
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten in het milieubeleid

Dresden, M.J.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dresden, M. J. (2004). Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten in het
milieubeleid. [, Universiteit van Amsterdam]. Sdu Uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/algemeenverbindendverklaring-van-overeenkomsten-in-het-milieubeleid(9e5434e3-3ee7-40b9-8cc4-3bada543089e).html


77 Algemene aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Inn de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de motieven die ten grondslag 
hebbenn gelegen aan de diverse nationale wettelijke stelsels van de a.v.v. van overeenkomsten 
enn de wijze, waarop gebruik is gemaakt van het instrument van de a.v.v. Ook op Europees 
niveauu wordt in enkele verordeningen op het terrein van landbouw en visserij gebruik 
gemaaktt van het instrument van de a.v.v. Bij de behandeling van deze regelingen heeft al een 
zekeree mate van (rechts)vergelijking tussen deze stelsels plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wil 
ikk meer systematisch naar onderwerp ingaan op een aantal algemene aspecten van de a.v.v. 
Hett accent zal hierbij liggen op de vergelijking van de rechtsstelsels in de hoofdstukken 2 
(ondernemersovereenkomsten),, 3 (collectieve arbeidsovereenkomsten), 5 (regels van produ-
centen-- en brancheorganisaties op het terrein van landbouw en visserij op Europees niveau) en 
66 (afvalbeheersbijdragen). Het stelsel van de a.v.v. van financiële bepalingen in hoofdstuk 4 
wijk tt op een aantal punten van deze rechtsstelsels af. Op een beperkt aantal punten zal dit 
stelsell  worden meegenomen. In het volgende hoofdstuk zullen de algemene Europees-
rechtelijkee aspecten van de a.v.v. aan de orde komen. 
Bijj  de bespreking in dit hoofdstuk zal de volgorde van behandeling van de diverse 
onderwerpenn in de voorgaande hoofdstukken zo veel mogelijk worden gevolgd. Aan bepaalde 
onderwerpenn zal slechts in beperkte mate aandacht worden besteed, aangezien hierover 
weinigg discussie bij de totstandkoming van de wettelijke regelingen noch in de literatuur is 
gevoerd.. Hierbij kan worden gedacht aan de bevoegdheid van de minister tot het nemen van 
eenn besluit tot a.v.v. Aan andere onderwerpen wordt uitgebreider aandacht besteed. Zij 
wordenn getoetst aan algemene vraagstukken in het recht. Hierbij kan gedacht worden aan de 
mogelijkheidd van beroep tegen het besluit tot a.v.v. en de geschillenbeslechting via arbitrage 
off  een bindend advies. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is in geen van de gevallen 
volledigg van toepassing verklaard of slechts voor zeer beperkte onderdelen. In dit hoofdstuk 
zall  nadrukkelijker worden ingegaan op de relatie met de Awb, met name welke consequenties 
hethet van toepassing worden van de Awb zou hebben. 

7.11 Algemeen 

Aann de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. op de diverse beleidsterreinen 
liggenn in alle gevallen vrijwel dezelfde motieven ten grondslag: 

-- Ondersteuning van zelfregulering, 
-- Het belang van draagvlak bij de betrokken partijen, 
-- Het voorkómen van 'free riders' en 
-- De mogelijkheid van een terugtred van de regelgever. 

Ookk de opzet van de diverse wettelijke regelingen vertoont vele overeenkomstige kenmerken. 
Dee eerste en daarmee oudste wettelijke regeling van de a.v.v. was de regeling in de Onder-
nemersovereenkomstenwett 1935 (Wet A W 1935). De oudste thans nog in ons land functio-
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nerendee wettelijke regeling is de regeling van de a.v.v. van CAO's. Veel elementen van deze 
regelingg zijn ontleend aan de Wet A W 1935. De wettelijke regeling van de CAO's heeft 
sindss 1937 in feite geen essentiële wijzigingen ondergaan. De procedurele en inhoudelijke 
bepalingenn blijken zo geïnterpreteerd te kunnen worden dat zij goed bestand zijn tegen de 
ontwikkelingenn in de tijd.1 Bij het opstellen van de wettelijke regeling van de afvalbeheers-
bijdragenn in de negentiger jaren zijn veel elementen aan beide regelingen ontleend. Deze 
wettelijkee regeling functioneert eveneens nu al langere tijd zonder noemenswaardige 
problemen. . 
Inn kwantitatief opzicht is de mogelijkheid van a.v.v. in de Wet A W 1935 vóór de Tweede 
Wereldoorlogg in een redelijk aantal gevallen toegepast: 38 verzoeken, waarvan 8 hebben 
geleidd tot a.v.v. Na de Tweede Wereldoorlog is de vergelijkbare regeling van de a.v.v. in de 
Wett economische mededinging nog maar zeer beperkt toegepast: 7 verzoeken, waarvan 2 
hebbenn geleid tot a.v.v. De a.v.v. op grond van de Wet toezicht kredietwezen en de Wet 
toezichtt effectenverkeer is slechts in een enkel geval toegepast. De a.v.v. van afvalbeheers-
bijj  dragen op grond van de Wet milieubeheer is tot nu toe in een zestal gevallen toegepast, 
maarr in enkele van deze gevallen al verschillende keren verlengd of aangepast. Verreweg de 
meestee keren is en wordt de a.v.v. toegepast bij CAO's. Er worden jaarlijks tussen de 200 -
2500 verzoeken tot a.v.v. ingediend. Het belangrijkste verschil tussen de a.v.v. van CAO's en 
dee overige toepassingen van de a.v.v. is echter dat in het geval van de CAO's de collectieve 
arbeidsovereenkomstt zelf ook op een wettelijke basis is gebaseerd. Via deze wettelijke basis, 
mett name via artikel 14 Wet CAO, is al een groot aantal niet-gebonden werknemers aan de 
CAOO gebonden. De a.v.v. van de CAO is in kwantitatief opzicht van een beperkte betekenis. 
Slechtss 15% van de werknemers wordt in deze gevallen via de a.v.v. aan de CAO gebonden. 
Inn kwalitatief opzicht wordt echter algemeen erkend dat de mogelijkheid om CAO's te a.v.v. 
stimulerendd werkt op het afsluiten van dergelijke overeenkomsten. Ditzelfde heeft gegolden 
voorr de ondernemersovereenkomsten en geldt nog steeds voor de afValbeheersbij dragen. De 
mogelijkheidd van a.v.v. van een overeenkomst heeft, met name ter voorkoming van 'free 
riders',riders', stimulerend gewerkt om samen te werken en gezamenlijk een bepaald maatschap-
pelijkk probleem op te lossen. 

Dee wettelijke regeling van de a.v.v. van een (private) overeenkomst te beschouwen als een 
vormm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. Het geheel zelfstandig opstellen van de 
privatee overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de a.v.v., kan als een vorm van zuivere 
zelfreguleringg worden gezien. Hiertoe kan ook nog het initiatief tot het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. worden gerekend. De wettelijke conditionering komt tot uiting in de wijze 
waaropp de overheid eisen stelt aan een verzoek, de toetsing van het verzoek door de minister 
enn aan de procedurele en inhoudelijke aspecten van de regeling van de a.v.v. Het gemengde 
privatee - publieke, 'hybride' karakter van de regeling van de a.v.v. roept geregeld weerstand 
opp in de (juridische) literatuur. In de praktijk is hiervan in veel mindere mate sprake. 

Dee wettelijke regeling veronderstelt derhalve een zekere mate van samenwerking tussen de 
overheidd en de private partijen, waarbij sprake is van een duidelijke verdeling van verant-
woordelijkheden.. Voor het opstellen van de overeenkomst en het indienen van een verzoek tot 
a.v.v.. is samenwerking van de private partijen noodzakelijk. Dit vergt een zekere mate van 
organisatiee die niet alleen bij het opstellen van de overeenkomst en het indienen van het 
verzoek,, maar ook bij de uitvoering en handhaving van de overeenkomst tot uiting moet 
komen. . 

11 Frenkel 1977, p. 630; Brouwer 1987. 

202 2 



Algemenee aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Inn het kader van de regeling van de a.v.v. vervult de overheid, i.e. de minister, verschillende 
rollenn variërend van oriënterend, faciliterend naar controlerend. Voordat een verzoek tot a.v.v. 
wordtt ingediend, kan de minister nagaan of er hij de doelgroep voldoende mogelijkheden zijn 
omm te komen tot een overeenkomst. Dit kan geschieden in een gezamenlijk overleg tussen de 
ministerr en de doelgroep, waarbij duidelijk de taakstelling wordt uiteengezet en een termijn 
wordtt gesteld aan het indienen van een verzoek, na het verstrijken waarvan overheids-
reguleringg kan volgen. De rol van de minister in deze fase is in eerste instantie oriënterend. 
Natuurlijkk komt het ook op milieuterrein voor dat na korte tijd blijkt dat zelfregulering zelfs 
ondersteundd door de a.v.v. niet tot de gewenste resultaten leidt. In die gevallen moet niet 
wordenn geschroomd over te gaan tot overheidsregulering en is de rol van overheid 'bestraf-
fend'.. Na het indienen van het verzoek moet de minister het verzoek beoordelen en is de rol 
vann de overheid derhalve faciliterend en (marginaal) toetsend. Na de a.v.v. bestaat de rol van 
dee overheid uit een evaluatie van de resultaten. Degenen die belast zijn met de uitvoering van 
dee overeenkomst, dienen periodiek de behaalde resultaten te monitoren en daarover jaarlijks te 
rapporterenn naar de overheid. In veel gevallen sluiten deze verplichtingen aan bij de 
verplichtingenn die de betrokken bedrijven zelf van de uitvoeringsorganisatie wensen. Op basis 
vann de rapportage kan worden besloten of (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn om de 
gesteldee doelen te realiseren. De rol van de overheid in deze fase beperkt zich tot controlerend 
Vanzelfsprekendd houdt de overheid de bevoegdheid in elke fase het initiatief tot het opstellen 
vann regelgeving. Een regelmatig gebruik van deze bevoegdheid kan demotiverend werken, 
waarmeee het dilemma van zelfregulering - overheidsregulering weer van vooraf aan begint. 

Dee ruimte die de overheid aan partijen geeft of wil laten om bepaalde onderwerpen in een 
overeenkomstt te regelen die voor a.v.v. in aanmerking komt, wordt door een aantal factoren 
bepaald.22 Het gaat hierbij om een complex van veelal juridische en politieke factoren die vaak 
niett los van elkaar kunnen worden gezien. 
Allereerstt kan uit internationale verdragen de verplichting voortvloeien een bepaald 
onderwerpp wettelijk te regelen. Zo is in artikel 141 EG-Verdrag een voor iedere werknemer 
afdwingbaarr recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen opgenomen. Tevens is in vele 
EG-richtlijnenn een bepaling opgenomen die de lidstaten ertoe verplicht binnen een daarbij 
aangegevenn termijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om aan 
dee richtlijn te voldoen. Deze bepaling verplicht de overheid welhaast tot een implementatie 
viaa wettelijke voorschriften. In het volgende hoofdstuk 8.6 zal ik overigens uiteenzetten dat de 
a.v.v.. van een overeenkomst onder bepaalde omstandigheden ook als een wettelijke of 
bestuursrechtelijkee maatregel zou moeten worden beschouwd. 
Eenn vergelijkbare verplichting kan voortvloeien uit de Grondwet of een wet. Wanneer in deze 
wettenn is bepaald dat een bepaald onderwerp bij of krachtens de wet moet worden uitgevoerd, 
iss de ruimte om dit onderwerp aan partijen over te laten afwezig of buitengewoon beperkt. 
Vervolgenss kan de wens om een bepaald onderwerp wettelijk te regelen voortvloeien uit 
politiekee overwegingen, bijvoorbeeld om een bepaald minimumniveau voor iedereen wettelijk 
vastt te leggen. Het kan hierbij gaan om onderwerpen die soms eerst aan partijen zijn 
overgelaten,, maar na verloop van tijd om verschillende redenen toch wettelijk worden 
geregeld.. Dit is veelvuldig voorgekomen op het terrein van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld 
bijj  minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

22 Alleen in de literatuur op het terrein van de sociale zekerheid is expliciet aan dit onderwerp aandacht besteed:. 
Olberss 1987a en hoofdstuk 3.9. 
33 Fase 1986a (p. 26) heeft vraagtekens geplaatst bij dit volgbeleid van de overheid. Hij vraagt zich of dit 
volgbeleidd zo langzamerhand niet vervangen zou moeten worden door het terugtredbeginsel, d.w.z. een 
wettelijkee regeling is pas van kracht, indien de CAO geen andere regeling bevat 
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Opp het terrein van de a.v.v. van financiële bepalingen hebben de noodzaak (wegens fraude-
bestrijding)) tot verniiming van de reikwijdte van de Wet inzake spaarbewijzen, het diffuser 
wordenn van de doelgroep, de implementatie van een EG-richtlijn en de noodzaak van een 
strafrechtelijkee handhaving geleid tot een regeling op wettelijk niveau. 

OokOok bij het wettelijk regelen van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van 
partijenn gerespecteerd worden. Op sociaal gebied is in een groot aantal gevallen sprake van 
dwingendrechtelijkee bepalingen voor de werkgever en in sommige gevallen is zelfs bepaald 
datdat elk beding in een arbeidsovereenkomst waarbij ten nadele van een werknemer wordt 
afgeweken,, nietig is.4 In deze gevallen van dwingend recht heeft de wetgever een duidelijk 
minimumm in de onderhandelingen gelegd. In deze gevallen bestaat er derhalve alleen een 
onderhandelingsvrijheidd ten voordele van de werknemer. Daarnaast biedt deze wetgeving 
echterr in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bij CAO van bepaalde dwingendrechtelijke 
bepalingenn af te wijken.5 Door deze mogelijkheid van 'driekwart dwingend recht' wordt de 
onderhandelingsvrijheidd van de sociale partners nog enigszins gerespecteerd. Als belang-
rijkstee argument daartoe merkt Olbers waarschijnlijk terecht op dat deze afwijkingsmoge-
lijkheidd veeleer is ingegeven vanwege het feit dat bij afwijking bij CAO de bescherming van 
dee werknemers voldoende zal zijn verzekerd.6 Ook op andere terreinen zou deze mogelijkheid 
stimulerendd kunnen werken op het afsluiten van overeenkomsten, zij het dat bijvoorbeeld op 
hett terrein van het milieu waarborgen gecreëerd moeten worden dat niet ten nadele van het 
milieuu afgeweken kan worden. Tenslotte komt op sociaal gebied de constructie voor dat pas 
tott een dwingende wettelijke regeling wordt overgegaan, indien CAO-partijen niet binnen een 
bepaaldee termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben gevonden (Wet op de 
(re)integratiee van arbeidsgehandicapten). Op deze wijze wordt de onderhandelingsvrijheid in 
eenn duidelijke tijdsklem gezet. Deze aanpak is vergelijkbaar met de regeling van de a.v.v. op 
financieell  terrein, waarbij de minister de bevoegdheid heeft een regeling op te leggen, 
wanneerr partijen geen kans zien om tijdig of inhoudelijk een voldoende regeling te treffen. 

7.22 Structuur  van de wettelijke regelingen 

InIn alle wettelijke regelingen zijn overeenkomstige bepalingen over de totstandkoming van het 
besluitt tot a.v.v. (belangrijke meerderheid, waarborgen van belangen van derden), de rechts-
gevolgenn van het besluit tot a.v.v.(wettelijke binding voor alle betrokkenen, geen terugwer-
kendee kracht), de mogelijkheden van ontheffing en intrekking van het besluit tot a.v.v. en de 
(civielrechtelijke)) handhaving van het besluit. Vanzelfsprekend (en voor een onderzoeker ge-
lukkig!)) zijn er ook verschillen tussen de stelsels te constateren. Deze verschillen hebben 
echterr niet zozeer betrekking op de hoofdlijnen van de wettelijke regeling van de a.v.v., maar 
opp enkele details. 

44 Zie bijvoorbeeld artikel 4:4 van de Arbeidstijdenwet. In het eerste lid is bepaald dat de arbeid van een jeugdige 
werknemerr zodanig wordt ingericht dat hij in staat is volgens de voor hem geldende wetgeving onderwijs te 
volgen.. Het vierde lid bepaalt dat elk beding waarbij ten nadele van de jeugdige werknemer wordt afgeweken, 
nietigg is. Een soortgelijke bepaling is in artikel 4:5 opgenomen ten aanzien van zwangere werknemers. 
ss Zie bijvoorbeeld artikel 7:652, zesde lid, BW ten aanzien van de proeftijd of artikel 7:672, vijfde en achtste lid, 
BWW ten aanzien van de opzegtermijn. 
66 Olbers 1987a, p. 195. 
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7.2.11 Verzoek 

Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. aan de overheid door de betrokken private partijen. Eén van de essentiële 
elementenn van de regeling van de a.v.v. is dat de minister van de bevoegdheid tot a.v.v. alleen 
gebruikk kan maken op verzoek van de betrokken partijen. Zonder verzoek, geen a.v.v.1 Alleen 
bijj  de regeling van de a.v.v. op het terrein van de financiële bepalingen is voor de minister de 
bevoegdheidd opgenomen om in bepaalde situaties een regeling op te leggen. Dit kan zich 
voordoen,, wanneer ófwel niet binnen een door de minister te stellen termijn tot een regeling 
wordtt gekomen ófwel de minister niet kan instemmen met de inhoud van de regeling. Deze 
verdergaandee bevoegdheid kan verklaard worden uit het zwaarwegende belang van de 
garantieregelingg ter bescherming van de kleinere deposito- of effectenhouder en, in een latere 
fase,, uit de zekerheid tot implementatie van de EG-richtlijnen ter zake. Overigens is van deze 
bevoegdheidd tot nu toe geen gebruik gemaakt. 
Eenn verzoek bestaat uit de overeenkomst die voor a.v.v. in aanmerking komt, en in de meeste 
gevallenn stukken die voor de beoordeling van de overeenkomst noodzakelijk zijn. In een 
ministerieell  besluit is aangegeven welke stukken moeten worden overgelegd. Dit is weer 
verderr uitgewerkt in een leidraad of toetsingskader. Deze getrapte wijze van informatie-
verschaffingg lijk t wat onoverzichtelijk, maar uit de praktijk van de CAO's blijkt dat naarmate 
opp voorhand duidelijker is welke gegevens nodig zijn voor de beoordeling van het verzoek, de 
behandelingsduurr van de verzoeken aanmerkelijk kan worden teruggebracht. 
Eenn verzoek kan betrekking hebben op een nieuwe overeenkomst, maar ook op een wijziging 
vann de overeenkomst of een verlenging van de looptijd van de overeenkomst. In geen van de 
wettelijkee regelingen is voorzien in een aparte of verkorte procedure in het geval van een 
(eenvoudige)) wijziging of van alleen de looptijd van de overeenkomst. In deze gevallen moet 
eenn volledig verzoek worden ingediend, dat de volledige procedure doorloopt. Wel kan in 
gevall  van een eenvoudige wijziging of een verlenging van de looptijd van de overeenkomst de 
omvangg van deze stukken beperkter zijn dan wanneer het gaat om een nieuw verzoek. 

7.2.22 Partijen bij  de overeenkomst 

Inn alle wettelijke regelingen moeten de betrokken (private) partijen het initiatief nemen tot het 
sluitenn van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In geen van deze 
gevallenn is de overheid, i.e. de minister, partij bij de overeenkomst.7 In dat geval zou zich 
overigenss de wat merkwaardige situatie voordoen dat de minister enerzijds partij is bij de 
overeenkomstt en anderzijds het bevoegd gezag voor het besluit tot a.v.v. zou zijn. Deze 
dubbelee pet lijk t niet wenselijk. 
Wiee de partijen bij de overeenkomst zijn, is afhankelijk van de werkingssfeer van de regeling. 
Bijj  de ondernemersovereenkomsten waren dit de personen die een bedrijf uitoefenen in een 
takk van handel of nijverheid; bij CAO's zijn dit (verenigingen van) werkgevers én 
werknemerss die partij zijn bij een CAO en bij afvalbeheersbijdragen in eerste instantie de 
producentenn en importeurs van een bepaald product. In feite wijkt de regeling van de a.v.v. 
vann CAO's af van de overige regelingen, omdat de vaststelling van een CAO al het 
onderhandelingsresultaatt vormt van twee min of meer gelijkwaardige partijen. Bij de 
ondernemersovereenkomstenn en de afvalbeheersbijdragen is geen sprake van een overeen-
komstt als resultaat van twee gelijkwaardige partijen, bijvoorbeeld producenten van een 

77 In artikel 28a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is weliswaar opgenomen dat de minister overleg pleegt 
mett de representatieve effecteninstellingen over de invoering van een garantieregeling, maar in de praktijk is dit 
gedelegeerdd aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten. 
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bepaaldd product en milieugroeperingen of consumentenorganisaties. De overeenkomst is het 
resultaatt van onderhandelingen tussen alleen de producenten en importeurs onderling. 
Hierdoorr loopt men het risico van eenzijdige belangenbehartiging. Overigens blijkt uit de 
toepassingg van de diverse regelingen van de a.v.v. dat het met deze eenzijdige 
belangenbehartigingg wel meevalt. De a.v.v. van een overeenkomst biedt juist de mogelijkheid 
omm aan meer algemene aspecten van de bedrijfsvoering aandacht te besteden. Het ontbreken 
vann 'countervailing powers' bij de onderhandelingen over de overeenkomst zal moeten 
doorwerkenn in een duidelijke taakstelling door de overheid en in de wijze waarop het verzoek 
tott a.v.v. door het bevoegde gezag zal moeten worden getoetst. Hierop wordt in paragraaf 4.1 
vann dit hoofdstuk nader ingegaan. 

7.2.33 Vorm en inhoud van de overeenkomst 

Dee aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaat-
rechtelijkee overeenkomst, waarop Boek 6 BW van toepassing is. Totdat a.v.v. van de overeen-
komstt heeft plaatsgevonden, zijn de partijen die de overeenkomst hebben gesloten, in principe 
reedss jegens elkaar gebonden aan de overeenkomst. In de praktijk wordt in de overeenkomst 
dee voorwaarde opgenomen dat de overeenkomst pas in werking treedt na het besluit tot a.v.v. 
Dee vraag of een dergelijke voorwaarde toelaatbaar is, is positief beantwoord. Dit betekent dat 
ookk de partijen die de overeenkomst gesloten hebben, pas na het besluit tot a.v.v. aan de 
overeenkomstt gebonden zijn. Wanneer de overeenkomst in hoofdzaak betrekking heeft op 
financiëlee verplichtingen, zoals de afdracht van een bijdrage aan een fonds, lijk t dit bevredi-
gend.. Wanneer de overeenkomst echter in hoofdzaak betrekking heeft op andersoortige 
verplichtingen,, zou de regeling van de a.v.v. op Europees niveau kunnen worden gevolgd en 
zouu de voorwaarde kunnen worden gesteld dat de regels al gedurende een bepaalde periode, 
bijvoorbeeldd een jaar, tussen partijen moeten gelden, alvorens deze voor a.v.v. in aanmerking 
komen.88 Overigens blijkt uit de evaluatie van deze verordening dat juist een dergelijke 
voorwaardee een dynamische aanpassing aan de markt belemmert. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst al dan niet mogen 
afspreken,, wordt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld. Allereerst speelt de 
inn de wettelijke regeling omschreven reikwijdte van de overeenkomst een belangrijke rol. In 
dee Wet A W 1935 mag de overeenkomst alleen betrekking hebben op 'bedingen en besluiten, 
economischee verhoudingen betreffende', in de Wet A W CAO op 'arbeidsvoorwaarden' en in 
dee Wm op 'bijdrage in de kosten van het beheer van een afvalstof. Deze begrippen zijn 
betrekkelijkk vaag geformuleerd en zullen verder ingevuld moeten worden. Geconstateerd kan 
wordenn dat deze invulling in de praktijk altijd heeft geleid tot een ruime interpretatie. In de 
eerstee twee genoemde gevallen zijn hieronder op deze wijze ook financiële bepalingen 
(fondsen)) verstaan. De afvalbeheersbijdrage is per definitie een financiële bepaling. Tevens 
werktt deze (ruime) interpretatie door in de categorieën van kosten die via een fonds 
gefinancierdd kunnen worden. 
Inn de tweede plaats wordt de werkingssfeer van de overeenkomst op wettelijk niveau 
ingeperktt door ofwel een negatieve lijst (artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO) ofwel een 
positievee lijst (Bijlage III EG-Verordening groenten en fruit). Een positieve lijst, inhoudende 
eenn (limitatieve) lijst van bepalingen die voor a.v.v. in aanmerking komen, is op zichzelf 
duidelijk,, maar beperkt het meest de mogelijkheid van partijen om in een overeenkomst zelf 
dee reikwijdte te bepalen. 

Ziee artikel 18, eerste lid, van de Verordening groente en fruit (PbEG 21-11-1996, L 297/1). 
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Inn de derde plaats wordt de werkingssfeer van de overeenkomst op het niveau van een 
algemenee maatregel van bestuur, ministeriële regeling, een toetsingskader of leidraad 
ingeperkt.. Hierbij is gekozen voor ofwel een positieve lijst met onderwerpen die in ieder geval 
inn de overeenkomst aan de orde moeten komen (zie artikel 1 van de Regeling verzoek 
afvalbeheersbijdragen)) ofwel een negatieve lijst met onderwerpen die niet aan de orde mogen 
komenn om voor a.v.v. in aanmerking te komen (zie artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO en 
paragraaff  4.3 Toetsingskader). In de Wet A W 1935 (artikel 2) was gekozen voor de 
constructiee dat bij AMvB de voorwaarden worden gesteld die in ieder geval aan het besluit tot 
a.v.v.. zullen worden gebonden. In de praktijk kwam dit er echter op neer dat op deze AMvB 
geanticipeerdd werd en de betreffende voorwaarden reeds in de overeenkomst werden 
opgenomen. . 
Hett is moeilijk om in het algemeen een voorkeur uit te spreken voor één van deze vormen van 
hett bij voorbaat bepalen/beperken van de reikwijdte en werkingssfeer van de overeenkomst. 
Hett bepalen op wettelijk niveau is op zichzelf het duidelijkst voor partijen, maar beperkt 
anderzijdss het meest de mogelijkheden om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. 
Naarmatee de overheid voor partijen (meer) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeen-
komstenn bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen, verdient het aanbeveling de 
reikwijdtee en werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen/beperken via een ministeriële 
regelingg al dan niet in combinatie met een leidraad. 

7.2.44 Begrip 'belangrijk e meerderheid' 

Inn de wettelijke regelingen is op verschillende wijze aandacht besteed aan het vraagstuk van 
dee representativiteit van degenen die het verzoek tot a.v.v. van een overeenkomst indienen. 
Enerzijdss moeten degenen die een verzoek tot a.v.v. indienen, al een (belangrijke) meer-
derheidd vormen van degenen op wie de overeenkomst na a.v.v. betrekking zal hebben. 
Anderzijdss is duidelijk dat de wetgever via dit criterium geen al te hoge drempel voor deze 
vormm van zelfregulering heeft willen opwerpen. Immers, naarmate hogere eisen worden 
gesteldd aan de onderbouwing van de meerderheid, zal de bereidheid van partijen amemen om 
eenn bepaald onderwerp zelf te regelen. 
Inn de Ondernemersovereenkomst is het element representativiteit onderdeel van het wettelijk 
criteriumm 'indien naar zijn oordeel deze voor de economische verhoudingen in den betreffende 
bedrijfstakk overwegende betekenis hebben of kunnen hebben'. Zodoende wordt de 
representativiteitt meegenomen in de totaalafweging over het verzoek, waarbij aandacht wordt 
besteedd aan omzet én aantal van de bedrijven die het verzoek indienen. Bij de regeling van de 
a.v.v.. van financiële bepalingen is het vraagstuk van de representativiteit anders opgelost. Het 
verzoekk is steeds een gevolg van een overeenkomst tussen de Nederlandse Bank en 
representatievee organisaties van bank- en effecteninstellingen. De aanwijzing van represen-
tatievee organisaties geschiedt via een apart besluit van de Minister van Financiën. Deze vorm 
vann bepaling van de representativiteit van degenen die een verzoek tot a.v.v. indienen is het 
eenvoudigst,, omdat een verzoek van deze organisaties per definitie geacht wordt 
representatieff  te zijn. Deze constructie is echter in dit geval mogelijk, omdat het maar om een 
beperktt aantal instellingen gaat en de organisatiegraad van de bank- en effecteninstellingen 
hoogg is. 
Zowell  in de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's als van de afvalbeheersbijdragen 
wordtt gesproken over het indienen van het verzoek door een naar het oordeel van de minister 
belangrijkee meerderheid. De bewijslast of sprake is van een belangrijke meerderheid berust bij 
dee betrokken partijen. De subjectieve redactie van de bepaling biedt de minister een zekere 
beleidsvrijheidd om te bepalen wanneer zijns inziens sprake is van een 'belangrijke' meerder-
heid.. In diverse stukken (parlementaire behandeling en beleidsregels) is dit criterium zowel in 
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kwantitatievee als kwalitatieve zin uitgewerkt. In kwantitatief opzicht varieert het van 55 % 
(bijj  CAO's) tot 75 % (bij afvalbeheersbijdragen). Bij twijfel over de betrouwbaarheid bestaat 
dee mogelijkheid voor de minister om de partijen te verplichten tot het verrichten van 
onderzoekk door een onafhankelijk accountant. 
InIn kwalitatief opzicht wordt bij het bepalen van het percentage, evenals bij de ondernemers-
overeenkomsten,, eveneens gekeken naar aantal én omzet van de bedrijven. Zo wordt gekeken 
naarr de bijzondere omstandigheden in een bedrijfstak. Het op deze wijze bepalen van de 
representativiteitt lijk t sterk op de bepaling hiervan in het kader van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatiee (zie hoofdstuk. 1.9). In de Europese marktverordeningen wordt gesproken 
overr een producenten- of brancheorganisatie die representatief wordt geacht. In de 
verordeningenn is bepaald dat hiervan sprake is, wanneer zij ten minste twee derde van de 
producentenn vertegenwoordigen. Hierbij wordt derhalve alleen een kwantitatief criterium 
gehanteerd. . 
Mij nn voorkeur gaat uit naar een formulering zoals deze voorkomt bij de CAO's en de 
afvalbeheersbijdrage,, omdat deze formulering enerzijds duidelijk maakt dat sprake moet zijn 
vann een belangrijke meerderheid, anderzijds de ruimte en flexibiliteit biedt om in de praktijk 
mett verschillende omstandigheden in de bedrijfstak rekening te houden. Daarnaast heeft deze 
formuleringg in de praktijk niet tot grote problemen aanleiding gegeven. 

7.33 Procedurele aspecten 

Dee procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. vangt aan met indiening van het 
verzoekk bij de betrokken minister. Na beoordeling van het verzoek is in alle wettelijke 
regelingen,, met uitzondering van de regeling op het terrein van financiën, voorzien in een 
proceduree van inspraak, waardoor de belangen van derdebelanghebbenden tot hun recht 
kunnenn komen. De procedure wordt afgerond met het besluit tot a.v.v. en een mogelijk beroep 
daartegen.. Aan de diverse elementen van deze procedure wordt thans mede in het licht van de 
Algemenee wet bestuursrecht aandacht besteed. 

7.3.11 Bevoegdheid minister 

Dee procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. begint formeel met de indiening 
vann het verzoek bij de betrokken minister. De aanwijzing van de minister als bevoegde 
instantiee heeft alleen bij de Wet A W 1935 ter discussie gestaan. Bij de totstandkoming van 
dezee wet is overwogen de bevoegdheid te leggen bij de Kroon9 of bij de bedrij fsraden (de 
'voorlopers'' van de bedrijfslichamen op basis van de Wet op de bedrijfsorganisatie) via een 
wijzigingg van de in 1933 in werking getreden Bedrijfsradenwet. Ook in deze wet is overigens 
uiteindelijkk gekozen voor de minister als bevoegde instantie. Een afwijkend regime is 
opgenomenn in de regelingen op het terrein van financiën. De bevoegdheid tot a.v.v. berust in 
allee gevallen bij de Kroon, maar wordt derhalve in feite voorbereid door de Minister van 
Financiën.. In de meeste gevallen geschiedt het besluit tot a.v.v. bij koninklijk besluit; in één 
gevall  geschiedde het besluit tot a.v.v. zelfs bij AMvB. In geen van de gevallen wordt deze 
bevoegdheidstoedelingg aan de Kroon beargumenteerd. 
Alss belangrijkste argumenten voor het aanwijzen van de minister als bevoegde instantie 
worden,, voor zover dit niet als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd, genoemd dat de 

99 In de Ondernemersovereenkomstenwet doet zich de enigszins merkwaardige constructie voor dat de minister 
bevoegdd is tot a.v.v., terwijl de voorwaarden waaronder dit kan geschieden, bij AMvB, oftewel door de Kroon, 
wordenn gesteld. Dit riep terecht de vraag op of het dan niet in de rede lag ook de a.v.v. door de Kroon bij AMvB 
tee laten geschieden. Deze suggestie is overigens niet overgenomen. 
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ministerr de diverse belangen die betrokken zijn bij een besluit tot a.v.v. het beste kan overzien 
enn voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is aan de Staten-Generaal. Bij de a.v.v. 
spelenn immers niet alleen de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven, maar ook het 
algemeenn belang een rol. De argumenten om de beslissing op het verzoek tot a.v.v. bij de 
ministerr te leggen gelden naar mijn mening nog steeds. 

Dee betrokkenheid van andere ministers bij het besluit tot a.v.v. heeft op verschillende wijze 
gestaltee gekregen. In de Wet A W 1935 (artikel 2, eerste lid) is dit geschied in de vorm van 
dee wettelijke verplichting om de voorwaarden waaronder de a.v.v. mocht plaatsvinden bij 
AMvBB te laten vaststellen. Zodoende was de gehele regering en de Raad van State betrokken 
bijj  het besluit tot a.v.v. In de latere WEM is deze constructie geschrapt, omdat de procedure 
verwordenn was tot een formaliteit. 
Inn de Wet milieubeheer (artikel 15.36, eerste lid) is bepaald dat de Minister van VROM alleen 
tott a.v.v. kan overgaan na overleg met de Minister van EZ. Het voornaamste motief hiervoor 
wass een toetsing aan de mededingingsaspecten. Aangezien de beoordeling van de 
mededingingsaspectenn op grond van de Mededingingswet in handen is gelegd van de NMa, is 
dee noodzaak van een betrokkenheid van de Minister van EZ komen te vervallen en zullen de 
betreffendee bepalingen van de Wet milieubeheer dienovereenkomstig worden aangepast. 

73.22 Ontvankelijkheid 

Naa indiening van een verzoek bij de minister zal allereerst bezien moeten worden of het 
verzoekk ontvankelijk is, oftewel of de overeenkomst voldoet aan de daaromtrent gestelde 
eisenn en of de bij de overeenkomst overgelegde gegevens voldoende zijn voor de beoordeling 
vann de overeenkomst door het bevoegd gezag. 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. Bij het 
indienenn van een verzoek tot ontheffing van het besluit tot a.v.v., dat in feite alleen bij de 
afvalbeheersbijdragenn een rol speelt, is in de Leidraad opgemerkt dat bij het verzoek tot 
ontheffingg vergelijkbare gegevens als bij een verzoek tot a.v.v. moeten worden ingediend. In 
allee gevallen is voorzien in de mogelijkheid om het verzoek binnen een redelijke termijn 
(variërendd van twee tot vier weken) aan te vullen: bij de ondernemersovereenkomsten volgt 
ditt uit de praktijk, bij de CAO's uit het Toetsingskader en bij de afvalbeheersbijdragen uit de 
Leidraad.. Gedurende deze termijn wordt de verdere behandeling van het verzoek opgeschort. 

Inn de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen wordt het meest uitgebreid aangegeven welke 
elementenn in ieder geval in de overeenkomst aan de orde moeten komen en welke gegevens 
moetenn worden overgelegd. In alle gevallen ligt bij de over te leggen gegevens een accent op 
dee onderbouwing van de 'belangrijke meerderheid', zijnde het aantal ondernemers dat het 
verzoekk heeft onderschreven. Hierbij kan van overheidswege zelfs een accountantsonderzoek 
wordenn verlangd. 
Inn de praktijk heeft vrijwel altijd vooroverleg voorafgaand aan de indiening van het verzoek 
plaats.111 In geen van de gevallen is dit vooroverleg geformaliseerd door bijvoorbeeld een 
verslagg daarvan tegelijk met het verzoek ter inzage te leggen. Deze vorm van formalisering 
vann het vooroverleg was indertijd in Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (artikel 14) en 
tegenwoordigg in artikel 3:21, eerste lid onder b, Awb opgenomen. Deze bepaling komt echter 
tee vervallen met de inwerkingtreding van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

100 Dit is vastgelegd in een brief van EZ aan VROM d.d. 23 mei 2000, maar tot nu toe nog niet gerealiseerd. 
111 Zie over het vooroverleg: Aalders 1992. 
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Awb.122 Het voornaamste argument daarvoor is dat uit het evaluatieverslag Awb blijkt dat het 
wettelijkk structureren van het vooroverleg leidt tot onnodige formalisering van informele 
procedures.133 Het ontbreken van een formele verplichting tot het opstellen en ter inzage 
leggenn van een verslag van het vooroverleg laat vanzelfsprekend onverlet dat partijen 
(bevoegdd gezag en degenen die een verzoek indienen) kunnen besluiten een en ander wel te 
doen.. Dit kan verhelderend werken bij het beoordelen van het verzoek tot a.v.v. door 
derdebelanghebbenden. . 
Indienn de regeling van artikel 4:5 Awb14 van toepassing zou worden op het besluit tot a.v.v. 
zouu dit naar mijn mening niet tot problemen aanleiding geven. Dit artikel biedt het bevoegde 
bestuursorgaann de mogelijkheid om het verzoek binnen een bepaalde termijn te doen aan-
vullenn met de gegevens of bescheiden die voor een beoordeling van het verzoek noodzakelijk 
zijn.. Een nieuw element zou zijn dat het bevoegd gezag krachtens artikel 4:5, vierde lid, Awb 
eenn besluit om de aanvraag niet te behandelen aan de aanvrager/ verzoeker moet bekend-
makenn binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde 
termijnn ongebruikt is verstreken. Deze termijnstelling sluit aan bij de bestaande praktijk en 
lijk tt niet tot onoverkomelijke problemen aanleiding te geven. 

Bijj  de behandeling van de a.v.v. van CAO's bestond lange tijd de verplichting tot het betalen 
vann een bepaald bedrag bij de indiening van het verzoek tot a.v.v. Dit bedrag was ƒ 50,- bij 
eenn eerste verzoek tot a.v.v. en ƒ 25,- bij een verzoek tot wijziging. Deze bedragen zijn sedert 
19377 niet meer verhoogd! Bij de inwerkingtreding van het Besluit aanmelding van CAO's en 
hett aanvragen van a.v.v. op 1 januari 1999 is deze verplichting geschrapt. Bij de uitvoering 
vann de andere wettelijke regelingen van de a.v.v., waaronder de regeling van de 
afvalbeheersbijdragen,, worden geen kosten voor behandeling van een verzoek in rekening 
gebracht. . 
Inn het kader van de uitvoering van de milieuwetgeving bestond in het verleden eveneens de 
mogelijkheidd om de kosten van de vergumiingverlening en een eerste controle te verhalen op 
dee aanvrager. Het doorberekenen van kosten kan worden beschouwd als een retributie, dat wil 
zeggenn betalingen die door de overheid krachtens algemene regels worden gevorderd 
vanwegee een concrete door de overheid in haar functie als zodanig individueel bewezen 
dienst.. 5 De mogelijkheid voor het bevoegd gezag (veelal gemeente of provincie) om via leges 
dee kosten van de vergunning- of ontheffingverlening en van de beschikkingen bij de uit-
voeringg van de Wet bodembescherming is met artikel 15.34a Wet milieubeheer respectievelijk 
artikell  80 Wet bodembescherming sinds eind 1997 geschrapt.16 De belangrijkste reden 
daarvoorr was dat van de leges een contraproductief effect uitging. Eveneens is nog niet zo 
langg geleden de mogelijkheid van retributies in het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
doorr de Eerste Kamer verworpen.17 

Hett gesternte lijk t derhalve niet gunstig voor het doorberekenen van de kosten van de 
behandelingg van een verzoek tot a.v.v. (denk bijvoorbeeld aan de kosten van voorpublicatie 
vann het verzoek). Toch vraag ik mij af of een doorberekening van deze kosten in dit geval niet 
inn de rede ligt. Hierbij moeten de perceptiekosten van het doorberekenen worden afgewogen 

Wett van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de 
Gemeentewett in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht 
tott één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Stb. 2002, 54). Het wetsvoorstel tot invoering van deze wet 
iss onlangs bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II2003/04, 29 421, nrs. 1-3). 
133 Kamerstukken II 1999/2000,27 023, nr. 3, p. 8-9. 
1414 Met de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb zal de regeling van de ontvankelijkheid in de 
huidigee par. 3.5.2 Awb komen te vervallen. 
155 Backes e.a. 2001, nr. 365. 
166 Belastingplan 1998, Stb. 1997, 730. 
177 Kamerstukken II1997/98 26 161, nrs. 1-3; Handelingen 12000/01, p. 933. 
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tegenn de opbrengsten. Een contraproductief effect verwacht ik niet. Op andere beleids-
terreinenn is het doorberekenen van de behandelingskosten een normale zaak. 

133133 Inspraak en advies 

a.. Inspraak 

Inn alle wettelijke regelingen is van oudsher voorzien in de mogelijkheid voor derdebelang-
hebbendenn om bezwaren tegen het verzoek tot a.v.v. in te dienen. In het algemeen is de 
mogelijkheidd van inspraak met name gecreëerd om degenen die geen partij zijn bij de over-
eenkomst,, maar na de a.v.v. wel onder de werkingssfeer van de overeenkomst komen te 
vallen,, de gelegenheid te bieden hun bezwaren daartegen in te brengen. Er kan echter ook 
gedachtt worden aan andere derdebelanghebbenden, zoals consumenten- en milieuorganisaties. 
Bijj  de inspraak kan onderscheid worden gemaakt tussen de kennisgeving van het verzoek, de 
terinzageleggingg daarvan en de mogelijkheid tot het indienen van mondelinge of schriftelijke 
bezwaren/bedenkingen/zienswijzenn tegen/over het verzoek. Op de mogelijkheid van advise-
ringring door externe adviesorganen zal in de volgende paragraaf wordenn ingegaan. 
Mett uitzondering van de regelingen op het terrein van financiën is in alle gevallen in enigerlei 
vormm voorzien in de mogelijkheid van inspraak van derdebelanghebbenden. De direct betrok-
kenn bank- en effecteninstellingen zijn via hun vertegenwoordigende organisaties al bij de 
totstandkomingg van de overeenkomst betrokken. De wetgever achtte het blijkbaar niet nood-
zakelijkk om in het kader van de totstandkoming van het besluit tot a.v.v. van deze overeen-
komstt andere belanghebbenden de mogelijkheid te bieden bezwaren te maken. 

Voorr de regelingen die in de dertiger jaren zijn opgesteld, is de mogelijkheid tot inspraak naar 
mijnn mening uitgebreid te noemen. De inspraak krijgt op vrijwel uniforme wijze gestalte door 
kennisgevingg van de indiening van het verzoek in de Staatscourant en een terinzagelegging 
vann het verzoek. Vervolgens kan een ieder het verzoek inzien en daartegen bezwaren in-
brengen.. De termijnen hiervoor verschillen enigszins: bij CAO's is deze termijn drie weken 
enn bij afvalbeheersbijdragen ten minste vier weken. 
Inn twee gevallen is voorzien in een vorm van het mondeling horen van belanghebbenden. In 
hett kader van de Wet A W 1935 vond het horen van belanghebbenden bij ieder verzoek 
plaatss via een hoorzitting van de vaste Commissie van de Economische Raad. Hiervan werd 
mededelingg gedaan in een landelijk dagblad. Bij de CAO's kan eveneens een hoorzitting 
plaatsvinden,, in dit geval door de Stichting van de Arbeid. Dit vindt echter alleen plaats, 
wanneerr schriftelijk bedenkingen zijn ingebracht en de minister om het advies van de 
Stichtingg heeftt verzocht. Dit gebeurt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen. 
Inn alle gevallen is voorzien in de mogelijkheid dat degenen die het verzoek tot a.v.v. hebben 
ingediend,, de ingediende bedenkingen krijgen voorgelegd met het verzoek om een reactie. Dit 
kann derhalve nog leiden tot wijziging van de overeenkomst of de daarbij behorende gegevens. 
Hierbijj  doet zich dan de vraag voor in hoeverre zij de overeenkomst nog kunnen aanpassen 
zonderr dat de procedure weer opnieuw gevolgd moet worden. Het aanbrengen van 
wijzigingenn op ondergeschikte punten wordt hierbij mogelijk geacht. Bij ingrijpende wijzi-
gingenn zou hiervan naar mijn mening opnieuw een kennisgeving gedaan moeten worden. 

188 Zie bijvoorbeeld artikel 121 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin een vergoeding wordt gevraagd ter 
dekkingg van kosten die verband houden met de afgifte van rijbewijzen of artikel 27 van de Wet goederenvervoer 
overr de weg, waarin een vergoeding wordt gevraagd voor de behandeling van een vergunning. 
199 Deze opsomming beoogt een lichte bespotting van de in korte tijd wisselende begrippen met dezelfde inhoud 
inn het kader van de Awb. Zie voor de overigens plausibele verklaring: MvT bij de Wet uniforme openbare 
voorbereidingsproceduree Awb; Kamerstukken II1999/2000,27 023, nr. 3, p. 18-19. 
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Naa inwerkingtreding van de Awb is de formulering van bepaalde begrippen in de regelingen 
opp het terrein van de a.v.v. van CAO's aangepast, maar de procedure van totstandkoming van 
dee diverse besluiten is niet onder de werkingssfeer van deze wet gebracht. Bij de regeling van 
dee a.v.v. van afValbeheersbijdragen is de Awb tot nu toe slechts bij een beperkt aantal 
artikelenn van overeenkomstige toepassing verklaard. In het kader van de wetsvoorstel tot 
invoeringg van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure20 wordt evenwel 
voorgesteldd afdeling 3.4 Awb (nieuw) geheel van toepassing te verklaren op de diverse 
besluiten. . 
Welkee gevolgen zou het hebben, wanneer het wetsvoorstel generiek van toepassing zou zijn 
opp alle besluiten tot a.v.v., met name bij CAO's? Naar mijn mening zou zich slechts een 
beperktt aantal problemen voordoen. In de eerste plaats zou dan niet meer het verzoek ter 
inzagee kunnen worden gelegd,21 maar op grond van artikel 3:11 Awb (nieuw) het ontwerp van 
hett te nemen besluit. Dit zou ten koste kunnen gaan van het vroegtijdig signaleren van 
problemenn met het verzoek en het verhelpen hiervan via een aanpassing van de overeenkomst. 
Anderzijdss lijk t mij dat, gelet op de aard van het besluit tot a.v.v., het eerder opstellen van een 
ontwerpbesluitt niet met al te grote problemen gepaard behoeft te gaan. 
Inn de tweede plaats zullen belanghebbenden op grond van artikel 3:15 (nieuw) de keuze 
hebbenn hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Van de mondelinge 
zienswijzenn moet een verslag worden gemaakt (art. 3:17 (nieuw). Hiertoe zal een organisa-
torischee voorziening getroffen moeten worden. Het continueren van de huidige praktijk van 
hett indienen van alleen schriftelijke bezwaren zou betekenen dat in de diverse wetten 
wederomm een dergelijke uitzondering opgenomen zou moeten worden. 
Tenslottee wil ik nog een enkele opmerking maken over de inspraaktermijnen. De termijn voor 
hett indienen van zienswijzen bedraagt op grond van artikel 3:16 (nieuw) ten minste zes 
weken.. Voor de afValbeheersbijdragen lijk t mij dit in het algemeen geen probleem te vormen; 
voorr de CAO's zie ik echter wel problemen. De betrekkelijk korte inspraaktermijn hangt 
samenn met de termijnen waarbinnen men een verzoek tot a.v.v. van een CAO wil afhandelen. 
Hett streven is erop gericht om de gehele procedure binnen acht weken na indiening van een 
volledigg verzoek af te wikkelen. Gelet op de looptijd van de a.v.v. van een CAO lijk t mij dit 
eenn goed streven. In verband hiermee is een inspraaktermijn van zes weken te lang en zal voor 
dee CAO's een aparte voorziening getroffen moeten worden. 

b.. Advies 

Inn een tweetal gevallen was voorzien in de mogelijkheid van het vragen van advies over het 
verzoekk tot a.v.v. Op grond van de Wet A W 1935 moest advies worden uitgebracht door 
aanvankelijkk een vaste Commissie van de Economische Raad (de voorloper van de SER), 
laterr de Commissie Economische Mededinging. Bij de a.v.v. van CAO's vond aanvankelijk 
adviseringg plaats door de Hoge Raad van Arbeid, later en op dit moment nog steeds door de 
Stichtingg van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid adviseert niet over elk verzoek, maar 
alleenn wanneer daarom verzocht wordt door de minister naar aanleiding van de binnenge-
komenn bedenkingen. Daarnaast heeft de Stichting enkele adviezen uitgebracht over het a.v.v.-
beleidd in het algemeen. 
OokOok de samenstelling van deze adviescolleges verschilt: het adviesorgaan in het kader van de 
Wett A W 1935 bestond uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke 
organisaties;; de Commissie Economische Mededinging bestond uit onafhankelijke deskundi-

00 Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 2, hoofdstuk 10, onderdeel LLL, MMM enNNN. 
11 Dit zou nog wel mogelijk zijn geweest op grond van het huidige artikel 3:11 Awb. 
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gen.. De Stichting van de Arbeid bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-
mers. . 
Opp het milieuterrein functioneren twee adviesorganen die een rol zouden kunnen spelen bij de 
a.v.v.. In de eerste plaats de Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het 
milieubeheer.222 Deze VROM-raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse 
maatschappelijkee organisaties en onafhankelijke deskundigen en heeft tot taak de regering en 
dee Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het VROM-beleid. Deze raad is 
daaromm niet ingesteld om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het a.v.v.-beleid 
eenn onderdeel van een advies over bijvoorbeeld sturing van het milieubeleid kunnen 
uitmaken. . 
Tott voor kort functioneerde op milieuterrein nog een ander adviesorgaan, namelijk de Evalua-
tiecommissiee Wet milieubeheer.23 Onlangs is echter besloten deze evaluatiecommissie als 
zodanigg op te heffen.24 De commissie was samengesteld uit onafhankelijke deskundigen en 
hadd tot taak de minister van VROM te adviseren met betrekking tot het ingevolge artikel 21.2 
Wmm uit te brengen verslag over het functioneren van (onderdelen van) de Wet milieubeheer 
alsmedee over mogelijkheden tot verbetering van de milieuregelgeving als instrument van een 
opp duurzame ontwikkeling gericht milieubeleid. De commissie bracht geen advies uit over 
concretee vergunningen, e.d., maar over het vergunningenbeleid in het algemeen. Daarom zou 
hethet meer in de rede hebben gelegen dat de commissie niet zozeer over concrete verzoeken tot 
a.v.v.. advies zou hebben uitgebracht, maar veeleer over het A W-beleid in het algemeen. 

7.3.44 Besluit op het verzoek 

Dee laatste stap in de procedure van totstandkoming van de a.v.v. vormt - afgezien van het 
beroepp tegen het besluit, waarop in de volgende paragraaf zal worden ingegaan - het besluit 
tott a.v.v. van de overeenkomst door de minister. 
Inn de Wet A W 1935 en in de Wet A W CAO waren geen termijnen gesteld waarbinnen een 
besluitt tot a.v.v. genomen moest worden. Uit de toepassing van deze wetten blijkt dat de 
termijnn waarbinnen besluitvorming door de minister plaatsvond, afgezien van uitstel in 
verbandd met onvolledigheid van de aanvraag, van verschillende factoren afhankelijk was: de 
aardd van de overeenkomst, eerste overeenkomst of een verlenging, de ingediende bezwaren en 
dee politieke relevantie daarvan. 
Inn de praktijk van de Wet A W 1935 vond besluitvorming in het algemeen plaats binnen één 
tott anderhalf jaar na indiening van het verzoek. Verlenging van de overeenkomst vond 
doorgaanss binnen een halfjaar plaats. Bij de Wet A W CAO wordt er in de praktijk naar 
gestreefdd de besluitvorming binnen acht weken na indiening van een volledig verzoek af te 
ronden.. Het realiseren van deze termijn is afhankelijk van het al dan niet indienen van 
bedenkingen. . 
Bijj  de wettelijke regeling van de afvalbeheersbijdragen is nu een termijn van zestien weken 
opgenomen.. In het wetsvoorstel tot invoering van de nieuwe afdeling 3.4 Awb is voorgesteld 
dezee termijn te vervangen door de in artikel 3:18 Awb genoemde termijn van 'zo spoedig 
mogelijk,, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag*. Deze termijn kan echter 

222 Ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551). 
233 Deze sinds 1980 functionerende commissie is laatstelijk ingesteld bij besluit van de Minister van VROM d.d. 6 
decemberr 1999 (Stcrt. 1999, 245). 
244 Zie voor een evaluatie van de Evaluatiecommissie: Achteraf bekeken, Producten van de Evaluatiecommissie 
Wett milieubeheer adviezen, impressies, zelfevaluatie, december 2003. 
233 In het Werkplan van de ECWM 2002-2003 (p. 8) wordt onder het kopje algemeenverbindendverklaring van 
convenantenn aangekondigd dat de commissie wellicht ook op het onderhavige terrein (aanvullend) onderzoek 
zouu verrichten en een advies zou uitbrengen. 

213 3 



Hoofdstakk 7 

ookk na invoering van dit voorstel worden opgeschort, indien over het verzoek overleg met de 
Commissiee moet plaatsvinden. Van deze bevoegdheid is tot nu toe in vrijwel alle gevallen 
gebruikk gemaakt met name in verband met de toetsing aan artikel 87 EG-Verdrag (steunver-
lening).. Bij het laatste verzoek tot a.v.v. over vlakglas heeft echter geen toetsing aan dit artikel 
meerr plaatsgevonden. Bezien zal moeten worden of sprake is van een trendbreuk. In de 
praktijkk blijkt met de procedure in totaal een half tot eenjaar gemoeid te zijn. Ook hierbij kan 
eenn verschil worden geconstateerd tussen de tijd voor de beoordeling van het eerste verzoek 
enn van een verzoek tot verlenging/wijziging. Een wijziging kan veelal binnen een halfjaar 
voltooidd zijn. Wel heeft de lange duur van de besluitvorming door de Commissie ertoe geleid 
datt in vrijwel alle gevallen een besluit tot a.v.v. is genomen, voordat uit Brussel uitsluitsel 
wass verkregen. Dit heeft niet tot problemen aanleiding gegeven, omdat de besluitvorming van 
dee Commissie zodanig was dat de besluiten tot a.v.v. in stand konden blijven. 
Inn alle gevallen vindt publicatie van het besluit tot a.v.v. plaats in de Staatscourant.26 Bij het 
besluitt tot a.v.v. van CAO's houdt het besluit een aantal materiële elementen in. Met name 
wordtt hierin aangegeven op welke bepalingen de a.v.v. betrekking heeft en het begin- en 
eindtijdstipp van het besluit tot a.v.v. Alleen het besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; 
dee overeenkomst wordt in het Aanhangsel van de Staatscourant gepubliceerd. Tevens zijn de 
tekstenn van de CAO's via Internet of Sdu/OPmaat in te zien ofte downloaden. 
Bijj  de afvalbeheersbijdragen wordt in het besluit eveneens de looptijd van het besluit tot a.v.v. 
bepaald.. Niet alleen het besluit tot a.v.v., maar ook de overeenkomst zelf wordt in de 
Staatscourantt gepubliceerd. Deze overeenkomsten zijn evenwel (nog) niet via Internet in te 
zienn of te downloaden. De kenbaarheid van besluiten tot a.v.v. van afvalbeheersbijdragen en 
ookk van ontheffingen van deze besluiten laat te wensen over. Overwogen zou kunnen worden 
om,, zoals bij de a.v.v. van CAO's, een register van deze besluiten bij te houden en de 
besluitenn via www.overheid.nl of Sdu/Opmaat te publiceren. 
Eenn goede motivering van het besluit tot a.v.v. was al in de Wet A W 1935 voorgeschreven. 
Dezee motivering had met name betrekking op de onderbouwing van waarom de a.v.v. 
noodzakelijkk was. Bij de a.v.v. van CAO's en van afvalbeheersbijdragen is een goede 
motiveringg eveneens verplicht, maar ligt het accent meer op het geven van een reactie op de 
binnengekomenn zienswijzen. Een motivering zou met name relevant zijn, indien besloten zou 
wordenn tot het openstellen van beroep tegen het besluit tot a.v.v. 

7.3.55 Beroep 

Uitt de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO (zie hoofdstuk 3.3.5) blijkt dat er op dit 
momentt geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het beroep 
tegenn een dergelijk besluit wordt op een lijn gesteld met het beroep tegen een algemeen 
verbindendd voorschrift. De (onmogelijkheid van beroep tegen het besluit tot a.v.v. hangt 
daaromm samen met de discussie over beroep tegen algemeen verbindende voorschriften27 in 
hett algemeen. Hieraan zal allereerst aandacht worden besteed. Vervolgens zal worden 
ingegaann op de consequenties van het openstellen van beroep tegen het besluit tot a.v.v. en 
vann beroep tegen besluiten van uitvoeringsorganen van de overeenkomst. 

Bijj  de a.v.v. van financiële bepalingen is wettelijk bepaald dat de a.v.v. plaatsvindt via een algemene 
maatregell  van bestuur respectievelijk een koninklijk besluit. Vanzelfsprekend worden deze besluiten in het 
Staatsbladd gepubliceerd. 
277 Veelal afgekort tot a.v.v., maar om verwarring te voorkomen met de afkorting van de algemeenverbindend-
verklaringg (eveneens a.v.v.) wordt het voluit geschreven. 
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a.. Beroep tegen het besluit tot a.v.v. 

Dee (on)mogelijkheid om direct beroep bij de bestuursrechter in te stellen tegen een algemeen 
verbindendd voorschrift heeft regelmatig tot veel discussie aanleiding gegeven. Sinds het eind 
tachtigerr jaren is in diverse stukken, zoals een preadvies van de NJV en in enkele disser-
taties,, een krachtig pleidooi gehouden om beroep tegen algemeen verbindende voorschriften 
mogelijkk te maken. Desondanks was de wetgever niet overtuigd. In artikel 8:2 Awb wordt 
beroepp bij de bestuursrechter tegen een drietal besluiten uitgesloten: 

'a.. een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, 
b.. een besluit, inhoudende de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen 

verbindendd voorschrift of een beleidsregel, en 
c.. een besluit, inhoudende de goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend 

voorschriftt of een beleidsregel of de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een 
algemeenn verbindend voorschrift* 

Hett belangrijkste argument tegen het openstellen van een rechtstreeks beroep was de vrees 
voorr een grote toename van het aantal beroepen ('aanzuigende werking'). Via een amende-
mentt van Jurgens en Biesheuvel werd echter een overgangsartikel IVA ingevoerd, dat bepaalt 
datt artikel 8:2 vijfjaar na inwerkingtreding van de Awb (d.w.z. per 1 januari 1999) zou 
komenn te vervallen.29 De bedoeling was in de tussentijd wettelijke en organisatorische 
maatregelenn te treffen om een beroep mogelijk te maken. Medio 1997 geeft de regering in een 
notitiee 'op neutrale wijze', zoals zij dat zelf karakteriseert, alle aspecten weer die met de 
verschuivingg van het beroepsrecht naar de bestuursrechter samenhangen.30 De notitie lezend 
kann men zich, zoals Polak31 terecht constateert, niet aan de indruk onttrekken dat de 
argumentenn vóór invoering van het beroepsrecht meer overtuigen dan de argumenten 
daartegen.. Toch komt de regering tot de conclusie dat de termijn van vijfjaar te kort is 
geweestt en stelt zij voor de invoering uit te stellen. De belangrijkste praktische argumenten 
daarvoorr zijn de noodzakelijke tijd die het openbaar bestuur en de rechter nodig hebben om 
aann de nieuwe situatie te wennen. De discussie over de juridisering van het openbaar bestuur 
lijk tt hierbij het meest doorslaggevend.32 Vlak voor de ultieme datum van 1 januari 1999 wordt 
viaa een wijziging van artikel IVA 33 het tijdstip van inwerkingtreding in die zin gewijzigd dat 
ditt bij wet zal worden bepaald. Hiermee verwordt dit artikel tot een min of meer symbolische 
bepaling.34 4 

288 Van Buuren/Polak 1987; Van Male 1988; Bok 1991; Van Veen 1994; Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, 
p.. 587-588. 
599 PG Awb n,p. 385-390. 
300 Kamerstukken E 1996/97,25 383, nr. 1. 
311 Polak 1997 en 1999, p. 56-62. 
322 Zie de kabinetsnotitie Juridisering in het openbaar bestuur; Kamerstukken II1998/99 26 360, nr. 1 en de 
doorwerkingg daarvan op de onderhavige discussie: Polak 1999, hoofdstukken V en VI en Van Male 2001, p. 87-
90. . 
333 Wet van 24 december 1998, Stb. 1998,738. In een motie van de toenmalige Eerste Kamerleden Jurgens en 
Hirschh Ballin wordt de regering verzocht de nodige voorbereidingsmaatregelen te treffen om een invoering van 
beroepp na 2002 mogelijk te maken (Kamerstukken 1,1998/1999,26 077, nr. 53f). 
MM Een enigszins vergelijkbare geval van symboolwetgeving deed zich voor bij het wetsvoorstel Interimwet 
bodemsanering.. Artikel 14 van het wetsvoorstel (Kamerstukken O 1980/81,16 821, nrs. 1-3) luidde: Bij de wet 
kunnenn heffingen worden ingesteld ter bestrijding van kosten, voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, 
alsmedee van kosten van anderszins in het bijzonder in het belang van de sanering van de bodem getroffen 
maatregelen.. Deze bepaling is, ondanks een latere notitie over de mogelijkheden tot instelling daarvan en de 
gevolgenn hiervan (zie Kamerstukken ü 1981/82,16 821, nr. 18), via het amendement Tripels (idem, nr. 30) 
komenn te vervallen. 
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Inn een tamelijk recente rechterlijke uitspraak is het besluit tot a.v.v. (i.e. van een CAO) op 
éénn lij n gesteld met de besluiten, genoemd in artikel 8:2 onder b of c, van de Awb. De 
redeneringg van de Afdeling is als volgt. 

'Mett  het besluit tot algemeen verbindendverklaring, dat als zodanig geen zelfstandige rechtsnorm bevat, 
wordtt  op verzoek van één of meer  partijen die de CAO zijn aangegaan de werkingssfeer  van de betref-
fendee bepalingen van de CAO uitgebreid tot anderen dan de betrokken partijen en him leden. Dit besluit 
-- dat derhalve van algemene strekking is - heeft tot gevolg dat de betreffende CAO-bepalingen het 
karakterr  van algemeen verbindende voorschriften krijgen. 

Blijken ss de bewoordingen en totstandkomingsgeschiedenis van artikel 8:2 Awb heeft de wetgever 
rechtstreekss beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en de besluiten die daarmee zo nauw zijn 
verknoopt,, dat beroep tegen deze besluiten zou neerkomen op rechtstreeks beroep tegen de 
onderliggendee algemeen verbindende voorschriften, (vooralsnog) uitdrukkelij k willen uitsluiten. 
Nuu beroep tegen een besluit tot algemeen verbindendverklaring van een CAO zou neerkomen op een 
rechtstreekss beroep tegen de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, dient naar  het oordeel 
vann de Afdeling het besluit tot algemeen verbindendverklaring op één lij n te worden gesteld met de in 
artikell  8:2 onder  b en c genoemde besluiten.' 

Aann deze uitspraak ligt de argumentatie ten grondslag dat het besluit tot a.v.v. geen zelf-
standigee rechtsnorm bevat en dat het besluit tot a.v.v. zozeer verknoopt is met de daaraan ten 
grondslagg liggende (na a.v.v.) algemeen verbindende voorschriften dat een beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. in feite zou neerkomen op een beroep tegen de algemeen verbindend 
verklaardee bepalingen zelve. Het besluit tot a.v.v. wordt dan omschreven als een constitutief 
besluitt van algemene strekking.36 

Schreuder-Vlasblomm merkt in haar annotatie bij deze uitspraak op dat het moeilijk te 
betwistenn lijk t dat de combinatie van de vaststelling van de CAO-bepalingen en de a.v.v. een 
algemeenn verbindend voorschrift oplevert of dat beroep tegen die verbindendverklaring 
neerkomtt op een beroep tegen de vaststelling van zo'n voorschrift. Toch lijk t mij wel wat op 
dee redenering van de Afdeling af te dingen. Aan het besluit tot a.v.v. ligt immers niet een 
algemeenn verbindend voorschrift ten grondslag, maar een privaatrechtelijke overeenkomst die 
pass door het besluit tot a.v.v. het karakter van een algemeen verbindend voorschrift krijgt. Het 
besluitt tot a.v.v. heeft op zichzelf geen betrekking op de inhoud van de overeenkomst, maar 
strektt er alleen toe de werkingssfeer van de overeenkomst uit te breiden. Toegegeven kan 
wordenn dat het vermoedelijk onvermijdelijk zal zijn dat in het kader van een beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. de inhoud van de overeenkomst ter discussie zal staan. Maar ik vraag mij 
tochh af of de Afdeling niet een splitsing had kunnen maken tussen die aspecten die met name 
mett het besluit tot a.v.v. samenhangen en de aspecten van de overeenkomst. Overigens ben ik 
mett de annotator wel van mening dat de uitspraak beter gebaseerd had kunnen zijn op de 
analogiee met artikel 8:2, onder a, dan met artikel 8:2, onder b of c, genoemde voorbeelden. De 
zouu het echter bevredigender vinden dat de wetgever, indien hij geen beroep tegen het besluit 
tott a.v.v. wenselijk acht, dit besluit expliciet zou opnemen in de artikelen 8:4 of 8:5 Awb als 
besluitenn waartegen geen beroep mogelijk is. 

Uitt deze uitspraak volgt dat, zolang de wetgever geen beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriftenn (on)mogelijk heeft gemaakt, de derdebelanghebbenden hun heil zullen moeten 
zoekenn bij de burgerlijke rechter. Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming voor met name 
degenenn die door het besluit tot a.v.v. aan de overeenkomst zullen worden gebonden, lijk t dit 

355 ABRvS 1 oktober  1998; AB 1999,16 m.nt. MSV. 
366 Zie Zijlstr a 2002, p. 173. 
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niett tot onoverkomelijke bezwaren te hoeven leiden. De elementen van de overeenkomst die 
nauww met het besluit tot a.v.v. samenhangen, zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van de 
hoogtee van een bepaalde bijdrage aan een fonds of van 'belangrijke meerderheid', kunnen 
goedd in concrete gevallen door de burgerlijke rechter worden getoetst. De toetsing van de 
toepassingg en van de handhaving van de overige elementen van de overeenkomst door de 
burgerlijkee rechter ligt volledig in het verlengde van zijn taak in het kader van het burgerlijk 
recht. . 
Vervolgenss kan de tot nu toe theoretische vraag worden gesteld of het besluit tot het niet of 
niett verder behandelen van het verzoek tot a.v.v. eveneens zozeer verknoopt is met het besluit 
tott a.v.v. dat ook tegen dit besluit geen beroep mogelijk zou zijn. Ik ben geneigd deze vraag 
ontkennendd te beantwoorden, omdat de vraag over het niet of niet verder behandelen van een 
verzoek,, in ieder geval voor de partijen bij de overeenkomst, los gezien kan worden van het 
besluitt tot a.v.v. Zij kunnen immers in dit geval ook duidelijk als belanghebbenden gezien 
worden. . 

Welkee consequenties zou het openstellen van beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit 
tott a.v.v. hebben? Aan de consequenties van beroep tegen algemeen verbindende voorschrif-
tenn in het algemeen is in de bovengenoemde regeringsnotitie en in de literatuur uitgebreid 
aandachtt besteed en zijn hieromtrent voorstellen gedaan.37 Hierbij kan naar mijn mening in dit 
gevall  worden aangesloten, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrip belanghebbende, de 
beroepstermijn,, de bezwaarschriftenprocedure, de relatieve competentie van de rechter, de 
toetsingsmaatstavenn en de gevolgen van een rechterlijke uitspraak. De verwachting is dan ook 
dat,, wanneer besloten zou worden beroep tegen het besluit tot a.v.v. open te stellen, dit niet 
mett grote problemen gepaard zal gaan. Daarom lijk t er weinig bezwaar tegen om het besluit 
tott a.v.v. mee te nemen bij een mogelijke uitwerking van het door Allewijn38 voorgestelde en 
doorr Polak39 gesteunde compromis in de discussie over beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriften,, namelijk om beroep open te stellen tegen die besluiten 'die min of meer 
toevalligg in de gedaante van een algemeen verbindend voorschrift verschijnen, maar die wel 
tott een concreet juridisch geschil tussen burger en bestuur leiden'. 

b.. Beroep tegen besluiten uit overeenkomst 

Eenn volgende vraag is of beroep op de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing van een 
instantiee die krachtens overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is verklaard. 
Onderr het regime van de Arob heeft Fase40 opgemerkt dat een Arob-procedure tegen een 
privaatrechtelijkk lichaam mogelijk is als deze publiekrechtelijke taken vervult en is te 
beschouwenn als een administratief orgaan. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat hij, overigens in weerwil 
vann de jurisprudentie daaromtrent,41 van mening was dat hiervan in dit geval sprake was. 
Onderr het regime van de Awb is de beantwoording van de vraag of beroep op de bestuurs-
rechterr openstaat tegen een beslissing van een dergelijke instantie, met name afhankelijk van 
dee vraag of deze instantie beschouwd kan worden als een 'bestuursorgaan' in de zin van 
artikell  1:3 Awb. 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet worden nagegaan welke rol het besluit tot a.v.v. 
tenn opzichte van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst speelt. De redenering van 
Fasee is gebaseerd op het feit dat door het besluit tot a.v.v. de overeenkomst wordt getrans-

377 Naast de al genoemde dissertaties: Lubberdink 1996, Eijlander 1999 en Het Lam 1999. 
388 Allewijn 1998. 
399 Polak 1999, p. 162. 
400 Fase 1982, p. 98. 
411 Ziem.n. het ten overvloede in de uitspraak van de Rb. A'dam 17 januari 1997, JAR 1997,36, p. 161. 
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formeerdd tot een algemeen verbindend voorschrift en de instantie die belast is met de 
uitvoeringg van deze algemeen verbindende overeenkomst handelt als bestuursorgaan. Geheel 
vreemdd is deze redenering niet, aangezien we zo-even hebben gezien dat het besluit tot a.v.v. 
dee overeenkomst maakt tot een algemeen verbindend voorschrift. 

Inn artikel 1:1, eerste lid, Awb wordt een bestuursorgaan gedefinieerd als: 

'a.. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
b.. een ander  persoon of college, met enig openbaar  gezag bekleed.' 

Dezee twee categorieën van bestuursorganen worden wel aangeduid als a-organen en b-
organen.. De aanwijzingscriteria voor een a-orgaan of een b-orgaan zijn verschillend. Bij een 
a-orgaann gaat het om een organisatorisch criterium, namelijk of het orgaan deel uitmaakt van 
eenn bepaald soort organisatie. Bij een b-orgaan gaat het om de toegekende publiekrechtelijke 
bevoegdheid.42 2 

Inn artikel 1:1, tweede lid, is een aantal organen, personen en colleges opgenomen, waarvan op 
voorhandvoorhand wordt aangenomen dat zij geen bestuursorganen zijn. Hierbij kan gedacht worden 
aann de Staten-Generaal, Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Hierop is in het derde 
lidd weer een uitzondering gemaakt, voor zover deze organen beslissingen nemen ten aanzien 
vann niet voor het leven benoemde ambtenaren. Kennelijk is deze mogelijkheid mede bepalend 
voorr het feit of sprake is van een bestuursorgaan. 
Voorr de aanwijzing wanneer sprake is van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteldd (oftewel een a-orgaan) is aangesloten bij artikel 1 van Boek 2 BW. Dit omvat de 
openbaree lichamen, waarvan bepaald is dat zij rechtspersoonlijkheid bezitten: Staat, 
provincies,, gemeenten en waterschappen alsmede andere openbare lichamen waaraan 
krachtenss de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend en daarnaast andere lichamen 
waarvann de rechtspersoonlijkheid uit een bijzondere publiekrechtelijke wet voortvloeit. Het 
lijk tt op voorhand duidelijk dat een instantie of orgaan die krachtens een privaatrechtelijke 
overeenkomstt is ingesteld, niet rechtstreeks krachtens publiekrecht is ingesteld. 
InIn de diverse wettelijke regelingen van de a.v.v. is nergens aandacht besteed aan een privaat-
rechtelijkee instantie of orgaan die belast is met de uitvoering van de (private) overeenkomst. 
Dee beslissing om een dergelijke instantie of orgaan op te richten en de taken en bevoegdheden 
vann een dergelijke instantie zijn volledig overgelaten aan de partijen bij de overeenkomst. 
OokOok blijkt het oprichten van een dergelijke instantie geen essentiële voorwaarde bij het nemen 
vann een besluit tot a.v.v. van deze overeenkomst. Tenslotte is niet wettelijk geregeld dat de 
takenn en bevoegdheden van de instantie wijzigen door de a.v.v. Deze moeten blijven binnen 
hett kader van de overeenkomst. Geconcludeerd kan dan ook worden dat een orgaan dat 
krachtenss een privaatrechtelijke overeenkomst is ingesteld, ook na a.v.v. van deze overeen-
komstt niet beschouwd kan worden als een a-orgaan. 
Iss er in het onderhavige geval sprake van een b-orgaan ofwel een instantie 'met enig openbaar 
gezagg bekleed'? Hieronder moet, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, worden 
verstaan:: een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechts-
positiee van andere rechtssubjecten. Deze organen kunnen allereerst hun grondslag van 
regelingg vinden in het publiekrecht. In feite loopt deze omschrijving parallel met het onder in 
artikell  1:1, eerste lid onder a, gestelde. 

422 Van Wijk/Konijnenbelt/Va n Male 1999, p. 101; Peters 2000, p. 78. 
4 3PGAwbI,p .. 138. 
"PGAwbl .p .. 133. 
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Daarnaastt worden hieronder begrepen privaatrechtelijke rechtspersonen die tot de overheid 
moetenn worden gerekend, omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende 
invloedinvloed uitoefenen op het beheer en bestuur van deze privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit zou 
tott uitdrukking kunnen komen in een overwegende invloed op de samenstelling van het 
bestuur,, de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting, het personeels-
beleidd of het goedkeuringsrecht van bepaalde besluiten door de overheid.45 

Tenslottee kan het gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen die niet tot de overheid worden 
gerekend,, maar die wel met openbaar gezag zijn bekleed, dat wil zeggen dat aan hen een of 
meerr overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegd-
hedenn zijn toegekend. Organen van deze rechtspersonen zijn slechts als bestuursorganen aan 
tee merken, voor zover zij deze bevoegdheden uitoefenen. Genoemd wordt in dit verband een 
garagee die een APK-keuring uitvoert. 
Wanneerr we in het licht van deze criteria kijken naar de privaatrechtelijke rechtspersoon die 
krachtenss een overeenkomst is opgericht en deze overeenkomst uitvoert, lijk t het ook onder 
hethet regime van de Awb zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke rechtspersoon na a.v.v. van de 
overeenkomstt beschouwd zal worden als een bestuursorgaan. Maar de discussie daarover zal 
nogg zeker doorgaan.47 

7.44 Inhoudelijk e aspecten 

7.4.11 Toetsing door  minister 

Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. en raakt het gevoelige onderwerp in 
hoeverree de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan en mag uitoefenen op 
dee inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat van partijen. Het 
juridischh kader voor de belangenafweging en de mogelijkheid ook anderszins invloed uit te 
kunnenn oefenen op de overeenkomst wordt gevormd door hetgeen in de wettelijke regelingen 
iss bepaald over de weigering van de a.v.v. en de eventuele weigeringgronden, de in de wetten 
voorkomendee toetsingscriteria, de mogelijkheden om voorschriften en beperkingen aan het 
besluitt tot a.v.v. te verbinden en de mogelijkheid om bij het besluit tot a.v.v. anderszins de 
overeenkomstt te beïnvloeden. 

Inn geen van de wettelijke regelingen van de a.v.v. is de mogelijkheid van weigering van de 
a.v.v.. opgenomen en zijn de weigeringgronden expliciet geformuleerd. Dit zou erop kunnen 
duidenn dat de wetgever er vanuit gaat dat in principe alleen positief op het verzoek tot a.v.v. 
kann worden gereageerd. Uit de parlementaire behandeling van de diverse wetten blijkt echter 
datt uit de facultatieve formulering 'Onze Minister kan .. algemeen verbindend verklaren' 
algemeenn wordt aangenomen dat de minister ook negatief op een verzoek tot a.v.v. kan 
beslissen.. Naar mijn weten is er overigens nog nooit negatief besloten op een verzoek tot 
a.v.v.. Indien dit dreigde te gebeuren, werd het verzoek in een eerder stadium teruggetrokken. 

455 NicokuVOlivier 1997, p. 66-67. 
466 Peters 2000 p. 85; Nicolaï/Olivier 1997, p. 60. 
477 Zo is Van den Burg in zijn noot onder de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Drijvende 
Bokken/Pensioenfondss (AB 2000,17) van mening dat de beslissing van een pensioenfonds tot het verlenen of 
weigerenn van een vrijstelling een beschikking is in de zin van de Wet Arob c.q. een besluit in de zin van de Awb. 
Naarr zijn mening oefent het pensioenfonds met een dergelijke beslissing openbaar gezag uit en is deze beslissing 
niett opgenomen op de negatieve lijst. Zie ook Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW), artikel 2, aant. 10. 
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Inn de Wet A W 1935 en in de Wet milieubeheer is een aantal toetsingscriteria opgenomen die 
dee minister bij de besluitvorming in acht moet nemen. In de eerstgenoemde wet gaat het om 
hett criterium 'indien naar zijn oordeel deze voor de economische verhoudingen in de 
betreffendee bedrijfstak overwegende betekenis hebben of kunnen hebben en het algemeen 
belangg verbindendverklaring vereist'. Het eerste deel van dit criterium is subjectief 
geredigeerdd en het laatste deel objectief. Dit zou erop kunnen duiden dat de minister bij het 
eerstee deel een wat grotere beleidsvrijheid heeft dan bij het laatste deel. In de Wet 
milieubeheerr is als toetsingscriterium opgenomen 'indien dat in het belang van een doelmatig 
beheerr van afvalstoffen is'. Dit objectief geredigeerde criterium houdt in dat de minister het 
verzoekk aan dit criterium moet toetsen en, indien niet aan het criterium wordt voldaan, het 
verzoekk moet afwijzen. Deze toetsingscriteria kaderen de belangenafweging van de minister 
bijbij  de besluitvorming over het verzoek tot a.v.v. duidelijk in. 
Inn de Wet A W CAO zijn in het geheel geen toetsingscriteria voor de beoordeling van het 
verzoekk opgenomen. Dit kan vermoedelijk verklaard worden door de koppeling van de a.v.v. 
mett de wettelijke regeling van de CAO. De a.v.v. vormt in feite het sluitstuk van de CAO. De 
wetgeverr achtte het verder opnemen van toetsingscriteria blijkbaar niet noodzakelijk. Wel zijn 
inn de Leidraad A W CAO (par. 6) drie gronden tot weigering van de a.v.v. opgenomen, die 
overigenss daarvoor ook als zodanig in de praktijk werden gehanteerd. De a.v.v. kon worden 
geweigerdd wegens strijd met het recht of met het algemeen belang en wegens een te grote 
benadelingg van de rechtmatige belangen van derden in de betrokken bedrijfstak of daarbuiten. 
Dee eerste twee weigeringgronden komen in vergelijkbare wetten voor.4 De laatste weigering-
grond,, die ook bij de toetsing van verzoeken in het kader van de Wet A W 1935 werd 
gehanteerd,, zou natuurlijk ook onder 'algemeen belang' gevangen kunnen worden, maar 
vormtt in de praktijk van de a.v.v. een belangrijk toetsingspunt. Daarnaast zijn in artikel 2, 
vijfdee lid, Wet A W CAO met name genoemde soorten van bepalingen opgenomen die bij 
voorbaatt zijn uitgesloten van a.v.v. 

Inn de diverse wetten zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om voorschriften of 
beperkingenn aan het besluit tot a.v.v. te verbinden.49 In de Wet A W 1935 waren beide 
mogelijkhedenn aanwezig. Bij AMvB (artikel 2) werden de voorwaarden gesteld die aan het 
besluitt tot a.v.v. werden verbonden en bij het besluit tot a.v.v. (artikel 3) kan de minister 
bepaaldee personen vrijstelling verlenen. In de Wet A W CAO kan de minister de a.v.v. 
beperkenn tot bepalingen van een CAO. Dit geeft de minister in principe de mogelijkheid naar 
eigenn goedvinden bij het besluit tot a.v.v. te 'shoppen' in de CAO. In de praktijk is hiervan 
geenn sprake en geven partijen aan op welke bepalingen de a.v.v. betrekking heeft. Tevens 
heeftt de minister de bevoegdheid (artikel 2, eerste lid) om bij het besluit tot a.v.v. bepaalde 
gevallenn van de a.v.v. uit te zonderen. In het kader van de toetsing van a.v.v. van CAO's 
wordtt deze bevoegdheid met name gebruikt om overlap met (de a.v.v. van) andere CAO's te 
voorkomen.500 Ook van deze bevoegdheid wordt in de praktijk sporadisch gebruik gemaakt. In 
dee Wet milieubeheer is noch de mogelijkheid opgenomen om voorschriften of beperkingen 
aann het besluit tot a.v.v. te verbinden, noch de mogelijkheid om bij het besluit bepaalde 
personenn of gevallen uit te zonderen van het besluit tot a.v.v. 

488 Zie o.a. artikel 128 Wet op de bedrijfsorganisatie. 
499 In dit verbandd laat ik buiten beschouwing de mogelijkheden om na het besluit tot a.v.v. de overeenkomst te 
beïnvloeden.. Hierop wordt in het onderstaande (paragrafen 7.6 en 7.7) teruggekomen. 
500 Zie paragraaf 4.5 en 6.2 van het Toetsingskader a.v.v. van CAO-bepalingen. 
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Tenn slotte zijn in verschillende wetten nog enkele andere mogelijkheden opgenomen om bij 
hett besluit tot a.v.v. de overeenkomst in enigerlei vorm te beïnvloeden. Het verst gaat daarin 
dee Wet A W CAO (artikel 5). In het besluit tot a.v.v. worden, afgezien van de bepalingen 
waaropp de a.v.v. betrekking heeft, zowel het begin- en eindtijdstip van de a.v.v. bepaald als 
hethet gebied waarop de a.v.v. betrekking heeft. In de praktijk wordt van deze laatste 
bevoegdheidd geen gebruik gemaakt. In artikel 15.39 Wet milieubeheer kan de minister in het 
besluitt tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage alleen de tijdsduur van de a.v.v. beïnvloeden. 

Inn het licht van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een besluit tot a.v.v. beschouwd 
wordenn als een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op deze 
besluitenn is ingevolge artikel 3:1 Awb afdeling 3.2 Awb van toepassing, voor zover de aard 
vann het besluit zich daartegen niet verzet. De afdelingen 3.6 Awb (bekendmaking en 
mededeling)) en 3.7 Awb (motivering) zijn niet van toepassing. Het valt niet in te zien dat de 
aardd van het besluit tot a.v.v. zich tegen toepassing van afdeling 3.2 Awb verzet. In de diverse 
wettelijkee regelingen van de a.v.v. is voorzien in een regeling van de bekendmaking, mede-
delingg en motivering. Overigens zouden er naar mijn mening ook geen grote problemen zijn 
omm de afdelingen 3.6 en 3.7 Awb van toepassing te verklaren op het besluit tot a.v.v. 
Dee vraag is welke consequenties de toepassing van afdeling 3.2 Awb op het besluit tot a.v.v. 
zouu hebben. In deze afdeling is een aantal beginselen van behoorlijk bestuur neergelegd, die 
bijj  de besluitvorming in acht moeten worden genomen. Artikel 3:2 Awb verplicht het 
bestuursorgaann om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis over de relevante 
feitenn en over de af te wegen belangen te vergaren. Hoever deze verplichting reikt, is moeilijk 
inn zijn algemeenheid aan te geven. De mate waarin het bestuursorgaan aan deze verplichting 
heeftt voldaan, zal bij de belangenafweging en de motivering van het besluit tot uiting komen. 
Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen 
waardoorr de feiten en de diverse betrokken belangen naar voren kunnen komen. Hierbij valt te 
denkenn aan de bij het verzoek over te leggen gegevens en de inspraakprocedure. In dit 
verbandd zullen de partijen die het verzoek indienen, onder andere de noodzaak van de a.v.v. 
moetenn onderbouwen of een accountantsrapport ter onderbouwing van de 'belangrijke 
meerderheid'' moeten overleggen. Degenen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn ge-
weest,, kunnen in het kader van de inspraak hun bezwaren tegen de a.v.v. naar voren brengen. 
Hett gaat hier om een min of meer passieve informatieoverdracht van betrokkenen richting 
bestuursorgaan.. Artikel 3:2 legt evenwel ook de verplichting op het bestuursorgaan op om 
actieff  zelf informatie te vergaren. Hierbij kan gedacht worden aan het zelf vergaren van 
informatie,, bijvoorbeeld wanneer naar aanleiding van de inspraakreacties gerede twijfel over 
dee overgelegde gegevens is gerezen. Dit kan zich voordoen bij een nieuw verzoek tot a.v.v., 
maarr met name ook bij een wijziging of verlenging van het besluit tot a.v.v. 
Artikell  3:3 Awb verplicht het bestuursorgaan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit 
niett voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Dit verbod op 
'détournementt de pouvoir' hangt samen met de in artikel 3:4, eerste lid, neergelegde 
verplichtingg voor het bestuursorgaan om de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af 
tee wegen. Een dergelijke belangenafweging behoeft alleen 'voor zover niet uit een wettelijk 
voorschriftt of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit'. Bij 
dezee belangenafweging mogen de nadelige gevolgen van het besluit voor een of meer belang-
hebbendenn niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen belangen 
(artikell  3:4, tweede lid, Awb). 

Sll Van Wijk/Komjnenbelt/VanMale 1999, p. 331. 
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Watt wordt verstaan onder 'de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen'? In de literatuur 
zijnzijn hierover verschillende theorieën ontwikkeld.52 Een strikte opvatting, waarbij ervan wordt 
uitgegaann dat de bestuursbevoegdheden worden toegekend met het oog op bepaalde doelen en 
alleenn daarvoor mogen worden aangewend. Een ruime opvatting, waarbij ervan wordt 
uitgegaann dat het bestuursorgaan bij al zijn besluiten moet letten op alle belangen die het recht 
aann zijn zorg heeft toevertrouwd. Een tussenstandpunt bestaat hieruit dat bij het weigeren van 
hethet besluit wordt uitgegaan van de strikte opvatting en bij het verlenen van het besluit van de 
ruimee opvatting. Hoewel deze theorieën ontwikkeld zijn voor beschikkingen of vergunningen 
inn individuele gevallen, kunnen ze ook toegepast worden bij regelgeving in abstracto, zij het 
datdat de belangenafweging dan op een wat andere wijze moet plaatsvinden. Het kader van de 
belangenafwegingg wordt in de eerste plaats bepaald door de opzet en inhoud van de wettelijke 
regeling. . 

Hoee moet in dit licht de belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. gezien wor-
den?? De wettelijke regeling van de a.v.v. beoogt een ondersteuning van zelfregulering te 
bieden.. Bij de opzet van de regeling is ervoor gekozen dat een meerderheid (van belangen) via 
eenn besluit tot a.v.v. zijn wil kan opleggen aan een minderheid (van belangen). Tevens wordt 
err in de wettelijke regelingen vanuit gegaan dat een besluit tot a.v.v. plaatsvindt, wanneer aan 
dee wettelijke (procedurele en inhoudelijke) vereisten is voldaan. Het ontbreken van een 
wettelijkee weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, het expliciet in de wet opnemen van 
eenn toetsingsgrond in de Wet A W 1935 en thans nog in de Wet milieubeheer, de afwezigheid 
vann de mogelijkheid om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte 
mogelijkhedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden zijn indicaties dat de 
wetgeverr de belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. duidelijk heeft willen 
inkaderenn en er vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal 
respecterenn en niet lichtvaardig tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 
Eenn factor die bij de belangenafweging naar mijn mening mede in beschouwing zou kunnen 
wordenn genomen, is wie de partijen zijn bij de overeenkomst. Indien de overeenkomst het 
resultaatt is van onderhandelingen tussen twee min of meer gelijkwaardige partijen 
(interactievee zelfregulering), ligt een terughoudender opstelling van de minister meer voor de 
handd dan wanneer de overeenkomst het resultaat is van onderhandelingen tussen alleen 
producentenn en importeurs onderling, die een bepaald product op de markt brengen en die de 
kostenn van beheer van dat product, bijvoorbeeld via een afvalbeheersbijdrage, willen verdis-
conterenn in de prijs van het product (associatieve zelfregulering54). Dit laatste was ook het 
gevall  bij de ondernemersovereenkomsten. In deze gevallen ligt een wat verdergaande toetsing 
tenn aanzien van het effect van de a.v.v. op bijvoorbeeld de consumenten meer voor de hand. 
Voorr het overige kan de minister naar mijn mening bij het besluit tot a.v.v. slechts bij hoge 
uitzonderingg andere belangen mee mag laten wegen. Wanneer de minister het besluit tot a.v.v. 
wenstt te gebruiken voor andere doeleinden, zal er spoedig sprake zijn van misbruik van 
macht.. Uit de praktijk van de a.v.v. van CAO's blijkt dat de minister/regering het besluit tot 
a.v.v.. nogal eens dreigt te 'misbruiken' in verband met bepaalde loonpolitieke doeleinden. Bij 
dee a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage blijkt zich in één geval de situatie te hebben voorgedaan 
datdat sprake zou kunnen zijn geweest van 'misbruik van macht'. Het betrof de wens van de 
ministerr om de afvalbeheersbijdrage voor autowrakken mede aan te wenden voor het opzetten 
inn enkele Afrikaanse landen van een afvalbeheersstructuur voor auto's, die overigens deels uit 

522 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, p. 342-343. 
""  Stoter 2000, p. 56 en 80. 
544 Op het onderscheid tussen interactieve en associatieve zelfregulering is in hoofdstuk 1 ingegaan. 
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Nederlandd geïmporteerd zijn (zie hoofdstuk 6.10.1). In beide gevallen is het overigens bij 
dreigementenn gebleven. 
Omm dit soort situaties te voorkomen zou ik het uit een oogpunt van rechtszekerheid wenselijk 
achtenn om de weigeringgronden expliciet in een wettelijke regeling van de a.v.v. op te nemen 
enn in een Leidraad verder uitwerken. Hierbij kan worden aangesloten bij de weigeringgronden 
diee thans in het Toetsingskader zijn opgenomen. Op deze wijze is het toetsingskader voor 
zowell  de minister als voor de betrokken partijen duidelijk. 

7.4.22 Looptij d 

Overr de looptijd van de a.v.v. zijn de gedachten in de loop der jaren vrijwel ongewijzigd 
gebleven.. Vrijwel alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de loop-
tijdd van het besluit tot a.v.v. Hieraan ligt primair de gedachte ten grondslag dat met name 
degenenn die door de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van 
dagenn aan de overeenkomst kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden 
diee aanleiding waren om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een 
herbezinningg op de noodzaak van de a.v.v. mogelijk maken. 
Alleenn in de regelingen op het terrein van financiën zijn geen bepalingen over de looptijd c.q. 
maximumtermijnn opgenomen. In een reeds vervallen overeenkomst op dat terrein was bepaald 
datt 'de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, met dien verstande dat zij geacht zal worden 
tee zijn beëindigd uiterlijk zes maanden nadat in het overleg tussen de Bank en dan wel 
éénn der andere bij deze regeling betrokken partijen, onvoldoende overeenstemming over de 
wenselijkheidd van het voortbestaan van deze overeenkomst zal blijken te bestaan.' In dat 
gevall  was wettelijk geregeld dat de a.v.v. bij KB wordt ingetrokken.56 In de thans nog 
geldendee overeenkomsten op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en Wet toezicht 
effectenverkeerr 1995 is niets geregeld over de looptijd van de overeenkomst. Deze over-
eenkomstenn hebben derhalve een onbepaalde looptijd. Wettelijk is alleen geregeld dat de 
overeenkomsten,, met inachtneming van dezelfde procedure als de totstandkoming van een 
overeenkomst,, kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. 
Hoewell  in de Ondernemersovereenkomsten alleen was gesteld dat de a.v.v. voor een bepaalde 
termijnn zou geschieden en daarmee de ruimte gaf voor een looptijd van meerdere jaren, vond 
dee a.v.v. in de meeste gevallen plaats met een looptijd van één jaar. Hieraan lag de behoefte 
tenn grondslag om de noodzaak van de a.v.v. regelmatig te bezien. In het wetsontwerp 
Landbouw-Bedrijfsregelingenn was voorzien in een verlengingsmogelijkheid. In de Wet 
economischee mededinging (WEM) is deze verlengingsmogelijkheid niet overgenomen. De 
maximumlooptijdd is bepaald op drie jaar. Ook aan deze termijn ligt de gedachte ten grondslag 
datdat na zekere tijd opnieuw moet worden bezien of de maatregel nog wel noodzakelijk is. Bij 
dee toepassing van de WEM vindt a.v.v. of verlenging daarvan plaats met een looptijd 
variërendd van één tot drie jaar. De termijn hangt samen met de behoefte van de kant van de 
ministerr om na die termijn opnieuw te bezien of continuering noodzakelijk is. Dezelfde 
gedachtegangg ligt ten grondslag aan de regeling van de looptijd van de regeling van de 
afvalbeheersbijdragen.. Hoewel de mogelijkheid bestaat van een looptijd van maximaal vijf 
jaar,, hebben de meeste besluiten tot a.v.v. in de praktijk een looptijd van drie jaar. In enkele 
gevallenn is bij verlenging van het besluit wel sprake van een looptijd van vijfjaar. Het gaat 
dann om gevallen (zoals kunststof gevelelementen) waarin de komende periode geen grote 
wijzigingenn worden verwacht. Bij de regelingen van de a.v.v. op Europees niveau is in de 

""  Artikel 4 van de overeenkomst d.d. 17 juni 1986 over een uniforme gedragslijn ten aanzien van de vaststelling 
vann de identiteit van cliënten bij bepaalde vormen van financiële dienstverlening (Stb. 1988, 679). 
566 Artikel 2, derde lid, van de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening (Stb. 1988, 278). 
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betreffendee verordeningen ook een maximumtermijn van drie jaar opgenomen. Hier varieert 
dee looptijd in de praktijk van minder dan eenjaar tot driejaar. 
Alleenn bij de regeling van de a.v.v. van CAO's kan de looptijd van de a.v.v. tot problemen 
aanleidingg geven. De a.v.v. kan, met uitzondering van fondsen, slechts een looptijd hebben 
vann maximaal twee jaar. De korte looptijd van de CAO en de koppeling van de a.v.v. aan de 
CAO,, de tijdsduur van de procedures van totstandkoming van een nieuwe CAO en van de 
a.v.v.. daarvan kunnen in combinatie met de afwezigheid van terugwerkende kracht en van 
nawerkingg belangrijke gevolgen hebben voor met name de niet aan een CAO gebonden 
werkgeverss en werknemers. Voor hen kan het effect optreden van nu eens wel, dan weer geen 
gebondenheidd aan de CAO, het zogenaamde 'knipperlicht-effect'. In de praktijk vindt 
vanwegee de risico's voor de arbeidsrust voor de niet-gebonden werknemers veelal toch 
nawerkingg plaats. 
Hett tijdelijke karakter van het besluit tot a.v.v. is het grote voordeel van de regeling van de 
a.v.v.. boven de regeling van de PBO of een wettelijke regeling Door het tijdelijke karakter 
zijnn de betrokken partijen verplicht na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van 
dee samenwerking te bezien en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst 
wordenn aangebracht. De samenwerking is niet een vanzelfsprekendheid, maar moet om de 
zoveell  jaar herbevestigd worden. 

7.55 Rechtsgevolgen 

Tijdenss de parlementaire behandeling van de Wet A W 1935 en van de Wet A W CAO is 
zowell  binnen als buiten het Parlement uitgebreid van gedachten gewisseld over het 
rechtskarakterr van de a.v.v. en de rechtsgevolgen daarvan. De aan de a.v.v. ten grondslag 
liggendee overeenkomst heeft onmiskenbaar een privaatrechtelijk karakter. Het besluit tot 
a.v.v.. door de minister heeft duidelijk een publiekrechtelijk karakter. 
Welkee gevolgen heeft het besluit tot a.v.v. voor de overeenkomst? Treedt er door het besluit 
vann de minister als het ware een gedaanteverwisseling op bij de aan de a.v.v. ten grondslag 
liggendee overeenkomst? En wordt de overeenkomst daardoor publiekrechtelijk van aard? Bij 
dee beantwoording van deze vragen is in Nederland, mede gebaseerd op de Duitse theorieën 
hieromtrentt (zie hoofdstuk 3.5), gekozen voor de Gesetztheorie. In deze theorie is het besluit 
tott a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende de looptijd van het besluit tot a.v.v. 
zijnn zowel de oorspronkelijke partijen als derden betrokkenen gebonden aan de overeenkomst. 
Doorr het besluit tot a.v.v. komen de bestaande bepalingen in overeenkomsten tussen partijen 
tee vervallen, wanneer deze in strijd zijn met de overeenkomst die algemeen verbindend is 
verklaard.. De rechtsgevolgen van de overeenkomst vinden langs privaatrechtelijke weg plaats. 
Inn de Wet A W CAO (artikel 3, tweede en vierde lid) is alleen aan werkgevers en werk-
nemerss die partij waren bij de oorspronkelijke overeenkomst een titel gegeven om naleving af 
tee dwingen. In de Wm (artikel 15.40) is dit recht toegekend aan een ieder die bij de naleving 
eenn redelijk belang heeft. Zij kunnen in een actie voor de burgerlijke rechter nakoming van de 
overeenkomstt al dan niet in combinatie met schadevergoeding eisen. Het zou mijn voorkeur 
hebbenn om bij een algemene regeling van de a.v.v. aan te sluiten bij de regeling in de Wm. 

Kortt samengevat heeft de overeenkomst na a.v.v. 'un corps de contrat et une ame de loi'. Dit 
enigszinss hybride karakter van de regeling van de a.v.v. levert in de literatuur nogal eens 
kritiekk op. Immers, aan het besluit tot a.v.v. ligt een privaatrechtelijke overeenkomst ten 
grondslag.. Het besluit tot a.v.v. door de minister is een publiekrechtelijk besluit, waarvan de 
proceduree eveneens publiekrechtelijk is. Tegen het besluit van de minister is - in ieder geval 

""  Citaat van Camelutti; aangehaald in Lamoureux 1984, p. 94. 
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opp dit moment - geen beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Na de a.v.v. zijn zowel de 
oorspronkelijkee partijen als derden betrokkenen, evenals bij publiekrechtelijke regelgeving, 
aann de overeenkomst gebonden. Hierna kunnen gedurende de looptijd van de a.v.v. ook de 
partijenn bij de oorspronkelijke overeenkomst zich niet door het opzeggen van de 
overeenkomstt aan de werking ervan onttrekken. De minister kan echter weer ontheffing 
verlenenn van het besluit tot a.v.v., waardoor alleen in dat geval de binding aan de 
overeenkomstt komt te ontvallen. Tegen dit besluit staat weer wel beroep bij de bestuurs-
rechterr open. In bepaalde gevallen kan het besluit tot a.v.v. door de minister worden 
ingetrokken.. Dit besluit wordt gelijkgesteld met het besluit tot a.v.v., zodat daartegen geen 
beroepp bij de bestuursrechter openstaat. Na de a.v.v. is de uitvoering van de overeenkomst aan 
partijenn overgelaten en is de handhaving privaatrechtelijk geregeld. Dit kameleonachtige 
karakterr van de regeling van de a.v.v. heeft overigens in de praktijk niet tot grote problemen 
aanleidingg gegeven. Partijen waren en zijn in het algemeen goed op de hoogte van de rechten 
enn plichten, waaraan zij gedurende de looptijd van de a.v.v. gebonden zijn. 

7.5.11 Terugwerkende kracht 

Inn de oudere wettelijke regelingen is expliciet bepaald dat de a.v.v. geen terugwerkende kracht 
heeft.. In de regeling van de a.v.v. van afValbeheersbijdragen is dit niet meer expliciet 
opgenomen.. Hieruit kan echter niet de conclusie worden getrokken dat bij deze regeling wel 
sprakee is van terugwerkende kracht. Uit de Aanwijzingen voor de regelgeving (nrs. 166-168)" 
kann namelijk worden afgeleid dat een regeling geen terugwerkende kracht heeft, mits expliciet 
inn de regeling aangegeven. Uit een oogpunt van rechtszekerheid spreekt het verbod op 
terugwerkendee kracht voor zichzelf. Het zal duidelijk zijn dat derde betrokkenen die door de 
a.v.v.. aan een overeenkomst worden gebonden, niet gedwongen kunnen worden met terug-
werkendee kracht te voldoen aan bepaalde verplichtingen, zoals het betalen van een bepaalde 
bijdrage.. Dit verbod op terugwerkende kracht betekent dat de partijen bij een overeenkomst 
tijdigg om een verzoek tot een (verlenging van de) a.v.v. bij de minister moeten indienen. 
Naastt deze formele terugwerkende kracht speelt nog de materiële terugwerkende kracht, 
bijvoorbeeldd dat de bijdrage mede betrekking heeft op (afvalproducten die vóór het tijdstip 
vann de a.v.v. op de markt zijn gebracht. Op de toelaatbaarheid hiervan is in hoofdstuk 6.5.1 
ingegaan.. In het kader van de a.v.v. van afValbeheersbijdragen heeft dit, in tegenstelling tot 
discussiess in Duitsland en bij de totstandkoming van een aantal EG-richtlijnen, geen probleem 
opgeleverd. . 

7.66 Vrijstellin g en ontheffing 

Dee mogelijkheid van vrijstelling van het besluit tot a.v.v. biedt de mogelijkheid om groepen 
vann personen niet meer onder de werking van het besluit tot a.v.v. te laten vallen; de mogelijk-
heidd van ontheffing heeft dezelfde functie, maar dan in individuele gevallen. In beide gevallen 
gaatt het om een bevoegdheid van de minister. 
Eenn vrijstellingsmogelijkheid is alleen in de wettelijke regelingen van de a.v.v. van 
ondernemersovereenkomstenn en van CAO's opgenomen. In de wettelijke regeling van de 
a.v.v.. van afValbeheersbijdragen is alleen de mogelijkheid van ontheffing opgenomen. De 
vrijstellingg vindt in het geval van de CAO's gelijktijdig met het besluit tot a.v.v. plaats; in het 
gevall  van de ondernemersovereenkomsten kon het ook daarna. In de praktijk van de a.v.v. van 
CAO'ss wordt geregeld van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de werkingssfeer van de 
a.v.v.. te beperken. 

Aanwijzingenn voor de regelgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001. 
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Dee wettelijke regelingen bevatten een beperkt aantal mogelijkheden om de reikwijdte en 
werkingssfeerr van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden na het besluit tot a.v.v. Het 
gaatt om de mogelijkheid om ontheffing van het besluit tot a.v.v. te verlenen, de mogelijkheid 
omm het besluit tot a.v.v. in te trekken of een combinatie van beide mogelijkheden. In beide 
gevallenn gaat het om een bevoegdheid van de minister. 
Inn de wettelijke regeling van de ondememersovereenkomsten en van de afvalbeheersbij dragen 
komenn beide mogelijkheden voor. In de regeling van de CAO's komt alleen de mogelijkheid 
vann intrekking voor. Aan de mogelijkheid van ontheffing na het besluit tot a.v.v. werd in het 
gevall  van de CAO's vermoedelijk vanwege de korte looptijd van de a.v.v. geen behoefte 
gevoeld.gevoeld. In de regeling van de a.v.v. op Europees niveau wordt alleen aan de mogelijkheid 
vann intrekken aandacht besteed. De mogelijkheid van ontheffing in de nationale regelingen 
wordtt echter niet uitgesloten. 
Dee mogelijkheid van ontheffing van het besluit tot a.v.v. maakt het voor iemand die onder de 
werkingssfeerr van de a.v.v. valt, mogelijk om gedurende de looptijd van de a.v.v. onder deze 
werkingssfeerr uit te komen. De reden hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat de verzoeker 
zelff  een structuur heeft opgezet die tegemoet komt aan tenminste dezelfde doelstellingen als 
dee structuur via de a.v.v. en die wellicht zelfs efficiënter werkt. De mogelijkheid van 
ontheffingg stimuleert het zoeken naar alternatieve oplossingen en houdt, zoals dat heet, de 
dynamiekk in het systeem. In de praktijk blijkt slechts in een beperkt aantal gevallen gebruik te 
wordenn gemaakt van de mogelijkheid van ontheffing. 
InIn tegenstelling tot het besluit tot a.v.v. kan een ontheffing onder beperkingen worden 
verleend.. Tevens kunnen aan een ontheffing voorschriften worden verbonden. In de wettelijke 
regelingg van de afvalbeheersbij dragen is voorzien in een beperkte openbare Awb-procedure 
bijj  de totstandkoming van een ontheffing of wijziging/intrekking daarvan. Hierbij is voorzien 
inn een mededeling in de Staatscourant en in één of meer landelijk verschijnende dagbladen, 
waarbijj  alleen de zakelijke inhoud van het verzoek wordt vermeld. Een ieder kan dan alleen 
schriftelijkk bedenkingen indienen. Deze procedure is gelijk aan de procedure van totstand-
komingg van het besluit tot a.v.v. zelve. 
Indienn de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb volledig van toepassing 
zouu zijn op de ontheffingverlening, zou dit beperkte consequenties hebben. In artikel 3:12, 
eerstee lid, Awb is thans algemeen geregeld dat bij de kennisgeving van de terinzagelegging 
volstaann kan worden met de zakelijke inhoud. Belanghebbenden zouden vervolgens op grond 
vann artikel 3:15 Awb naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kunnen geven. 
Tevenss wordt degene die een verzoek om ontheffing heeft ingediend, in de gelegenheid 
gesteldd om te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15, derde lid). 
Wanneerr het gaat om een ambtshalve wijziging of intrekking van de ontheffing of de daaraan 
verbondenn voorschriften of beperkingen, wordt degene tot wie het besluit is gericht, eveneens 
inn de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15, 
vierdee lid). 

Naastt deze wettelijke mogelijkheid om ontheffing te verlenen, komt het in de praktijk van met 
namee de Wet A W 1935 en de Wet A W CAO voor dat partijen in de overeenkomst de 
mogelijkheidd opnemen om via een ontheffing bepaalde bedrijven uit te zonderen. Een in de 
overeenkomstt aan te wijzen uitvoeringsinstantie krijgt dan de bevoegdheid ontheffing te 
verlenenn van bepaalde verplichtingen. De a.v.v. van een dergelijke mogelijkheid wordt 
toelaatbaarr geacht, wanneer het om niet-essentièle onderdelen gaat. Aangezien er bij een in 
eenn overeenkomst aan te wijzen uitvoeringsorganisatie geen sprake is van een bestuursorgaan 
(ziee paragraaf 3.5), zijn de bepalingen van de Awb niet van toepassing op een dergelijke 
ontheffing.. Daarom mag verwacht worden dat in dat geval in de overeenkomst of nadere 
regelgevingg op basis van de overeenkomst wordt voorzien in een procedure waarbij de diverse 
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betrokkenn belangen worden gewaarborgd. In dat geval zal, eventueel na een interne geschil-
lenbeslechting,, beroep bij de burgerlijke rechter mogelijk zijn. 

Inn het algemeen zal de belangenafweging van de minister in het kader van de verlening van 
eenn ontheffing een weging inhouden van de belangen van de verzoeker bij het verkrijgen van 
eenn ontheffing versus de effecten van de ontheffing voor de a.v.v. Het zal duidelijk zijn dat 
hethet veelvuldig verlenen van een ontheffing negatieve gevolgen kan hebben voor hetgeen via 
dee a.v.v. van de overeenkomst is geregeld. 
Alleenn in de wettelijke regeling van de afValbeheersbijdragen (artikel 15.38, eerste lid, Wm) is 
eenn criterium voor het verlenen van een ontheffing opgenomen. Dit criterium houdt in dat de 
verzoekerr moet zorgen voor een afvalbeheersstructuur die naar het oordeel van de minister ten 
minstee gelijkwaardig is met het afvalbeheer conform de structuur die via de a.v.v. van de 
afvalbeheersbijdragee wordt gefinancierd. Door de subjectieve redactie van het criterium heeft 
dee minister een zekere beleidsvrijheid bij de beoordeling van het verzoek. In deze wettelijke 
regelingg zijn de hieronder te bespreken criteria voor intrekking van overeenkomstige toepas-
singg verklaard op het ambtshalve wijzigen van de voorschriften aan een ontheffing of het 
intrekkenn van de ontheffing. Zodoende heeft de minister na verlening van een ontheffing 
slechtss een beperkt aantal mogelijkheden om een eenmaal verleende ontheffing te wijzigen of 
inn te trekken. Hierin kan een waarborg gezien worden voor degene aan wie een ontheffing is 
verleend. . 

7.77 Wijzigin g en intrekkin g 

Inn geen van de wettelijke regelingen is voorzien is een aparte, mogelijk verkorte procedure bij 
eenn wijziging van de overeenkomst. Bij een wijziging moet de normale procedure van 
totstandkomingg van een besluit tot a.v.v. doorlopen worden. Het was voorstelbaar geweest dat 
bijj  eenvoudige wijzigingen, zoals de verlenging van de looptijd van de a.v.v., een verkorte 
proceduree had kunnen worden gevolgd. Alleen in het kader van de A W CAO wordt in het 
gevall  van een eenvoudige verlenging de mogelijkheid geboden minder gegevens te 
overleggen.. In de praktijk heeft het ontbreken van een verkorte procedure niet tot grote 
problemenn aanleiding gegeven, zodat ik het niet noodzakelijk acht hiervoor een aparte 
wettelijkee regeling op te nemen. Ten hoogste zou overwogen kunnen worden de minister de 
bevoegdheidd te geven om, indien het verzoek tot a.v.v. uitsluitend betrekking heeft op een 
verlengingg van de looptijd, ambtshalve deze looptijd te verlengen met een termijn van 
bijvoorbeeldd maximaal twee jaar. 

Dee bevoegdheid tot intrekking van het besluit tot a.v.v. door de minister is in alle wettelijke 
regelingenn opgenomen. In de wettelijke regeling van de ondernemersovereenkomsten (artikel 
5)) enn van de afValbeheersbijdragen (artikel 15.39, tweede lid) zijn de gronden voor intrekking 
expliciett opgenomen. In de overige regelingen is hieraan alleen in de toelichting aandacht 
besteed.. In de Wet A W 1935 is bepaald dat de minister het besluit 'in het algemeen belang' 
geheell  of gedeeltelijk kan opheffen. In artikel 15.39, tweede lid, Wm zijn de volgende 
intrekkinggrondenn genoemd.59 In de eerste plaats kan het besluit worden ingetrokken, wanneer 
dee overgelegde gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat, ware deze gegevens bij de 
beslissingg bekend, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Hiervan zou sprake kunnen 
zijn,, wanneer achteraf blijkt dat geen sprake is geweest van een belangrijke meerderheid of de 
onderbouwingg van de afvalbeheersbijdrage volstrekt onjuist blijkt te zijn geweest. Als tweede 

S99 Conform aanwijzing 130 van de Aanwijzingen voor de regelgeving: De gronden die kunnen of moeten leiden 
tott het intrekken of wijzigen van een beschikking worden in de regeling gespecificeerd. 
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intrekkinggrondd is genoemd verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na 
hett besluit en die ertoe leiden dat het van kracht blijven op onaanvaardbare wijze het belang 
vann een doelmatig beheer van afvalstoffen zou schaden. Met deze intrekkinggrond is het 
mogelijkk om bij gewijzigde inzichten na het nemen van het besluit tot a.v.v. dit besluit in te 
trekken.. Door het opnemen van het criterium 'op onaanvaardbare wijze' is een waarborg 
opgenomenn dat niet bij elke wijziging van inzicht het besluit kan worden ingetrokken. Als 
derdee intrekkinggrond is genoemd, wanneer een voor Nederland verbindend verdrag of 
besluitt hiertoe verplicht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanvaarden van een 
EG-richtlijnn op het betreffende terrein. De laatste grond is verder uitgewerkt in de regeling 
vann de a.v.v. op Europees niveau, waarin is bepaald dat de lidstaat de a.v.v. moet intrekken, 
wanneerr de Commissie vaststelt dat door de a.v.v. een situatie ontstaat die in strijd is met het 
vrijj  verkeer van goederen of de mededinging en tenslotte, dat in strijd met de verordening 
wordtt gehandeld. In dit geval is de intrekking door de lidstaat niet als een bevoegdheid, maar 
alss een verplichting geformuleerd. 

Dee praktische betekenis van de mogelijkheid tot intrekking is tot nu toe niet groot. Dit hangt 
samenn met de beperkte looptijd van het besluit tot a.v.v. De mogelijkheid van intrekken geldt 
alss een stok achter de deur in geval van misstanden gedurende de looptijd van het besluit tot 
a.v.v.. Van de bevoegdheid tot intrekken wordt alleen gebruik gemaakt op het terrein van de 
a.v.v.. van CAO's. In dat geval vindt de intrekking van het besluit plaats op verzoek van de 
CAO-partijen,, bijvoorbeeld bij een nieuw verzoek tot a.v.v. in verband met een wijziging van 
eenn CAO. Het in het algemeen in de wet opnemen van een verplichting tot het intrekken van 
dee a.v.v. op verzoek van partijen lijk t niet wenselijk. Deze mogelijkheid, die past in de 
'Vertragstheorie'' (zie hoofdstuk 3.5), zou ten gevolge hebben dat het besluit tot a.v.v. door de 
ministerr volledig ondergeschikt is aan de wens van de oorspronkelijke partijen. Wel zou de 
mogelijkheidd tot intrekken op verzoek van partijen, wanneer sprake is van vervanging van de 
overeenkomstt door een andere, gewijzigde overeenkomst, in de wet kunnen worden opge-
nomen. . 
Inn procedureel opzicht is in de Wet A W CAO (artikel 6, tweede lid) bepaald dat de minister 
kenniss geeft van zijn voornemen tot intrekking aan partijen bij de CAO en hen in de 
gelegenheidd stelt daartegen schriftelijk of mondeling bezwaren in te dienen. Verder moet de 
ministerr hierover in overleg treden met de Stichting van de Arbeid. Een vergelijkbare 
bepalingg is opgenomen in artikel 15.39, derde lid. In aanvulling hierop zijn in geval van 
intrekkingg op grond van de tweede of derde intrekkinggrond de procedurele bepalingen van 
totstandkomingg van een besluit tot a.v.v. (publicatie van het voornemen en van het besluit in 
dee Staatscourant) van overeenkomstige toepassing verklaard op een besluit tot intrekking. 
Dezee procedure vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de in de Awb hierover 
opgenomenn bepalingen. Er lijk t mij daarom geen bezwaar tegen te volstaan met deze 
bepalingen. . 

7.88 Uitvoering en handhaving 

Vann oudsher wordt bij de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel aandacht besteed aan 
dee uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Zo hebben de bij AMvB te stellen 
voorwaardenn aan de a.v.v. op grond van de Wet A W 1935 in de periode tussen 1935 en 1940 
vrijwell  uitsluitend betrekking op de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Deze 
voorwaarden600 gaan over het waarborgen van vertegenwoordiging van degenen die door de 

600 Zie bijvoorbeeld het KB van 21 januari 1938, Stb. 1938, S.642 over de ondernemersovereenkomst voor het 
bakkerijbedrijj  f. 
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ÏLV.V .. aan de overeenkomst worden gebonden, in de organen die met de uitvoering van de 
overeenkomstt zijn belast, en over de 'onafhankelijkheid' van het bureau door een verbod voor 
belanghebbendenn om werkzaam te zijn op het bureau en door het aanstellen van een 
onafhankelijkee accountant voor financiële aangelegenheden. Ook de minister had hierbij een 
stevigee vinger in de pap. Voor de benoeming en het ontslag van het hoofd van het bureau was 
eenn verklaring van geen bezwaar van de minister vereist. Tevens wees de minister een 
vertegenwoordigerr aan die het recht had alle vergaderingen, e.d. bij te wonen. Bij de a.v.v.'s 
opp grond van de latere Wet economische mededinging is in mindere mate sprake van deze 
voorwaardenn en een betrokkenheid van het ministerie. Wel is hierbij voorzien in een jaarlijkse 
verslagverplichtingg aan de ministers. Tenslotte werd bij de ondernemersovereenkomsten het 
bureauu verplicht om alle stukken in verband met de uitvoering van de overeenkomst open te 
stellenn voor toezicht door de op grond van genoemde wet ingestelde commissie. 

Bijj  of krachtens een CAO worden veelvuldig instanties in het leven geroepen die belast zijn 
mett de uitvoering en handhaving van de CAO. De taken en bevoegdheden van deze instanties 
moetenn nauwkeurig in de CAO zijn beschreven. De eventuele onbepaaldheid hiervan kan een 
redenn zijn om de a.v.v. te weigeren.61 In enkele gevallen komt het voor dat een instantie de 
bevoegdheidd krijgt in bepaalde gevallen ontheffing van bepaalde CAO-bepalingen te 
verlenen.. In het geval van een fonds heeft een beheerder van dat fonds een zelfstandig civiel 
vorderingsrechtt op de CAO-partijen. Onder bepaalde voorwaarden is eveneens een 
geschillenproceduree toegestaan. 
Fondsenn nemen een belangrijke plaats in het AW-beleid van CAO's, met name voor de 
financieringfinanciering van 'goede doelen'. In het Toetsingskader zijn duidelijke eisen aan fondsen 
gesteld.. Binnen deze kaders is het beheer van het fonds aan CAO-partijen gelaten. De 
betrokkenheidd van de minister van SZW is geen voorwaarde voor a.v.v. meer. In alle gevallen 
vann de a.v.v. van afvalbeheersbijdragen vindt een zekere mate van fondsvorming plaats. In de 
Leidraadd zijn, vooral naar aanleiding van het fonds autowrakken, stringente voorwaarden over 
dee omvang van een fonds opgenomen. Het is de vraag of dergelijke voorwaarden niet zozeer 
opp de omvang betrekking zouden moeten hebben, maar op het beheer van het fonds. 

Kortom,, in verhouding tot overheidsregelgeving wordt bij de beoordeling van het verzoek tot 
a.v.v.. veel aandacht besteed aan de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een 
goedee organisatie van de uitvoering en handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel 
belangg voor een effectieve en efficiënte doelbereiking. Zoals uit het voorgaande blijkt, moet 
aandachtt worden besteed aan een duidelijke interne structuur van de uitvoeringsorganisatie, 
eenn zorgvuldige wijze van besluitvorming, een regeling voor geschillenbeslechting en een 
duidelijkee structuur voor de rapportage- en verantwoording van de uitvoeringsorganisatie. In 
dezee organisatie zal ook aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop degenen die 
doorr de a.v.v. aan de overeenkomst zijn gebonden, worden betrokken bij de besluitvorming. 

7.8.11 Uitvoering 

Dee interne structuur die nodig is voor een goede uitvoering en handhaving van de 
overeenkomstt ligt enigszins voor de hand. In de meeste gevallen is sprake van een algemeen 
bestuur,, een dagelijks bestuur, een uitvoerend bureau, een geschillencommissie en in som-
migee gevallen een klankbordgroep. De precieze structuur in een concreet geval is vanzelf-
sprekendd afhankelijk van aard, reikwijdte en werkingssfeer van de overeenkomst. 

611 Toetsingskader A W CAO, par. 6. 
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Dee taak van het algemeen bestuur zal zijn het bepalen van het algemene beleid bij het 
uitvoerenn van de overeenkomst (beleidsbepaling, voortgangscontrole, goedkeuren begroting, 
vaststellenn jaarverslag en jaarrekening). Een dagelijks bestuur van het algemeen besiuur zal 
moetenn toezien op het functioneren van het uitvoerend bureau. 
Inn het algemeen bestuur zullen de diverse partijen zijn vertegenwoordigd die een rol spelen bij 
dee totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Wie dat precies zijn, is afhankelijk van 
dee aard van de overeenkomst, wie de overeenkomst sluiten en op wie de verplichtingen uit de 
overeenkomstt betrekking hebben. Sommige overeenkomsten bevatten verplichtingen door de 
gehelee keten heen; bij andere overeenkomsten berusten de verplichtingen in beginsel bij een 
bepaaldee beperkte groep, maar heeft de overeenkomst misschien wel consequenties voor de 
anderenn in de keten. Hierbij kan gedacht worden aan de groothandel, tussenhandel, 
detailhandel,, werknemers of zelfs consumenten en bijvoorbeeld in het geval van afvalstoffen 
dee inzamelaars of verwerkers van afvalstoffen. In het eerste geval ligt het voor de hand dat de 
diversee actoren betrokken worden bij het algemene bestuur; in het laatste geval kan dit 
eveneenss verstandig zijn. Naarmate meer actoren via een vertegenwoordiging betrokken zijn 
bijj  de overeenkomst, is het te verwachten dat deze op een breder draagvlak bij de diverse be-
trokkenenn kan rekenen. Enerzijds kan dit bevorderlijk zijn voor de uitvoering en handhaving 
vann de overeenkomst, anderzijds kan het de besluitvorming binnen het bestuur vertragen. 
Inn een enkel geval is voorzien in een klankbordgroep, die adviserend optreedt richting alge-
meenn bestuur. In een klankbordgroep kunnen alle betrokken partijen (brancheorganisaties, 
overheden,, deskundigen) zijn vertegenwoordigd. 
Mij nn voorkeur gaat uit naar een algemeen bestuur waarin alleen de diverse actoren in de keten 
vertegenwoordigdd zijn. Wel zal hierbij, zo dat mogelijk is, gedacht moeten worden aan een 
vertegenwoordigingg van degenen die door de a.v.v. aan de overeenkomst zijn gebonden. De 
diversee andere genoemde organisaties kunnen eventueel vertegenwoordigd worden in een 
klankbordgroep.. Hierbij kan gedacht worden aan een vertegenwoordiging van de consumen-
ten-- en milieuorganisaties. 
Dee dagelijkse werkzaamheden berusten veelal bij een bureau of onderneming onder leiding 
vann een directeur. Dit bureau neemt een zeer belangrijke plaats in bij de uitvoering van de 
overeenkomst.. Het bureau functioneert enerzijds onder verantwoordelijkheid van het algeme-
nee bestuur, anderzijds zullen er waarborgen voor een onafhankelijk functioneren van de 
diversee bij de overeenkomst betrokken partijen moeten zijn. Het bureau zal immers over 
informatiee kunnen beschikken die voor de diverse partijen van belang kan zijn. Veelal is 
daarnaastt geregeld dat gevoelige bedrijfsinformatie overgelegd moet worden aan een van de 
partijenn en van het bureau onafhankelijke accountant. De effectiviteit van de overeenkomst 
wordtt voor het belangrijkste deel bepaald door aan de ene kant de handelingsvrijheid die het 
algemeenn bestuur aan het dagelijks bestuur laat, en aan de andere kant de professionaliteit van 
dee directeur en medewerkers van het bureau. De uitvoeringsorganisatie moet over voldoende 
bevoegdhedenn en eventueel een sanctie-instrumentarium (boetebeding) beschikken om op te 
kunnenn treden bij overtreding van de overeenkomst. Qua rechtsvorm heeft de totale 
uitvoeringsorganisatiee veelal de vorm van een stichting en is het bureau ondergebracht in een 
BV. . 

Inn de uitvoeringsstructuur dient een aantal waarborgen te zijn opgenomen omtrent de open-
baarheid,, de wijze van besluitvorming en de wijze van verantwoording afleggen zowel naar 
dee eigen leden als naar de overheid De nadere invulling hiervan en de mate waarin met deze 
aspectenn rekening moet worden gehouden, zijn eveneens afhankelijk van de aard en omvang 
vann de overeenkomst. Dit geldt met name, wanneer er sprake is van een financiële bijdrage en 
dientengevolgee van fondsvorming. In deze gevallen worden in het algemeen strengere eisen te 
wordenn gesteld aan de verantwoording en rapportage. 
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Dee rechtsbescherming van de leden tegen beslissingen van zowel het algemeen bestuur als het 
uitvoerendd bureau, is mede afhankelijk van de bevoegdheden van het algemeen bestuur en het 
uitvoerendd bureau. In de meeste gevallen is, zoals blijkt uit paragraaf 9 van dit hoofdstuk, in 
enigerleii  vorm voorzien in een mogelijkheid van geschillenbeslechting via arbitrage of 
bindendd advies. Daarnaast is natuurlijk geschillenbeslechting via mediation en in beide 
gevallenn een beroep op de burgerlijke rechter mogelijk. Gelet hierop lijk t in voldoende mate te 
wordenn voorzien in civielrechtelijke rechtsbescherming bij beslissingen van de uitvoerings-
organisatie. . 

Eenn enkele opmerking wil ik maken over de betrokkenheid van de overheid bij de uitvoering 
vann de overeenkomst. In het verleden kwam het veelvuldig voor dat de overheid, in de 
persoonn van een vertegenwoordiger van de betrokken minister, toegang had tot de vergade-
ringenn van het algemeen bestuur en inzage kon krijgen in alle stukken en als waarnemer aan 
dee vergaderingen kon deelnemen. In de loop der tijd is deze betrokkenheid verregaand 
verminderd.. Thans is in een enkel geval alleen nog voorzien in de mogelijkheid van een 
waarnemerr van de overheid in een (adviserende) klankbordgroep. Ik vind dit een wenselijke 
ontwikkeling.. Bij een deelname van overheid, zelfs als adviseur, dreigt snel het risico van een 
(actievere)) betrokkenheid van de overheid en een verdere afhankelijkheid van de overheid. De 
verantwoordingg richting overheid zal naar mijn mening gestalte moeten krijgen via een 
jaarverslagg en een gedachtewisseling naar aanleiding van dit verslag. Een volgend moment 
iss vanzelfsprekend een vooroverleg tussen de overheid en de betrokken partijen naar 
aanleidingg van een volgend verzoek tot a.v.v. 

7.8.22 Handhaving 

Hett toezicht op de naleving alsmede de eventuele sanctionering bij overtreding van de over-
eenkomstt is in alle wettelijke regelingen van de a.v.v. in belangrijke mate overgelaten aan de 
betrokkenn partijen of door hen in het leven geroepen organen. De daadwerkelijke handhaving 
vann de overeenkomst vindt in deze gevallen langs civielrechtelijke weg plaats. In een beperkt 
aantall  gevallen vindt eveneens bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving plaats. In het 
gevall  van een ontheffing van een besluit tot a.v.v. van een afvalbeheersbijdrage vindt de 
handhavingg langs bestuursrechtelijke weg plaats. Dit sluit aan bij het publiekrechtelijk 
karakterr van de ontheffing. Bij de wettelijke regelingen van de a.v.v. op financieel gebied 
(collectievee garantieregelingen) is tevens een bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke hand-
havingg mogelijk onder het regime van de Wet economische delicten. De belangrijkste 
argumentenn daarvoor waren dat deze wijze van strafbaarstelling aansloot bij de handhaving 
vann wetgeving op sociaal-economisch terrein, bij voorgaande wetgeving en bij de wetgeving 
opp het gebied van het bank- en effectenwezen in het bijzonder. Het is mij overigens niet 
bekendd of de Wet economische delicten ooit bij een overtreding van deze bepalingen is 
toegepast.. Een belangrijk instrument vormt de in tweetal van deze wetten voorkomende 
bestuursrechtelijkee mogelijkheid om bij met-deelneming aan een collectieve garantieregeling 
alss administratieve sanctie de vergunning van de betreffende instelling in te trekken. 
Zodoendee zal voor een dergelijke instelling een verdere bedrijfsuitoefening niet meer 
mogelijkk zijn. Van een dergelijke sanctie zal naar mijn mening een belangrijkere preventieve 
werkingg uitgaan dan van een strafsanctie. 

622 De spreek hier bewust over eenjaarverslag en niet over een milieuverslag. Het lijkt mij niet zinvol om de 
bepalingenn over de milieuverslaglegging in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 12) van overeenkomstige toepassing 
tee verklaren op het jaarverslag in het kader van de a.v.v. Wellicht is het wel zinvol om in het kader van een 
ministeriëlee regeling of in een leidraad een format voor eenjaarverslag op te nemen 
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Bijj  de totstandkoming van de diverse wettelijke regelingen heeft wel discussie plaatsge-
vondenn over een strafrechtelijke handhaving en is soms zelfs een amendement ter zake inge-
diend.. Dit heeft echter in geen van de regelingen van de a.v.v. tot een wijziging in de wijze 
vann handhaven geleid. De belangrijkste redenen voor een civielrechtelijke handhaving zijn: 

-- Het is principieel onjuist om civielrechtelijke verplichtingen uit een overeenkomst, 
ookk al worden deze via de a.v.v. ook op derden van toepassing, langs strafrechtelijke 
wegg te handhaven; 

-- De civielrechtelijke handhaving blijkt in de praktijk voldoende effectief te functione-
ren; ; 

-- Het voorkómen van een zwaardere belasting van het strafrechtelijk opsporingsappa-
raat. . 

Alss belangrijkste tegenargument is aangevoerd dat het karakter van de overeenkomst door de 
a.v.v.. is gewijzigd van een civiele overeenkomst naar wetgeving in materiële zin. De hand-
havingg van deze regelgeving moet langs publiekrechtelijke of strafrechtelijke weg geschieden. 
Inn feite wordt in deze redenering de gedachtegang die ten grondslag ligt aan het niet mogelijk 
makenn van beroep tegen het besluit tot a.v.v. (zie paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk) doorge-
trokkenn naar de handhaving. Immers, wanneer door het besluit tot a.v.v. de daaraan ten 
grondslagg liggende civiele overeenkomst wordt omgezet in een algemeen verbindend voor-
schrift,, is het logisch dat de handhaving van deze voorschriften langs publiekrechtelijke weg 
plaatsvindt. . 
Afgezienn van bovengenoemde redenen kunnen de volgende argumenten tegen een publiek-
rechtelijkee handhaving worden ingebracht. In de eerste plaats acht ik het niet uitgesloten dat 
dee mogelijkheid van een publiekrechtelijke handhaving (door de overheid) zal leiden tot een 
verminderdee alertheid op de naleving van de overeenkomst bij de betrokken partijen. Bij een 
vermoedenn van een overtreding zal men wellicht eerst naar de overheid kijken om op te 
treden.. In de tweede plaats zou een publiekrechtelijke handhaving van de overeenkomst voor 
hethet merendeel van de bij de overeenkomst betrokkenen een merkwaardige situatie opleveren. 
Ditt speelt vooral bij CAO's. In de periode vóór de a.v.v. is men civielrechtelijk aan de 
nalevingg van de overeenkomst gebonden. Gedurende de periode van de a.v.v. zouden zij mede 
publiekrechtelijkk gehandhaafd kunnen worden wegens overtreding van dezelfde overeen-
komstt en na afloop van de a.v.v. doet zich weer de situatie voor van vóór de a.v.v. en is alleen 
civielrechtelijkee handhaving mogelijk. Dit komt de duidelijkheid bij de betrokkenen niet ten 
goede.. Naar mijn mening is dan ook terecht voor een civielrechtelijke handhaving van de 
a.v.v.. gekozen. Ook voor derdebelanghebbenden, zoals milieu- en consumentenorganisaties 
biedtt een civielrechtelijke handhaving voldoende waarborgen.63 

Wellichtt ten overvloede wil ik erop wijzen dat mijn voorstel in paragraaf 3.5 van dit hoofd-
stukk om wel beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit tot a.v.v. mogelijk te maken niet 
zouu moeten leiden tot een verdere publiekrechtelijke handhaving van de a.v.v. 

Inn het kader van de civielrechtelijke handhaving is in alle wettelijke regelingen van de a.v.v. 
eenn expliciete bepaling opgenomen over wie tot een dergelijke actie bevoegd is. In de Wet 
A WW 1935 (artikel 3, tweede lid) en in de Wm is dit recht toegekend aan degene die bij de 
nakomingg van de verbindend verklaarde overeenkomst een redelijk belang heeft. In de Wet 
A WW CAO (artikel 3, tweede en vierde lid) is deze mogelijkheid beperkt tot de verenigingen 
vann werkgevers en werknemers waarvan de leden partij zijn bij de arbeidsovereenkomst, 
waaropp de a.v.v. van toepassing is. De ongebonden werkgevers en werknemers, die door de 
a.v.v.. gebonden worden, zouden hierbij geen recht hebben om naleving te vorderen. In de 

633 Zie voor een pleidooi in het algemeen voor de civiele rechtsgang bij rechtsbescherming tegen milieuoverlast: 
Hazewindus/Vann der Wilt 2003. 
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jurisprudentiee is geaccepteerd dat ook de organen die bij de overeenkomst zijn ingesteld, een 
civielee actie kunnen starten. In de praktijk zullen met name zij dikwijl s van deze mogelijkheid 
gebruikk maken. In een civiele actie kunnen zij (immateriële) schadevergoeding of nakoming 
vann de overeenkomst vorderen. 

Inn de praktijk kan zich de situatie voordoen dat men ter voorbereiding van een eventuele 
civielee actie inzicht wil hebben in de boeken van iemand van wie men vermoedt dat hij onder 
dee a.v.v. valt en niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. In die situatie is het 
voorr de partijen bij de overeenkomst moeilijk, zo niet onmogelijk, om inzicht in de boeken te 
verkrijgen.. Om hieraan tegemoet te komen is in de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
CAO'ss (Wet A W CAO artikel 10) en van afvalbeheersbijdragen (Wm artikel 15.41) de 
mogelijkheidd gecreëerd om de minister te verzoeken daartoe een onderzoek in te stellen. De 
ministerr draagt het onderzoek op aan onder hem ressorterende ambtenaren, zijnde in dit geval 
dee Arbeidsinspectie respectievelijk de VROM-Inspectie. Zij kunnen met behulp van de hen 
tenn dienste staande toezichthoudende bevoegdheden bezien of de betreffende (rechtspersoon 
onderr de a.v.v. valt en hierover aan de minister rapporteren. De minister licht vervolgens de 
verenigingg in die het verzoek heeft gedaan. Deze vereniging kan op basis hiervan besluiten al 
dann niet een civiele vordering in te stellen. 
Dee mogelijkheden van toezicht en handhaving kunnen verder worden uitgewerkt in de 
overeenkomstt die aan de a.v.v. ten grondslag ligt. Op basis van deze overeenkomst zijn de 
bedrijj  fsgenoten veelal verplicht allerlei gegevens aan de overkoepelende organisatie te 
overleggenn of inzage te geven aan een onafhankelijke accountant. In een groot aantal overeen-
komstenn op het terrein van de ondernemersovereenkomsten en de CAO's is een boetebeding 
opgenomen.. Ook in de overeenkomst over oud-papier in het kader van de afvalbeheers-
bijdragee is een boetebeding opgenomen. In het kader van de CAO's heeft discussie plaats-
gevondenn over de vraag of een overeenkomst met een dergelijke bepaling wel voor a.v.v. in 
aanmerkingg kwam.64 Algemeen wordt aangenomen dat dit mogelijk is. Mits voldaan wordt 
aann hetgeen in artikel 7:650 BW over een boetebeding is opgenomen, zie ik inderdaad niet in 
waaromm deze civiele boete niet zou kunnen passen in een overeenkomst die voor a.v.v. in 
aanmerkingg komt. Dit financiële instrument blijkt effectief te werken om de naleving van de 
overeenkomstt te bewerkstelligen. 
Alleenn in het geval van de Wet A W 1935 was een onafhankelijke, door de minister 
benoemdee commissie belast met het toezicht. Deze commissie heeft echter weinig effectief 
gefunctioneerdd en is later dan ook niet in de Wet economische mededinging en andere wetten 
overgenomen. . 

7.99 Geschillenbeslechting 

Geschillenn bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen op verschillende wijze worden 
opgelost.. De meest voorkomende vorm is het voorleggen van het geschil aan de burgerlijke 
(overheids)rechter.. Een andere vorm die veel in CAO's, maar ook in convenanten voorkomt, 
iss dat in de overeenkomst wordt bepaald dat geschillen voor een beslissing zullen worden 
voorgelegdd aan een buiten partijen staande derde voor arbitrage of bindend advies. 
Arbitragee en bindend advies zijn vormen van particuliere rechtspraak, dat wil zeggen 
rechtspraakk door personen die niet door de wet met rechtspraak zijn belast.65 De laatste jaren 
zijnn hierbij verschillende nieuwe (tussen)vormen voor het oplossen van conflicten bijge-

644 Frenkel 1998, p. 118-120, heeft betoogd dat a.v.v. van deze bepalingen wegens het strafkarakter niet mogelijk 
is. . 
655 Van der Grinten 1974, p. 57. 
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komen,, zoals mediation66 en minitrage.67 Zij hebben gemeen dat getracht wordt een conflict 
(inn eerste instantie) buiten de rechterlijke macht om tot een oplossing te brengen. Bij de 
eerstgenoemdee vormen is sprake van geschillenbeslechting; bij de laatste vormen is sprake 
vann geschillenoplossing via een vorm van bemiddeling. Deze (alternatieve) vormen van het 
oplossenn van geschillen passen goed bij zelfregulering en hebben het belangrijke voordeel dat 
daardoorr de werkdruk van de reguliere rechterlijke macht zou kunnen worden verminderd. In 
dee praktijk worden deze vormen van geschillenbeslechting op diverse terreinen toegepast. 
Arbitragee wordt met name in de bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening toegepast; het 
bindendd advies met name in consumentenzaken. Ook in CAO's komen bepalingen over 
bindendd advies voor. Uit onderzoek naar de omvang van arbitrage en bindend advies is 
geblekenn dat bindend advies globaal twee keer zo vaak voorkomt dan arbitrage. In totaliteit 
nemenn deze vormen van geschillenbeslechting in vergelijking met de overheidsrechtspraak tot 
nuu toe een bescheiden plaats in. 

Bijj  particuliere rechtspraak spelen verschillende vragen, zoals de verschillen tussen arbitrage 
enn bindend advies,69 de geoorloofdheid van een beding hierover in een overeenkomst en de 
verhoudingg met de Grondwet, met name artikel 17.70 In het bijzonder zal aandacht worden 
besteedd aan de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst met een beding over arbitrage 
off  bindend advies. 
Bijj  bindend advies spreken partijen in een overeenkomst af dat zij bepaalde zaken ter 
beslissingg zullen voorleggen aan een buiten de partijen staande derde. Hierbij wordt 
onderscheidd gemaakt tussen een zuiver bindend advies en een onzuiver bindend advies. Van 
eenn zuiver bindend advies wordt gesproken wanneer partijen afspreken dat een leemte in de 
overeenkomstt naderhand zonder vorm van een proces door een van beide of een derde, vaak 
eenn deskundige, zal worden ingevuld. Gedacht kan worden aan de keuze van een bepaalde 
materiaalsoortt of de bepaling van de precieze hoogte van een schadevergoeding. Hierbij 
behoeftt nog geen sprake te zijn van een conflict en daardoor van rechtspraak. Bij een onzuiver 
bindendd advies is sprake van een door een derde genomen beslissing in een gerezen conflict. 
Overr de toelaatbaarheid van een zuiver bindend advies in een overeenkomst bestaat 
overeenstemming.. Dit geldt niet voor het onzuiver bindend advies, dat door enkelen als een 
niet-toelaatbaree vorm van rechtspraak wordt beschouwd. 
Hett bindend advies is als zodanig niet wettelijk geregeld. Alleen zijn de bepalingen over de 
vaststellingsovereenkomstt (artikel 7:900 e.v. BW) van toepassing op het bindend advies. Er 
zijnn geen wettelijke eisen gesteld aan de wijze van procederen. Als belangrijkste voordelen 
voorr een bindend advies worden genoemd:72 een zo groot mogelijke vrijheid voor partijen om 
geschillenn op te lossen en een goedkope en snelle geschillenbeslechting. De belangrijkste 
nadelenn zijn dat er steeds een expliciete voorafgaande afspraak over gemaakt moet worden en 
inn consumentenzaken speelt ook artikel 6:236, onder n, BW een rol waarin een bindend advies 
alss een onredelijk bezwarend voorschrift is opgenomen. Dit betekent dat een bepaling over 
eenn bindend advies alleen toelaatbaar is, wanneer de andere partij tenminste een maand nadat 

666 Stein/Rueb 2000, p. 250-251;. Bonenkamp 2001. Op deze vorm van geschillenoplossing zal ik niet nader 
ingaan n 
677 Koopmans 2003. 
688 Brenninkmeijer 2002. 
699 Zie omtrent de verschillen tussen arbitrage en mediation: Wackie Eysten 1999. 
700 Ik laat de discussie over de verhouding met artikel 6 EVRM buiten beschouwing: zie o.a. Van der Heijden 
1984,, p. 147 en Polak 1985, p. 759, waarin zij verwijzen naar het preadvies van Dommering 1983, p. 230-231. 
711 Zonderland 1965, p. 225. 

722 Polak 1985, p. 760; Van Dunne 1988; Hondius 2003. 
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hethet conflict is ontstaan, de gelegenheid is gegeven het conflict voor te leggen aan een 
overheidsrechter. . 
Arbitragee wordt beschouwd als een vorm van rechtspraak. Arbitrage is van oudsher wettelijk 
geregeldd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, thans de artikelen 1020 - 1076 Rv. 
Inn deze artikelen is een groot aantal waarborgen omtrent arbitrage opgenomen. Hierbij kan 
wordenn gedacht aan de overeenkomst over arbitrage, de benoeming van arbiters, het arbitrale 
gedingg en het arbitrale vonnis. 
Err zijn diverse verschillen tussen bindend advies en arbitrage.73 Het belangrijkste verschilpunt 
enn volgens sommigen een belangrijk pluspunt van arbitrage is dat een arbitraal eindvonnis, dat 
voorzienn is van een verlof voor executie van de president van de rechtbank (exequatur op 
grondd van artikel 1062 Rv), een executoriale titel oplevert en in principe kracht van gewijsde 
kann verkrijgen. Dit is niet het geval bij een uitspraak in een bindend advies zaak. Indien een 
dergelijkee uitspraak niet vrijwilli g wordt nagekomen, zal men zich tot de gewone rechter 
moetenn wenden. Hierbij kunnen arbitrale vonnissen in beginsel niet meer worden getoetst 
doorr de rechter en is bij bindend advies nog een marginale toetsing mogelijk (zie hieronder). 
Err is sprake van een zekere "rivaliteit" tussen arbitrage en bindend advies.74 Heemskerk75 

spreektt over het bindend advies als een concurrent en duplicaat van de arbitrale rechtspraak. 
Bijj  de herziening van de arbitragewetgeving in de tachtiger jaren heeft men gepoogd het 
bindendd advies 'de wind uit de zeilen te nemen'. Bij deze herziening is de reikwijdte van de 
arbitragee in die zin uitgebreid (zie thans artikel 1020 Rv) dat ook die elementen die 
karakteristiekk waren voor het 'zuivere' bindend advies (vaststelling van de hoedanigheid van 
zakenn en aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking) sedert die tijd aan arbitrage kunnen 
wordenn onderworpen. 

Dee toelaatbaarheid van het bindend advies is een groot aantal keren in de jurisprudentie in 19e 

enn 20e eeuw aan de orde geweest.7 Het ging hierbij met name over de vraag of, en zo ja, in 
hoeverree een uitspraak in een bindend advies herroepbaar was bij de burgerlijke rechter. In 
eenn bekend arrest uit 1931 heeft de Hoge Raad verklaard dat bij rechterlijke toetsing niet elke 
onjuistheidd van de uitspraak in bindend advies een reden vormt tot vernietiging.77 

'Dee in het ongelijk gestelde partij mag niet in elke onjuistheid die zij meent aan te treffen in de gronden 
waaropp het berust, aanleiding vinden om de bindende kracht van het advies bij de rechter te bestrijden; 
zijj  kan dit alleen dan met vrucht doen, wanneer het advies, hetzij uit hoofde van zijn inhoud, hetzij uit 
hoofdee van de wijze waarop het is totstandgekomen, zozeer ingaat tegen hetgeen redelijk en billij k is, 
datt de wederpartij in strijd met de goede trouw handelt door haar daaraan gebonden te willen houden.' 

Bijj  de toetsing door de rechter is in dit geval derhalve duidelijk sprake van hetgeen later in het 
bestuursrechtt een marginale toetsing zou gaan heten.78 Door onder andere deze uitspraak van 
dee Hoge Raad is de rechtsfiguur van het bindend advies, zoals Van Dunne79 dat zo mooi 
uitdrukt,, als een creatie van de rechtspraak zonder een wettelijke grondslag 'op een sokkel 
gezet... van Italiaans marmer'. 

733 Hierover Stein/Rueb 2000, p. 249; Asser/Hartkamp II 1997, p. 315; Van Dunne 1988, p. 48, Snijders 2002, p. 
492-4955 en de daar genoemde literatuur. 
744 Zie laatstelijkk voor een kritische beschouwing over arbitrage in de praktijk: Van Bladel/Bruinsma 2002; in 
reactiee daarop: Sillevis Smitt 2003 en een repliek van Bruinsma 2003. 
755 Heemskerk 1983. 
766 Zonderland 1965, p. 226-233. 
777 HR 29 januari 1931, NJ 1931, p. 1317 (m.nt. E.M.Meijers). Zie ook Asser/Hartkamp 1997, p. 317. 
788 Zie Polak 1985, p. 758. 
799 Van Dunne 1988, p. 53 
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Eenn belangrijk wapen in de 'strijd' over het bindend advies vormt de discussie over de 
grondwettigheid.. Hierbij speelt in het bijzonder het huidige artikel 17 Gw een belangrijke rol, 
datdat als volgt luidt: 'Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet 
hemm toekent.' De interpretatie van dit artikel van de Grondwet is in een aantal uitspraken van 
dee Hoge Raad aan de orde geweest. In dit verband is in het bijzonder relevant de uitspraak uit 
1951.. In deze zaak ging het namelijk om het volgende. In veel CAO's kwam een bepaling 
voor,, waarbij alle geschillen in de verhouding tussen werkgevers en werknemers verplicht 
voorr een bindend advies moesten worden voorgelegd aan een in de CAO aangewezen 
instantie.. De vraag was of een dergelijke bepaling, die na a.v.v. ook van toepassing wordt op 
aanvankelijkk niet door de CAO gebonden personen, strijdig was met artikel 163 (thans artikel 
17)) Gw. 
Dee beantwoording van deze vraag is relevant, omdat dit (wederom) inzicht biedt in het effect 
vann de a.v.v. op een overeenkomst. In zijn conclusie bij deze zaak signaleert A-G Lange-
meijerr dat er zich over de beantwoording van de vraag weliswaar discussie in de literatuur 
voordoet,, maar hij beantwoordt de vraag ontkennend. Naar zijn mening verzetten noch artikel 
22 Wet A W CAO, noch artikel 163 Gw zich tegen de a.v.v. van een CAO met inbegrip van 
eenn bepaling over bindend advies. Hij baseert zich hierbij op de parlementaire behandeling 
vann de wet, de tekst van artikel 2 en de interpretatie daarvan in de literatuur en bovengenoem-
dee jurisprudentie. Over het karakter van de a.v.v. merkt hij op: 

'Dee verbindendverklaring heeft de strekking om voor niet aangeslotenen dezelfde regels toepasselijk te 

makenn als reeds gelden voor aangeslotenen. Men zal daarom moeten aannemen dat de gebondenheid 

vann een niet aangeslotene aan een bindend advies krachtens de verbindendverklaring die niet aange-

slotenee toch slechts op gelijke voet bindt als de aangeslotene gebonden is, dus behoudens rechterlijke 

toetsingg aan de goede trouw.' 

Dee HR maakt evenwel korte metten met het betoog van de A-G Langemeijer en beantwoordt 
dee vraag over de strijdigheid met de Grondwet bevestigend. De HR constateert dat, afgezien 
vann bovenbeschreven marginale toetsing door de rechter, niet aangeslotenen 

'doorr de verbindendverklaring de mogelijkheid zou zijn ontnomen om het geschil aan het oordeel van 

denn hun door de wet toegekende rechter te onderwerpen; dat de voormelde grondwettelijke bepaling een 

zodanigee ingrijpende beperking van het recht om geschillen door den door de wet daartoe aangewezen 

rechterr te doen beslissen tegen den wil van den betrokkene niet gedoogt;'. 

Ookk het betoog van de A-G over het karakter van de verbindendverklaring kon de HR niet 
overtuigen.. Het valt overigens op dat de HR de vraag of de a.v.v. van een bindend advies-
clausulee in strijd is met artikel 2, vijfde lid, onder a, in het midden laat en rechtstreeks toetst 
aann de Grondwet.81 

Uitt deze uitspraak komt naar voren dat de HR zwaar til t aan het feit dat door de a.v.v. de 
oorspronkelijkk niet bij de CAO betrokken werkgevers en werknemers gedurende de looptijd 
vann de a.v.v. toch aan de CAO zijn gebonden. Hier wordt naar de mening van de Hoge Raad 
dee grens van 'tegen zijn wil ' overschreden. Over het karakter van de a.v.v. maakt Van der 
Heijden822 bij zijn bespreking van deze uitspraak terecht een vergelijking met de jurisprudentie 
vann de HR over de nawerking van de CAO (zie hoofdstuk 3.5.2). 

8 0HR8junii  1951.NJ 1952, 144 (m. nt. DJ. Veegens). Over deze uitspraak Van Maanen 1951. 
811 Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat ook een arbitragebeding zonder artikel 2, vijfde lid, 
onderr a, Wet A W CAO onverbindend zou zijn verklaard wegens strijd met het huidige artikel 17 GW. Zie de 
noott van DJ. Veegens onder de uitspraak. 
822 Van der Heijden 1984, p. 146. 
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Nadienn is de interpretatie van artikel 17 Gw in relatie tot het bindend advies een aantal keren 
inn uitspraken van de HR aan de orde geweest.83 Deze interpretatie is in de literatuur niet 
onomstreden.844 Aangezien het bindend advies lange tijd een wettelijke basis ontbeerde, achtte 
Heemskerkk het bindend advies in strijd met de huidige artikelen 17, 112 en 116 Gw. Pels 
Rijcken855 gaat niet zover, maar acht het ontbreken van een wettelijke regeling van het bindend 
adviess met waarborgen voor een behoorlijke procesgang in combinatie met de zojuist 
beschrevenn uitbreiding van het arbitragerecht afdoende redenen om het bindend advies als 
middell  tot beslechting van rechtsgeschillen af te schaffen. De meeste schrijvers86 achten het 
bindendd advies niet in strijd met de Grondwet en zien daarin een volwaardig alternatief voor 
arbitrage. . 
Zijnn er, gelet op deze uitspraak van de Hoge Raad, nog mogelijkheden van a.v.v. van een 
regelingg van geschillenbeslechting in een overeenkomst? De andere wetten waarin een 
regelingg van de a.v.v. is opgenomen, bevatten weliswaar geen bepaling als artikel 2, vijfde lid, 
onderr a, Wet A W CAO en de jurisprudentie heeft alleen betrekking heeft op de a.v.v. van 
CAO's.. Maar verondersteld kan worden dat het ook bij de uitvoering van deze wetten niet 
mogelijkk zal zijn een overeenkomst waarin, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of 
bindendd adviesclausule is opgenomen, algemeen verbindend te verklaren. De mogelijkheid tot 
eenn 'definitieve' geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om lijk t hiermee afgesne-
den.. Een voordeel hiervan is dat een ander punt, namelijk in hoeverre de rechter in een 
proceduree van arbitrage of bindend advies bevoegd c.q. verplicht is op grond van artikel 234 
EG-verdragg prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, lijk t te zijn opgelost.87 Dit punt zou 
relevantt kunnen zijn, wanneer sprake zou zijn van een definitieve geschillenbeslechting. Nu 
hiervann echter geen sprake is, ligt het voor de hand dat de overheidsrechter bij mogelijke 
vragenn omtrent de verenigbaarheid van de overeenkomst met het Europese recht deze 
prejudiciëlee vragen stelt. 

Betekentt dit dat dit soort vormen van geschillenbeslechting niet meer mogelijk zijn? In zijn 
proefschriftt onderscheidt Van der Heijden88 in CAO's nog twee vormen van pseudo-
rechtspraak89:: geschiladvisering, waarbij geschillen voordat ze aan de overheidsrechter 
wordenn voorgelegd, eerst door een door de CAO in het leven geroepen commissie moeten of 
kunnenn worden beoordeeld, en een individueel klachtrecht, waarbij aan individuele werkne-
merss het recht wordt gegeven een beslissing van zijn werkgever of een beroepscollege uit te 
lokken,, waarin wordt vastgesteld of de klacht al dan niet terecht is. In het geval van een impe-
ratievee geschiladvisering loert, mede afhankelijk van de wijze waarop de rechter met het 
resultaatt van de geschiladvisering omgaat, bij a.v.v. het gevaar van strijdigheid met de 
Grondwet.. Een facultatieve geschiladvisering benadert hetgeen in artikel 6:236, onder n, BW 
iss opgenomen, waarbij de betrokkene een maand de tijd krijgt om te beslissen of hij het 
geschill  wil voorleggen aan de bevoegde overheidsrechter of aan een of meer arbiters. In die 
richtingg wijst ook de geschillenprocedure die is opgenomen in het Toetsingskader A W van 
CAO-bepalingen n 

833 HR 24 september 1964, NJ 1965,359. 
MM Sanders 1965; Pabbruwe 1965; Fransen van de Putte 1965; Zonderland 1965, p. 225-238 en de daar genoemde 
literatuur. . 
855 Pels Rijcken 1986. 
866 Polak 1985, p. 759; Van Dunne 1988, p. 56-57. 
877 Kapteyn/VerLoren vanThemaat, 1995, p. 312; Veurtjes 1997, p. 208. 
888 Van der Heijden 1984, p. 137. 
899 Pseudo-rechtspraak wordt omschreven als: het behandelen van geschillen, welke behandeling leidt tot een 
uitspraakk die de status heeft van een advies of een waardeoordeel over een klacht Hierbij is geen sprake van 
geschilbeslechting,, maar geschilbehandeling (Van der Heijden 1984, p. 27). 
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Inn al deze gevallen is naar mijn mening sprake van een vorm van facultatieve geschillen-
beslechting,, die als voorfase van een beroep op de overheidsrechter beschouwd kan worden. 
Zonderr afbreuk te doen aan de rechten van degenen die door de a.v.v. aan de overeenkomst 
zijnzijn gebonden, acht ik het geen probleem om aldus zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheidd ook geschillen door de betrokkenen zelf op te laten lossen. 

7.100 Samenvattende conclusies 

InIn dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de gemeenschappelijke aspecten van de diverse rege-
lingenn van de a.v.v. en vindt een interne rechtsvergelijking van de diverse regelingen van de 
a.v.v.. plaats. Aan de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. op de diverse 
beleidsterreinenn liggen in alle gevallen vrijwel dezelfde motieven ten grondslag: onder-
steuningg van zelfregulering, het belang van draagvlak bij de betrokken partijen, het 
voorkómenn van 'free riders' en de mogelijkheid van een terugtred van de regelgever. De 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van een (private) overeenkomst is te beschouwen als een 
vormm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. In dit kader vervult de overheid, i.e. de 
minister,, verschillende rollen variërend van oriënterend, faciliterend naar controlerend. 

Dee opzet van de wettelijke regelingen vertoont veel overeenkomstige kenmerken. De proce-
durelee en inhoudelijke bepalingen zijn zo geformuleerd en kunnen zo geïnterpreteerd worden 
datdat zij goed bestand zijn tegen de ontwikkelingen in de tijd. Het instrument van de a.v.v. is en 
wordtt verreweg de meeste keren toegepast bij CAO's. Er worden jaarlijks tussen de 200 - 250 
verzoekenverzoeken tot a.v.v. ingediend. In kwalitatief opzicht wordt algemeen erkend dat de mogelijk-
heidd om CAO's te a.v.v. stimulerend werkt op het afsluiten van deze overeenkomsten. 
Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. aan de minister door de betrokken private partijen. Zij moeten het initiatief 
nemenn tot het sluiten van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In 
geenn van deze gevallen is de minister partij bij de overeenkomst. De aan de a.v.v. ten grond-
slagg liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaatrechtelijke overeenkomst. 
Inn alle wettelijke regelingen is aandacht besteed aan de representativiteit van degenen die het 
verzoekk tot a.v.v. indienen. Mijn voorkeur voor het bepalen van de representativiteit gaat uit 
naarr de formulering van 'belangrijke meerderheid' zoals deze voorkomt in de wettelijke 
regelingg van de CAO's en van de afvalbeheersbijdrage, omdat deze formulering enerzijds 
duidelijkk maakt dat sprake moet zijn van een belangrijke meerderheid, anderzijds de ruimte en 
flexibilitei tt biedt om in de praktijk met verschillende omstandigheden in de bedrijfstak 
rekeningg te houden. 
Alss belangrijkste argumenten voor het aanwijzen van de minister als bevoegde instantie 
wordenn genoemd dat de minister de diverse belangen die betrokken zijn bij een besluit tot 
a.v.v.. het beste kan overzien en voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is aan de 
Staten-Generaal. . 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. Na een 
eerstee beoordeling van het verzoek op ontvankelijkheid is in vrijwel alle wettelijke regelingen 
voorzienn in een procedure van inzage in het verzoek en de mogelijkheid voor derdebelang-
hebbendenn om bedenkingen tegen het verzoek tot a.v.v. in te dienen. Indien de Wet uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van toepassing zou worden, zou zich naar mijn mening 
slechtss een beperkt aantal problemen voordoen. 
Inn de diverse wetten is op verschillende wijze omgegaan met de betrokkenheid van externe 
adviesorganenn bij de beoordeling van het verzoek. Thans is alleen nog bij de Wet A W 
CAO'ss in bepaalde omstandigheden sprake van een betrokkenheid van een adviesorgaan 
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(Stichtingg van de Arbeid). Op milieuterrein functioneert de VROM-raad, maar deze is niet 
ingesteldd om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het AW-beleid in het 
algemeenn een onderdeel kunnen uitmaken van een advies over bijvoorbeeld sturing van het 
milieubeleid. . 
Inn de Wet A W 1935 en in de Wet A W CAO waren geen termijnen gesteld waarbinnen een 
besluitt tot a.v.v. genomen moest worden. In de Wm is ten aanzien van het besluit tot a.v.v. 
eenn termijn van zestien weken opgenomen. Deze termijn kan echter worden opgeschort, 
indienn over het verzoek overleg met de Commissie moet plaatsvinden. Indien de uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing zou worden zou op dit punt 
eenn probleem kunnen optreden. 
Uitt de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO blijkt dat er op dit moment geen beroep 
bijj  de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het openstellen van beroep hangt 
samenn met de discussie over het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende 
voorschriften.. De verwachting is echter dat, wanneer besloten zou worden beroep tegen het 
besluitt tot a.v.v. open te stellen, dit niet met grote problemen gepaard zal gaan. Een volgende 
vraagg is of beroep op de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing van een instantie die 
krachtenss de overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is verklaard. Bezien in 
hethet licht van de criteria wanneer sprake is van een bestuursorgaan, lijk t het zeer onwaarschijn-
lij kk dat een privaatrechtelijke rechtspersoon die krachtens een overeenkomst is opgericht en 
dezee overeenkomst uitvoert, onder het regime van de Awb na a.v.v. van de overeenkomst 
beschouwdd zal worden als een bestuursorgaan. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst mogen afspreken, 
wordtt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld, variërend van ruim omschre-
venn begrippen tot een limitatieve lijst van onderwerpen. Naarmate de overheid voor partijen 
(meer)) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeenkomsten bepaalde maatschappelijke 
problemenn op te lossen, verdient het aanbeveling partijen de ruimte te geven om de reikwijdte 
enn werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen. 
Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. en raakt het (politiek) gevoelige 
onderwerpp in hoeverre de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan en mag 
uitoefenenn op de inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat van 
partijen.. Het ontbreken van een wettelijke weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, het 
expliciett in de wet opnemen van een toetsingsgrond in enkele wetten, de afwezigheid van de 
mogelijkheidd om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte mogelijk-
hedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden zijn indicaties dat de wetgever 
dee belangenafweging in het kader van het besluit tot a.v.v. duidelijk heeft willen inkaderen en 
err vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal respecteren en niet 
lichtvaardigg tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 
Vrijwell  alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de looptijd van het 
besluitt tot a.v.v. Hieraan ligt primair de gedachte ten grondslag dat met name degenen die 
doorr de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van dagen aan de 
overeenkomstt kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden die aanleiding 
warenn om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een herbezinning op de 
noodzaakk van de a.v.v. mogelijk maken. Door het tijdelijke karakter zijn de betrokken partijen 
verplichtt na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van de samenwerking te 
bezienn en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht. 
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Watt betreft de rechtsgevolgen van het besluit tot a.v.v. wordt in Nederland de 'Gesetztheorie' 
gevolgd.. In deze theorie is het besluit tot a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende 
dee looptijd van het besluit tot a.v.v. zijn zowel de oorspronkelijke partijen als derden 
betrokkenenn gebonden aan de overeenkomst Het enigszins hybride karakter van de regeling 
vann de a.v.v. - nu eens privaatrechtelijk, dan weer publiekrechtelijk - levert in de literatuur 
nogall  eens kritiek op. In de praktijk levert het meestal geen problemen op. 
Dee wettelijke regelingen bevatten alle een beperkt aantal mogelijkheden om de reikwijdte en 
werkingssfeerr van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden na het besluit tot a.v.v. Het 
gaatt om de mogelijkheid om ontheffing van het besluit tot a.v.v. te verlenen, de mogelijkheid 
omm het besluit tot a.v.v. in te trekken of een combinatie van beide mogelijkheden. De prak-
tischee betekenis van de mogelijkheid tot intrekking is tot nu toe niet groot. 

Vann oudsher wordt bij de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel aandacht besteed aan 
dee uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een goede organisatie van de uitvoering 
enn handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel belang voor een effectieve en 
efficiëntee doelbereiking. In de uitvoeringsstructuur dient een aantal waarborgen te zijn opge-
nomenn omtrent de openbaarheid, de wijze van besluitvorming en de wijze van verantwoording 
afleggenn zowel naar de eigen leden als naar de overheid. 
Dee daadwerkelijke handhaving van de overeenkomst vindt, met uitzondering van de rege-
lingenn op financieel terrein, in alle wettelijke regelingen langs civielrechtelijke weg plaats. In 
veell  overeenkomsten is voorzien in de mogelijkheid van arbitrage of bindend advies voor het 
oplossenn van geschillen. Bij a.v.v. van een dergelijke bepaling spelen verschillende vragen, 
zoalss de verschillen tussen arbitrage en bindend advies, de geoorloofdheid van een beding 
hieroverr in een overeenkomst en de verhouding met de Grondwet, met name artikel 17. Op 
basiss van de jurisprudentie wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is een overeenkomst 
waarin,, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of bindend adviesclausule is opgenomen, 
algemeenn verbindend te verklaren. De mogelijkheid tot een 'definitieve' geschillenbeslechting 
buitenn de overheidsrechter om lijk t hiermee afgesneden. Een vorm van geschillenbeslechting, 
diee als voorfase van een beroep op de overheidsrechter kan worden beschouwd en waarbij een 
beroepp op de rechter mogelijk blijft , is wel mogelijk. 
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