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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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Inleidin g g 

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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Hoofdstukk 1 

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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Inleidin g g 

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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Hoofdstukk 1 

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. 
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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. 
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-- 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. 
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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. 

23 3 



Hoofdstukk 1 

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. 
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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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