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6.. Algemeen verbindend verklaren van afvalbeheersbij  dragen' 

6.11 Algemeen 

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

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

11 Met de wijziging van de Wet milieubeheer (Stb. 2001, 346) die grotendeels in werking is getreden op 8 mei 
20022 (Stb. 2002,206), zijn diverse reeds lang in het afvalstoffenbeleid ingeburgerde begrippen vervangen door 
begrippenn die overeenstemmen met de begrippen in de EG-afvalstoffenrichtlijnen. Zo is het begrip 'verwijderen' 
vervangenn door 'beheer van afvalstoffen'. Het alom vertrouwde begrip 'verwijderingsbijdrage' is in dit kader 
vervangenn door 'afvalbeheersbijdrage'. 
22 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, Pb EG 1975 L 194, gewijzigd bij 
richtlijnn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, Pb EG 1991 L 78. 
33 Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen, Pb EG 1991 L 
377. . 
44 Kamerstukken ü 1988/89, 20 877, nr. 2. 
ss Onder producenten worden in het vervolg mede de importeurs van die producten begrepen. 
66 Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat het hier om andersoortige plannen dan een implementatieplan 
voorr de implementatie van een EG-richtlijn. 
77 Kamerstukken II1989/90, 21 137, nr. 20. Van de in 2000 vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen (50 min ton) 
zoudenn de volgende taakstellingen moeten worden gerealiseerd: 10 % preventie; 66 % hergebruik; 14 % 
verbrandenn en 10 % storten. Uit het op 3 maart 2003 in werking getreden eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 
2002-20122 blijkt een feitelijk aanbod in 2000 van 56 min ton en een verwacht aanbod in 2012 van 65 min ton. 

141 1 



Hoofdstukk 6 

plaats.. Ook werd in een brief aan de Kamer een nieuw uitgangspunt bij de aanpak van 
afvalstromenn geïntroduceerd, namelijk de producentenverantwoordelijkheid. Bij de aanpak 
vann de afvalstromen moest een grotere verantwoordelijkheid worden gelegd bij de 
producentenn van een product. Tot dan toe voelden zij zich niet of slechts gedeeltelijk 
verantwoordelijkk voor wat er gebeurde met hun product in het afValstadium. De gedachte van 
dee regering was dat door de producenten verantwoordelijk te maken voor hun product in het 
afValstadium,, al bij het ontwerp van een product rekening zou worden gehouden met de 
afvalfasee van dat product. Dit wordt wel aangeduid als 'Design for recycling'. Tenslotte werd 
doorr de regering aangegeven9 dat met behulp van het op dat moment bestaande instru-
mentariumm regelgeving voor een aantal productgroepen zou worden opgesteld en dit 
instrumentariumm zodanig zou worden aangepast dat daarmee volwaardig inhoud gegeven zou 
kunnenn worden aan de producentenverantwoordelijkheid. Deze beleidsvoornemens hadden 
belangrijkee gevolgen voor de uitvoering van de implementatieplannen. Op de producenten 
kwamm een zwaardere druk te liggen om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun produc-
tenn in de afvalfase. 
Voorr het realiseren van deze taakstellingen hadden de producenten de keuze tussen ofwel zelf 
'vrijwillig '' een structuur voor het terugnemen en verwerken van hun product in de afvalfase 
opp te zetten ofwel een dergelijke terugname en verwerking werd van overheidswege via 
regelgevingg opgelegd. Bij de mate van vrijwilligheid voor de producenten kunnen derhalve 
vraagtekenss worden gezet, omdat door de mogelijkheid van regelgeving van overheidswege 
dee 'vrijwilligheid' ook afgedwongen kon worden. Uit de praktijk blijkt (zie implementatie-
plannenn autowrakken en batterijen10) dat een zekere dreiging met regelgeving van overheids-
wegee belangrijk kan zijn om bepaalde initiatieven van de grond te krijgen. Tevens blijken er 
inn de praktijk afValbeheersstructuren voor te komen, waarbij van overheidswege een 
(individuele)) terugname- en verwerkingsverplichting is voorgeschreven en de betreffende 
producentenn een collectieve structuur hebben opgezet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22 Structuur  van Titel 15.10 van de Wet milieubeheer 

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

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

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

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

Overeenkomstt moet reeds voor een belangrijke meerderheid gelden. 

6.2.11 Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.33 Belangrijke meerderheid 

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

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

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

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

6363 Procedurele aspecten 

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

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

6.3.11 Bevoegdheid minister 

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

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

6.3.22 Ontvankelijkheid 

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

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

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

6.3.33 Inspraak en advies 

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

Dee publicatie in de dagbladen is via een amendement van Van Rijn-Vellekoop (PvdA) in de wet gekomen. 
Aanvankelijkk ging het amendement uit van publicatie in een landelijk verschijnend dagblad (Kamerstukken II 
1993/94,233 256, nr. 10 en 16); uiteindelijk van publicatie in één of meer landelijk verschijnende dagbladen 
(idem,, nr. 21). 
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Inn de Leidraad (paragraaf 3) is aangegeven dat de binnengekomen bedenkingen worden 
doorgestuurdd naar de verzoekers voor een reactie. Tevens wordt hen de gelegenheid geboden 
wijzigingenn in de overeenkomst of in de afvalbeheersstructuur aan te brengen. Het is de vraag 
off  en in hoeverre de verzoekers naar aanleiding van de ingediende bedenkingen wijzigingen in 
hett verzoek kunnen aanbrengen. Overeenkomstig de lijn bij de Wet A W CAO komt het mij 
voorr dat na de inspraakperiode de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage alleen op 
ondergeschiktee punten aangepast moet kunnen worden. Wanneer er sprake is van een 
ingrijpendee wijziging, bijvoorbeeld van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage of van de 
kostencategorieën,, zal het verzoek opnieuw in procedure moeten worden gebracht. Ten 
aanzienn van de over te leggen gegevens en de daaraan ten grondslag liggende afvalbe-
heersstructuurr lijk t mij er geen bezwaar tegen dat deze naar aanleiding van de bedenkingen 
enigszinss wordt aangepast, mits degene die de bedenkingen heeft ingebracht hiervan in kennis 
wordtt gesteld. 

6.3.44 Besluit op het verzoek 

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

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

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

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

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

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

6.44 Inhoudelijk e aspecten 

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

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

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

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

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

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

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

6.4.22 Werkingssfeer 

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

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

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

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

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

6.4.44 Overige inhoudelijke aspecten 

a.. Fondsen 

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

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

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

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

6.55 Rechtsgevolgen 

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

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

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

6.5.22 Nawerking 

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

6.66 Vrijstellin g en ontheffing 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.88 Handhaving 

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

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

988 Blomberg/Michiels 1995, p. 232: 'Allereerst is het riskant de handhaving geheel aan particulieren over te 
laten.'' Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) art. 15.40 pt. 3: 'De (privaatechtelijke) handhaving zou wel 
eenss de achilleshiel van de regeling kunnen blijken.' 
999 Research voor Beleid, Besluiten producentenverantwoordelijkheid, mei 2001, p. 31. 
1000 NR nr. 11; MvT p. 9; NEV p. 12. 
1011 NEV p. 3; het betreft de Commissie Verpakkingen die is ingesteld op grond van artikel 12 van het 
Integratieconvenantt verpakkingen, dat onderdeel uitmaakt van het Convenant verpakkingen. Deze commissie is 
belastt met het toetsen van de naleving van het convenant en de in dat kader opgestelde verslagen en beziet 
zodoendee de effectiviteit van het convenant De commissie is echter niet belast met het feitelijk toezicht op de 
naleving. . 
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Tijdenss de mondelinge behandeling is door de PvdA en CDA een amendement ingediend,102 

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

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

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

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

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

6.99 Overige aspecten 

6.9.11 Europeesrechtelijke aspecten 

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

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

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

6.9.22 Nederlands mededingingsbeleid 

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

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

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

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

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

1144 MvT p. 4-5, MvA II p. 3 en 13, NEV p. 1,6,8 en 9. 
1155 Een dergelijke procedurele koppeling is wel te vinden in de artikelen 8.28-8.34 Wm in de relatie tussen de 
Wmm en de Wvo. 

172 2 



Algemeenn verbindend verklaren van afvalbeheersbijdragen 

strijdigheidd met het mededingingsbeleid daaronder gevangen kan worden. Hoewel het 
criteriumm doelmatig beheer van afvalstoffen enige ruimte in deze richting biedt, denk ik dat de 
Ministerr van VROM alleen een marginale toetsing aan het mededingingsbeleid toekomt. Dat 
will  zeggen dat alleen duidelijke strijdigheid met het mededingingsbeleid aanleiding zou 
kunnenn of moeten zijn om het verzoek af te wijzen. 
Dee in het Protocol tussen VROM en NMa gevolgde lijn verdient de voorkeur, namelijk het 
parallell  te laten verlopen van beide procedures, waarbij de NMa korte tijd na het indienen van 
hethet verzoek een voorlopig standpunt geeft over de mededingingsaspecten van de 
afvalbeheersstructuur.. Op deze wijze kan een wijziging in de structuur die uit een oogpunt van 
mededingingg noodzakelijk wordt geacht, op betrekkelijk eenvoudige wijze verwerkt worden 
inn de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage. De NMa heeft inmiddels in alle onder-
staandee zaken een definitieve uitspraak gedaan. 

6.100 Toepassing van de wet 

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

6.10.11 Autowrakken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10.22 Land- en tuinbouwfolies 

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

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

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

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

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

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

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

6.10.33 Kunststof gevelelementen145 

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

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

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

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

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

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

bijdragee in de prijs van nieuwe kunststof kozijnen. 

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

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

Nieuwsbrieff  SRVKG, april 2000. 
Stcrtt 21 augustus 1997, nr. 159. 
Stort.. 17 augustus 2000, nr. 158. 

183 3 



Hoofdstukk 6 

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

6.10.44 Oud-papier  en karton 

Inn Nederland is van oudsher sprake van een grote mate van bereidheid bij de burgers om oud-
papierr en karton apart te houden en apart in te leveren. Naast een systeem van papierbakken, 
e.d.. bestaat er in veel gemeenten een fijnmazig netwerk van verenigingen en instellingen die 
ditt oud-papier en -karton, al dan niet met een bijdrage van de gemeente, inzamelen en 
aanbiedenn aan de oud-papierhandel. Na bewerking (sorteren, vuil verwijderen en balen 
maken)) wordt het oud-papier en -karton verhandeld o.a. aan de papier- en kartonindustrie, die 
ditt gebruiken als grondstof voor nieuw papier en karton. Op deze wijze wordt een hoog 
percentagepercentage hergebruik van oud-papier gerealiseerd. In de afgelopen tien jaar is de handel in 
oud-papierr en -karton steeds meer een wereldmarkt geworden, waarbij wereldmarktprijzen 
gelden.. Het komt geregeld voor dat deze prijzen zodanig zijn dat de kosten van inzameling en 
bewerkingg niet meer worden gecompenseerd door de opbrengsten. Hierdoor dreigen de 
inzamelingg en verdere verwerking te stagneren en komt de continuïteit van de inzameling en 
verderee verwerking in gevaar. De diverse partijen in de keten hebben veel belang bij deze 
continuïteit:: de gemeenten vanwege het beperken van de kosten van het verbranden van het 
papierr en de papier- en kartonindustrie vanwege de continuïteit van de aanvoer van de 
(secundaire)) grondstof. 
Opp 14 juni 1995 hebben de Minister van VROM, VNG en de diverse partijen in de keten van 
papierr de Intentieverklaring Inzamel- en Verwerkingssysteem Oud-Papier en -Karton 
getekend,, waarin zij zich verbonden een inzamel- en verwerkingssysteem voor oud-papier en 
karton,, afkomstig uit de Nederlandse huishoudens in het leven te roepen. De discussies over 
dee opzet en financiering van een dit systeem hebben enkele jaren geduurd. Uiteindelijk is 
hieroverr overeenstemming bereikt in het Papiervezelconvenant, dat een onderdeel uitmaakt 
vann toentertijd het Convenant Verpakkingen II en thans het Convenant Verpakkingen III. 14' 
Dee afvalbeheersstructuur voor oud-papier en -karton heeft twee doelstellingen: het bevorderen 
vann de continuïteit van de inzameling van het bij Nederlandse huishoudens en het waarborgen 
vann de continuïteit van de verwerking, waardoor het storten of verbranden van oud-papier of-
kartonn in tijden van een ketendeficit wordt voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de 
afvalbeheersstructuurr vormt de afvalbeheersbijdrage, die ertoe strekt om de kosten van een 
eventueell  optredend ketendeficit te financieren. 
Dee afvalbeheersstructuur ziet er in grote lijnen als volgt uit. Gemeenten kunnen het door hen 
ingezameldee oud-papier en -karton te allen tijde afleveren bij een door de Stichting Papier 
Recyclingg Nederland (PRN) gecontacteerde oud-papier handelaar. Om voor een contract in 
aanmerkingg te komen, dient de handelaar door een onafhankelijke instantie te worden 
gecertificeerd.. De bij de Stichting PRN aangesloten papier- en kartonindustrie garandeert de 
afnamee van al het door deze oud-papierhandelaren ingezamelde oud-papier en -karton. Hierbij 
wordtt onderscheid gemaakt tussen tijden van schaarste150 en tijden van overschot. In tijden 

1499 Stcrt. 1997, 242 resp. Stcrt. 2002, 241. Dit convenant vormt een uitvoering van artikel 2 van de Regeling 
verpakkingg en verpakkingsafval (Stcrt. 1997,125). Deze regeling is op 1 augustus 1997 in werking getreden. 
1S°° Op p. 17 van de systeembeschrijving inzamel en verwerkingssysteem papier en karton (onderdeel van verzoek 
a.v.v.)) wordt schaarste omschreven als de situatie die ontstaat, wanneer de voorraden oud-papier en karton bij de 
oud-papierindustriee en de oud-papier verwerkende industrie gezamenlijk, kleiner zijn dan 10 dagen verbruiks-
equivalenten. . 
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vann schaarste geldt een beperkte aanbiedingsplicht aan de papierindustrie voor de oud-
papierhandel.. Dit wordt noodzakelijk geacht om de continuïteit van de verwerkingscapaciteit 
tee garanderen. In tijden van overschotten is de Stichting PRN verantwoordelijk voor de 
afname,, opslag, beheer en verwijdering van de overschotten. Een ketendeficit zal zich alleen 
inn overschotsituaties kunnen voordoen. Voor de financiering van dit ketendeficit is voorzien 
inn een verwijderingsfonds, dat beheerd wordt door de Stichting Verwijderingsfonds. De 
gemeentenn kunnen, wanneer de marktwaarde van het ingezamelde oud-papier lager is dan een 
doorr de Stichting PRN vastgestelde 'standaard verwerkingsprijs' voor de oud-papier 
handelaarr de betalingen tot dat bedrag declareren bij het fonds. De oud-papierhandelaren 
kunnenn pas een beroep doen op het fonds, wanneer er sprake is van een aanhoudend 
ketendeficit,, dat wil zeggen wanneer de niet-kostendekkende prijzen langer dan een maand 
aanhouden.. Dit betekent dat de oud-papier handelaren een korter durend deficit voor eigen 
rekeningg moeten nemen. Wanneer het deficit echter langer dan een maand aanhoudt, krijgen 
zijj  ook de eerste maand vergoed. Er is derhalve sprake van een beperkt eigen risico voor de 
oud-papierr handel. 

Alleenn wanneer sprake is van een structureel ketendeficit zal het nodig zijn het fonds te 
voedenn via een afvalbeheersbijdrage. Bij de afvalbeheersbijdrage vallen twee zaken op, 
namelijkk de bepaling van de hoogte en het aangrijpingspunt van de afvalbeheersbijdrage. 
Inn de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage is, anders dan in de overige gevallen, geen 
sprakee van een vast bedrag per eenheid product, maar van een formule, waarbij weer 
onderscheidd wordt gemaakt tussen een generieke (60 %) en een specifieke (40%) 
afvalbeheersbijdrage.. In de toelichting bij de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen was 
dezee mogelijkheid al aangegeven. De formule bestaat uit een berekening, bestaande uit de 
ingezameldee hoeveelheid oud papier, waarvoor een afValbeheersvergoeding is betaald, 
vermenigvuldigdd door de standaardkostprijs, gedeeld door het totale papier- en kartongebruik 
inn Nederland respectievelijk de hoeveelheid papier en karton die grotendeels via de 
huishoudenss in die periode in het afval belandt. De hoogte van de afvalbeheersbijdrage wordt 
bijj  besluit van de Stichting Verwijderingsfonds bepaald. 
Tenn aanzien van het aangrijpingspunt van de afdracht had het voor de hand gelegen dat dit bij 
dee papier- en kartonindustrie had gelegen. Dit is echter niet gebeurd. In de overeenkomst is 
bepaaldd dat de afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen door de eerste ontvanger/gebruiker. 
Genoemdd worden onder andere de papiergroothandel, fabrikanten van hygiënische papier-
productenn en van kantoor- en schoolartikelen. In de toelichting bij de overeenkomst worden 
hiervoorr drie redenen genoemd. De buitenlandse producenten bleken niet zonder meer bereid 
vrijwilli gg mee te werken aan een vrijwilli g systeem. Er vindt relatief veel import van nieuw 
papierr en karton plaats en ten slotte kan de afvalbeheersbijdrage een belangrijk margenadeel 
betekenen.. Gesteld zou kunnen worden dat de a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage er juist op 
gerichtt is om deze problemen te ondervangen. Naar mijn mening zijn er echter, zeker wanneer 
dee betrokken partijen hiermee instemmen, geen principiële bezwaren tegen om vanwege een 
goedee uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid de inning van de afvalbeheersbijdrage een trede 
lagerr in de keten te leggen. 

Inn deze summiere omschrijving van de afvalbeheersstructuur valt een aantal zaken op. De 
papier-- en kartonindustrie weet zich in qua aanbod goede tijden (d.w.z. in overschotsituaties, 
waarbijj  een eventueel ketendeficit wordt aangevuld via een afvalbeheersbijdrage) en in 
slechtee tijden (d.w.z. een schaarstesituatie, waarbij een tijdelijke aanbiedingsplicht voor de 
oud-papierhandell  geldt) verzekerd van de aanvoer van haar grondstoffen. Wanneer er sprake 
iss van een afvalbeheersbijdrage, komt deze niet te liggen bij de papier- en kartonindustrie zelf, 
maarr bij de eerste ontvanger/gebruiker. In de overeenkomst is voorts niet aangegeven op 
welkee wijze het besluit tot het instellen van een afvalbeheersbijdrage wordt bekendgemaakt. 
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Aangenomenn mag worden dat dit via de in de branche geëigende kanalen zal worden kenbaar 
gemaakt.. Verder is er sprake van een tamelijk ingewikkelde en via verschillende stichtingen 
verlopendee vergoedingstructuur. Het is de vraag of deze structuur niet eenvoudiger had 
kunnenn worden opgezet. 

Opp 12 december 1997 is, onder intrekking van een eerder verzoek d.d. 17 juli 1997, het 
verzoekk tot a.v.v. van de hiervoor beschreven overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage met 
eenn looptijd van vijfjaar ingediend. Van de indiening van dit verzoek is op 23 januari 1998 
mededelingg in de Staatscourant (Stcrt. 1998, nr. 15) gedaan, waarop geen reacties zijn ont-
vangen.. De Stichting PRN heeft de overeenkomst op 6 maart 1998 aangemeld bij de Com-
missiee met het verzoek om een negatieve verklaring op grond van artikel 81. Hierop hebben 
zijj  geen reactie gekregen. De overeenkomst is in dit geval niet aangemeld in het kader van 
artikell  87 van het Verdrag. In de verwachting dat de Commissie wel een negatieve verklaring 
zouu afgeven, heeft de minister de overeenkomst op 27 maart 1998 (Stcrt. 1998, 62) voor de 
eerstee keer algemeen verbindend verklaard. Deze haast was mede ingegeven door het feit dat 
dee minister zich op grond van artikel 24 van het Papiervezelconvenant had verplicht om de 
a.v.v.. van de overeenkomst vóór 1 april 1998 te doen plaatsvinden. De looptijd van het besluit 
tott a.v.v. is hierbij gelijkgetrokken met de looptijd van het Convenant Verpakkingen II, 
namelijkk tot en met 31 december 2001. In die periode is de overeenkomst over de 
afvalbeheersbijdragee één keer gedurende een korte periode toegepast. Onlangs is 
aangekondigd1511 dat PRN in het eerste kwartaal van 2004 weer een bijdrage zal heffen van 0,3 
eurocentt per kilo. 

Dee Stichting PRN heeft de afvalbeheersstructuur op 6 maart 1998 eveneens aangemeld bij de 
NMaa (zaaknr. 139). Op 30 september 1998 heeft de NMa beslist dat de tijdelijke vrijstelling 
vann artikel 16 Mw van toepassing is op het PRN-systeem. De mededingingsrechtelijke 
toetsingg door het ministerie van EZ had reeds in het kader van het besluit tot a.v.v. 
plaatsgevonden. . 
Dee belangrijkste kenmerken van de afvalbeheersstructuur vanuit mededingingsoogpunt zijn: 

-- Gemeenten en oud-papierhandelaren zijn vrij om zich aan te sluiten bij de door de 
Stichtingg PRN opgezette afvalbeheersstructuur; 

-- Afgezien van certificering van de oud-papierhandel zitten er geen specifieke markt-
toetredingsdrempelss in de structuur; 

-- Het fonds wordt alleen operationeel in tijden van een min of meer objectief vastgesteld 
structureell  ketendeficit; uit het fonds wordt alleen dit deficit vergoed; 

-- Er zijn geen afspraken gemaakt over de doorberekening van de afvalbeheersbijdrage in 
dee prijs van het product. 

Inn een tweetal gevallen is ontheffing van het besluit tot a.v.v. verleend, in één geval is een 
dergelijkk verzoek afgewezen (Stcrt. 1998, 220). In het eerste geval (Royal Sens) betreft het 
eenn producent van natsterke etiketten voor retourverpakkingen, waarvoor hij een eigen 
afvalbeheersstructuurr heeft opgezet; een soortgelijk verzoek voor andere etiketten wordt 
afgewezenn (Stcrt. 1998, 185). Aan de ontheffing wordt alleen het voorschrift verbonden om 
dee minister onverwijld te informeren, wanneer de inname van genoemde etiketten stagneert. 
InIn het tweede geval betreft het de producent van bankbiljetten, waardepapieren (cheques, 
aandelen,, obligaties, paspoorten en andere legitimatiebewijzen) en postzegels (Joh. Enschedé 
B.V.. te Haarlem). Hij krijgt ontheffing voor de eerste twee genoemde categorieën van 
productenproducten en voor het productieafval van alle drie genoemde categorieën van producten, 

1511 Persbericht VROM d.d. 18 november 2003. 
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omdatt hij daarvoor een eigen arvalbeheersstructuur heeft opgezet (Stcrt.1999, 177). Over het 
feitt dat de teruggenomen producten worden verbrand met energieterugwinning in plaats van 
alss materiaal worden hergebruikt (laat staan als product worden hergebruikt!), stapt de 
ministerr in dit geval volkomen terecht heen.152 

Opp 3 januari 2000 is een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en de a.v.v. ingediend. 
Vann de indiening van dit verzoek is op 8 februari 2000 (Stcrt. 2000, 27) mededeling gedaan. 
Mett deze wijziging wordt een aantal tekortkomingen in de overeenkomst hersteld. De 
belangrijkstee wijziging heeft betrekking op een uitbreiding van categorieën van kosten die via 
dee afvalbeheersbijdrage gefinancierd kunnen worden, namelijk de transportkosten en de 
onderzoeks-- en organisatorische kosten. Daarnaast vindt een verduidelijking van de afdracht-
plichtigenn plaats en wordt de bepaling over informatieverstrekking uitgebreid. In dit nieuwe 
artikell  8 wordt in het vierde lid een nieuw element ingevoerd, namelijk de verplichting voor 
dee eerste ontvanger om, wanneer hij zijn verplichting tot het insturen van informatie (i.e. 
monitoringformulieren)) niet nakomt, een door de Stichting Verwijderingsfonds vast te stellen 
boetee te betalen. Dit is de eerste keer dat in een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage 
(artikell  8, vierde lid) een boetebeding is opgenomen. 
Eenn juridisch interessante vraag is of in dit geval wel een wijziging van de overeenkomst in 
proceduree gebracht kan worden of dat het verzoek een geheel nieuwe overeenkomst zou 
moetenn omvatten. Zoals ik in paragraaf 6.7 heb opgemerkt, is dit afhankelijk van de materiële 
betekeniss van de wijziging. Uit het voorgaande blijkt dat de wijziging op een aantal punten 
belangrijkee wijzigingen met zich brengt. De betrokkenen hadden er daarom naar mijn mening 
goedd aan gedaan een geheel nieuwe overeenkomst in procedure te brengen. Uit het feit dat de 
ministerr het verzoek in procedure heeft gebracht, blijkt in ieder geval dat hij van mening is dat 
hett verzoek niet om die reden niet-ontvankelijk zou moeten zijn. 
Hett voornemen tot a.v.v. is op 31 juli 2000 in het kader van artikel 87 EG-Verdrag aangemeld 
bijj  de Commissie. Op 20 juni 2001 heeft de Commissie te kennen gegeven dat geen sprake is 
vann staatssteun.153 De a.v.v. van de gewijzigde overeenkomst papier en karton 2000 heeft op 
122 juli 2001,54 plaatsgevonden met een looptijd tot 1 januari 2002. 
Opp 2 mei 2002 - in feite dus na het verlopen van voorgaande besluiten tot a.v.v. - heeft de 
Stichtingg PRN een nieuw verzoek tot a.v.v. van de overeenkomst inzake de afvalbeheers-
bijdragee voor papier en karton 2002 ingediend. Inhoudelijk is deze overeenkomst vrijwel 
gelijkk aan de voorgaande overeenkomsten. Op één - uit mededingingsrechtelijk oogpunt zeer 
gevoeligg - punt wijkt deze overeenkomst wel af. In artikel 4, zevende lid, van de overeen-
komstt is namelijk expliciet bepaald dat de eerste ontvanger verplicht is de door hem verschul-
digdee afvalbeheersbijdrage aan zijn afnemer (binnen de productiekolom) in rekening te 
brengenn onder aparte vermelding op de factuur. Deze externalisering van de afvalbeheersbij-
dragee speelt een belangrijke rol bij de mededingingsrechtelijke toetsing van de overeenkomst. 
Voorr het overige vindt na de gebruikelijke voorpublicatie op 23 mei 2002, waarop geen 
reactiess binnenkwamen, op 20 augustus 2002 de a.v.v. van de overeenkomst plaats. 55 Het 
besluitt heeft dit keer een looptijd tot 1 januari 2007. Uit de overwegingen bij het besluit blijkt 
niett of het voornemen tot a.v.v. nogmaals in het kader van artikel 87 EG-Verdrag aan de 
Commissie.. Wel is de overeenkomst op 17 mei 2002 door PRN met een verzoek om 
ontheffingg op grond van artikel 17 Mw voorgelegd aan de NMa. 

Opp 5 september 2003 is een nieuw verzoek tot ontheffing ingediend: Stcrt. 2003, nr. 212, p. 10. 
Dezee beslissing d.d. 20 juni 2001 is pas 16 maart 2002 gepubliceerd: PbEG C-67/34. 
Stcrt.. 2001,143. 
Stcrt.. 2002,171. 
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Opp 23 december 2003 heeft de NMa een positieve beslissing op dit verzoek genomen.156 

Hierbijj  is met name het oordeel van de NMa over de externalisering van de afvalbeheers-
bijdragee van belang. In het verleden had de NMa, zoals we zullen zien bij batterijen en wit- en 
bruingoedd (par. 10.6 en 10.7 van dit hoofdstuk), principiële bezwaren tegen een externa-
lisering.. In dit geval acht de NMa een externalisering te billijken, indien de verzoekers 
voldoendee aannemelijk maken dat deze wijze van financieren 'een onmisbare schakel' (pt. 72) 
vormtt in de afvalbeheersstructuur. Dit wordt in het onderhavige geval inderdaad aannemelijk 
geacht.. De eerste ontvangers, in casu de producenten en importeurs van verpakkingen, zijn op 
grondd van de Regeling verpakking en verpakkingsafval alleen verplicht de door hen op de 
marktt gebrachte verpakkingen terug te nemen en niet al het oudpapier en karton. Zonder een 
afspraakk over de doorberekening zouden zij niet meedoen aan het verwijderingsstelsel. In dat 
gevall  zou het niet mogelijk zijn de voordelen die de gebruikers ten goede komen, te behalen 
(pt.. 80-81). In deze zaak lijk t de NMa over het principiële standpunt van de externalisering te 
zijnn heengestapt en zelfs een dergelijke zware concurrentiebeperking onder bepaalde 
omstandighedenn te kunnen billijken. 

6.10.55 Vlakglas 

Opp 14 mei 2001 heeft de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) een verzoek tot 
a.v.v.. van een afvalbeheersbijdrage ingediend. Deze afvalbeheersbijdrage dient voor de 
financieringg van een afvalbeheersstructuur voor vlakglas. De afvalbeheersbijdrage, die op een 
aantall  soorten vlakglas (blank float, draadglas, figuurglas, gelaagd glas, gekleurd enkel glas, 
isolatieglas,, tuinbouwglas en verzilverd glas) zal worden geheven, bedraagt € 0,50 (excl. 
BTW)) per vierkante meter. Voor de overige soorten vlakglas zal geen bijdrage gelden. Het 
verzoekk is op 30 mei 2001 ter inzage gelegd, waarop geen reacties zijn binnengekomen. Het 
besluitt tot a.v.v. van de overeenkomst is op 20 december 2001 genomen.157 De overeenkomst 
heeftt een looptijd tot 1 september 2004. De overeenkomst is in het kader van artikel 87 EG-
Verdragg aangemeld bij de Commissie, maar deze aanmelding is eind 2002 ingetrokken. Bij 
brieff  van 20 januari 2003 heeft de Commissie, onder verwijzing naar de uitspraken in de 
gelijksoortigee zaken over kunststof gevelelementen, autowrakken en oud-papier, aangegeven 
hett dossier te sluiten. 
Dee afvalbeheersstructuur die vanaf 1 januari 2003 operationeel is, heeft (voorlopig) alleen 
betrekkingg op vlakglasstromen die vrijkomen als productieafval, afval bij veredelaars en 
groothandelarenn van vlakglas en vlakglasstromen die vrijkomen bri renovatie. Dit glas wordt 
bijj  een groot aantal inzamelpunten (250) ingezameld en verwerkt. 
Maandelijkss moeten de producenten en importeurs de hoogte van de afzet op de Nederlandse 
marktt meedelen aan een (onafhankelijke) registeraccountant, die op basis hiervan een reke-
ningg stuurt. Indien de producent of importeur hierbij in gebreke blijft , is, evenals de overeen-
komstt inzake oud-papier en karton, voorzien in de mogelijkheid van een boete. 

1566 Besluit van de dgNMa d.d. 23 december 2003 in de zaak Stichting Papier Recycling Nederland (nr. 3007) 
1577 Stort. 2002, 3. 
1588 Zie ook de antwoorden op de kamervragen van Van Heteren (PvdA), Aanhangsel Handelingen II 2002/03, nr. 
623. . 
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6.10.66 Batterijen 

Bijj  de aanpak van batterijen is - evenals het hierna te bespreken geval van wit- en bruingoed -
geenn sprake van een formeel besluit tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage in de zin van 
artikell  15.36 Wm, maar is wel gebruik gemaakt van het begrip '(afval)beheersbijdrage\ De 
afvalbeheersstructuurr voor batterijen is verregaand vergelijkbaar met die van de hiervoor 
behandeldee afvalstromen. In de sfeer van de mededinging, met name de doorberekening van 
dee afvalbeheersbijdrage in de prijs van het product, hebben zich hierbij discussies voorgedaan 
diee ook van belang zijn voor de hiervoor behandelde afvalstromen. 

Opp grond van het Besluit beheer batterijen159 (Stb. 1995, 45) zijn producenten en importeurs 
vann batterijen (tot 1 kg.)16° wettelijk verplicht de door hen op de markt gebrachte batterijen in 
tee nemen en te verwerken.161 Een producent of importeur moet aan de minister mededelen op 
welkee wijze hij aan deze verplichtingen zal voldoen. Deze mededeling moet door de minister 
wordenn goedgekeurd. Producenten en importeurs kunnen besluiten een dergelijke mededeling 
individueell  of gezamenlijk te doen. Een groot aantal producenten en importeurs heeft besloten 
gezamenlijkk een mededeling te doen en heeft daartoe de Stichting Batterijen (Stibat) 
opgericht.. In de loop der jaren hebben vrijwel alle producenten en importeurs zich bij de 
Stibatt aangesloten. De aansluiting bij de Stibat vindt plaats door het ondertekenen van 
'Verklaringg van Toetreding tot het Sübat-plan'. Hierbij verplichten zij zich tot het overleggen 
vann omzetgegevens aan een door de Stibat gecontracteerde onafhankelijke accountant en tot 
hethet afdragen van een (afvalbeheersbijdrage. Tevens waren de producenten en importeurs van 
lossee batterijen verplicht om de (afvalbeheersbijdrage door te berekenen aan de eerstvolgende 
schakell  in de keten en deze expliciet op de factuur naar zijn klant te vermelden. De Stibat 
achttee een dergelijke verplichting noodzakelijk voor een goede controle en om concurrentie-
vervalsingg te voorkomen. 
Dee afvalbeheersstructuur zit kort gezegd aldus in elkaar. Binnen de gemeenten worden de 
gebruiktee batterijen via het kca-circuit ingezameld en opgeslagen bij de gemeentelijke kca-
depots.. Vanaf deze depots worden de batterijen ingezameld door inzamelaars die hiertoe door 
dee Stibat zijn gecontracteerd. Vervolgens worden de batterijen gesorteerd op type en 
samenstellingg en verwerkt in binnen- en buitenland. De financiering van de kosten vindt 
plaatss via een afvalbeheersbijdrage op nieuwe batterijen. Deze afvalbeheersbijdrage is 
gedifferentieerdd naar type en soort batterij, op dit moment variërend van € 0,003- € 0,4. In de 
loopp der jaren is de afvalbeheersbijdrage in belangrijke mate (30-50%) verlaagd en bedraagt 2 
-- 4,5% van de nieuwprijs van een batterij. 
Dee Stibat heeft in mei 1995 een gezamenlijke mededeling in de zin van het Besluit beheer 
batterijenn gedaan, die uiteindelijk in februari 1996 voor driejaar (gerekend vanaf 21 augustus 
1995)) is goedgekeurd (Stcrt. 1995, 164). Als voorwaarde bij de goedkeuring was opgenomen 
datt de Stibat het plan, met name in verband met de doorberekening van de afvalbeheers-
bijdragee en vermelding daarvan op de factuur, zou aanmelden bij de Minister van Econo-
mischee Zaken met het verzoek om een verklaring over de toepasselijkheid van het Besluit 

" 99 Stb. 1995,45; met het Besluit van 9 april 2002 (Stb. 2002,189) is de naam gewijzigd in Besluit beheer 
batterijen. . 
1600 Het besluit heeft niet alleen betrekking op losse batterijen, maar ook op consumentenapparaten waarin zich 
eenn of meer batterijen bevinden. 
1611 Op grond van artikel 6 van het besluit waren zij verplicht om in 1996 ten minste 80% en in 1998 ten minste 
90%% batterijen in te zamelen. Deze percentages zijn niet gerealiseerd en het voornemen bestaat het besluit 
hieromtrentt aan te passen. In de tussentijd is de Stibat ontheffing verleend van deze bepaling van het besluit. Uit 
hett jaarverslag 2002 blijkt dat gestreefd wordt in 2008 een inzamelpercentage van 80% te realiseren. 
1622 Uit het Jaarverslag 2002 blijkt dat 655 bedrijven bij de Stibat zijn aangesloten. Zij hebben gezamenlijk ruim 
2233 miljoen batterijen in Nederland op de markt gebracht. 
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horizontalee prijsbinding resp. een verzoek om ontheffing van dit besluit. Deze aanmelding 
vondd in mei 1996 plaats. Tevens vond in het kader van artikel 81 EG-verdrag aanmelding van 
dee overeenkomst bij de Commissie plaats. Op 8 augustus 1996 ontving de Stibat van de 
Commissiee een negatieve verklaring, inhoudende dat er voor de Commissie geen redenen 
bestaann om met betrekkingg tot de aangemelde overeenkomst verdere stappen te ondernemen. 
Dee Minister van EZ heeft per 1 januari 1998 (de inwerkingtreding van de nieuwe 
Mededingingswet)) de verdere behandeling van het ontheffingsverzoek overgedragen aan de 
NMa.. De NMa heeft op 18 december 1998 een besluit over het verzoek om ontheffing 
genomenn (zaak-nummer 51). Deze zaak is interessant, omdat dit de eerste keer is dat de NMa 
eenn uitspraak doet over een afValbeheersstructuur voor afvalstoffen en met name over het 
doorberekenenn en het expliciet vermelden van de afvalbeheersbijdrage op de factuur. 
Naa een uitgebreide beschrijving van het Stibat-plan en een toetsing van het plan aan de 
onthefflngscriteriaa van artikel 17 Mw komt de NMa tot de conclusie dat het via afvalbe-
heersbijdragenn gefinancierde collectieve inzamel- en verwijderingssysteem milieuvoordelen 
oplevert,, waardoor ten algemene het plan als positief moet worden beoordeeld. Op basis 
hiervann wordt voor dit deel van de afValbeheersstructuur ontheffing verleend van het verbod 
inn artikel 6 Mw. Deze ontheffing loopt tot de datum waarop de goedkeuring van de Minister 
vann VROM op grond van het Besluit beheer batterijen afloopt, doch uiterlijk op 1 januari 
2003.. Inmiddels was immers de looptijd van het eerste Stibat-plan op 20 augustus 1998 
afgelopenn en was nog geen beslissing genomen over het op 6 mei 1998 ingediende Stibat-plan 
II .. Op 17 december 1999 (Stcrt. 1999, 247) is het Stibat-plan II tot 1 januari 2003 
goedgekeurd.. Bij besluit van 30 september 2002 is het Stibat-plan III goedgekeurd tot 1 
januarii  2008. 
Dee 'steen des aanstoots' voor de NMa vormde de passage in het plan over het doorberekenen 
vann de afvalbeheersbijdrage en het expliciet vermelden van de afvalbeheersbijdrage in de 
eerstee schakel van de keten. 
Dee Stibat voert voor het handhaven van deze bepaling de volgende argumenten aan: 

-- Het bewerkstelligen van transparantie van het systeem; 
-- Het is onmisbaar in verband met de controle op de deelnemers; 
-- Het voorkomen van 'margevervetting';163 

Hett schakelt de mededinging niet voor een wezenlijk deel uit. 

Tevenss heeft de Stibat in deze zaak een beroep gedaan op artikel 16 Mw. In dit artikel is 
bepaaldd dat artikel 6, eerste lid, niet geldt voor overeenkomsten, besluiten e.d. die ingevolge 
eenn andere wet zijn onderworpen aan goedkeuring of door een bestuursorgaan onverbindend 
verklaard,, verboden of vernietigd kunnen worden, dan wel op grond van enige wettelijke 
verplichtingverplichting tot stand zijn gekomen. Blijkens de parlementaire behandeling van de Mw is deze 
vrijstellingg bedoeld om te voorkomen dat zich als gevolg van raakvlakken en overlappingen 
vann de Mw met andere wetten collisie van bevoegdheden zal voordoen. Naar de mening van 
Stibatt betreft de goedkeuring van het Stibat-plan door de Minister van VROM een dergelijke 
situatie.. Tevens wijzen zij erop dat de overeenkomst vanwege het Besluit beheer batterijen tot 
standd is gekomen. Zowel in het besluit tot ontheffing als in de beslissing op het bezwaarschrift 
wordtt deze interpretatie afgewezen. In een ten overvloede punt (pt. 55) van de beslissing op 

1633 Onder margevervetting wordt het volgende verstaan: iedere schakel in de keten berekent een bepaald 
winstpercentagee op de prijs van een product Wanneer de afvalbeheersbijdrage een integraal onderdeel van de 
prijss van het product vormt, wordt de bijdrage evenredig verhoogd, waardoor de consument verhoudingsgewijs 
tee veel betaalt voor het beheer van het product in de afvalfase. 
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hethet bezwaarschrift geeft de NMa een nadere interpretatie van artikel 16, die in het verlengde 
ligtt van de parlementaire behandeling: 

'Dee ratio van de uitzondering van artikel 16 van de Mededingingswet is dat bij bestaande wetten die 
voorzienn in formeel toezicht op overeenkomsten tussen ondernemingen en besluiten van ondernemings-
verenigingenn als in artikel 6 van de Mededingingswet bedoeld, doorgaans geen sprake is geweest van 
eenn uitdrukkelijke afweging van de relatie van het desbetreffende instrument tot het mededingings-
aspect' ' 

Dee vraag is derhalve of bij de besluitvorming over de goedkeuring van het Stibat-plan 
expliciett aandacht is besteed aan de relatie tussen de milieu- en de mededingingsaspecten. 
Naarr de mening van de NMa is dit gebeurd en heeft dit geresulteerd in het aan de goedkeuring 
opnemenn van een aparte voorwaarde omtrent aanmelding en ontheffing in het kader van de 
Mw.. Stibat heeft vervolgens een beroep gedaan op de 'rule of reason' bij de toepassing van 
artikell  6. In deze redenering zou vanwege de goedkeuring van het plan door de overheid in het 
belangg van de beschermingg van het milieu een zekere inbreuk op de mededingingswetgeving 
gerechtvaardigdd kunnen worden. Ook deze redenering wordt door de NMa ongegrond 
verklaardd (pt. 56). 
Hett meest zuur voor Stibat is wel hetgeen de NMa opmerkt over de status van de 'comfort 
letter'' van de Commissie. In pt. 60 van het besluit op de ontheffing wordt geconcludeerd dat 
uitt het feit dat de Commissie heeft geoordeeld dat een bepaalde praktijk niet valt onder het 
verbodd van artikel 81, waarvan de werkingssfeer is beperkt tot kartels die de handel tussen de 
lidstatenn ongunstig kunnen beïnvloeden, er geenszins aan in de weg staat dat deze praktijk 
doorr de nationale autoriteiten wordt bezien vanuit het oogpunt van beperkende gevolgen die 
zijj  in het nationale kader kan veroorzaken. 

Dee NMa is van de noodzaak van deze bepaling niet overtuigd. Zij beschouwt de bepaling als 
mededingingsbeperkendd en disproportioneel. De aanvraag om onmeffing wordt dan ook ten 
aanzienn van dit onderdeel afgewezen. Tegen dit besluit heeft de Stibat een bezwaarschrift 
ingediend.. Dit bezwaar is op 31 mei 1999 door de NMa ongegrond verklaard. Hiertegen is de 
Stibatt wederom in beroep gegaan bij de rechtbank in Rotterdam. Na verloop van tijd is dit 
beroepp ingetrokken en heeft de Stibat haar plan in die zin aangepast dat de passages over de 
doorberekeningg van de bijdrage uit het plan zijn verwijderd. Dit vormt voor de NMa dan ook 
dee belangrijkste reden om positief te beslissen op het op 27 augustus 2002 ingediende verzoek 
vann de Stibat tot verlenging van de ontheffing op grond van artikel 22 Mw.1 

6.10.77 Wit-en bruingoed 

Inn het geval van wit- en bruingoed is een ieder van ons de laatste jaren bij aanschaf van een 
elektrischh of elektronisch apparaat geconfronteerd met de opmerking dat boven op de prijs 
vann het apparaat een afvalbeheersbijdrage betaald moest worden voor de recycling van de 
producten.. Bovendien werd nogal eens opgemerkt dat deze bijdrage wettelijk verplicht is. 
Tochh is er in dit geval, evenals bij batterijen, geen sprake van een formeel besluit tot a.v.v. 

1644 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 6, p. 96. 
1655 Besluit dgNMa van 26 november 2002, zaak 3142: Verlenging ontheffing Stibat. 
1666 In advertenties van vele bedrijven kwam begin 1999 de volgende, enigszins misleidende, tekst voor: 
Milieuheffingg per 1 januari 1999. Als gevolg van het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' van VROM zijn 
wijj  wettelijk verplicht op een aantal producten een zgn. 'verwijderingsbijdrage' te heffen. (De in onze 
advertentiee vermelde prijzen zijn exclusief deze bijdrage). 
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vann een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage. Waarop is deze verplichting dan 
gebaseerd? ? 

Opp grond van het Besluit beheer wit- en bruingoed167 zijn producenten en importeurs van wit-
enn bruingoed verplicht deze producten na gebruik in te nemen en verder te verwerken. De 
structuurr van het besluit is te vergelijken met het Besluit beheer batterijen. De werkingssfeer 
vann het besluit is nader uitgewerkt in een ministeriële regeling.168 Het besluit is gefaseerd in 
werkingg getreden: per 1 januari 1999 voor het zgn. grote wit- en kleingoed (koel- en vries-
apparatuur,, gasfomuizen, wasmachines, t.v's, computers, e.d.) en per 1 januari 2000 voor het 
zgn.. kleine wit- en bruingoed (geluidsapparatuur, boor- en keukenmachines, e.d.). 
Dee afvalbeheersstructuur zit aldus in elkaar. De burger die een nieuw apparaat koopt, kan zich 
opp twee manieren van zijn oude, soortgelijke apparaat ontdoen: hij kan het zonder kosten 
teruggevenn aan de leverancier bij levering van het nieuwe apparaat (oud-voor-nieuw) of hij 
kann het afgeven bij de gemeente. Op grond van artikel 6 van het besluit zijn de gemeenten 
verplichtt zorg te dragen voor een afzonderlijke inzameling van wit- en bruingoed bij 
particulieree huishoudens en voor het beschikbaar stellen van een plaats waar een leverancier 
hett door hem ingenomen wit- en bruingoed kan achterlaten. De producenten en importeurs 
zijnn vervolgens verplicht de door de leverancier en gemeente ingezamelde apparaten in te 
nemenn en verder nuttig toe te passen of te verwijderen. Zij moeten, al dan niet gezamenlijk, 
aann de minister mededelen op welke wijze zij hieraan inhoud geven. Deze mededeling moet 
doorr de minister worden goedgekeurd. 
Namenss een groot aantal producenten en importeurs heeft de Stichting Verwerking Elektri-
schee Huishoudelijke Apparaten (Stichting Witgoed) en de Stichting Verwerking Elektronische 
Apparatenn (Stichting Bruingoed) op 31 augustus 1998 een collectieve mededeling ingediend 
voorr de periode 1 januari 1999 tot 1 januari 2002.169 Na het doorlopen van de procedure van 
afdelingg 3.5 van de Awb is deze mededeling op 23 december 1998 (Stcrt. 1998, 246) goed-
gekeurd.. De uitvoering van de mededeling ligt bij een uitvoeringsorganisatie die een onder-
deell  is van de Nederlandse vereniging Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP). Mede 
inn verband met de totstandkoming van Europese regelgeving en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingenn van het Besluit beheer wit- en bruingoed is het goedkeuringsbesluit op 21 
decemberr 2001 ambtshalve verlengd tot 31 december 2003.17° Naast de Stichting Witgoed en 
dee Stichting Bruingoed heeft een aantal stichtingen namens een aantal producenten en 
importeurss een collectieve mededeling gedaan. Zij hebben de uitvoering van deze mede-
delingenn in handen van de NVMP gelegd. Tenslotte hebben de producenten en importeurs op 
hethet terrein van ICT individuele mededelingen gedaan. In het onderstaande zal met name aan 
dee collectieve structuren aandacht worden besteed. 

Eenn belangrijk onderdeel van de collectieve mededelingen van de stichtingen heeft betrekking 
opp de financiering. Bij de afvalbeheersstructuren is, zoals te verwachten is, sprake van een 
ketendeficit.. Dit hangt samen met het feit dat deze structuren ook betrekking hebben op de 

1677 Stb. 1998, 238; gewijzigd Stb. 2000, 377. Met het Besluit van 9 april 2002 (Stb. 189) is o.a. de naam van het 
besluitt gewijzigd in Besluit beheer wit- en bruingoed. 
1688 Regeling aanwijzing producten wit- en bruingoed (Stcrt. 1998, 97). 
1699 Enkele bedrijven, waaronder Blokker, hebben een individuele mededeling ingediend. Deze mededeling is niet 
goedgekeurd.. Hiertegen zijn zij in beroep gegaan. De afdeling heeft het besluit van de minister vernietigd. 
(ABRvSS 1 juni 2001; nr. 199903728 n.n.g.). 
1700 Inmiddels is ten aanzien van elektrische en elektronische apparatuur een tweetal richtlijnen vastgesteld: 
Richtlijnn 2002/95/EG en Richtlijn 2002/96/EG van het Europeess Parlement en de Raad van 27 januari 2003 (Pb 
EGG L 37/19-38. Deze richtlijnen moeten vóór 13 augustus 2004 zijn geïmplementeerd. Een ontwerpbesluit en 
eenn ontwerpregeling beheer elektrische en elektronische apparatuur zijn onlangs voorgepubliceerd: Stcrt. 2004, 
24. . 
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oude,, reeds op de markt gebrachte apparaten ('Altlast') en op 'verweesde'171 apparaten. In de 
Leidraadd ten behoeve van het indienen van een mededeling d.d. 14 juli 1998 wordt gewezen 
opp de mogelijkheid een dergelijk ketendeficit te financieren via de a.v.v. van een 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage. De NVMP kiest echter een andere weg.172 

Inn de mededeling wordt de afvalbeheersbijdrage uitgewerkt en wordt bepaald dat deze 
bijdragee expliciet op de factuur komt te staan en moet worden doorgerekend aan iedere 
volgendee schakel in de distributieketen.. Daarmee gaan zij dus duidelijk een stap verder dan in 
dee hiervoor beschreven casus van de batterijen, waarbij de verplichte doorberekening betrek-
kingg had op alleen de eerste schakel van de keten. De redenen voor deze doorberekening zijn 
overigenss vrijwel identiek aan die van de batterijen. 
Naa een toetsing van deze fmancieringsstructuur aan de daartoe in de Leidraad (p. 17) 
opgenomenn criteria is de Minister van VROM in zijn goedkeuringsbesluit van de mededeling 
akkoordd gegaan met deze wijze van financieren. Aan deze goedkeuring is een tweetal 
voorschriftenn verbonden. In de eerste plaats is het voorschrift opgenomen dat, indien uit 
onderzoekk blijkt dat de hoogte van de afvalbeheersbijdrage in relatie tot de fondsvorming 
onevenwichtigg is, dient de indiener uiterlijk 1 januari 2001 tot verlaging van de afvalbeheers-
bijdragee over te gaan. Dit blijkt inderdaad in de loop van 2000 het geval te zijn.173 In de 
tweedee plaats is het voorschrift opgenomen dat de goedkeuring geldt onder het voorbehoud 
datt de NMa voor zover nodig ontheffing verleent uit hoofde van de Mw en de mededeling 
geenn strijdigheid ontstaat met Europese mededingingsregels. 

Dee Stichting Witgoed en de Stichting Bruingoed hebben het uitvoeringsplan op 10 november 
19988 aangemeld bij de NMa. De mededingingsrechtelijke toetsing had - in lijn met de zo-
evenn besproken casus van de batterijen - allereerst betrekking op het opzetten en in stand 
houdenn van een gezamenlijke afvalbeheersstructuur met een uniforme afvalbeheersbijdrage. 
Vervolgenss op de verplichting deze bijdrage door te berekenen in de keten en tenslotte op de 
verplichtingg de bijdrage op de factuur te plaatsen. De stichtingen gaan ter verdediging van het 
plann voor verschillende ankers liggen. Allereerst stellen zij dat artikel 6 Mw niet van 
toepassingg is, omdat het plan op grond van de artikelen 11 (dienst van algemeen economisch 
belang)) of 16 (collisie met goedkeuring elders) 174 is vrijgesteld van artikel 6 dan wel vanwege 
hett niet voldoen aan het vereiste van merkbaarheid of de 'rule of reason'. Vervolgens zijn zij 
vann mening dat het plan in aanmerking kwam voor een ontheffing op grond van artikel 17 
Mw. . 
Dee NMa heeft uiteindelijk op 18 april 2001 in deze zaak (zaaknummer 1153) een uitspraak 
gedaan.1755 Ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6 Mw concludeert de NMa dat het 
collectievee stelsel met een verplichte doorberekening van een verwijderingsbijdrage aan de 
volgendee schakels in de keten als mededingingsbeperkend moet worden beschouwd. Het 
stelsell  valt niet onder de vrijstellingen van de artikelen 11 of 16. Artikel 11 moet volgens 
vastee jurisprudentie van het Hof van Justitie eng worden geïnterpreteerd. Het gaat weliswaar 
omm een door de overheid opgelegde plicht zorg te dragen voor inname en beheer van wit- en 
bruingoed,, maar de producenten en importeurs zijn vrij in de keuze waarop zij aan deze plicht 

1711 Onder een verweesd apparaat wordt verstaan een apparaat waarvan de producent of importeur niet meer 
bestaat. . 
1722 Zie uitgebreid over deze keuze en de spanning tussen de milieu- en de mededingingsrechtelijke aspecten het 
inn opdracht van de NVMP uitgevoerde onderzoek door Vedder 2001. 
1733 Zie Het succes van de verwijderingsbijdrage; in: ROM Magazine, oktober 2000, p. 7-8. 
1744 Zie ook Vedder 2001, p. 81-89. 
1755 Op 1 oktober 2001 heeft de NMa vrijwel gelijkluidende uitspraken gedaan in de verzoeken om ontheffing ten 
aanzienn van de verwijderingstructuur voor elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap (nr. 1751), voor 
warmteboilerss (nr. 1752), voor verwarmingsapparatuur en warmwaterapparatuur (nr. 1753), voor naai-, brei- en 
lockmacbiness (nr.. 1754) en voor elektr(on)ische muziekinstrumenten (nr. 1755). 
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voldoen.. Artikel 16 wordt evenmin van toepassing geacht, omdat in het goedkeuringsbesluit 
vann de Minister van VROM expliciet een voorbehoud heeft gemaakt omtrent de ontheffing. 
Well  komt de via afvalbeheersbijdragen gefinancierde afvalbeheersstructuur voor een onthef-
fingfing van artikel 17 Mw (tot 1 januari 2005) in aanmerking, met uitzondering van de verplichte 
doorberekeningg aan de volgende schakels in de keten en de aparte vermelding daarvan op de 
factuur.. Op grond van artikel 21, tweede lid, verbindt de NMa als voorschrift aan de 
ontheffingg dat de stichtingen binnen acht weken de aangesloten ondernemingen moeten 
meedelenn dat zij niet langer verplicht zijn de afvalbeheersbijdrage door te berekenen en apart 
opp de factuur te plaatsen. Tevens moesten zij hun publieksuitingen hieromtrent aanpassen. 
Mett het gedeeltelijk afwijzen van de ontheffing en het aan de ontheffing verbinden van ge-
noemdd voorschrift komt een belangrijk onderdeel (volgens de Stichtingen: een 'conditio sine 
quaa non') van de afvalbeheersstructuur te ontvallen. De stichtingen dienen dan ook een 
bezwaarschriftt tegen de beslissing van de NMa in en vragen ook een voorlopige voorziening 
aann de president van de Rechtbank Rotterdam. Zij stellen dat de NMa niet bevoegd is een 
dergelijkk voorschrift op grond van artikel 21, tweede lid, aan de ontheffing te verbinden. De 
presidentt wijst dit verzoek af.176 Naar zijn mening roept het voorschrift geen voorschrift geen 
zelfstandigee verplichting in het leven en ontbeert het daarmee materieel het karakter van 
voorschriftt in de zin van artikel 21, tweede lid, Mw. 
Dee nieuwe EG-richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zal de stichting 
ertoee verplichten op langere termijn toch een oplossing te vinden voor het externaliseren van 
dee afvalsbeheersbijdrage. Op korte termijn biedt de richtlijn echter nog enig soelaas. In artikel 
8,, tweede lid, van deze richtlijn is weliswaar bepaald dat bij verkoop van nieuwe producten de 
kostenn van afvalbeheer niet meer afzonderlijk mag worden getoond, maar in artikel 8, derde 
lid,, is een overgangstermijn van 8 - 10 jaar opgenomen voor de historische voorraad. Wel 
blijf tt de ruimte voor een collectieve aanpak bestaan. In het licht van deze bepaling van de 
richtlijnn is de NMa medio 2003 in de beslissing op bezwaar tegen het besluit van 18 april 
20011 alsnog akkoord gegaan met de (tijdelijke) verplichte doorberekening.177 Hieraan worden 
tweee voorwaarden verbonden. De aldus doorberekende afvalbeheersbijdrage mag alleen 
betrekkingg hebben op de reële kosten van beheer van de historische voorraad aan afgedankt 
wit-- en bruingoed en alleen voor zover de kosten ontstaan gedurende de overgangsperiode. 

6.111 Samenvattende conclusies 

Dee regeling van de a.v.v. van afvalbeheersbijdragen vloeit, evenals de in de vorige hoofd-
stukkenn behandelde wetten, voort uit een behoefte aan ondersteunende wetgeving bij door het 
bedrijfslevenn opgezette afvalbeheersstructuren, met name ter voorkoming van 'free riders'. De 
opzett van de wettelijke regeling van de a.v.v. lijk t in sterke mate op die van de 
ondernemersovereenkomstenn en van de CAO's. Deze opzet heeft in de praktijk niet tot 
problemenn aanleiding gegeven. Bij de toepassing van de wettelijke regeling hebben de 
ministeriëlee regeling en de Leidraad een nuttige functie vervuld bij het indienen en beoordelen 
vann de verzoeken. 
Dee a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
invoeringg van een afvalbeheeTsstructuur. Het instrument van de a.v.v. is tot nu toe in een 
vijftall  gevallen toegepast. In twee gevallen (batterijen en wit- en bruingoed) is een vergelijk-
baarr effect gerealiseerd door de afvalbeheersbijdrage onderdeel te laten zijn van de mede-
delingg die door de minister in het kader van terugnameverplichting moet worden 

1766 Vz Rb R'dam van 2 juli 2001; nr. VMEDED 01/1080-SIMO (n.n.g.) 
1777 Besluiten van de dgNMa van 19 juni 2003 (nr. 2495/78) in de zaken Wit- en bruingoed - NVMP - Zaanse 
Schroothandel. . 
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goedgekeurd.. De a.v.v. kan worden toegepast als sluitstuk van zowel een vrijwillig e als een 
doorr de overheid via regelgeving afgedwongen afValbeheersstructuur. De afvalbeheers-
bijdragee fungeert in beide gevallen als een instrument van indirecte financiering. 
Dee effectiviteit van een afvalbeheersstmctuur wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de 
bereidheidd tot samenwerking van de betreffende producenten en importeurs, de marktsituatie 
vann de betreffende producten en van de vrijkomende afvalstoffen en het bestaan van een 
professionelee uitvoeringsorganisatie. Het voorbeeld van de land- en tuinbouwfolies laat zien 
datt de marktsituatie zo kan veranderen dat er geen behoefte meer is aan de a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee en eveneens niet aan overheidsregulering. 

Bijj  de toetsing op Europeesrechtelijke aspecten moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
wettelijkee regeling als zodanig en de concrete toepassing van de wet. De wettelijke regeling 
lijk tt niet strijdig met EG-richtlijnen op het terrein van afvalstoffen en de verdragsbepalingen 
omtrentt het vrije verkeer van goederen en de mededinging. 
Bijj  de toetsing van de concrete gevallen valt in procedureel opzicht een aantal zaken op. Er 
heeftt lange tijd onduidelijkheid bestaan over de vraag wie, wanneer en wat moet aanmelden 
bijj  de Commissie en de reactie van de Commissie daarop. In de gevallen dat de overheid een 
aanmeldingg op grond van artikel 81 (mededinging) heeft gedaan, is formeel geen reactie van 
dee kant van de Commissie ontvangen. Na 1998 wordt de beoordeling van de mededingings-
aspectenn aan de NMa overgelaten In de gevallen dat de ondernemingen zelf de aanmelding 
bijj  de Commissie deden, werd in een aantal gevallen geen reactie ontvangen en werd in een 
aantall  andere gevallen op redelijk korte termijn een reactie ontvangen. Het ging hierbij om 
politiekk betrekkelijk onbelangrijke onderwerpen (landbouwfolies en kunststof gevelelemen-
ten). . 
Inn het kader van artikel 87 (steunverlening) werd door de overheid in een enkel geval niet 
(verlengingg landbouwfolies), maar meestal wel aangemeld en kwam een definitieve reactie in 
dee meeste gevallen na een periode van 7-15 maanden en na veelal een uitgebreide brief-
wisseling.. Vanaf 2001 (vlakglas) is een kentering bij het aanmelden opgetreden. De Commis-
siee is in dat geval akkoord gegaan met intrekking van de aanmelding. In inhoudelijk opzicht 
valtt het op dat de Commissie ook bij verlenging van de looptijd van een a.v.v., zoals bij 
autowrakkenn tot twee keer is gebeurd, de gehele afValbeheersstructuur iedere keer weer aan 
eenn kritische beschouwing onderwerpt. Tot nu toe werden overigens alle afvalbeheers-
structurenn in het kader van artikel 87 aanvaardbaar geacht, indien zij aan een aantal 
voorwaardenn voldoen. Naast elementen als noodzakelijkheid en proportionaliteit wordt met 
namee aandacht besteed aan mogelijke drempels tot markttoetreding voor buitenlandse be-
drijven. . 

Opp nationaal gebied is sinds 1998 op grond van de Mededingingswet sprake van een toetsing 
vann de a.v.v. door de NMa op mededingingsrechtelijke aspecten. Er bestaat geen wettelijke 
koppelingg tussen de besluitvorming op grond van de Wm en de Mw. Om op korte termijn 
voorr de betrokken bedrijven duidelijkheid te creëren voorziet het protocol tussen de NMa en 
dee Minister van VROM in een behoefte. 
Bijj  de beoordeling van de afvalbeheersstructuren komt de NMa in het algemeen tot de 
conclusie,, dat, wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, geen sprake is van 
mededingingsbeperkingenn in de zin van artikel 6 Mw en derhalve een ontheffing op grond van 
artikell  17 Mw niet aan de orde is. Grote moeite heeft de NMa met de in een enkele 
overeenkomstt (autowrakken) of enkele afvalbeheersstructuren (batterijen en wit- en bruin-
goed)) voorkomende afspraak over het op dee factuur zetten van de afvalbeheersbijdrage en het 
doorberekenenn daarvan aan de volgende schakel in de keten (externalisering). Een beroep op 
dee artikelen 11 en 16 Mw is in dit verband afgewezen. De laatste tijd lijk t in het principiële 

195 5 



Hoofdstukk 6 

standpuntt van de NMa een wijziging te zijn opgetreden (oudpapier en karton) en wordt een 
externaliseringg onder specifieke omstandigheden (EG-richtlijn of onmisbaar voor de afval-
beheersstructuur)) aanvaardbaar geacht. 
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