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2.. Algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 

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

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

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

2.11 Algemeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.22 Structuur  van de Ondernemersovereenkomstenwet 1935 

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

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

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

2.2.11 Ondernemersovereenkomsten 

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

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

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

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

personenn en hun organisaties.' 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

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

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

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

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

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

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

verzoekerr tot toepassing van de wet dient te worden overgegaan; 

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

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

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

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

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

233 Procedurele aspecten 

2.3.11 Bevoegdheid minister 

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

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

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

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

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

treffenn bepalingen, welke financiële verplichtingen inhouden. 

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

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

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

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

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

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

2.3.22 Ontvankelijkheid 

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

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

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

2.3.33 Inspraak en advies 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11 Toetsing door  de minister 

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

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

b.. 'het algemeen belang verbindendverklaring vereischt'. 

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

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

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

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

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

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

2.4.22 Voorwaarden 

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

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

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

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

taken; ; 

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

behoeftt een verklaring van geen bezwaar van de minister; 

Hett hoofd zal worden bijgestaan door een onafhankelijke accountant; 

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

Commissiee ex artikel 12; 

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

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

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

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

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

2.433 Looptij d 

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

2.55 Rechtsgevolgen van de a.v.v. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.66 Vrijstellin g en ontheffing 

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

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

2.77 Intrekking 

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

2.88 Handhaving 

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

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

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

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

76 6 

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

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

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

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

2.99 Toepassing van de Ondernemersovereenkomstenwet 1935 

a.. Algemeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.. Uitvoering en handhaving van de ondernemersovereenkomst 

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

833 Gispen 1938, p. 134-135; Kruisheer 1939, p. 80-84; Maitland 1945, p. 22-25; Snijders, 1960, p. 577-579. 
"Gispenn 1938, p. 138. 
855 Gispen 1938, p. 135-138; Kruisheer 1939, p. 84-89; Maitland 1945, p. 25-28; Snijders, 1960, p. 579-581. 
866 Patijn 1942, p. 14-15; Gispen 1938, p. 81-87. 
877 Van der Grinten 1939, p. 196-197. 
888 Hfflen 1939 en Snijders 1960, p. 585. 

61 1 



Hoofetuk2 2 

Dee zorg voor de algemene uitvoering en handhaving van de overeenkomst is veelal in handen 
gelegdd van een Algemene Commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de 
diversee stromingen in de betreffende bedrijfstak, d.w.z. van de contractanten en de niet-
contractanten,, maar ook van importeurs, van leveranciers, afnemers, arbeidersorganisaties, 
consumentenn en in ieder geval een vertegenwoordiger van de minister. De benoeming en 
ontslagg van de leden geschieden door of met een verklaring van geen bezwaar van de Minister 
vann Economische Zaken. 
Dee dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van een Bureau onder leiding van een directeur. 
Dee benoeming van de directeur geschiedt door de Algemene Commissie, na een verklaring 
vann de minister dat hij daartegen geen bezwaar heeft. De directeur en het aldaar werkende 
personeell  mogen geen belang hebben op het betreffende terrein. Dit gaat soms zover dat in 
hunn contracten een anti-concurrentieclausule wordt opgenomen. Het bureau moet ter 
beschikkingg staan van de Commissie op grond van artikel 12 (Commissie van Toezicht). 
Hierbijj  kunnen derhalve problemen optreden met functiescheiding: de directeur van het 
bureauu is verantwoording verschuldigd aan het uitvoerend orgaan, anderzijds kan hij worden 
ingeschakeldd bij de handhaving van de overeenkomst. 
Hett bureau wordt terzijde gestaan door een accountant die geen relaties mag hebben met de 
accountantt van een der partijen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

944 Snijders 1960, p. 587. 
955 Bijl . Hand. II1938-1939,434, nr. 3, p. 7. 

64 4 



Algemeenn verbindend verklaren van onderaemersovereenkomsten 

Dee taak van de Commissie van Toezicht op het terrein van het toezicht is gehandhaafd. Ten 
behoevee van het opsporen van overtredingen worden als opsporingsambtenaren aangewezen: 
dee Rijks- en gemeentepolitie en andere door de minister aangewezen ambtenaren. Aan het bij 
dee Wet A W 1935 gebruikte argument van het blootstellen van het bedrijfsleven aan een 
overmaatt van justitieel onderzoek wordt blijkbaar bij de landbouwbedrijven minder zwaar 
getild. . 

2.111 Kartelbesluit 

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

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

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

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

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

2.122 Wet economische mededinging 

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

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

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

2.12.11 Structuur  van de Wet economische mededinging 

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

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

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

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

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

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

1077 Kamerstukken II, zitting 1955/56, 3295, nr. 18, p. 14. 
1088 Kamerstukken II, zitting 1954/55,3295, nr. 7, p. 11 en 15. 
1099 Samkalden 1953, p. 647. 
1100 Kamerstukken II, zitting 1954/55, 3295, nr. 7, p. 6. 
1111 Kamerstukken II, zitting 1955/56,3295, nr. 18, p. 15 
1122 Stb. 1958, 489. 
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Dee adviezen van de Commissie bestaan uit drie delen: feitelijke bevindingen, waardering van 
dee feiten en aanbevelingen inzake te nemen maatregelen. De adviezen binden de regering niet; 
dee regering kan derhalve van de adviezen afwijken, hetgeen in de praktijk ook herhaaldelijk 
voorkomt.. 13 De adviezen van de Commissie zijn geheim. Bij openbaarheid zou spanning 
kunnenn optreden met noodzakelijke specifieke deskundigheid van de bedrijfstak. In 1994 is 
mett artikel 32a (Stb. 1994, 801) bepaald dat, zodra aan de Commissie advies is gevraagd het 
adviess voor een ieder ter inzage ligt en binnen 30 dagen na ontvangst van het advies dit advies 
(mett uitzondering van bedrijfs- en fabricagegegevens) ter inzage ligt. 

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

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

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

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

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

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

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

a.. Minimumprij s kristalsuiker  aan consumenten 

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

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

b.. Capaciteitsbeheersingsovereenkomst voor het bakkersbedrijf 

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

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

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

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

2.133 Mededingingswet 

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

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

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

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

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

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

2.144 Samenvattende conclusies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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