en steunverlening (art. 87). 
Opp het terrein van de mededinging bestaat tevens een nauwe relatie met de Nederlandse 
Mededingingswett (Mw). 
Uitt de toetsing van de regeling van de a.v.v. aan de meest relevante bepalingen van het EG-
Verdragg en de Mw blijkt dat de regeling van de a.v.v. zelf in het algemeen weinig problemen 
mett zich brengt. Mogelijke strijdigheid is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van 
dee overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Gebaseerd op een aantal uitspraken van 
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dee Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, moet bij het opstellen van de 
overeenkomstt met name aan onderstaande elementen aandacht worden besteed: 
-- In geval van een verplichting tot het afdragen van een financiële bijdrage zal deze bijdrage 

gelijkelijkk op hier geproduceerde als op geïmporteerde producten moeten komen te liggen. 
Ditt geldt ook voor de besteding van de gelden uit het fonds. 

-- De noodzaak van de verplichtingen in het kader van de bescherming van het milieu moet 
wordenn aangetoond. 

-- De verplichtingen moeten proportioneel zijn in relatie tot het te realiseren doel oftewel er 
moett sprake zijn van het minst bezwarende alternatief. 

-- Bepaalde verplichtingen, zoals prijsafspraken of belemmering van markttoetreding, 
leverenn grote problemen op. 

Wanneerr de overeenkomst aan deze eisen voldoet, blijkt uit de praktijk van de collectieve 
afvalbeheerssystemenn dat zowel de Commissie onder een aantal voorwaarden geen grote pro-
blemenn hebben met dergelijke systemen. Het is daarom de vraag of er een noodzaak is om de 
verhoudingg tussen het milieubeleid en het mededingingsbeleid te herwaarderen. 
Aann het slot van dit hoofdstuk is nagegaan of de a.v.v. van een overeenkomst een mogelijk-
heidd biedt om EU-richtlijnen te implementeren. Dit wordt inderdaad mogelijk geacht. Hiertoe 
zullenn zowel de a.v.v. als de overeenkomst aan een aantal procedurele en inhoudelijke 
waarborgenn moeten voldoen. Daarnaast zal een juridisch kader aanwezig moeten zijn om te 
voorzienn in die gevallen, waarin de betrokkenen onvoldoende initiatieven ontplooien. 

Inn hoofdstuk 9 is aandacht besteed aan het tweede deel van de probleemstelling van dit 
onderzoekk en is nagegaan welke mogelijkheden het instrument van de a.v.v. van overeen-
komstenkomsten kan bieden voor een bredere toepassing, met name op het terrein van het milieu. Het 
stimulerenn van (meer) eigen verantwoordelijkheid (zelfregulering) binnen het milieubeleid is 
nett zo noodzakelijk en onontkoombaar als op andere beleidsterreinen. In het milieubeleid 
heeftt het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid op verschillende manieren gestalte 
gekregen:: van geheel autonoom tot een onderdeel van overheidsregulering. Gezocht moet 
wordenn naar een zodanige mix van instrumenten dat een (veel) zwaarder accent op zelfregu-
leringg komt te liggen. 
Inn het milieubeleid is een aantal specifieke factoren van invloed op (de wettelijke regeling 
van)) de a.v.v. Op zichzelf is er bij de overheid en de bedrijven sprake van een cultuur om de 
milieuproblemenn via alternatieve instrumenten, zoals convenanten, op te lossen. In de praktijk 
iss echter veelal sprake van gemengde verantwoordelijkheden. Hierdoor is niet altijd duidelijk 
wiee waarvoor verantwoordelijk is en wie waarop aangesproken.kan worden. 
Dee bescherming van het milieu is bij uitstek te beschouwen als een langere termijn doel. Om 
samenwerkingg bij bedrijven te realiseren is een duidelijke en concrete taakstelling van de zijde 
vann de overheid een belangrijke voorwaarde (vgl. artikel 21 GW). Duidelijk zal moeten zijn 
wie,, waarvoor verantwoordelijk is, op welke termijn de taakstelling gerealiseerd moet zijn en 
hoee dit gemonitored en gerapporteerd zal worden. De overheid kan daarnaast een belangrijke 
roll  spelen bij het over de drempel helpen van bedrijven om samen te werken door te dreigen 
mett robuuste regelgeving. Bij de betrokken bedrijven is een bepaalde mate van interne 
organisatiee onontbeerlijk, waarbij een aantal belangrijke bedrijven het initiatief nemen om een 
bepaaldd probleem op te lossen. Uit de behandelde casussen blijkt dat voor samenwerking ook 
vann belang is dat voor de bedrijven een min of meer gelijke uitgangspositie geldt. 
Tenn aanzien van de partijen bij de overeenkomst is er op het terrein van het milieu niet, zoals 
bijj  de CAO's, een soort van 'natuurlijke' onderhandelingspartner voor de bedrijven. Een 
(structurele)) deelname van de milieuorganisaties aan milieuovereenkomsten waarborgt 
weliswaarr een evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst. 
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Anderzijdss vergt dit een geheel andere positionering en financiering van de milieu-
organisaties. . 

Dee mogelijkheden om onderwerpen via de a.v.v. van overeenkomsten te regelen lijken op het 
terreinn van het milieu in principe onbegrensd. De grens wordt veeleer door een aantal politiek-
maatschappelijkee en praktische factoren bepaald, zoals een politieke keuze voor een bepaalde 
aanpak,, de mate van concreetheid van de onderwerpen en de relatie met bestaande instrumen-
ten.. De verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten de meeste mogelijkheden biedt met 
betrekkingg tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten. Bij de regeling van de 
a.v.v.. wordt op dit moment gekozen voor een aanpak op nationaal niveau, maar het wordt niet 
uitgeslotenn dat het op termijn efficiënter is diverse onderwerpen op Europees of zelfs op 
mondiaall  niveau via de a.v.v. te regelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het 
slopenn van schepen. 

Inn een drietal casussen over de vrijwillig e aanpak van bodemsanering op bedrijfsterreinen, 
verpakkingenn en kleiduivenschieten wordt het voorgaande getoetst. Uit de behandelde 
casussenn blijkt dat een goede interne organisatie van de doelgroep, een min of meer dezelfde 
uitgangssituatie,, een duidelijke taakstelling van de overheid en de dreiging met overheids-
regelgevingg de meest belangrijke factoren zijn om te komen tot de a.v.v. van een 
overeenkomst.. Met name zal aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering en 
handhavingg van de overeenkomst door een min of meer onafhankelijke uitvoerings-
organisatie.. Het valt op dat zowel bij de casus van de BSB als van verpakkingen sprake is van 
eenn 'gezamenlijke' verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de handhaving tussen 
overheidd en privatee partijen, waardoor voor individuele bedrijven de mogelijkheid bestaat om 
dee overheid en de private uitvoeringsorganisatie tegen elkaar uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

Vervolgenss wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de consequenties van het invoeren van de 
mogelijkheidd van a.v.v. van convenanten. De belangrijkste consequentie hiervan heeft 
betrekkingg op de positie van de minister. De huidige verplichtingen van de minister in de 
meestee convenanten zijn niet van een zodanige aard dat het vastleggen ervan in een convenant 
noodzakelijkk is. Met een regeling van de a.v.v. van convenanten kan een aantal problemen 
mett convenanten worden opgelost. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheden van inspraak 
doorr derdebelanghebbenden en de free rider problematiek. In een tweetal Europese landen, 
Belgiëë en Denemarken, heeft een wettelijke regeling van milieu(beleids)overeenkomsten 
plaatsgevonden.. Uit een summiere vergelijking blijkt dat in beide gevallen voorzieningen zijn 
getroffenn om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te verruimen. In beide landen is ter 
voorkomingg van free riders voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst 
omm te zetten in regelgeving. 

Tenslottee is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de vraag hoe een algemene wettelijke 
regelingg van de a.v.v. van overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In de 
Proevee van hoofdstuk 9 Wm die in 2002 is gepubliceerd, is een regeling van de a.v.v. 
opgenomen.. In deze regeling is een aantal gesignaleerde knelpunten opgelost. Zo zijn de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de overeenkomst verruimd, is afdeling 3.4 Awb vrijwel 
volledigg van toepassing verklaard op de totstandkoming van het besluit tot a.v.v. en is de 
mogelijkheidd gecreëerd van intrekking van het besluit tot a.v.v. op verzoek van partijen. 
Desondankss pleit ik voor een algemene regeling van de a.v.v. elders in de Wm, waardoor deze 
regelingg ook op inrichtingen betrekking zou kunnen hebben. Tevens wordt voorgesteld een 
termijnn te stellen aan het indienen van een verzoek en de mogelijkheid te creëren om via de 
a.v.v.. af te kunnen wijken van een wettelijke verplichting (driekwart dwingend recht). 
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OmOm een uniforme regeling van de a,v.v. op de diverse beleidsterreinen te realiseren, zou 
ervoorr kunnen worden gepleit om in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te 
nemen.. Deze regeling zou zich tot een aantal meer procedurele en organisatorische aspecten 
vann de a.v.v. kunnen beperken. 

Opp basis van de voorgaande hoofdstukken wordt in hoofdstuk 10 een aantal slotconclusies 
getrokken.. De a.v.v. van overeenkomsten biedt organisaties van o.a. bedrijven de mogelijk-
heidd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van maatschappelijke 
problemenn (zelfregulering). De vraag of en de vorm waarin zelfregulering bij deze organi-
satiess gestalte krijgt, is afhankelijk van verschillende interne en externe factoren. Zo spelen 
hett type probleem en de typering van de doelgroep een belangrijke rol. De a.v.v. biedt met 
namee een oplossing voor het probleem van 'free riders'. Voor bedrijven heeft zelfregulering 
hethet voordeel dat de regeling, uitvoering en handhaving op effectieve en efficiënte wijze 
kunnenn aansluiten bij de bedrijfsvoering. De a.v.v. zorgt ervoor dat de onderlinge concur-
rentieverhoudingenn door de regeling niet oneigenlijk worden verstoord. Voor het overige 
blijvenn de normale concurrentieverhoudingen gehandhaafd. Het daadwerkelijk gebruik maken 
vann het instrument is mede afhankelijk van het onaangenaam zijn van mogelijke alternatieven 
bijj  een ingrijpen door de overheid. 
Voorr de overheid heeft de a.v.v. het voordeel dat helder is wie verantwoordelijk is voor het 
opstellen,, uitvoeren en handhaven van de overeenkomst. Bij de huidige vormen van samen-
werkingg tussen overheid en bedrijven is vaak niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Viaa het besluit tot a.v.v. en eventueel het verlenen van een onmeffing van het besluit tot a.v.v. 
heeftt de overheid enige invloed op het functioneren van de private structuur. Voorts kan de 
overheidd via jaarrapportages toezicht houden op het functioneren van de uitvoerings-
organisatiee (inclusief de fondsen). Op deze wijze kan het 'algemeen belang' naar mijn mening 
inn voldoende mate worden gewaarborgd. De beeldvorming over de mogelijkheden van de 
a.v.v.. wordt vooral beïnvloed door de ervaringen bij de CAO's. De belangrijkste bezwaren 
tegenn de a.v.v. richten zich in feite niet zozeer tegen de a.v.v. als zodanig, maar tegen de 
effectenn van de CAO. 

Uitt de in de hoofdstukken 2 - 6 verrichte analyses van de verschillende regelingen blijkt dat 
dee a.v.v. van overeenkomsten op diverse beleidsterreinen is en nog steeds wordt toegepast. 
Uitt deze analyses blijkt dat de a.v.v. van overeenkomsten goede mogelijkheden biedt om ook 
lange(re)) termijn doelstellingen via zelfregulering te realiseren. Dit geldt zeker ook op het 
terreinn van het milieu, waar van oudsher sprake is van samenwerking tussen overheid en 
bedrijven.. Het instrument kan bij een breed scala aan onderwerpen worden toegepast. 
Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen dat de 
belangenn van derden die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst waren betrokken, in 
voldoendee mate tot hun recht kunnen komen. Het brengt in het algemeen geen overwegende 
bezwarenn met zich om de openbare voorbereidingsprocedure van de nieuwe titel 3.4 Awb van 
toepassingg te verklaren op de totstandkoming van de diverse besluiten. Een mogelijk beroep 
tegenn het besluit tot a.v.v. zou eveneens niet tot grote problemen aanleiding geven. 
Dee wettelijke regeling van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen bestaat uit een groot aantal 
vrijwell  identieke elementen. De minister kan alleen van zijn bevoegdheid tot a.v.v. gebruik 
makenn op verzoek van de betrokken doelgroepen. Een verzoek moet ondersteund worden door 
eenn belangrijke meerderheid van de betrokken doelgroep. Over het verzoek is inspraak door 
derdebelanghebbendenn mogelijk. Het besluit tot a.v.v. heeft een beperkte looptijd (maximaal 5 
jaar).. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid van ontheffing en eventueel van 
intrekkingg van het besluit. De handhaving van de a.v.v. geschiedt in vrijwel alle gevallen via 
hett privaatrecht. Slechts op een beperkt aantal punten heb ik voorstellen gedaan om elementen 
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vann de wettelijke regeling te wijzigen of aan te vullen. Deze vrijwel identieke regelingen van 
dee a-v.v. die in de loop der tijd nauwelijks zijn gewijzigd, duiden erop dat in de regelingen een 
goedd evenwicht is gevonden tussen de belangen van de overheid en van de private sector. Dit 
zouu ervoor pleiten om in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen. 
Uitt de toetsing van de regeling van de a.v.v. en van de diverse overeenkomsten die ten 
grondslagg liggen aan de a.v.v., aan de meest relevante bepalingen van het EG-Verdrag (vrij 
verkeerr van goederen, mededinging en steunverlening) en aan de Mededingingswet blijkt dat 
dee regeling van de a.v.v. en de overeenkomsten zelf weinig problemen met zich brengen. Dit 
blijk tt ook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie op het terrein van het sociaal beleid. 
Voortss zou de a.v.v. van overeenkomsten op nationaal niveau gebruikt moeten worden om 
EG-richtlijnenn te implementeren. 

Vanzelfsprekendd zijn zelfregulering en de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten niet te 
beschouwenn als het panacee van alle kwaden. Wanneer een belangrijke meerderheid van de 
betrokkenn bedrijven om welke reden dan ook niet tot samenwerking komt om bepaalde 
(milieuproblemenn op te lossen, valt aan overheidsregulering niet te ontkomen. In dat geval 
moett de overheid niet aarzelen om met robuuste regelgeving te komen, waarbij geen sprake is 
vann allerlei vrijstellingen of uitzonderingssituaties. Het instrument van de a.v.v. van 
overeenkomstenn biedt goede mogelijkheden om in het dilemma overheidsregulering - zelf-
reguleringg een stap in de richting van zelfregulering te zetten. Het daadwerkelijk zetten van 
dezee stap zal echter een verandering vergen in het denken bij zowel bedrijven als overheid 
overr het oplossen van maatschappelijke problemen. 
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Thiss book deals with innovative uses for extending the scope of collectively bargained 
agreementss through the declaration of an 'algemeenverbindendverklaring' (a.v.v.), as applied 
inn the Netherlands. An a.v.v. can support organizations in achieving social policy objectives, 
forr example in the field of environmental policy. Under an a.v.v., the declaration of the 
relevantt Minister serves to extend the scope of the provisions that bind the parties to a 
collectivee agreement so as to include the minority of persons who are not formally parties to 
thee terms of a private agreement. Thus, the problem of enforcement and maintenance of the 
agreementt with regard to "free riders", individuals or entities who benefit from the agreement 
butt who are not parties to it and therefore incur none of its contractual obligations, can be 
solved.. In the 1930s, a.v.v. extensions were legally regulated for the first time. In those early 
cases,, the orders applied only to certain commercial agreements and to collective labor 
agreements.. Since the Second World War, a.v.v. instruments have been applied to other types 
off  agreements. 
Thee first part of this book contains a detailed study of the regulation and application of a.v.v. 
extensionss in different policy areas. The second part includes a research into more general 
juridicall  aspects of regulation. This study also considers European aspects of regulation, for 
examplee the relation to the articles in the EU Treaty concerning competition and state aid. 
Finally,, the author considers the conditions under which an a.v.v. can play a more significant 
rolee in implementing environmental policy and how legal regulation can be improved. 

ChapterChapter One examines the present and future functions of the a.v.v. in government policy. 
Existingg difficulties with enforcing and maintaining governmental regulations provide an 
importantt impetus for reforming the ways that private parties are held accountable for their 
sociall  conduct. Self-regulation is one method for involving private organizations, for example 
branchh organizations, in advancing a variety of social goals. In regulatory policies, the 
principlee of self-regulation is supported in general, but less clearly in specific applications. In 
environmentall  policy, self-regulation still plays a modest role. In most cases, the government 
preferss legislative solutions for implementing environmental policies among private entities. 
Consequently,, the government is also responsible for the enforcement and maintenance of its 
regulations.. Further, self-regulation and governmental regulation are often seen as 
contradictoryy methods for guiding compliance with social policy goals. However, these two 
formss of regulation are not necessarily mutually exclusive, but can be complementary. The 
answerr should be not "either.. .or," but "and.. .with." 

Legall  regulation by way of an a.v.v. may be considered as a type of "legally conditioned 
self-regulation.""  That is to say that legal regulation under an a.v.v. must still sufficiently 
guaranteee that relevant public interests are met. For example, although the determination of 
environmentall  policy is a task of government under Article 21 of the Constitution, an a.v.v. 
cann be used to shift responsibility for enforcement and maintenance of the policy to the 
partiess bound by the agreement. 
Sincee the early 1990s, covenants have been used as instruments of self-regulation in 
environmentall  policy. However, the attitude of the government at the national and European 
levelss toward such covenants has been ambivalent. One reason for this attitude is the problem 
off  free riders to the covenant. The author proposes that this problem, and governmental 
ambivalencee to incorporating self-regulation into its regulatory schemes, can be resolved 
throughh the use of a.v.v. 
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Finally,, Chapter One compares two existing and related mechanisms of self-regulation: 
standardd rules in civil law and public regulation of industrial organizations. The author 
concludess that standard civil law has not been used in regulatory practice, especially in 
consumerr matters, and does not fit  well with environmental cases. The same conclusion 
appliess to public regulation of industrial organizations. However, there are similarities 
betweenn both types of mechanisms and a. v. v. instruments. 

ChapterChapter Two examines the earliest regulation of the a.v.v.: The 1935 Act on the Extension 
andd Invalidation of (collectively bargained) Provisions (Law A W 1935). This law contains 
thee framework for both using a.v.v. extensions to encourage cooperation between industrial 
partiess and for undoing or invalidating extensions to discourage overuse of cooperation. 
Beforee World War Two, more cooperation was needed in collective bargaining while after 
Worldd War Two, radical changes in the economic environment required some restraint on 
cooperation.. Thus, modern applications emphasize invalidation in a move that can be 
characterizedd as a transition from pro-cartel (via compulsory cartels during World War Two) 
too an anti-cartel law. 
Fromm 1935 to 1940 there were 38 requests for a.v.v. extensions resulting in 8 actual grants. 
Thee extensions covered many different contractual provisions, varying from delivery 
conditionss and terms of payment to price determination. Furthermore, the Law A W 1935 
containss the most important features of later laws regulating a.v.v. extensions, including the 
Competitionn Law of 1958. For example, both contain the limitation that the Minister can only 
grantt an a.v.v. at the request of the concerned enterprises. In addition, these laws share a 
markedlyy civil law character in their regulatory and maintenance schemes and include 
provisionss for exemptions, bom individual and general. It is also striking that both laws 
alreadyy focus strongly on the enforcement and maintenance of underlying agreement. 

ChapterChapter Three discusses the application of a.v.v. extensions in collective labor agreements. 
Thee incidence of a.v.v. requests and grants have risen dramatically since 1937. Today, all of 
thee 200 to 250 requests for a.v.v. extensions made each year result in actual grants. The legal 
regulationn of a.v.v. extensions for collective labor agreements (collectieve 
arbeidsovereenkomsten,, or CAOs) must be considered in relation to the legal regulation of the 
CAOO (Law CAO) itself. From a quantitative point of view, the a.v.v. extension of a CAO has 
littl ee significance because only a small percentage of employers and employees (15%) will be 
committedd to the CAO through the generally binding provisions of the a.v.v. extension. From 
aa qualitative point of view, the likelihood of an a.v.v. grant stimulates adoption of the 
collectivee agreement. Generally, it is true in practice that a system of collective bargaining 
thatt includes both CAOs and generally binding provision extensions results in fewer labor 
conflictss and more attention to matters for me long term, or for "good causes". 
Thee benefits and necessities of using a.v.v. extensions in collective labor agreements have 
beenn the topics of much debate since the early 1990s. Central theme in this debate is, on the 
onee hand, a respect for the agreement between parties to the agreement and the responsibility 
off  the social parties - in the case of labor relations, employers and employees - and on the 
otherr hand, the responsibility of the government for social and economic policy in general. 
Forr instance, the wage increases feared by some political parties as the necessary consequence 
off  an a.v.v. grant are more likely to be a result of the CAO itself. The announcement of a 
possiblee intervention, or sometimes the complete revocation of the a.v.v. instrument 
altogether,, is used by the government as a method for pressuring social parties in a direction 
preferredd by the government. This strategy succeeded for the first time in 1993 and has been 
usedd repeatedly since that time. 
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Inn the Netherlands, regulation of collective labor agreements by the Law CAO and of the 
a.v.v.. extension of a CAO by the Law A W CAO have not changed much since their 
inceptions.. Thus, the procedural and material provisions of both laws have adapted easily to 
developmentss over time. Although the structure of the later Law A W CAO closely resembles 
thee structure of the Law A W 1935, there are important differences that can be seen through 
thee coupling of procedural requirements between the Law CAO and the Law A W CAO. For 
example,, the agreement that underlies the request for an a.v.v. extension must be one that 
compliess with the Law CAO. Further, the a.v.v. extension can never last longer than the CAO 
itself.. Thus, the short term of the collective agreement, and therefore of the generally binding 
extension,, combined with an absence of retroactive effect and proactive effect on social 
partiess to the agreement, have serious consequences for employers and employees - exactly 
thosee social parties who are not formally bound by the agreement outside of the a.v.v. 
extension.. As a result, employers and employees are sometimes bound to the agreement, or 
sometimess bound by particular terms of the agreement, and sometimes are not. This 
consequencee is often referred to as the "flashing light effect." The end result is legal and 
practicall  insecurity for the employers and employees who must rely on the collective labor 
agreement. . 

Ann important difference between the legal regulation of the a.v.v. of a collective agreement 
andd other legal regulations is that the agreement that underlies the generally binding extension 
iss the result of negotiations between two more or less equal parties with clashing interests. 
Thiss difference appears in the views of the social parties about the Minister's response to the 
requestt for extension. The presumption is that the collective agreement itself wil l not be 
judgedd at all and that the request for an a. v. v. extension will be judged only marginally. 
Thee question as to whether a particular labor condition, or the subject of a labor condition, is 
regulatedd by legal rules or is left to the social parties to determine depends on a number of 
factors.. In the case of a constitutional or international obligation, for instance the 
implementationn of a Treaty convention or EU guideline, legal regulation is almost inevitable. 
Complyingg with terms that are essentially expressions of political policy, for instance meeting 
minimumm level contributions for social security, certainly entail legal regulation. However, 
somee governing instruments include allowances for deviation by means of an a.v.v. extension 
too a collective agreement or through a clause that is triggered only when the parties otherwise 
faill  to resolve a conflict within a certain period of time. In one example, Article 139 of the EU 
Treatyy provides for the enforcement of certain parts of a social policy, and even outright 
agreementt at a community level, by means of an a.v.v. extension to a collective labor 
agreement. . 
Finally,, this chapter examines funding and the important role it plays in social policy and 
collectivee labor agreements. The funds created through collective agreements finance a broad 
varietyy of projects, for example employee education programs. Although the governmental 
frameworkk for approval of collective agreements includes recently clarified requirements 
aboutt how funds are collected and used, transparency to both the parties involved and to the 
governmentt still leaves much to be desired. 

ChapterChapter Four describes how legal regulation in the world of banking and finance can benefit 
fromfrom generally binding extensions to collective agreements. Previously, a.v.v. extensions were 
usedd to equalize standards of identity in financial affairs and were, in form, very similar to 
self-regulationn measures in use at that time. Today, a.v.v. extensions have been replaced by 
legall  regulations in banking and finance, thanks to the implementation of EU guidelines and 
thee successful reduction of industry-wide problems such as money laundering. 

337 7 



Summary y 

Currently,, a.v.v. extensions are used only in two areas within the financial industry: legal 
regulationn of credit banks and legal regulation of stock exchange. In both cases, a.v.v. 
extensionss are used to guarantee funds in case of bankruptcy. Two key differences in this area 
aree that the Minister has the authority to impose an agreement when parties are unable to 
eitherr reach an agreement themselves or are unable to do so within a reasonable timeframe, 
andd that the authority to make granting decisions is shared between the relevant Minister and 
thee Crown. Moreover, the agreement itself and the request for a generally binding extension is 
thee result of negotiations between the National Bank of the Netherlands and a representative 
organizationn of the credit banks or stock exchange banks, rather than between all of the banks 
involved.. Third parties, specifically investors, have no say in the process, although the 
maximummaximum amounts guaranteed under these agreements certainly concern individual investors. 
Finally,, the agreement and extensions are subject to enforcement under both public law and 
penall  law, but are most often enforced through administrative sanctions such as the 
withdrawall  of the license of a non-compliant bank. 

ChapterChapter Five outlines how a.v.v. extensions support relations between organizations of 
agriculturall  producers and line organizations at the European level. The importance of this 
cooperationn between European agricultural enterprises under Article 33 of the EU Treaty is 
suchh that it supercedes the open competition requirements in Article 81 of the EU Treaty. 
Memberr states may use a.v.v. extensions to implement and, in fact, supplement EU market 
ordinancess in any way necessary. A few of the market ordinances concluded between 
organizationss of producers or line organizations contain detailed provisions for making their 
agreementss generally binding. Typically, the structure of these internal provisions closely 
resemblee national a.v.v. regulations and sometimes include provisions related to 
environmentall  policy. 
Thee authority of member states to grant a generally binding extension to an agreement in this 
areaa is limited in two ways. First, the agreement usually contains express limitations on terms 
thatt are subject to generally binding extensions. Second, all decisions of the member states 
mustt be approved by the EU Commission, and usually in advance of concluding the final 
agreement. . 

ChapterChapter Six completes the analysis of the regulation of generally binding extensions to 
collectivee agreements with a discussion how these mechanisms operate in the regulation of 
wastee management fees. The pertinent regulation is part of the Environmental Management 
Actt (EMA), Title 15.10. This legal regulation was created to meet the needs of various 
producerss and importers for legal support in implementing waste management structures and 
wass aimed especially at dealing with the problem of free riders. 
Thee structure of this legal regulation also closely resembles the a.v.v. regulatory structures 
discussedd in Chapter Two and Chapter Three. So far, a.v.v. extensions have been applied in 
fivee areas of waste management: car wrecks, agricultural plastics, plastic window frames, 
paper,, and window glass. Here, the generally binding extension to the collective agreement is 
partt of the waste management structure and is organized by the producers and importers either 
onn a voluntary basis or by enforcement through a legal take-back and recycling obligation. In 
bothh cases, the waste management fee is used as indirect financing for product disposal. This 
meanss that the consumer, in buying a new product, has already paid for disposition of the 
wastee stage of the product and can abandon the product at the end of its lifecycle without 
incurringg additional cost. 
Thee cooperation between producers and importers offers the opportunity for both to meet their 
obligationsobligations flexibly, without additional government regulation, and to do so in a pro-consumer 
andd pro-ecology way. Even when governmental regulation is necessitated by an EU guideline, 
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existingg collective waste management structures can be integrated rather easily. The 
effectivenesss of such structures depends on both the market situation and on the existence of a 
professionall  organization to enforce the agreement. In particular, this chapter shows that the 
examplee of agricultural plastics proves that the market situation can change through 
cooperativee self-regulation in such a way that the need for a generally binding extension and 
governmentall  regulation of the collective agreement is unnecessary. 
Soo far, European legal aspects of the regulation of the generally binding extension does not 
seemm to be contrary to EU waste guidelines or Treaty articles concerning competition and the 
freefree movement of goods. With regard to notification to the EU Commission for state aid, this 
remainss an obligation of national governments. In the past, the EU Commission has made the 
finalfinal decision, usually within a period of 7-15 months and after extensive correspondence. In 
alll  cases, the Commission came to the conclusion that the waste management structures, 
includingg fee structures, were in agreement with Article 87. In 2001, there was a change in the 
notificationn policy and the Commission even agreed to drop the notification requirement in 
thee case of window glass. Since 1998, the judgment of competition aspects has been left to the 
Nationall  Competition Authority (NCA). 
Today,, there is no legal relation between the decision making process in the EMA and the 
Competitionn Law (CL). A protocol between the Dutch Competition Authority (CA) and the 
Ministerr of the Environment approves the cooperative agreement. In some cases, the CA has 
comee to the conclusion that there are no competitive restrictions under Article 6 of the CL and 
thereforee no need to issue an exemption under Article 17 of the CL. Following European 
jurisprudencee on this topic, the CA did not approve the compulsory fee passing and separate 
invoicingg for waste management fees that was structured into some collective agreements for 
aa long time. Even this principle seems to have changed with emerging self-regulation 
measures.. In the 2003 Agreement on Paper, the CA approved the externalizing of fees in 
pricingg structures, essential for waste management structures, under certain conditions. 
Inn summary, Chapter Two through Chapter Six analyze the motivations, structures, and 
practicess of different legal regulatory measures pertaining to generally binding extensions of 
collectivee agreements. 

ChapterChapter Seven focuses on general aspects of legal regulations. Much the same motivations 
apply:: support of self-regulation, prevention of free riders, regulation from the bottom up, and 
possiblee withdrawal of governmental regulations. As mentioned earlier the legal regulation by 
wayy of a.v.v. extensions on private agreements can be described as a kind of legally 
conditionedd self-regulation. This means that the grant of an extension by the relevant Minister 
iss only possible upon request of the private parties to the agreement and that general interests 
mustt be guaranteed during the decision-making process. The position of the Minister varies 
accordingg to the phase of decision making in this regard. During the conclusion of the 
agreementt between the parties and their request for a generally binding extension, the 
Minister'ss position is one of orienting. In making a decision with regard to the request, his or 
herr position is one of facilitating and testing. Finally, during the enforcement phase, the 
Ministerr assumes a supervisory role. 
Withh the exception of the financial aspects of regulating an a.v.v. extension, most of the 
applicablee legal regulatory structures are consistent. For example, procedural and substantive 
articless of regulation are formulated in the same way and can be interpreted flexibly over 
time.. The initial establishment of an agreement between parties has a normal private law 
characterr and the Minister is never a party to this underlying agreement. Second, the request 
forr an a.v.v. extension must be tendered to the Minister by an "important majority" of the 
parties.. The preferred definition of "important majority" is the one that has been formulated in 
thee regulation of collective labor agreements and used in structuring waste management fees. 
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Thiss definition stresses the role of the majority on the one hand, but also leaves the Minister 
somee discretion in taking account of different, relevant situations in the branch of industry 
concerned.. In all legal regulations, the Minister has the authority to make final decisions for 
eachh request tendered by the parties. This authority is justified by reference to the Minister's 
perspectivee and knowledge of all of the relevant interests, and by his or her liability for the 
decisionn to the national Parliament. In almost all legal regulations, a ministerial 
recommendationn makes explicit how a request and further relevant information must be 
presented.. In some cases, particularly in collective labor agreements and waste management 
feee structures, these requirements are explained in a ministerial guideline. Both the regulation 
andd the guideline are very important to the approval of the request. Next, the Ministry 
publishess the official request. In this public phase, third parties have the opportunity to inspect 
thee request and submit comments. In the opinion of the author, such external influence on 
whatt is basically a private agreement is unproblematic, so long as the uniform public 
commentaryy procedure would be followed according to the national Law of General 
Administrativee Rules (Awb). 
Legall  regulations differ in the role played by external advisory committees in approving a 
requestt for an a.v.v. extension. At this time, only the Law A W CAO still has an advisory 
boardd that can be involved in the decision-making process under certain circumstances. In 
environmentall  affairs, there is a general advisory council, but this council only has the 
competencee for involvement in general matters and not special matters. For example, a 
generall  advisory council may be consulted about using an a.v.v. extension as a steering 
instrumentt in implementing environmental policy. 
Stepp four in the granting process is the actual decision by the Minister as to the particular 
request.. In general, there is no time limit for making this decision. Although the EMA has 
stipulatedd that the decision must be made within 16 weeks, this period can be extended 
throughh a process of consultation with the EU Commission. In practice, the decision- making 
processs takes between six months and a year. In the practice of the Law A W CAO, this 
processs only takes eight weeks. In cases where the uniform public procedure of the Awb 
wouldd apply, additional requirements could add time to the process. 

Basedd on Article 8:2 of the Awb, and on jurisprudence of the Law A W CAO, there is at this 
timee no administrative appeal process available for protesting a ministerial a.v.v. decision. 
ChapterChapter Seven includes a discussion of the regulatory appeals process in general and a look at 
specificc prospects for the a.v.v. decision process in particular. There is, however, a related 
processs in the possibility of lodging an appeal against the decision of a corporation founded in 
thee collective agreement. Based on the general criteria for "public authority" and the 
jurisprudencee of the Law A W CAO, it seems unlikely that the legal character of such a 
corporation,, constructed by mutual agreement to enforce the agreement, would change much 
afterr an a.v.v. extension is granted. 
Thee design and limits on terms that can be part of a collective agreement are different 
accordingaccording to various legal regulations, varying from broadly defined, non-exhaustive lists of 
termss to exclusive lists of available terms. The author argues that to allow parties the freedom 
too address certain societal needs, for example environmental concerns, it is preferable to give 
partiess the opportunity to limit the scope of the agreement and terms. 
Thee Minister's discretion in evaluating a request is related to the balance of the various 
interestss involved, specifically the interests of the parties as opposed to community interests, 
andd therefore, to the politically sensitive question of the influence of the Minister on the 
contentt of the agreement itself. The lack of legal possibility for refusing an a.v.v. extension, 
thee explicit grounds required for the decision in some regulations, the lack of possibility for 
prescriptions,, and the limited possibility for influencing the scope of the agreement all 
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indicatee a legislative intent to restrict the Minister's substantive influence. The Minister must 
respectt thee agreement reached by the parties as such. Furthermore, almost all regulations have 
limitedd the duration of the a.v.v. to a maximum of five years, allowing for a re-evaluation and 
modificationn after a certain period of time. 

Thee legal character of an a.v.v. grant follows the 'Gesetztheorie' in which the Minister's 
decisionn results in an act of legislation. As long as the agreement is in effect, all parties are 
boundd to it in the same way. Following decision and enactment, legal regulations provide for 
aa limited number of exemptions, either in individual cases or by general exemptions, or by a 
combinationn of the two. In most cases, exemptions are allowed when there is an alternative 
equall  to the agreement for the party seeking exemption. In addition, the Minister may also 
withdraww his decision under certain circumstances. In practice, this authority has never been 
used. . 
Traditionally,, the enforcement and maintenance of a collective agreement are key components 
forr achieving its stated goals and objectives. The organizational structure envisaged by the 
agreementt must guarantee transparency, must define its decision-making processes, and must 
ensuree accountability between the parties, as well as between the collective parties and the 
government.. With the exception of financial regulations, maintenance of the agreement takes 
placee via civil law. In case of conflict, many agreements provide for arbitration or some form 
off  binding judgment. In the case of a generally binding extension to a collective agreement, 
questionss have been raised about the admissibility of such provisions in relation to Article 17 
off  the Constitution. Based on the jurisprudence of the High Court, it is not possible to create a 
generallyy binding extension that excludes recourse to the court. Therefore, the possibility of 
reachingg a 'definitive' settlement of conflicts outside the court is impossible. However, it is 
stilll  possible to submit the dispute to binding settlement processes prior to adjudication before 
thee court. 
Legall  regulation can be determined by civil law, as for private agreements and their 
maintenance,, or by public law, as for a.v.v. decisions, exemptions, and withdrawals. Although 
thiss somewhat hybrid theoretical character has been criticized in the literature on this subject, 
theree have been few problems in practice. 

ChapterChapter Eight examines the relation of cooperation between enterprises and binding 
extensionss to regulations on the European level. There seems to be some degree of conflict 
withh several EU Treaty articles, especially those concerning the free movement of goods 
(Articless 28 and 29), competition (Articles 81 through 86), and state aid (Article 87). The 
competitionn articles are also closely related to the national Competition Act. 
Thee legal regulation of generally binding extensions with regard to the relevant articles of the 
EUU Treaty has caused no problems so far. However, problems can arise in the underlying 
agreement.. Based on several decisions of the European Commission and the jurisprudence of 
thee European Court of Justice (ECJ), parties who conclude an agreement must observe the 
followingg elements: 

•• In case of an obligation to pay a fee, this fee must be levied equally on national 
productss and imported products. The same requirement applies for the dispersal of 
fundss collected under the agreement. 

•• There must be a clear relation between measures taken and the intended objectives, in 
thiss case the protection of the environment. 

•• Obligations must be proportionate to the intended objectives. This means taking the 
leastt intrusive measures possible. 

•• Creating obligations, such as price fixing or other measures, which interfere with free 
markett entry must be avoided. 
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Whenn an agreement meets these requirements, the judgment of the relevant authorities seems 
too be unproblematic. Likewise, grants of extensions to such agreements seem also 
unproblematic.. Therefore, re-evaluating the relation between environmental and competition 
policiess is not necessary. 
Finally,, Chapter Eight includes a discussion of ways in which an a.v.v. extension to a 
collectivee agreement can be used to implement EU guidelines. The author advocates 
implementationn through an a.v.v. extension as a valuable use for this type of legal regulation, 
especiallyy when certain guarantees are included and when national authorities, in addition to 
thee a.v.v. process, possess legal tools for intervention in situations where the parties fail to 
resolvee their own disputes. 

ChapterChapter Nine examines possibilities for more extensive a.v.v. applications, especially in 
environmentall  policies where the stimulation of self-regulatory mechanisms is at least as 
necessary,, and inevitable, as in other areas of public policy. In environmental policy, this 
stimulationn has taken forms varying from total autonomy to complete integration within 
governmentall  regulations. In order for private self-regulation to work as a part of a national 
environmentall  policy, there must be clear objectives, precise allocation of responsibility, 
concretee time limits for achieving goals, and unambiguous monitoring and accountability 
standards.. Governments can also use regulations as incentives for compliance with the terms 
off  the agreement. 
Cooperationn between enterprises emerges only when there is a culture of shared responsibility 
forr solving societal - in this case, environmental - problems. This chapter also uses specific 
casess to point out the value of having more or less equal starting points for each party to the 
agreement,, and the important role for subject matter expertise and professional organization. 
Thee possibilities for using generally binding extensions to collective agreements to regulate 
environmentall  subjects seem almost limitless. However, a number of socio-political factors do 
imposee limitations in fact, for example, on the political choices of certain approaches to a 
givenn problem and interrelationships between other existing regulatory instruments and 
agreements. . 
Att this time, with the exception of collective labor agreements, generally binding extensions 
aree only possible at the national level. However, in the long run it may well be highly efficient 
too use a.v.v. extensions to collective agreements in the European and global planes. To 
evaluatee this proposal, the following chapters look at three cases: the remediation of soil at 
industriall  sites, packaging, and disposal of clay pigeons used at artillery ranges. In the last two 
cases,, an a. v. v. extension could be a viable alternative to governmental regulation. In the first 
case,, the starting points for each party to the agreement seem to be too far apart to guarantee a 
successfull  agreement. Additionally, in the cases of soil remediation and packaging, there is a 
mixedd public-private arrangement for enforcement and maintenance in which the two primary 
partiess could conceivably play off of each other, thereby defeating the purpose of agreement. 
Next,, Chapter Nine examines the consequences of the generally binding extension of 
covenants.. This mechanism is complicated by the positionn of the relevant Minister as party to 
thee underlying covenant. The obligations of the Minister in most of the covenants are not so 
importantt as to be included in the covenants itself. In Belgium and Denmark there are legal 
regulationss for such covenants. A brief study of these regulations indicates that in both cases it 
iss possible to broaden the scope of the covenant. Both countries deal with the problem of free 
ridersriders through the transformation of the content of the covenant into government regulation. 

Lastly,, this chapter describes the concept of a general legal regulation of generally binding 
extensionss to collective agreements. In 2002, a new chapter of the EMA concerning chemicals 
andd chemical products was published that included a more general regulatory concept for 
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agreementss in these industries, much broader than has been used in the area of waste 
management.. The author discusses how this broader concept has applications useful for 
solvingg existing problems, notably the application of Awb, Title 3.4, and the mechanism of 
a.v.v.. withdrawal on a request, as well as for achieving a more uniform regulatory scheme 
overall.. At the same time, more material aspects of regulation can still be left to specific laws 
andd legislative mechanisms. 
Substantively,, the author recommends standardizing the term for submitting a.v.v. extension 
requestss to the Minister and creating the possibility for a deviation of a legal measure by 
meanss of an a.v.v. extension. 

ChapterChapter Ten summarizes several important propositions concerning the opportunities for 
organizationss and industries to take greater responsibility for solving societal problems 
throughh self-regulatory aspects of generally binding extensions to private collective 
agreements.. As noted, success depends on both internal and external factors including the 
culturee and structural organization of the involved parties, and governmental stimulation and 
incentives.. Self-regulation by parties to the agreement has the advantage of close linkages 
betweenn regulation, enforcement, and maintenance on the one hand and the ordinary conduct 
off  business on the other. Moreover, generally binding extensions readily solve the problem of 
freefree riders to collective agreements and render the obligation of government to carry the 
enforcementt load much less necessary. Procedurally, the role that government plays in 
evaluatingg and granting a.v.v. requests, and in instituting annual reporting procedures, 
providess some opportunity for influencing the agreement itself so that there is greater 
conformityy to political and social policy goals. Finally, the decision- making process provides 
opportunityy for input by interested third-parties. 
Inn all of the cases studied in this book, legal regulation of generally binding extensions to 
collectivee agreements contain certain core components including finite duration, support by an 
importantt majority of the parties, public input, governmental approval, the possibility for 
exemptionss or withdrawal, and enforcement under civil law principles. The fact that these key 
elementss have not changed over time is cited as evidence of a stable balance between public 
andd private interests. Further, the success of this regulatory instrument at the national level 
andd its compatibility with the EU Treaty and competition laws indicate a reasonable 
likelihoodd of success at problem-solving at the European and global levels. 

Off  course, self-regulation is no panacea for the social and environmental ills of the world. 
Governmentall  regulation is inevitable in cases where the parties are unable or unwilling to 
cooperatee on solving mutual, especially environmental, problems. The instrument of generally 
bindingg extensions to collective agreements offers strong opportunities for resolving the 
tensionn between governmental regulation and self-regulation. Actually taking the steps to 
implementt these measures requires a change of mind by both private enterprises and 
governmentss at many levels. 
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AA 1. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van ondernemersovereen-

komstenn 1935 

(Stb.. 1935,310; gewijzigd bij wet van 15 december 1939 (Stb. 1939 639Y) 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is in het algemeen belang bepalingen vast te 

stellenn betreffende het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten, 

diee voor de economische verhoudingen in eenigen tak van handel of nijverheid overwegende betekenis hebben; 

Artikell 1 

Dezee wet verstaat onder: 
a.. "Onze Minister": Onze Minister met de economische zaken belast; 

b.. "personen": zoowel natuurlijke als rechtspersonen; 
c.. "ondernemersovereenkomsten": afzonderlijke bedingen en besluiten, economische verhoudingen betreffen-

de,, welke verplichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tusschen personen, die een bedrijf 

uitoefenenn in eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin, of die daarbij betrokken zijn, 

alsmedee tusschen bovengenoemde personen en hun organisaties; 

d.. "verbindendverklaring": de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindendverklaring. 

Artikell 2 

1.. Onze Minister kan, onder voorwaarden telkens bij algemene maatregel van bestuur te stellen, ondernemers-

overeenkomstenn algemeen verbindend verklaren, indien naar zijn oordeel deze voor de economische 

verhoudingenn in den betreffenden bedrijfstak overwegende beteekenis hebben of kunnen hebben en het 

algemeenn belang verbindendverklaring vereischt Deze algemeen verbindendverklaring kan ook betreffen 

bepalingen,, welke financieele verplichtingen inhouden. 

2.. Ondernemersovereenkomsten, die ingevolge het voorgaande lid algemeen verbindend zijn verklaard, zijn 

verbindend,, behalve in de gevallen die door Onzen Minister uitgezonderd, voor alle personen ten aanzien 

vann die handelingen, welke naar haar aard onder die overeenkomsten vallen. 

3.. Degene, voor wien een ondernemersovereenkomst ingevolge het vorige lid verbindend is, is tot nakoming 

daarvann gehouden tegenover ieder, die bij die nakoming een redelijk belang heeft. 

4.. De Commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in 

lidd 3 een redelijk belang heeft 

Artikell 3 

1.. Onze Minister kan, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, bij een verbindendverklaring of 

gedurendee den looptijd daarvan bepalen, dat bepaalde personen aan de verbindend verklaarde ondernemers-

overeenkomstt niet of slechts ten dele zullen zijn gebonden, behoudens zijn bevoegdheid voor deze personen 

tenn aanzien van handelingen, welke naar haar aard onder die overeenkomst zouden vallen, ten hoogste voor 

denn duur van de verbindendverklaring, afwijkende voorschriften vast te stellen. Deze voorschriften kunnen 

ookk financieele verplichtingen betreffen. 

2.. Degene, voor wien een afwijkend voorschrift ingevolge het vorige lid is vastgesteld, is tot nakoming 

daarvann gehouden tegenover ieder, die bij de nakoming een redelijk belang heeft. 
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3.. De commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in lid 

22 een redelijk belang heeft. 

Artikell  4 

Dee verbindendverklaring geschiedt alleen op verzoek van één of meer ondernemers, of één of meer vak-

vereenigingenn van ondernemers, die partij zij bij de ondememersovereenkomst. De indiening van een verzoek tot 
verbindendverklaringg moet geschieden met inachtneming van de daaromtrent door Onzen Minister gegeven 

voorschriften. . 

Artikell  5 

Dee verbindendverklaring geschiedt voor een bepaalden tijd en kan ook gedurende dien tijd door Onzen Minister 

inn het algemeen belang geheel often deele worden opgeheven. 

Artikell  6 

1.. Onze Minister kan, onder voorwaarden telkens bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen, onder-
nemersovereenkomstenn onverbindend verklaren, indien het algemeen belang onverbindendverklaring ver-

eischt. . 

2.. Een ieder is verplicht zich te onthouden van gedragingen, waardoor hij een ander rechtens of economisch in 

zijnn vrijheid beperkt ten aanzien van datgene, hetwelk naar zijn aard onder een onverbindend verklaarde 
overeenkomstt zou vallen. Deze verplichting geldt tegenover ieder , die bij het voorbestaan van bedoelde 

vrijheidd een redelijk belang heeft. 

3.. Indien de Minister een overeenkomst onverbindend verklaart, kan hij ten aanzien van die handelingen, 
welkee naar haar aard onder die overeenkomst zouden vallen, nadere voorschriften vaststellen. Deze voor-

schriftenn kunnen ook fïnancieele verplichtingen betreffen. 

4.. Degene, voor wien een voorschrift ingevolge het vorige lid is vastgesteld, is tot nakoming daarvan gehouden 
tegenoverr ieder, die bj die nakoming een redelijk belang heeft. 

5.. De Commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in 
lidd 2 en lid 4 een redelijk belang heeft. 

Artikell  7 

Aann een verbindendverklaring of onverbindendverklaring kan geen terugwerkende kracht verleend worden. 
Evenwell  zijn overeenkomsten, te kwader trouw aangegaan, in het vooruitzicht van een verbindend- of onverbin-

dendverklaring,, nietig. 

Artikell  8 

1.. Een algemeene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9, 12 en 13 kan eerst worden geno-

men,, nadat een vaste Commissie van den Economischen Raad is gehoord. Deze Commissie brengt, op 

verzoekk van Onzen Minister, advies uit over beschikkingen door hem krachtens de artikelen 2, 3, 5 en 6 te 

nemen. . 

2.. In deze Commissie zullen naast leden van den Economischen Raad zitting hebben leden van den 

Nijverheidsraad,, leden van den Middenstandsraad en vertegenwoordigers van centrale arbeidersorganisaties. 

3.. Alvorens haar advies uit te brengen over een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2 

enn 6 en een beschikking van Onzen Minister krachtens de artikelen 2, 3, 5 en 6 te nemen, is de Commissie 

verplichtt tot het hooren van belanghebbenden uit den betrokken Bedrijfsraad of, indien deze niet bestaat, 

vann vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers uit den betrokken bedrijfstak. 
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4.. Van een verzoek van Onzen Minister om advies aan de in het eerste lid genoemde Commissie over een 
algemeenenn maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 zal mededeeling worden gedaan in de 
Staatscourant t 

Artikell 9 

1.. Beschikkingen van Onzen Minister krachtens de artikelen 2, 3,5 en 6 worden op een bij algemeen maatregel 
tee bepalen wijze openbaar gemaakt 

2.. Elke beschikking behelst de gronden, waarop zij steunt De beschikking krachtens artikel 2 behelst met 
namee de gronden, waarom de algemeen verbindend verklaarde ondememersovereenkomst voor de econo-
mischee verhoudingen in den betreffenden bedrijfstak overwegende beteekenis heeft of kan hebben en het 
algemeenn belang verbindendverklaring vereischt De beschikking krachtens artikel 6 behelst met name de 
grondenn waarom het algemeen belang de onverbindendverklaring van de ondememersovereenkomst 
vereischt t 

Artikell 10 

Ingevall  wegens het niet-nakomen van een verplichting, opgelegd bij artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 2 en artikel 6, 
lidd 2 en lid 4, schadevergoeding wordt gevorderd, is, indien de omvang der schade niet kan worden aangetoond 
off  deze niet in geld kan worden gevorderd, de rechter bevoegd een bedrag naar billijkheid vast te stellen. 

Artikell 11 

1.. Hij, die opzettelijk handelt in strijd met een verplichting opgelegd bij artikel 6, lid 2 en lid 4, wordt gestraft 
mett geldboete van ten hoogste tien duizend gulden. 

2.. Het feit wordt beschouwd als een misdrijf. 
3.. De rechter kan de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten. 

Artikell 12 

1.. Op de naleving van een verbindendverklaring en van de in artikel 3, lid 1, bedoelde voorwaarden en 
afwijkendee voorschriften, alsmede op de naleving van een onverbindendverklaring en van de in artikel 6, lid 
3,, bedoelde voorschriften, wordt toezicht gehouden door een in te stellen Commissie. De Commissie is 
rechtspersoon. . 

2.. Samenstelling en werkwijze van deze Commissie worden geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
3.. De Commissie en de door haar aangewezen personen zijn bevoegd tot het instellen van een onderzoek naar 

all  hetgeen voor de goede uitoefening van het toezicht van belang voorkomt. 
4.. De algemeene maatregel van bestuur kan bepalingen inhouden omtrent: a. de bevoegdheid van de 

Commissiee en de door haar aangewezen personen tot: 1. het betreden van plaatsen en ruimten; 2. het inzage 
nemenn van boeken en bescheiden; b. de verplichting tot geheimhouding van hetgeen bij de uitoefening van 
hett toezicht aan de Commissie en de door haar aangewezen personen is bekend geworden. 

5.. In een woning treedt de Commissie en treden de door haar aangewezen personen tegen den wil van den 
bewonerr niet binnen dan vergezeld van een commissaris van politie, of den burgemeester van de gemeente, 
off  wel voorzien van een bijzonderen schriftelijken last, in den zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering,, van een commissaris van politie en, in gemeenten, waar geen commissaris is, van den 
burgemeester.. Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarinn wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. . 

6.. Hij die opzettelijk de geheimhouding schendt, bedoeld in het vierde lid, wordt gestraft met gevangenisstraf 
vann ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 
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7.. Hij aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogstee drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

8.. De bij het zesde en zevende lid strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven. 

Art ike l» » 

Wijj kunnen bij algemeenen maatregel van bestuur naderen voorschriften geven ter bevordering van een goede 
uitvoeringg dezer wet. 

Artikell 14 

Halfjaarlijkss wordt door Onzen Minister aan de Staten-Generaal verslag uitgebracht over de toepassing van deze 
wet. . 

Artikell 15 

Dezee wet kan worden aangehaald onder den titel: "Ondernemersovereenkomstenwet", met toevoeging van het 
jaartall van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 

Artikell 16 

Dezee wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
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AA 2. Wet economische mededinging 

(Wett van 28 juni 1956, Stb. 1958,413) 

Artikell 1. 

1.. Deze wet verstaat onder 
ondernemerr een natuurlijke persoon, die door het uitoefenen van een beroep of bedrijf, anders dan in 
loondienst,, en een rechtspersoon, die met als doel de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan het 
economischh verkeer deelneemt, met of zonder winstoogmerk; 
mededingingsregeling:: een overeenkomst of burgerrechtelijk besluit, waarbij de economische mede
dingingg tussen ondernemers wordt geregeld; 

Artikell 6. 

1.. Onze Ministers kunnen, indien naar hun oordeel het aantal of de gezamenlijke omzet van de bij een 
mededingingsregelingg betrokken ondernemers in een deel van het bedrijfsleven dan wel in een beroeps
groepp aanzienlijk groter is dan het aantal of de gezamenlijke omzet van de overige ondernemers in dat 
deel,, dan wel in die groep, en het belang van bedoeld deel of bedoelde groep in overeenstemming met 
hett algemeen belang zulks vereist, die regeling voor alle ondernemers in dat deel van het bedrijfsleven 
off in die beroepsgroep geheel of voor een gedeelte algemeen verbindend verklaren. 

2.. Krachtens het eerste lid vastgestelde regelingen zijn van kracht gedurende een daarbij te bepalen tijd 
vann ten hoogste drie jaren. 

3.. Zij bepalen de gronden, waarop zij rusten. 

Artikell 7. 

Eenn mededingingsregeling kan slechts algemeen verbindend verklaard worden op verzoek van een of meer 
daarbijj betrokken ondernemers. Alvorens tot algemeenverbindendverklaring over te gaan kunnen Onze Ministers 
dee Commissie (economische mededinging; MJD) horen. 
Zodraa aan de Commissie advies is gevraagd wordt daarvan in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. 
Daarbijj wordt tevens medegedeeld, waar en wanneer de mededingingsregeling voor een ieder ter inzage ligt en 
binnenn welke termijn belanghebbenden zich schriftelijk tot de Commissie kunnen wenden. 
Dee Commissie hoort in openbare zitting de belanghebbenden, die daarom schriftelijk hebben verzocht; zij kan 
hett horen staken, zodra zij meent voldoende te zijn ingelicht. Zij hoort voorts het bevoegde bedrijfslichaam als 
bedoeldd in artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, of bij ontstentenis daarvan organisaties 
vann ondernemers en van werknemers uit het betrokken gebied van het bedrijfsleven of uit de betrokken 
beroepsgroep.. Zij kan ook anderen horen. 
Zijj legt bij haar advies alle terzake dienende stukken over, waaronder de verslagen der mondelinge verhoren. 
Ingeval,, nadat aan de Commissie advies is gevraagd, van de algemeenverbindendverklaring wordt afgezien, 
wordtt daarvan in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. 

Artikell 8. 

Onzee Ministers kunnen van een algemeen verbindend verklaarde mededingingsregeling vrijstelling en op daartoe 
strekkendd verzoek ontheffing verlenen. 

Dee vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en onthef
fingenn kunnen voorschriften worden verbonden; deze kunnen ook financiële verplichtingen betreffen. 
Krachtenss het eerste lid verleende ontheffingen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. 
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Artikell 9. 

1.. Een ieder is tot naleving van een voor hem algemeen verbindend verklaarde mededingingsregeling 
gehoudenn tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft 

2.. Een ieder, voor wie voorschriften zijn vastgesteld, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, is tot naleving 
daarvann gehouden tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft. 
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B.. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen 
vann collectieve arbeidsovereenkomsten 

(Wett van 25 mei 1937, Stb. 801); sedertdien een aantal keren gewijzigd. 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is regelen vast te stellen betreffende het 
algemeenn verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Artikell  1 

Dezee wet verstaat onder: 
a.. "Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b.. "verbindendverklaring": de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindendverklaring; 
c.. "verbindend verklaarde bepalingen": bepalingen eener collectieve arbeidsovereenkomst, welke ingevolge 

artikell  2 algemeen verbindend zijn verklaard. 

Artikell  2 

1.. Onze Minister kan bepalingen van ene collectieve arbeidsovereenkomst, die in het gehele land of in een 
gedeeltee des lands voor eene - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van de in een bedrijf werkzame 
personenn gelden, in het gehele land of in dat gedeelte des lands algemeen verbindend verklaren. Deze 
bepalingenn zijn dan, behalve in de gevallen door Onze Minister uitgezonderd, binnen dat gebied verbindend 
voorr alle werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die naar den aard van den 
arbeid,, waarop zij betrekking hebben, onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen of zouden vallen, 
hetzijj  deze arbeidsovereenkomsten op het tijdstip, waarop de werking der verbindendverklaring aanvangt, 
reedss gesloten zijn, hetzij zij daarna gesloten worden. 

2.. De verbindendverklaring geschiedt, behoudens voor fondsen, die uit hun aard een meer permanent karakter 
dragenn en ten aanzien waarvan een langer tijdvak kan gelden, voor een tijdvak van ten hoogste twee jaren. 
Hett tijdstip, waarop de werking der verbindendverklaring eindigt, kan daarbij niet later worden gesteld dan 
hett vroegste tijdstip, waarop de collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij ingevolge het bij die overeenkomst 
bepaalde,, hetzij ingevolge artikel 19 der Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst zou kunnen eindigen 

3.. Verbindendverklaring heeft geen terugwerkende kracht. 
4.. Indien de verbindend verklaarde bepalingen aannemingen van werk en overeenkomsten tot het verrichten 

vann enkele diensten betreffen, vindt hetgeen in deze wet omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgevers en 
werknemerss is bepaald, overeenkomstige toepassing. 

5.. Van de verbindendverklaring zijn uitgesloten bepalingen eener collectieve arbeidsovereenkomst, die ten 
doell  hebben: 
a.. de beslissing van den rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten; 
b.. dwang uit te oefenen op werkgevers of werknemers om zich bij eene vakvereeniging van werkgevers of 

werknemerss aan te sluiten; 
c.. eene ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden teweeg te brengen; 
d.. de werknemers te betrekken bij de handhaving van regelingen betreffende de prijzen, die voor goederen 

off  diensten door de werkgevers van derden gevorderd zullen worden, en betreffende de voorwaarden, 
waaronderr door de werkgevers aan derden zal worden geleverd. 

6.. Verbindend verklaarde bepalingen gelden ook ten aanzien van werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid 
verrichtenn en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht, 
indienn deze bepalingen betrekking hebben op: 
a.. maximale werktijden en minimale rusttijden; 
b.. het minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te 

betalenn bestaat; 
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c.. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen 

aanvullendee bedrijfspensioenregelingen; 

d.. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers; 

e.. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 

f.. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van 

kinderen,, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters; 

g.. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie. 

7.. Het zesde lid is slechts van toepassing voorzover de arbeid betrekking heeft op de activiteiten, die zijn 

opgenomenn in de bijlage bij de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de 

Europesee Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op 

hett verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18). 

Artikell  2a 

1.. Door de overgang van een onderneming, als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 

gaann de rechten en verplichtingen welke op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming ten aanzien 

vann daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden welke bij 

krachtenss een besluit tot verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet verplicht is na te komen, 

vann rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. 

2.. De rechten en verplichtingen die ingevolge het eerste lid overgaan, eindigen op het tijdstip waarop de 

verkrijgerr ten aanzien van de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt 

aann een na de overgang van de onderneming tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomst dan wel op 

hett tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit 

tott verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet, verplicht wordt bepalingen van een 

collectievee arbeidsovereenkomst na te komen. De rechten en verplichtingen eindigen voorts zodra de 

werkingg der verbindendverklaring eindigt. 

3.. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit 

eenn collectieve arbeidsovereenkomst en krachtens fusie zijn overgegaan op de verkrijgende rechtspersoon. 

Artikell  3 

1.. Elk beding tussen den werkgever en den werknemer, strijdig met verbindend verklaarde bepalingen, is 

nietig;; in plaats van zoodanig beding gelden de verbindend verklaarde bepalingen. 

2.. De nietigheid kan steeds worden ingeroepen door verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van 

werkgeverss of werknemers, waarvan leden partij zijn bij eene arbeidsovereenkomst, waarop de verbindend 

verklaardee bepalingen van toepassing zijn. 

3.. Bij gebreke van bepalingen in eene arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, geregeld in verbindend 

verklaardee bepalingen, gelden die verbindend verklaarde bepalingen. 

4.. De in het tweede lid bedoelde verenigingen kunnen van werkgevers of werknemers, die in strijd handelen 

mett verbindend verklaarde bepalingen, vergoeding vorderen van de schade, die zij of hare leden daardoor 

lijden.. Voor zover de schade in ander nadeel dan vermogensschade bestaat, zal als vergoeding een naar 

billijkheidd te bepalen bedrag verschuldigd zijn. 

Artikell  4 

1.. De verbindendverklaring kan alleen geschieden op verzoek van één of meer werkgevers of één of meer 

verenigingenn van werkgevers of werknemers, die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst. 

2.. De indiening van een verzoek tot verbindendverklaring moet geschieden met inachtneming van de daarom-

trentt door Onzen Minister gegeven voorschriften. 
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3.. Door Onzen Minister wordt van de indiening van het verzoek mededeling gedaan in de Staatscourant 
Daarbijj  wordt een termijn bepaald, binnen welken bedenkingen schriftelijk bij hem kunnen worden 
ingebracht t 

4.. Onze Minister kan omtrent het verzoek tot verbindendverklaring in overleg treden met de Stichting van de 
Arbeid. . 

5.. Voor de behandeling van een verzoek tot verbindendverklaring is door den aanvrager eene vergoeding 
verschuldigd,, volgens een door Onzen Minister vast te stellen tarief. Onze Minister kan vorderen, dat de 
aanvragerr voor de voldoening van die kosten eene waarborgsom stort 

Artikell 5 

1.. Het besluit, waarbij de verbindendverklaring wordt uitgesproken, houdt in: 
a.. eene opgaaf van de bepalingen, waarop de verbmdendverklaring betrekking heeft; 
b.. eene opgaaf van het tijdstip, waarop de verbindend-verklaring begint te werken en dat, waarop hare 

werkingg eindigt; 
c.. voor zover nodig eene omschrijving van het gebied, waar en van de werkzaamheden, 

waaropp de verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn. 
2.. Van een besluit omtrent verbindendverklaring wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant 
3.. Van de verbindendverklaring wordt aanteekening gehouden in een register, dat ingericht is volgens 

voorschriftenn door Onzen Minister gegeven. De collectieve arbeidsovereenkomsten, waarvan bepalingen 
verbindendd zijn verklaard, worden als bijlagen bij het register bewaard. 

4.. Het in het vorige lid bedoelde register met bijlagen ligt voor een ieder kosteloos ter inzage. Schriftelijke 
inlichtingen,, het register betreffende, worden tegen betaling der kosten vanwege Onzen Minister aan een 
iederr verstrekt 

Artikell  6 

1.. Onze Minister is bevoegd te allen tijde de verbindendverklaring in te trekken. 
2.. Indien Onze Minister overweegt de verbindendverklaring van bepalingen van eene collectieve 

arbeidsovereenkomstt in te trekken, geeft hij daarvan kennis aan hen, die bij de collectieve 
arbeidsovereenkomstt partij zijn en stelt hen in de gelegenheid hunne bezwaren daartegen schriftelijk of 
mondelingg kenbaar te maken. Voorts kan Onze Minister ter zake in overleg treden met de Stichting van de 
Arbeid d 

3.. Intrekking van de verbindendverklaring heeft geen terugwerkende kracht. 
4.. Van de intrekking wordt aanteekening gehouden in het register, bedoeld in artikel 5, derde lid. 

Artikell 7 

Hett bepaalde in de artikelen 2 tot en met 6 vindt overeenkomstige toepassing, indien de verbindendverklaring 
betreftt wijzigingen in de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, die ingevolge artikel 2 algemeen 
verbindendd zijn verklaard. 

Artikell 8 

1.. Onze Minister kan bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst onverbindend verklaren, indien het 
algemeenn belang zulks vereischt 

2.. Indien Onze Minister overweegt één of meer bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst onver-
bindendd te verklaren, geeft bij daarvan kennis aan hen, die bij de collectieve arbeidsovereenkomst partij zijn 
enn stelt hen in de gelegenheid hunne bedenkingen daartegen schriftelijk of mondeling kenbaar te 
maken. . 
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3.. Onveibmdendverklaring heeft geen tenigwerkende kracht. 
4.. Van het besluit, waarbij de onverbindendverklaring wordt uitgesproken, wordt mededeling gedaan door 

plaatsingg in de Staatscourant Van de onverbindendverklaring wordt aantekening gehouden in he* register, 
bedoeldd in artikel 5, derde lid. 

Artikell 9 

1.. Bij onverbindendverklaring van eene bepaling van eene collectieve arbeidsovereenkomst wordt deze 
bepalingg geacht geen deel meer uit te maken van de collectieve arbeidsovereenkomst. 

2.. Elk op het tijdstip van het in werking treden der onverbindendverklaring bestaand beding tusschen een 
werkgeverr en een werknemer, berustende op de onverbindend verklaarde bepaling, is nietig. 

Artikell 10 

Indienn een of meer verenigingen van werkgevers of van werknemers, op wier verzoek een verbindendverklaring 
iss uitgesproken, het vermoeden gegrond achten, dat in een onderneming een of meer der verbindend verklaarde 
bepalingenn niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen van een rechtsvordering, als bedoeld 
inn artikel 3, Onze Minister verzoeken een onderzoek daarnaar te doen instellen. Onze Minister draagt het 
onderzoekk op aan daartoe door hem aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren. Onze Minister licht de 
verenigingg of de verenigingen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over hetgeen bij het onderzoek 
geblekenn is. 

Artikell 10a 

Indienn Onze Minister heeft vastgesteld dat de Stichting van de Arbeid heeft opgehouden te bestaan of de haar 
krachtenss deze wet toekomende taak te vervullen, treden voor de toepassing van de artikelen 4, vierde lid, en 
6,tweedee lid, tweede volzin, in haar plaats de krachtens artikel 17, eerste lid, van de Wet op de loonvorming door 
Onss aangewezen centrale organisaties van werkgevers en van werknemers. 

Artikell 10b 

Onzee Minister kan een onder hem ressorterende ambtenaar mandaat verlenen tot het uitoefenen van de bevoegd

heden,, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 6, eerste lid. 

Artikelenn 11-13 (Deze artikelen bevatten wijzigingen in andere regelgeving.) 

Artikell 14 

Hetgeenn nog ter voorbereiding van het in werking treden van deze wet en tot hare uitvoering noodig is, wordt bij 

algemeenenn maatregel van bestuur geregeld. 

Artikell 15 

Dezee wet kan worden aangehaald onder den titel: "Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend ver

klarenn van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten". 

Artikell 16 

Dezee wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
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C.. Wet inzake spaarbewijzen 
(Stb.. 1985,293) 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te geven met betrekking tot de uitgifte, 

dee verhandeling en de uitbetaling van niet op naam gestelde spaarbewijzen; 

Artikell 1 

Voorr de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 

a.. spaarbewijzen: waardepapieren aan toonder, welke een nominale vordering op de uitgevende instelling 
inhoudenn en waarbij de rente niet gedurende de looptijd opeisbaar wordt; 

b.. Onze Minister: Onze Minister van Financiën; 

c.. De Bank: De Nederlandsche Bank N.V.; 

d.. Representatieve organisatie: een organisatie, die met betrekking tot de uitvoering van deze wet door Onze 

Minister,, de Bank gehoord, als representatieve organisatie voor een groep van ondernemingen en instel-

lingenn is aangewezen. 

Artikell 2 

1.. Indien de Bank met de representatieve organisaties overeenstemming bereikt over de invoering van een 

regelingg omtrent de uitgifte, de verhandeling en de uitbetaling tegen inlevering van spaarbewijzen, kunnen 

Wijj  deze regeling algemeen verbindend verklaren ten aanzien van ondernemingen en instellingen, die 

spaarbewijzenn uitgeven. 

2.. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 

uitvoerenn van een algemeen verbindend verklaarde regeling. 

3.. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid treedt niet eerder in werking dan een 

maandd na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij wordt geplaatst. Van de plaatsing wordt 

onverwijldd mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Artikell 3 

1.. Voor de duur dat een regeling als bedoeld in artikel 2 van kracht is, geldt het in de volgende leden bepaalde. 

2.. Overdracht en aanvaarding van spaarbewijzen is verboden tenzij door tussenkomst van een lid van de 

Verenigingg voor de Effectenhandel dan wel de onderneming of instelling die de spaarbewijzen heeft 
uitgegeven. . 

3.. Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing op overdracht en aanvaarding van spaarbewijzen indien 

dee overdracht en aanvaarding geschieden door natuurlijke personen anders dan in de uioefening van hun 

beroepp of bedrijf. 

Artikell  4 

Handelenn in strijd met een op grond van artikel 2 algemeen verbindend verklaarde regeling of de krachtens 

artikell  2, tweede lid, gegeven nadere regels is een strafbaar feit. 

Artikels s 

Inn de Wet op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder 4°, toegevoegd: de Wet inzake spaarbewijzen, 

artikell  3, tweede en derde lid, en - voorzover aangeduid als strafbare feiten - artikel 2. 
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Artikell 6 

Dezee wet is niet van toepassing op: 
a.. waardepapieren, uitgegeven door publiekrechtelijke lichamen; 
b.. waardepapieren die zijn uitgegeven op een tijdstip, waarop een regeling als bedoeld in artikel 2 niet van 

krachtt is. 

Artikell 7 

1.. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet inzake spaarbewijzen. 
2.. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 

wordtt geplaatst. 
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D.. Wet vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële 
dienstenn worden verleend 

(Stb.. 1988, 278) 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een overeenkomst tussen De Nederlandsche 
Bankk N.V. en de representatieve organisaties van het bankwezen met betrekking tot de vaststelling en registratie 
vann de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend bij algemene maatregel van bestuur 
algemeenn verbindend kan worden verklaard ten aanzien van degenen die deze diensten bedrijfsmatig verlenen; 

Artikell 1 

Inn deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a.. financiële dienst: 1°. het aangaan van een overeenkomst tot het in bewaring nemen van effecten; 2 °. het 
aangaann van een overeenkomst tot het openstellen van een rekening waarop een saldo kan worden aange
houden;; 3 °. het aangaan van een overeenkomst tot het verhuren van een safe-loket; 

b.. de Bank: De Nederlandsche Bank; 
c.. representatieve organisatie: een organisatie die ingevolge artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet toezicht 

kredietwezenn (Stb. 1978,255) als representatieve organisatie is aangewezen. 

Artikell 2 

1.. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over een regeling omtrent de 
vaststellingg en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend, kan bij 
algemenee maategel van bestuur deze regeling algemeen verbindend worden verklaard ten aanzien van 
degenenn die deze financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindendverklaring heeft geen 
terugwerkendee kracht 

2.. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over een wijziging van de 
regeling,, bedoeld in het eerste lid, kan onder intrekking van de bestaande algemeen verbindend verklaring, 
dee gewijzigde regeling bij algemene maatregel van bestuur algemeen verbindend worden verklaard ten 
aanzienn van degenen die de financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindend verklaring 
heeftt geen terugwerkende kracht 

3.. Indien een regeling als bedoeld in bet eerste en tweede lid wordt beëindigd, wordt de algemeen verbindend 
verklaringg bij Koninklijk besluit ingetrokken. Het Koninklijk besluit wordt in het Staatsblad geplaatst 

4.. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 
uitvoerenn van een algemeen verbindend verklaarde regeling. 

5.. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid treedt niet eerder in werking dan een 
maandd na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij wordt geplaatst. Van de plaatsing wordt 
onverwijldd mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Artikell 3 

Hett is verboden in strijd te handelen met een krachtens artikel 2 algemeen verbindend verklaarde regeling of de 
krachtenss artikel 2, vierde lid, gegeven nadere regels. 

Artikell 4 

Inn de Wet op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder 4°, toegevoegd: de Wet identiteitsvaststelling 
bijj financiële dienstverlening, artikel 3; . 
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ArtikelS S 

Wijzigingg Wet inzake spaaibewijzen: artikel 2, tweede en derde lid, en artikel 4 

Artikell 6 

Dezee wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 

wordtt geplaatst. 

Artikell 7 

Dezee wet kan worden aangenaaid als: Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening 
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E.. Wet toezicht kredietwezen 1992 

(Stb.. 1992,722); gewijzigd bij wet van 14 december 1995 (Stb. 1995, 644) ta.v. artikel 84 

§§ 3. Collectieve garantiestelling 

Artikell 84 

1.. De Bank pleegt overleg met de betrokken representatieve organisaties over de invoering van een 
regelingg omtrent een garantie voor nader te bepalen schuldvorderingen van natuurlijke personen, rechts-
personenn en vennootschappen tot een nader te bepalen maximum op kredietinstellingen, die ingevolge 
artikell  52, tweede lid, onder a, zijn geregistreerd, tegen het risico, dat een zodanige onderneming of 
instellingg haar verplichtingen met betrekking tot die schuldvorderingen niet nakomt 

2.. Bij koninklijk besluit kan, indien het overleg bedoeld in het eerste lid leidt tot overeenstemming tussen 
dee Bank en alle betrokken representatieve organisaties, worden bepaald, dat de kredietinstellingen be-
doeldd in het eerste lid alsmede de instellingen die gebruik maken van de vrijstelling bedoeld in artikel 
122 van richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 
19944 inzake depositogarantiestelsels (PbEG L 135) verplicht zijn aan de uitvoering van die regeling 
medee te werken. 

3.. Onze Minister kan besluiten dat een kredietinstelling die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder b, is 
geregistreerd,, verplicht is aan de uitvoering van de regeling bedoeld in het eerste lid mee te werken, 
indienn de Bank van oordeel is dat voor de schuldvorderingen op die kredietinstelling geen garantie-
regelingg van toepassing is, welke gelijkwaardig is aan de dekking bedoeld in artikel 6, eerste lid, van 
richtlijnn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 
inzakee depositogarantiestelsels (PbEG L 135). 

4.. Bij koninklijk besluit kan, indien het overleg bedoeld in het eerste lid niet binnen een door Onze 
Ministerr te bepalen termijn leidt tot overeenstemming, dan wel indien de regeling, waaromtrent over-
eenstemmingg is bereikt, niet de instemming van Onze Minister heeft, een regeling als bedoeld in het 
eerstee lid worden ingevoerd, nadat de Bank, de Bankraad en de betrokken representatieve organisaties 
inn de gelegenheid zijn gesteld hun gevoelen omtrent de inhoud van de in te voeren regeling kenbaar te 
maken. . 

5.. Binnen twee maanden, nadat een regeling krachtens het vierde lid is ingevoerd, wordt door ons een 
voorstell  aan de Staten-Generaal gedaan om deze regeling bij de wet te bekrachtigen. Indien het voorstel 
doorr een van beide Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt deze regeling terstond inge-
trokken.. Van de intrekking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

6.. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde, onderscheidenlijk vierde en vijfde lid is mede van toepas-
singg op wijziging en intrekking van een garantieregeling, tot stand gekomen met inachtneming van die 
bepalingen. . 

§§ 4. Minimumconditieregeling 

Artikell  85 

Bijj  koninklijk besluit kunnen, nadat de Bank daarover advies heeft uitgebracht, aan kredietinstellingen die 
ingevolgee artikel 52, tweede lid, onder a of b, zijn geregistreerd voorschriften worden gegeven omtrent de rente 
enn de overige voorwarden die zij met betrekking tot de direct opvraagbare tegoeden van natuurlijke personen, 
verenigingenn en stichtingen in acht moeten nemen. 

363 3 



Wettekstenn a.v.v. 

Artikell III (van Wet van 14 december 1995 (Stb. 1995,644)) 

Inn artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 na 
"83,, eerste en vierde lid," ingevoegd: 84, tweede en derde lid,. 
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F.. Wet toezicht effectenverkeer 1995 

(Sib.. 1995, 574); gewijzigd bij Wet van 1 juli 1998 (Stb. 1998, 482) ta.v. artikel 28a 

Artikell  28a 

1.. Onze Minister pleegt overleg met de betrokken representatieve organisaties van in Nederland gevestigde 
effecteninstellingenn over de invoering van één of meer regelingen omtrent een garantie voor nader te bepa-
lenn vorderingen van beleggers in verband met beleggingsverrichtingen tot een nader te bepalen maximum op 
inn Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is 
verleend,, alsmede op kredietinstellingen en financiële instellingen waaraan het ingevolge artikel 6 onder-
scheidenlijkk artikel 45 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is toegestaan diensten ter zake van effecten-
bemiddelingg of vermogensbeheer aan te bieden of te verrichten, tegen het risico dat een zodanige instelling 
haarr verplichtingen met betrekking tot die vorderingen niet nakomt 

2.. Indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, leidt tot overeenstemmmg tussen Onze Minister en de betrok-
kenn representatieve organisaties, kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat de instellingen, bedoeld in 
hett eerste lid, verplicht zijn aan de uitvoering van een samenstel van regelingen mee te werken. 

3.. Onze Minister kan besluiten dat een effecteninstelling die niet in een Lid-Staat is gevestigd en waaraan een 
vergunningg als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is verleend onderscheidenlijk een kredietinstelling of een 
financiëlefinanciële instelling, waaraan ingevolge artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992is toegestaan in 
Nederlandd diensten ter zake van effectenbemiddeling of vermogensbeheer aan te bieden of te verrichten, 
verplichtt is aan de uitvoering van een van de op hem toepasselijke regelingen, bedoeld in het eerste lid, mee 
tee werken, indien Onze Minister van oordeel is dat op vorderingen in verband met beleggingsverrichtingen 
opp die onderneming of instelling geen beleggerscompensatieregeling van toepassing is waarvan de dekking 
gelijkwaardigg is aan de dekking bedoeld in artikel 11, eerste lid, van richtlijn 97/9/EG van het Europees 
Parlementt en de Raad van de Europese Unie van 3 maart 1997 inzake beleggerscompensatiestelsels (PbEG 
L84). . 

4.. Indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, niet binnen een door Onze Minister te bepalen termijn leidt tot 
overeenstemming,, dan wel indien de regeling of het samenstel van regelingen waaromtrent overeen-
stemmingg is bereikt, niet de instemming heeft van Onze Minister, kan bij koninklijk besluit een regeling als 
bedoeldd in het eerste lid worden ingevoerd, nadat de in het eerste lid bedoelde organisaties van effecten-
instellingenn alsmede, indien van toepassing, de rechtspersoon, waaraan ingevolge artikel 40 de in het eerste 
lidd bedoelde bevoegdheid is overgedragen, in de gelegenheid zijn gesteld hun gevoelen omtrent de inhoud 
vann de in te voeren regeling kenbaar te maken. 

5.. Na inwerkingtreding van een koninklijk besluit als bedoeld in het vierde lid wordt zo spoedig mogelijk, 
maarr uiterlijk binnen acht weken, een voorstel van wet tot goedkeuring van het koninklijk besluit aan de 
Tweedee Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel wordt ingelrokken of indien één van de 
Kamerss der Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, wordt zo spoedig mogelijk bij 
koninklijkk besluit een nieuwe regeling als bedoeld in het eerste lid ingevoerd. Het vierde lid en de eerste 
tweee volzinnen van dit lid zijn op het in de vorige volzin bedoelde koninklijk besluit van overeenkomstige 
toepassing. . 

6.. Het eerste, tweede, vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op wijziging of intrekking van 
eenn met inachtneming van die leden tot stand gekomen regeling. 

Artikell  H 

Inn artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt onder de Wet toezicht effectenverkeer 1995 

.... ingevoegd: artikel 28a, tweede en vierde lid. 
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G.. Wet milieubeheer 

(Stb.. 1994, 80); gewijzigd bij Wet van 21 juni 2001 (Stb. 2001, 346) 

TITELL 15.10 Afvalbeheersbijdragen 

Artikell 1535 

Voorr de toepassing van deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
afvalbeheersbijdrage:: bijdrage in de kosten van het beheer van een afvalstof; 

overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage: schriftelijke overeenkomst tussen degenen die een stof, preparaat 
off ander product in Nederland invoeren of op de markt brengen, tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. 

Artikell 15.36 

1.. Onze Minister kan, indien dat in het belang is van een doelmatig beheer van afvalstoffen, op een met 
redenenn omkleed verzoek, na overleg met Onze Minister van Economische Zaken een overeenkomst over 
eenn afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend verklaren voor een ieder die die stof, dat preparaat of dat 
anderee product in Nederland invoert of op de markt brengt. 

2.. Onze Minister stelt regels met betrekking tot de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst over 
eenn afvalbeheersbijdrage, waarvoor een algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd, aan de orde dienen 
tee komen, alsmede met betrekking tot de bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid over te leggen gege
vens.. Tot die gegevens behoren in ieder geval gegevens, waaruit duidelijk wordt dat redelijkerwijs is 
getrachtt te voorkomen, dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere product in de praktijk meer 
dann eenmaal een bijdrage voor het beheer daarvan verschuldigd zullen zijn. 

Artikell 15.37 

1.. Een verzoek als bedoeld in artikel 15.36 kan slechts worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk 
organisatiess van degenen die wat betreft de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of 
anderee producten een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke meerderheid vormen van degenen die 
dezee stoffen, preparaten of andere producten in Nederland invoeren of op de markt brengen. Onze Minister 
betrektt bij zijn oordeel met betrekking tot de vraag of degenen die, onderscheidenlijk de organisaties van 
degenenn die het verzoek hebben ingediend, een belangrijke meerderheid vormen, in ieder geval het aantal 
vann hen in verhouding met het totale aantal van degenen die deze stoffen, preparaten of andere producten in 
Nederlandd invoeren of op de markt brengen. 

2.. Onze Minister doet van de indiening van het verzoek mededeling in de Staatscourant en in een of meer 
landelijkk verschijnende dagbladen. Artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 
toepassing,, met dien verstande dat uitsluitend de zakelijke inhoud van het verzoek wordt vermeld en dat een 
iederr alleen schriftelijk bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen. 

3.. Onze Minister beslist op het verzoek binnen zestien weken na de indiening ervan. Indien een besluit niet kan 
wordenn genomen dan nadat is voldaan aan een uit een voor Nederland verbindend verdrag of een voor 
Nederlandd verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie voortvloeiende verplichting, wordt de 
termijnn voor het nemen van dat besluit opgeschort tot de ten aanzien van die verplichting geldende 
proceduree is afgerond. Van de opschorting wordt mededeling gedaan aan de verzoeker. 

4.. Onze Minister doet van zijn beslissing op het verzoek mededeling in de Staatscourant. De motivering van 
hett besluit vermeldt in ieder geval de overwegingen over de omtrent het verzoek gegeven zienswijzen. 
Indienn bij het besluit een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend wordt 
verklaard,, wordt de tekst van de overeenkomst in de Staatscourant geplaatst 
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5.. Onze Minister doet tevens mededeling van zijn beslissing op het verzoek door kennisgeving van de zake-
lijkee inhoud van het besluit in één of meer landelijk verschijnende dagbladen onder vermelding van de 
vindplaatss van de mededeling omtrent de beslissing op het verzoek in de Staatscourant 

Artikell 1538 

11 Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage op 
eenn daartoe strekkend verzoek, na overleg met Onze Minister van Economische Zaken ontheffing verlenen, 
indienn de verzoeker zorg draagt voor een zodanig beheer van de betrokken afvalstoffen dat deze naar het 
oordeell  van Onze Minister ten minste gelijkwaardig is aan het beheer overeenkomstig de betrokken 
algemeenn verbindend verklaarde overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage. 

2.. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden 

verbonden. . 
3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 

wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel 15.39, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstandee dat voor het in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer 
voldoenn aan het in het eerste lid van dit artikel genoemde vereiste. 

4.. Met betrekking tot de totstandkoming van een besluit als bedoeld in het eerste en derde lid, is artikel 15.37, 
tweedee tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. Onze Minister stelt de houder van de 
ontheffing,, behoudens in gevallen waarin deze om wijziging of intrekking verzoekt, van zijn voornemen tot 
wijzigingg of intrekking in kennis, alvorens een besluit te nemen. 

Artikell 15.39 

1.. Een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste vijf 

jaar. . 

2.. Onze Minister kan een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, na overleg met Onze Minister van 

Economischee Zaken intrekken, indien: 
a.. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 
b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 

besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van een doelmatig 
beheerr van afvalstoffen op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten. 

3.. Alvorens een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, op grond van het tweede lid, onder a, in te trekken, 
steltt Onze Minister degenen die het verzoek tot algemeen verbindend verklaring hebben gedaan, in de 
gelegenheidd hun zienswijze kenbaar te maken. Onze Minister maakt het besluit tot intrekking bekend in de 
Staatscourant t 

4.. Op het voornemen tot intrekking van een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, op grond vann het tweede 
lid,, onder b of c, is artikel 15.37, tweede, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. 

Artikell 15.40 

Eenn ieder is tot naleving van een voor hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over een 
afvalbeheersbijdragee gehouden tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft 
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Artikell 15.41 

Indienn een of meer van degenen die een stof, preparaat of ander product in Nederland invoeren of op de markt 
brengen,, waarvoor een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend is verklaard, het 
vermoedenn gegrond achten dat door een of meer anderen een of meer van de algemeen verbindend verklaarde 
bepalingenn uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen van een 
rechtsvorderingg op grond van artikel 15.40 Onze Minister verzoeken een onderzoek Haam r̂ te doen instellen. 
Dee inspecteur stelt het onderzoek in en brengt aan Onze Minister verslag uit van hetgeen bij het onderzoek is 
gebleken.. Onze Minister stelt het verslag ter beschikking van degene of degenen, die om het onderzoek hebben 
gevraagd. . 
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H.. Verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een 
gemeenschappelijkee ordening der markten in de sector groenten en fruit 

(PbEGG 21-11-1996 L 297/1) 

Artikell 18 

1.. Ingeval een telersvereniging of een groepering van telersverenigingen die dezelfde regels heeft vastgesteld 
enn in een bepaalde economische regio werkzaam is, voor een bepaald produkt representatief wordt geacht 
voorr de produktie en voor de telers van die regio, kan de betrokken Lid-Staat, op verzoek van de betrokken 
verenigingg of groepering, voor de in de regio gevestigde telers die niet bij die vereniging of groepering zijn 
aangesloten,, de volgende regels verbindend verklaren: 

a.. de in artikel 11, lid 1, onder c), punt 1, bedoelde regels (regels inzake de verstrekking van teeltgegevens, 

produktie,, afzet en milieubescherming ; MJD), 
b.. de door de vereniging of groepering van verenigingen vastgestelde regels inzake het uit de markt nemen 

vann produkten, 
opp voorwaarde dat deze regels: 

sedertt ten minste eenjaar toepasselijk zijn, 
zijnn vermeld in de in bijlage Hl opgenomen limitatieve lijst, 
gedurendee ten hoogste drie verkoopseizoenen verplicht moeten worden toegepast 

2.. In dit artikel wordt onder "economische regio" verstaan, een geografische zone die bestaat uit aan elkaar 
grenzendee of naburige produktiegebieden met homogene omstandigheden inzake produktie en verhandeling. 

3.. Een telersvereniging of groepering van telersverenigingen wordt als representatief in de zin van lid 1 
beschouwd,, wanneer ten minste twee derde van de telers van de economische regio waarin zij werkzaam is, 
bijj haar is aangesloten en zij ten minste twee derde van de produktie van deze regio voor haar rekening 
neemt t 

4.. De regels die verbindend worden verklaard voor alle telers van een bepaalde economische regio: 
a.. mogen geen schade toebrengen aan andere telers in de Lid-Staat of in de Gemeenschap; 
b.. gelden, met uitzondering van de in lid 1, onder a), bedoelde regels inzake het verstrekken van 

teeltgegevens,, niet voor produkten die in het kader van een vóór het begin van het verkoopseizoen 
geslotenn contract voor verwerking worden geleverd, tenzij de regels speciaal daarvoor zijn vastgesteld; 

c.. mogen niet strijdig zijn met de vigerende Gemeenschapswetgeving en nationale wetgeving. 
5.. De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de regels die zij voor alle telers van een 

bepaaldee economische regio verbindend hebben verklaard. Deze regels worden bekendgemaakt in de C-
reekss van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Dee Commissie besluit dat de Lid-Staat de door hem aldus algemeen verbindend verklaarde regels moet 

intrekkenn wanneer 
a.. zij vaststelt dat daardoor de mededinging voor een wezenlijk deel van de interne markt wordt 

uitgeslotenn of het vrije handelsverkeer wordt belemmerd, dan wel de doelstellingen van artikel 39 
(thans:: artikel 33;MJD) van het Verdrag in gevaar worden gebracht; 

b.. zij vaststelt dat artikel 85, lid 1, (thans: artikel 81, eerste lid; MJD) van het Verdrag van toepassing is op 
dee algemeen verbindend verklaarde overeenkomsten, besluiten of feitelijke gedragingen. De beschik
kingg van de Commissie inzake de overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke 
gedragingenn geldt pas vanaf de datum waarop dit wordt vastgesteld; 

c.. zij in het kader van een krachtens titel VI verrichte controle achteraf vaststelt dat de bepalingen van dit 

artikell niet zijn nageleefd. 
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6.. Wanneer lid 1 wordt toegepast, kan de betrokken Lid-Staat op grond van bewijsstukken bepalen dat niet-
aangeslotenn telers aan de vereniging of eventueel aan de groepering van verenigingen een bedrag 
verschuldigdd zijn gelijk aan het gedeelte van de door de leden te betalen financiële bijdragen dat dient ter 
dekkingg van: 

a.. de administratiekosten gemoeid met de toepassing van de in lid 1 bedoelde regeling, 
b.. de kosten van acties van de vereniging of de groepering van verenigingen op het gebied van 

wetenschappelijkk onderzoek, marktonderzoek en verkoopbevordering, wanneer deze acties aan de 
gehelee produktie van de regio ten goede komen. 

7.. De Lid-Staten delen de Commissie de lijst van de in lid 2 bedoelde economische regio's mede. Binnen een 
maandd na de datum van de mededeling keurt de Commissie de lijst goed of bepaalt zij na overleg met de 
betrokkenn Lid-Staat welke wijzigingen de Lid-Staat daarin moet aanbrengen. De goedgekeurde lijst wordt 
bekendgemaaktt in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Bijlagee m 

Limitatievee lijst van door de telersverenigingen toegepaste regels die krachtens artikel 18, lid 1, algemeen 
verbindendd kunnen worden verklaard 

1.. Regels inzake de produktiegegevens 

a.. opgave van de voorgenomen inzaai en aanplant, per produkt en eventueel per ras/variëteit; 
b.. melding van de feitelijke inzaai en aanplant; 

c.. opgave van de totale bebouwde oppervlakte, uitgesplitst naar produkt en zo mogelijk naar ras/variëteit; 
d.. opgave van de oogstverwachtingen en de verwachte oogstdata, uitgesplitst naar produkt en zo mogelijk 

naarr ras/variëteit; 
e.. periodieke opgave van de geoogste hoeveelheden of beschikbare voorraden per ras/variëteit; 
f.. informatie over de opslagcapaciteit. 

2.2. Regels inzake de produktie 

a.. gebruik van het op grond van de bestemming van het produkt (markt voor verse produkten of 
industriëlee verwerking) gekozen yaaizaad en plantgoed; 

b.. naleving van de voorschriften inzake het uitdunnen van de boomgaarden. 

3.. Regels inzake het in de handel brengen van de produkten 

a.. naleving van de datum waarop met oogsten kan worden begonnen en van het verkoopschema; 
b.. naleving van minimumeisen inzake kwaliteit en groottesortering; 
c.. naleving van de regels inzake behandeling, presentatie, verpakking en etikettering wanneer de 

produktenn voor het eerst op de markt worden gebracht; 
d.. aanduiding van de oorsprong van het produkt 

4.4. Regels inzake milieubescherming 

a.. regels inzake het gebruik van kunstmeststoffen en andere mest; 
b.. regels inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere methoden om de gewassen te 

bescher-men; ; 
c.. regels inzake het maximumgehalte aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in 

groen-tenn en fruit; 
d.. regels inzake de verwijdering van bijprodukten en gebruikt materiaal; 
e.. regels inzake de vernietiging van uit de markt genomen produkten. 

5.. Regels inzake het uit de markt nemen van produkten 

terr uitvoering van artikel 23 vastgestelde regels, onder de in artikel 25 vermelde voorwaarden. 
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I.. Proeve van wetsvoorstel hoofdstuk 9 Stoffen en producten Wet milieubeheer 
(aprill  2002) 

Titell 9.5. Algemeenverbindendverklaring 

Artikell 9.40 

1.. Onze Minister kan in het belang van de bescherming van het milieu op een met redenen omkleed verzoek 
eenn schriftelijke overeenkomst tussen degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelingen 
mett betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten verrichten, algemeen verbindend verklaren. 

2.. Een verzoek kan slechts worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen 
die,, wat betreft hun aantal en de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of andere 
productenn een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke meerderheid vormen van degenen die de 
betrokkenn handelingen met deze producten verrichten. 

3.. Onze Minister stelt regels met betrekking tot de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst, 
waarvoorr een algemeenverbindendverklaring wordt verzocht, aan de orde dienen te komen, alsmede met 
betrekkingg tot de bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid over te leggen gegevens. 

Artikell 9.41 

1.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
hett besluit op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring, met dienn verstande dat in afwijking van artikel 
3:155 een ieder bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend 
schriftelijkk kunnen worden ingebracht 

2.. Indien een besluit niet kan worden genomen dan nadat is voldaan aan een uit een voor Nederland verbin-
dendd verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie voortvloeiende 
verplichting,, wordt de termijn voor het nemen van dat besluit opgeschort tot de ten aanzien van die 
verplichtingg geldende procedure is afgerond. Van de opschorting wordt mededeling gedaan aan de ver-
zoeker. . 

3.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste 

vijfjaar. . 

Artikell 9.42 

1.. Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over stoffen, preparaten of 
anderee producten op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen, indien de verzoeker zorg draagt 
voorr het op een zodanige wijze verrichten van handelingen met betrekking tot de betrokken stoffen, 
preparatenn of andere producten dat deze wijze naar het oordeel van Onze Minister ten minste gelijkwaardig 
iss aan de wijze waarop handelingen met betrekking tot de betrokken stoffen, preparaten of andere producten 
overeenkomstigg de betrokken algemeen verbindend verklaarde overeenkomst worden verricht 

2.. Een ontheffing van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst kan onder beperkingen worden 
verleend.. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 
wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel 9.43, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstandee dat voor het in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer 
voldoenn aan het in het eerste lid van dit artikel genoemde vereiste. 
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4.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
eenn beschikking als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in afwijking van artikel 3:15 een ieder 
bedenkingenn met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend schriftelijk kunnen 
wordenn ingebracht. 

Artikell 9.43 

1.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring kan worden ingetrokken, indien: 
a.. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 

b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 
besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van de 
beschermingg van het milieu op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten, of 

d.. degenen die het verzoek hebben ingediend, daartoe verzoeken. 

2.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
eenn besluit als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in afwijking van artikel 3:15 een ieder 
bedenkingenn met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend schriftelijk kunnen 
wordenn ingebracht. 

Artikell 9.44 

Eenn ieder is tot naleving van een voor hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst gehouden 
tegenoverr ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft. 

Artikell 9.45 

1.. Indien een of meer van degenen voor wie een overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, het 
vermoedenn gegrond achten dat door een of meer anderen een of meer van de algemeen verbindend 
verklaardee bepalingen uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen 
vann een rechtsvordering op grond van artikel 9.44 Onze Minister verzoeken een onderzoek Haprnpar te doen 
instellen. . 

2.. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is ingediend, stelt Onze Minister een onderzoek in. Nadat het 
onderzoekk is verricht en Onze Minister van de uitkomsten daarvan op de hoogte is gesteld, licht hij degene 
off degenen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over hetgeen bij het onderzoek is gebleken. 
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J.. Proeve van een algemene regeling van de algemeenverbindendverklaring in de 
Wett milieubeheer 

Titell Algemeenverbindendverklaring 

Artikel l 

1.. Onze Minister kan op een met redenen omkleed verzoek (bepalingen van) een schriftelijke overeenkomst 
tussenn degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelingen verrichten die gevolgen hebben 
voorr het milieu, algemeen verbindend verklaren. 

2.. Een verzoek kan slechts worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen die 
watt betreft hun aantal en de gezamenlijke omzet een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke 
meerderheidd vormen van degenen die de betrokken handelingen verrichten. 

3.. Onze Minister stelt regels met betrekking tot: 
a.. de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst, waarvoor een algemeenverbindendverklaring 

wordtt verzocht, aan de orde dienen te komen, 
b.. de onderwerpen die niet voor een algemeenverbindendverklaring in aanmerking komen, en 
c.. de bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid over te leggen gegevens. 

4.. Onze Minister kan een termijn stellen waarbinnen een verzoek als bedoeld in het tweede lid moet zijn 
ingediend. . 

Artikel l 

1.. Het besluit op het verzoek kan slechts worden geweigerd wegens: 
a.. strijd met het recht, 
b.. strijd met het belang van de bescherming van het milieu of 
c.. een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de betrokken bedrijfstak of daar-

buiten. . 
2.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste 

vijfjaar.. Onze Minister kan deze termijn ambtshalve met een periode van ten hoogste twee jaar verlengen. 
3.. Onze Minister kan aan het besluit tot algemeenverbindendverklaring uitsluitend een voorschrift verbinden 

tenn aanzien van de aan hem over te leggen rapportages over de uitvoering en handhaving van de 
overeenkomst t 

Artikel l 

1.. Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst op een daartoe strekkend verzoek 
ontheffingg verlenen, indien de verzoeker zorg draagt voor het op een zodanige wijze verrichten van de 
betrokkenn handelingen dat deze wijze naar het oordeel van Onze Minister ten minste gelijkwaardig is aan de 
wijzee waarop die handelingen overeenkomstig de betrokken algemeen verbindend verklaarde overeenkomst 
wordenn verricht 

2.. Een ontheffing van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst kan onder beperkingen worden 
verleend.. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 
wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel.. is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 
hett in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer voldoen aan het in het 
eerstee lid van dit artikel genoemde vereiste. 
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Artikel l 

1.. Onze Minister kan een besluit tot algemeenverbindendverklaring intrekken, indien: 

a.. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 

b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 

besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van de 

beschermingg van het milieu op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 

volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten, of 

d.. degenen die het verzoek hebben ingediend, daartoe verzoeken. 

Artikel l 

Afdelingg 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van het 

besluitt op het verzoek tot algemeenverbindeiidverklaring, het besluit op het verzoek tot ontheffing van het besluit 

tott algemeenverbindendverklaring en het besluit tot intrekking van de algemeenverbindendverklaring, met dien 

verstandee dat in afwijking van artikel 3:15 een ieder bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen 

enn bedenkingen uitsluitend schriftelijk kunnen worden ingebracht. 

Artikel l 

Eenn ieder is tot naleving van een voor hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst gehouden 
tegenoverr ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft. 

Artikel l 

1.. Indien een of meer van degenen voor wie een overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, het ver-
moedenn gegrond achten dat door een of meer anderen een of meer van de algemeen verbindend verklaarde 

bepalingenn uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen van een 

rechtsvorderingg op grond van artikel. Onze Minister verzoeken een onderzoek Haamaar te doen instellen. 

2.. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is ingediend, stelt Onze Minister een onderzoek in. Nadat het 
onderzoekk is verricht en Onze Minister van de uitkomsten daarvan op de hoogte is gesteld, licht hij degene 

off  degenen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over hetgeen bij het onderzoek is gebleken. 
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STELLINGEN N 

behorendd bij het proefschrift 
Algemeenverbindendverklaringg van overeenkomsten 

inn het milieubeleid 
vann M.J. Dresden 

1.. Maatschappelijke problemen kunnen niet door één type beleidsinstrument 
wordenn opgelost. Het is niet een keuze tussen zelfregulering of 
overheidsregulering,, maar zelfregulering én overheidsregulering (zie p. 16). 

2.. Zelfregulering wordt veelal met de mond beleden, maar metterdaad bestreden. 

3.. Het moet mogelijk worden om tegen een besluit tot a.v.v. beroep bij de 
bestuursrechterr in te stellen (zie p. 214 -217). 

4.. De a.v.v. kan een aantal problemen bij de uitvoering en handhaving van 
convenantenn oplossen (zie p. 305 -309). 

5.. De implementatie van EG-richtlijnen kan worden bespoedigd door gebruik te 
makenn van de a.v.v. van overeenkomsten (zie p. 269 - 275). 

6.. Mest is een afvalstof. 

7.. Wetsvoorstellen dienen vóór de plenaire behandeling in de Tweede Kamer als 
regell  in een wetgevingsoverleg behandeld te worden. Amendementen dienen 
uiterlijkk twee weken vóór dit overleg te zijn ingediend. 

8.. 'Over een gelukkig huwelijk is nog nooit een goede roman geschreven.' (bron: 
S.Dresdenn 1914-2002). 

9.. 'Je moet blijven fietsen, dan ga je niet dood!' (bron: F.L. Hensel 1888 - 1981). 





Dee verwijderingsbijdrage voor auto's 
iss gebaseerd op een overeenkomst 
vann producenten en importeurs van 
auto'ss die door de minister algemeen 
verbindendd is verklaard. 
Dee algemeenverbindendverklaring 
(a.v.v.)) van overeenkomsten biedt een 
goedee mogelijkheid om zelfregule-
ringg door bedrijven te ondersteunen. 
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Inn dit boek worden de mogelijkheden 
vann de,a.v.v. nagegaan op diverse 
beleidsjterre.inen,, in het bijzonder in 
hett milieubeleid. 
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