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8.. Europeesrechtelijke aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

Dee a.v.v. van een overeenkomst kan diverse raakvlakken hebben met de Europese 
regelgeving.. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste daarvan aan een nadere studie worden 
onderworpen.. Bij de toetsing aan het Europees recht kan onderscheid gemaakt worden tussen 
hethet primaire (EG-Verdrag) en het secundaire (verordeningen, richtlijnen) gemeenschapsrecht. 
Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat het instrument van de a.v.v. van een overeenkomst in het secundaire 
gemeenschapsrechtt wordt toegepast in een aantal marktverordeningen op het terrein van 
landbouww en visserij. In deze marktverordeningen wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden 
omm onder een aantal stringente voorwaarden regels van producenten- of brancheorganisaties 
algemeenn verbindend te verklaren. In de secundaire regelgeving op milieuterrein is tot nu toe 
geenn aandacht besteed aan de a.v.v. 
InIn dit hoofdstuk zal daarom met name worden bezien welke eisen de diverse verdrags-
bepalingenn stellen aan de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst. Het van toepassing 
zijnn van de verdragsbepalingen is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van de aan de 
a.v.v.. ten grondslag liggende overeenkomst. Daarvoor zijn de betrokken ondernemingen 
primairr verantwoordelijk. Het besluit tot a.v.v. is een verantwoordelijkheid van de overheid. 
Dee verdragsbepalingen richten zich deels rechtsreeks tot de ondernemingen, deels tot de 
overheid.. Wanneer de overeenkomst de verplichting inhoudt tot het betalen van een bepaalde 
bijdrage,, zoals een afvalbeheersbijdrage, zou deze bijdrage door het besluit tot a.v.v. be-
schouwdd kunnen worden als een belasting of een (para)fiscale heffing. De overheid zou 
daardoorr in strijd kunnen handelen met de artikelen 23-25 en 90 van het EG-Verdrag. 
Vervolgenss zou de overeenkomst ertoe kunnen leiden dat beperkingen worden opgelegd ten 
aanzienn van het in Nederland op de markt brengen van bepaalde stoffen of producten. Hoe 
verhoudenn deze beperkingen zich met hetgeen in de artikelen 28 en 29 is bepaald over het vrij 
verkeerr van goederen? De overeenkomst is het resultaat van samenwerking tussen onder-
nemingenn en kan bepalingen bevatten die op gespannen voet staan met de mededingings-
bepalingenn van het verdrag (artikelen 81-86). Deze bepalingen richten zich primair tot de 
ondernemingen.. Maar via het besluit tot a.v.v. kan ook de overheid hierbij een rol spelen. 
Doorr het besluit van de minister tot a.v.v. kan het mededingingsbeperkend effect van de 
overeenkomstt worden versterkt. De vraag is dan of er sprake is van een overtreding van de 
artikelenn over gemeenschapstrouw (artikelen 10 j° 3g en 81). Bij de bespreking van de 
mededingingsbepalingenn zal uitgebreid worden stilgestaan bij de jurisprudentie van het Hof 
vann Justitie in diverse uitspraken over de relatie tussen het mededingingsbeleid en het sociaal 
beleid.. Deze jurisprudentie kan belangrijke gevolgen hebben voor het milieubeleid. Aange-
zienn het Nederlandse mededingingsbeleid nauwe raakvlakken heeft met het Europese 
mededingingsbeleidd zal vervolgens aan het Nederlandse mededingingsbeleid aandacht worden 
besteed.. De a.v.v. zou tenslotte kunnen worden gezien als een steunmaatregel door de 
overheidd (artikelen 87 en 88). 

11 Wanneer in dit hoofdstuk verwezen wordt naar artikelen, wordt gedoeld op de artikelen van het EG-Verdrag. 
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Janss en Leefmans hebben indertijd reeds in het kader van de totstandkoming van het 
wetsvoorstell  verwijderingsbijdragen (zie hoofdstuk 6) onderzoek verricht naar de raakvlakken 
vann het toenmalige ontwerp van de wettelijke regeling van de a.v.v. van de verwijderings-
bijdragee met het Europees recht. Onlangs heeft Vedder3 in zijn proefschrift over mededinging 
enn milieu eveneens aandacht besteed aan de praktijk van de uitvoering van deze wettelijke 
regeling.. Dit hoofdstuk bouwt hierop voort. 
Aann het slot van dit hoofdstuk zal een geheel ander aspect van de Europese regelgeving aan 
dee orde komen, namelijk de mogelijkheid om via de a.v.v. van een overeenkomst een EG-
richtlijnn te implementeren. 

Inn dit hoofdstuk zal geen aandacht worden besteden aan notificatieverplichtingen, zoals deze 
uitt de notificatierichtlijn technische voorschriften4 voortvloeien. Verondersteld mag echter 
wordenn dat, wanneer een overeenkomst technische voorschriften als bedoeld in deze richtlijn 
omvat,, de lidstaat niet tot a.v.v. van deze overeenkomst kan overgaan, voordat de procedure 
vann notificatie is afgerond. 

8.11 Belasting of heffing (artikelen 23-25 en 90 EG-Verdrag) 

Opp grond van de artikelen 23-25 zijn in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking 
verbodenn tussen de lidstaten. Onder een heffing van gelijke werking wordt verstaan een een-
zijdigg door de overheid opgelegde geldelijke last die wegens grensoverschrijding op nationale 
off  buitenlandse goederen wordt gelegd. In artikel 90 is bepaald dat de lidstaten op producten 
vann andere lidstaten geen hogere belastingen mogen heffen dan die welke op binnenlandse 
productenproducten worden geheven. De artikelen 23-25 zijn van toepassing, wanneer de heffing in 
principee betrekking zou hebben op ófwel het geïmporteerde ófwel het geëxporteerde product.5 

Wanneerr een heffing zowel op geïmporteerde als op geëxporteerde producten betrekking 
heeft,, moet deze heffing getoetst worden aan artikel 90. Dit artikel is van toepassing op 
allerleii  soorten belastingen, heffingen, e.d.6 Bij artikel 90 gaat het erom, zoals Kapteyn en 
VerLorenn van Themaat het uitdrukken7, de volstrekte neutraliteit van de binnenlandse belas-
tingenn te waarborgen ten aanzien van de concurrentie tussen ingevoerde en nationale produc-
ten.. In dit verband moet aandacht worden besteed aan de grondslag van de heffing en de be-
stedingg van de opbrengsten. Zo moet de heffing gelijkelijk op ingevoerde als op gelijksoortige 
nationalee producten komen te liggen. Ook mogen de opbrengsten van de heffing niet alleen de 
nationalee productie ten goede komen. Een differentiatie van belastingen op grond van milieu-
eigenschappenn is hierbij toegestaan, mits hiervan geen discriminatie of protectionisme 
uitgaat.8 8 

Inn de behandelde gevallen van a.v.v. zou discussie hierover kunnen ontstaan in de gevallen 
waarinn sprake is van de afdracht van een financiële bijdrage. Dit speelt mogelijk bij de 
afdrachtt van een bijdrage ten behoeve van een scholingsfonds op grond van een CAO of bij 

22 Jans/Leefmans 1992. 
33 Vedder 2003. 
44 Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 
betreffendee een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende 
dee diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 
19988 (PbEGL 217). 
ss Sevenster 1992, p. 307; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 303. 
66 Jans 2000, p. 227. 
77 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 363. Zie ook: Sevenster 1992, p. 309 en Jans/Sevenster/Vedder 2000 
p.. 304 en Jans 2000, p. 226. 
55 Jans/Sevenster/Vedder 2000 p. 308, Jans 2000, p. 230. 
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dee afvalbeheersbijdrage. In het onderzoek van Jans en Leefinans9 is indertijd ook aandacht 
besteedd aan de vraag of na a.v.v. van de afvalbeheersbijdrage sprake kan zijn van een (para) 
fiscalee heffing in de zin van artikel 90. Deze vraag is door hen ontkennend beantwoord. 
Evenalss bij de toetsing aan artikel 87 (steunverlening), kan immers de vraag worden gesteld of 
sprakee is van een overheidsheffing. De overheid kan immers niet autonoom een dergelijke 
heffingg instellen, maar is altijd afhankelijk van het initiatief van de betrokken ondernemingen. 
Indienn een afvalbeheersbijdrage wel als een heffing zou worden beschouwd, zal de overheid 
bijj  een mogelijke toetsing aan artikel 90 erop moeten letten dat geïmporteerde producten niet 
anderss worden belast dan nationaal geproduceerde producten. Ditzelfde geldt voor de 
bestedingg van de gelden uit het fonds. Deze dienen zowel de geïmporteerde als de hier 
geproduceerdee producten op dezelfde wijze ten goede te komen. In de praktijk van de afval-
beheersbijj  dragen wordt naar mijn mening aan deze eisen voldaan. 

8.22 Vri j  verkeer  van goederen (artikelen 28-30 EG-Verdrag) 

Inn artikel 28 is een verbod opgenomen op kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen 
vann gelijke werking tussen de lidstaten. In artikel 29 is een soortgelijke bepaling opgenomen 
voorr exportbeperkingen. In artikel 30 is een aantal uitzonderingen op deze verboden ge-
noemd.. Het verbod is gericht tot de lidstaten. Zij zullen bij het opstellen van nationale 
wettelijkee maatregelen in eerste instantie moeten beoordelen of zich een dergelijke situatie 
voordoet. . 
Inn het Dassonville-arrest10 heeft het Hof zich voor een ruime interpretatie van het begrip 
'maatregell  van gelijke werking' in de zin van artikel 28 uitgesproken. Hieronder valt iedere 
handelsregelingg van de lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, 
daadwerkelijkk of potentieel kan belemmeren. Ook afvalstoffen moeten beschouwd worden als 
'goederen'' in de zin van deze artikelen. Bepalend is of de goederen een voorwerp van een 
commerciëlee transactie kunnen vormen." In het onderzoek van Jans/Leefinans,12 de memorie 
vann toelichting bij het wetsvoorstel verwijderingsbijdragen13 en ook elders in de literatuur 
wordt,, in navolging van het Dassonville-arrest, algemeen aangenomen dat de a.v.v. van 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage beschouwd kan worden als een maatregel van 
gelijkee werking als een invoer- of uitvoerbeperking in de zin van artikel 28. Voor het op de 
Nederlandsee markt brengen van een product geldt immers een extra voorwaarde, namelijk de 
verplichtee afdracht van de afvalbeheersbijdrage. Dit wil overigens niet direct zeggen dat de 
a.v.v.. verboden is. Artikel 28 is in een aantal gevallen niet van toepassing. Daarnaast kunnen 
dee in artikel 30 opgenomen rechtvaardigingsgronden en de in de jurisprudentie ontwikkelde 
'rulee of reason' een uitzondering op het verbod rechtvaardigen. 

Artikell  28 is niet van toepassing, indien de maatregel kan worden beschouwd als een 
verkoopmodaliteitt in de zin van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Keek.I4 In 
dezee zaak maakt het Hof onderscheid tussen producteisen en verkoopmodaliteiten. Het Hof 
overweegt,, in afwijking van de eerdere Dassonville-uitspraak, dat een nationale maatregel die 
betrekkingg heeft op bepaalde verkoopmodaliteiten niet kan worden beschouwd als een 

99 Jans/Leefinans 1992, p. 23-24. 
100 HvJEG zaak 8/74 Dassonvüle Jur.1974, p. 837; zie ook: Kapteyn/VerLoren van Themaat, 1995, p. 379; 
Jans/Sevenster/Vedderr 2000, p. 312. 
111 HvJEG zaak C-2/90 Commissie/België Jur. 1992 p. 1-4431; Jans 2000, p. 233. 
122 Jans/Leefinans 1992. 
133 Kamerstukken JJ 1992/93,23 256, nr. 3, p. 7-8. 
144 HvJEG gevoegde zaken C-267/91 en C 268/91 Keek en Mithouard, Jur. 1993, p. 1-6097; Kapteyn/VerLoren 
vann Themaat 1995, p. 377. 
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maatregell  die de handel tussen de lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of poten-
tieell  kan belemmeren. Aan dergelijke bepalingen wordt een tweetal voorwaarden verbonden. 
Zijj  moeten van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied 
activiteitenn ontplooien en zij moeten zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op 
dee verhandeling van nationale producten en van de producten van andere lidstaten. Wanneer 
aann deze voorwaarden wordt voldaan, valt de maatregel niet onder artikel 28 en behoeft 
verderr niet getoetst te worden aan de hieronder te behandelen rechtvaardigingsgronden. De 
reikwijdtee van deze uitzondering is nog niet duidelijk. Als voorbeelden op milieuterrein die 
hieronderr zouden kunnen vallen, worden genoemd receptuurwetgeving, zoals een maatregel 
waarbijj  bestrijdingsmiddelen alleen nog op recept of aan bepaalde personen verkocht mogen 
worden,, of reclameregelingen, zoals een verbod om reclame te maken voor bepaalde milieu-
schadelijkee producten.15 

Dee vraag is derhalve of de via de a.v.v. verplichte maatregelen gezien zouden kunnen worden 
alss een 'verkoopmodaliteit'. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de aard en inhoud van 
dee maatregelen. Wanneer in de overeenkomst geen eisen worden gesteld die direct of indirect 
betrekkingg hebben op de aard of samenstelling van het product als zodanig en geen kwan-
titatievee beperkingen worden opgelegd aan het op de Nederlandse markt brengen van dat 
product,, zie ik geen problemen met het beschouwen van deze maatregelen als verkoop-
modaliteit.. Uit de jurisprudentie van het Hof in de bekende Deense flessenzaak16 blijkt dat een 
statiegeldsysteemm wel beschouwd wordt als een maatregel als bedoeld in artikel 28. Het is 
derhalvee onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een afvalbeheersbijdrage als een verkoopmoda-
liteitt beschouwd kan worden. 

OokOok al wordt de a.v.v. van een overeenkomst beschouwd als een maatregel in de zin van 
artikell  28, kan de maatregel gerechtvaardigd worden in het licht van de rechtvaardigings-
grondenn in artikel 30 of van de in de jurisprudentie van het Hof op basis van artikel 28 
ontwikkeldee 'rule of reason'. 
Artikell  30 bevat een aantal limitatief opgesomde gronden voor maatregelen die een inbreuk 
opp het vrije verkeer van goederen kunnen rechtvaardigen. De maatregel moet in dat geval zijn 
ingegevenn uit hoofde van de bescherming van o.a. 'de gezondheid en het leven van personen, 
dierenn of planten'. De maatregelen mogen echter, aldus artikel 30, tweede volzin, geen middel 
vormenn tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten.. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat deze rechtvaardigingsgronden beperkt 
geïnterpreteerdd moeten worden en dat bescherming van het milieu, zonder dat mede sprake is 
vann bescherming van bovengenoemde belangen, niet onder artikel 30 valt.17 Tenslotte kan 
volgenss vaste jurisprudentie van het Hof artikel 30 alleen worden toegepast voor niet-
economischee doeleinden. Zoals blijkt uit de Nertsvoeder-zaak18, kunnen overigens met een 
maatregell  die gerechtvaardigd is om objectieve, aan de vereisten van de in artikel 36 (thans: 
30)) bedoelde belangen beantwoordende redenen, tevens andere, economische doelstellingen 
wordenn bereikt. 

155 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 382-383; Jans 2000, p. 236 en Jans/Vedder/Sevenster 2000, p. 313. 
166 HvJEG zaak 302/86 Deense flessen; Jur. 1988 p. 1-4607; M&R 1989, p 113-116 (m.nt. Van den Berg en 
Leopold). . 
177 Zie Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 324. 
188 HvJEG zaak 118/86 Nertsvoederfabriek Nederland Jur. 1987, p. 1-3883, r.o. 15. 
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Inn de jurisprudentie van het Hof is echter nog een andere rechtvaardigingsgrond uitgewerkt. 
InIn de zaak Cassis de Dijon19 is bepaald dat nationale regelgeving bij gebreke van harmonisatie 
enn mits zonder onderscheid van toepassing op binnenlandse en ingevoerde producten, buiten 
dee toepassing van artikel 28 valt, indien deze regelgeving noodzakelijk is om belangen te 
beschermenn die als zodanig voorrang behoren te krijgen op de eisen van het vrije verkeer van 
goederen.. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof (sinds de Deense fiessenzaak) kan ook 
milieubeschermingg een dergelijke rechtvaardigingsgrond vormen. Wel moet hiertoe, zoals uit 
hethet voorgaande blijkt, aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet een communau-
tairee regeling ter zake ontbreken en de maatregel moet zonder onderscheid van toepassing zijn 
opp nationale en ingevoerde producten. Daarnaast moet de maatregel voldoen aan het 
evenredigheids-- of proportionaliteitsbeginsel, d.w.z. de maatregel moet noodzakelijk zijn ter 
bereikingg van de bescherming van het milieu en bij de keuze van de verschillende middelen 
terr bereiking van dit doel is het middel gekozen dat het vrije handelsverkeer het minst 
belemmert.. Deze eisen vormen de 'rule of reason' in het kader van artikel 28. 
Voorr zover mij bekend is alleen bij de totstandkoming van het wetsvoorstel verwijderings-
bijdragenn aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van het wetsvoorstel in het licht van de 
artikelenn 28-30.20 Deze toetsing is positief uitgevallen, ook al werd hierbij het voorbehoud 
gemaaktt dat de a.v.v. van de overeenkomsten, afhankelijk van de inhoud van de overeen-
komst,, wederom getoetst zou moeten worden aan deze artikelen. De toetsing in verband met 
hethet vrije verkeer van goederen moet in eerste instantie worden uitgevoerd door de lidstaten 
zelf.. Uit de overwegingen bij de besluiten over de betreffende overeenkomsten blijkt niet 
duidelijkk of een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden. Een en ander heeft overigens tot 
nuu toe niet geleid tot jurisprudentie van het Hof, waarbij strijdigheid met deze artikelen wordt 
aangevoerd.. Veel meer discussie heeft plaatsgevonden in het kader van de toetsing van de 
a.v.v.. van overeenkomsten aan de bepalingen omtrent mededinging en steunverlening. 

8.33 Mededinging op Europees niveau (artikelen 81-86 EG-Verdrag) 

Aann de a.v.v. ligt altijd een overeenkomst tussen ondernemingen of ondernemingsorganisaties 
tenn grondslag. Een dergelijke overeenkomst kan op gespannen voet staan met artikel 81, 
waarinn een verbod is opgenomen tot het maken van afspraken die de handel tussen de 
lidstatenn kunnen beperken of vervalsen. Een overeenkomstige bepaling over overeenkomsten 
diee de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan beperken, is opgenomen in 
artikell  6 van de Mededingingswet. Hierop wordt in paragraaf 8.5 teruggekomen. 
Hett verbod is direct tot de ondernemingen gericht. Toch kan ook de overheid op diverse 
manierenn een rol spelen bij het tot stand komen van (verboden) mededingingsafspraken. De 
overeenkomstt tussen de ondernemingen kan een gevolg zijn van wetgeving of beleid van de 
overheid,, de overheid kan zelfs partij zijn bij een dergelijke overeenkomst of er kan sprake 
zijnn van het van overheidswege versterken van een bepaalde ondernemersafspraak. Bij de 
a.v.v.. van een overeenkomst door de minister zou hiervan sprake kunnen zijn. De overheid 
kann daarmee in strijd handelen met de artikelen 3, sub g, 10 j° 81, waarin is bepaald dat de 
overheidd zich moet onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de 
doelstellingenn (in casu mededinging) in gevaar kunnen brengen (de nuttig-effect-regel). Een 
interventiee van de overheid kan er ook toe leiden dat aan bepaalde ondernemingen bijzondere 
off  uitsluitende rechten worden verleend en daardoor de werking van de mededingingsregels 
wordtt beperkt. Hieraan wordt aandacht besteed bij artikel 86. 

199 HvJEG zaak 120/78 Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein; bekend als: Cassis de 
Dijon,, JUT. 1979, p. 1-649; Jans/Sevenster/Vedder 2000., p. 327. 
200 Kamerstukken ü 1992/93, 23 256, nr. 3, p. 7-8. 
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Inn het onderstaande zal eerst afzonderlijk worden ingegaan op de diverse artikelen. 
Vervolgenss zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de jurisprudentie van het Hof van 
Justitiee in de zaak Albany e.a. en enkele daaropvolgende zaken. In deze uitspraken besteedt 
hett Hof uitgebreid aandacht aan de genoemde artikelen in onderlinge samenhang. Daarnaast 
vertonenn deze zaken nauwe raakvlakken met de a.v.v. van overeenkomsten. Daarom wordt bij 
dee verschillende artikelen incidenteel aan deze zaken aandacht besteed en worden ze 
vervolgenss in samenhang met elkaar behandeld.21 

8.3.11 Overeenkomsten tussen ondernemingen (artikel 81 EG-Verdrag) 

Inn artikel 81 is een verbod opgenomen voor alle overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijkee gedragingen tussen ondernemingen die de handel tussen de lidstaten ongunstig 
kunnenn beïnvloeden en ertoe strekken de mededinging binnen de Europese gemeenschap te 
verhinderen,, beperken of te vervalsen. Deze overeenkomsten zijn van rechtswege nietig. Van 
hethet verbod kan de Commissie in individuele gevallen op grond van artikel 81, derde lid, 
ontheffingg verlenen dan wel bij groepen van overeenkomsten een groepvrijstelling verlenen. 
Dee wijze van uitvoeren van de artikelen 81-82 is verder uitgewerkt in de Verordening van de 
Raadd no. 17 (PbEG 204/62). Deze verordening zal met ingang van 1 mei 2004 worden 
vervangenn door een nieuwe verordening (PbEG L 1/2003), waardoor onder andere artikel 81 
directt toepasbaar wordt in de lidstaten en geen ontheffing als bedoeld in artikel 81, derde lid, 
doorr de Commissie meer nodig is. 
Inn het onderzoek van Jans en Leefmans22 wordt geconcludeerd dat het niet op voorhand 
duidelijkk is of een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage onder artikel 81 valt. Dit zal in 
belangrijkee mate afhangen van de inhoud van de overeenkomst. Het is in eerste instantie aan 
dee betrokken ondernemingen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst in overeenstemming is 
mett artikel 81. In de memorie van toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat er, 
wanneerr een overeenkomst alleen betrekking heeft op die elementen die direct verband 
houdenn met de afvalbeheersbijdrage, geen sprake zal zijn van een onverenigbaarheid met 
artikell  81. Desondanks wordt opgemerkt dat, zolang de Commissie nog geen beleidslijn ten 
aanzienn van dergelijke overeenkomsten heeft ontwikkeld23, moet worden aangedrongen op 
overlegg met de Commissie door de ondernemingen of door de overheid zelf overleg moet 
wordenn geëntameerd.24 Ondanks de verwachting dat hiermee in het algemeen op betrekkelijk 
kortee termijn uitsluitsel kan worden verkregen, blijkt uit de praktijk dat met dit overleg 
langeree tijd is gemoeid. 

Voorr het van toepassing zijn van artikel 81 moet allereerst sprake zijn van een onderneming 
off  ondernemersvereniging. Het begrip 'onderneming' speelt bij de a.v.v. in twee gevallen een 
rol.. In de eerste plaats bij de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. en in de tweede 
plaatss bij de rechtspersoon die belast is met de uitvoering van de overeenkomst. In de 
rechtspraakk van het Hof wordt het begrip 'onderneming' ruim geïnterpreteerd en wordt een 
functioneell  ondernemingsbegrip gehanteerd.25 Het omvat 'elke eenheid die een economische 
activiteitt uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.' 

211 Voor een uitgebreide behandeling per artikel(lid): Vedder 2003. 
222 Jans/Leefinans 1992, p. 16-17. 

Dee Commissie heeft deze richtsnoeren inmiddels ontwikkeld. Hierop wordt in het onderstaande ingegaan. 
244 Kamerstukken II 1992/93,23 256, nr. 3, p. 8 en 1994/95 nr. 5, p. 14. 
255 Jans/Vedder/Sevenster 2000, p. 365-366 en 393; Nijhoff2000, p. 61; Van de Gronden/Mortelmans 2001, p. 
22,, Van der Gronden 2001, p 302. 
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Onderr een economische activiteit wordt verstaan: 'iedere activiteit bestaande in het aanbieden 
vann goederen en diensten op een bepaalde markt'. 
Inn het licht van deze vaste rechtspraak van het Hof zal er vermoedelijk bij de tot nu toe 
behandeldee gevallen van de milieuovereenkomsten altijd sprake zijn van een overeenkomst 
tussenn ondernemingen. Een en ander is mede afhankelijk van de andere bij de overeenkomst 
betrokkenn partijen. Ten aanzien van CAO's heeft A-G Jacobs in zijn conclusie in de zaak 
Albanyy onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werknemers.27 Werkgevers blijven 
ondernemingen,, wanneer zij collectieve onderhandelingen aangaan; bij vakbonden wordt 
onderscheidd gemaakt tussen twee situaties: een vakbond die optreedt als economische eenheid 
(bijvoorbeeldd bij het huren van een kantoor) en een vakbond die optreedt als vertegen-
woordigerr van werknemers. In die laatste hoedanigheid zijn zij, aldus Jacobs, niet te 
beschouwenn als een onderneming. Het Hof gaat in zijn uitspraak aan dit onderscheid voorbij. 
Vann belang voor het bepalen of sprake is van een onderneming is derhalve in welke 
hoedanigheidd degenen die de overeenkomst sluiten, handelen. 
Ookk bij de rechtspersoon die belast is met de uitvoering van de overeenkomst zal in de meeste 
gevallenn sprake zijn van een onderneming. Het feit dat de overheid op enigerlei wijze 
betrokkenn is bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als partij, 
maaktt niet dat de overeenkomst bij voorbaat onttrokken is aan de toepassing van artikel 81 
(ziee verder de 'nuttig effect'-regel). 
Eenn volgende vraag is of door de overeenkomst tussen deze ondernemingen de interstatelijke 
handell  ongunstig kan worden beïnvloed. Overeenkomsten die alleen effecten hebben binnen 
eenn lidstaat, worden in het algemeen onder het nationale mededingingsrecht beoordeeld. Het 
Hoff  interpreteert deze bepaling overigens ruim en acht snel beïnvloeding van de interstatelijke 
handell  aanwezig.28 

Niett iedere overeenkomst tussen ondernemingen valt onder de werkingssfeer van artikel 81. 
Voorr de toepassing van artikel 81 zal er sprake moeten zijn van een merkbare beïnvloeding 
vann de interstatelijke handel (merkbaarheidscriterium).29 Dit criterium is in kwantitatief 
opzichtt uitgewerkt door de Commissie in de z.g. de minimis-bekendmaking.30 Gelet op de 
omvangg van het marktaandeel (bij horizontale afspraken marktaandeel van maximaal 10 % en 
bijj  verticale afspraken maximaal 15 %) zal dit vermoedelijk geen soelaas bieden voor de 
meestee milieuovereenkomsten. Tevens wordt in de bekendmaking een aantal kwalitatieve 
onderdelenn van overeenkomsten genoemd die altijd, onafhankelijk van het marktaandeel, als 
merkbaarr worden beschouwd. Het gaat hier om 'hard core'-restricties, zoals overeenkomsten 
diee tot doel hebben de prijzen bij verkoop van de producten aan derden vast te stellen, de 
productiee of verkoop te beperken of markten of klanten toe te delen. Indien dergelijke 
bepalingenn in een overeenkomst voorkomen, is derhalve altijd een ontheffing noodzakelijk. 
Daarnaastt volgt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat niet elke overeenkomst 
automatischh onder artikel 81 valt. Bij de toepassing van de bepaling op een concreet geval 
moett rekening worden gehouden met 'met de algehele context waarbinnen het betrokken 
besluitt van de ondernemersvereniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het 
bijzonderr met de doelstellingen daarvan. Vervolgens moet worden onderzocht of de daaruit 
voortvloeiendee beperkende gevolgen voor de mededinging inherent zijn aan de nagestreefde 

266 HvJEG gevoegde zaken C-180/98 t/m C-184/98 Pavlov r.o 74 - 75 en de daargenoemde jurisprudentie. 
277 HvJEG zaak C-67/96 Albany, Jur. 1999, p. 1-5751, par. 227 en 235. 
288 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 497-498; Jans 2000, p. 275. 
299 Mok 1998, p. 122; De Pree 1999; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 365. 
300 Bekendmaking (200l/C 368/07) van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de 
mededingingg niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag (de minimis) PbEG C 
368/13;; Vedder 2003, p. 139. 
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doelstellingen'.311 Het is niet duidelijk of naast deze gevallen een soort 'rule of reason' wordt 
gehanteerd,gehanteerd, zoals bij de zojuist behandelde artikelen 28-30.32 In dit verband zou dit inhouden 
datdat in het kader van artikel 81, eerste lid, de voordelen van samenwerking tussen de 
ondernemingenn worden afgewogen tegen de mededingingsbeperkingen ten gevolge van deze 
samenwerking.. Hierbij zou een ontheffing op grond van artikel 81, derde lid, niet eens meer 
aann de orde komen. In de Pavlov-zaak zal hierop worden teruggekomen. 

InIn de Ladbroke-zaak33 heeft het Hof van Justitie uitgesproken dat de artikelen 81 en 82 niet 
vann toepassing zijn, wanneer 'een mededingingsverstorende gedraging bij een nationale 
wettelijkee regeling aan de ondernemingen wordt voorgeschreven, of indien deze wettelijke 
regelingg een rechtskader creëert dat zelf iedere mogelijkheid van concurrerend gedrag door 
dezee ondernemingen uitsluit'. In deze gevallen wordt wel gesproken over een 'dwangkartel'.34 

Eenn belangrijke voorwaarde voor de toepasbaarheid van artikel 81 is derhalve dat de onder-
nemingenn zelf tot de mededingingsverstorende samenwerking hebben besloten. In het geval 
vann de a.v.v. is naar mijn mening van deze laatste situatie sprake. De minister kan immers 
alleenn op verzoek van de ondernemingen tot a.v.v. overgaan en de ondernemingen zijn niet 
vann overheidswege wettelijk verplicht om een verzoek in te dienen. In het geval van een a.v.v. 
zall  daarom zeer waarschijnlijk geen sprake van een dwangkartel, waardoor een overeenkomst 
omm die reden aan de werking van artikel 81 zou kunnen zijn onttrokken. 

Vann het verbod in artikel 81, eerste lid, kon de Commissie tot 1 mei 2004 op grond van 
artikell  81, derde lid, in individuele gevallen ontheffing verlenen. Het verlenen van ontheffing 
wass tot die tijd een uitsluitende bevoegdheid van de Commissie. Vanaf 1 mei 2004 kunnen de 
nationalee mededingingsautoriteiten en rechters zowel de verbodsbepaling als de ontheffings-
bepalingg rechtstreeks toepassen. Aangezien te verwachten is dat deze instanties zeker de 
eerstee tijd de door de Commissie ontwikkelde beleidslijnen ten aanzien van artikel 81 zullen 
voortzetten,, worden deze in het onderstaande kort beschreven. 
Dee procedure van ontheffingverlening is verder uitgewerkt in de al genoemde verordening. In 
veell  gevallen werd, in plaats van een ontheffing, volstaan met een z.g. comfort-letter,35 waarin 
dee Commissie op basis van de haar bekende gegevens verklaarde niet te zullen optreden tegen 
dee overeenkomst. 
Dee gronden voor ontheffing zijn opgenomen in artikel 81, derde lid: 

Dee overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de productie of verdeling van de 
productenn of tot verbetering van de technische en economische vooruitgang; 
Eenn billij k aandeel van de voordelen moet ten goede komen van de gebruikers; 
Dee beperkingen mogen niet verder gaan dan hetgeen voor het bereiken van de 
doelstellingenn onmisbaar is; 
Dee overeenkomstt mag de concurrentie voor een wezenlijk deel niet uitschakelen. 

Omm voor ontheffing in aanmerking te komen moet aan al deze gronden worden voldaan. 
Algemeenn wordt aangenomen dat milieuovereenkomsten, waarin afspraken worden gemaakt 
overr het verminderen van de verontreiniging bij de productie of in het product, onder het 

311 HvJEG zaak C-309/99 Wouters Jur. 2002, p. 1-1577, r.o. 97. 
322 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 366-367 leiden uit de uitspraak van het Hof in de Albany-zaak een 'rule of 
reason'-achtigee benadering af. Zie ook Vedder 2001, p. 72 en 2003, p. 148. Van Gerven e.a. 1997, p. 183, wijzen 
terechtt op de institutionele gevolgen van een 'rule of reason'. Het geven van ontheffingen was tot 1 mei 2004 
nogg een exclusieve bevoegdheid van de Commissie, terwijl sedertdien in eerste instantie een beoordeling door de 
nationalee rechter plaatsvindt. 
333 HvJEG zaak C-359/95 en C-379/95 Ladbroke Jur. 1997, p. 1-6301, r.o. 33. 
344 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 364; Vedder 2003, p. 154-156. 
355 Door Mok 1998, p. 161 vertaald als 'troostbrieven'. In de Stibat-zaak (zie hoofdstuk 6.10.6) hebben we gezien 
datt sprake kan zijn van een schrale troost! 
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criteriumm technische en economische vooruitgang gebracht kunnen worden.36 Het begrip 
'gebruikers'' in de tweede grond voor ontheffing moet ruim geïnterpreteerd worden. Hierbij 
moett niet alleen gedacht worden aan de gebruiker, zijnde een consument van een bepaald 
product,, maar ook aan derden of de samenleving als geheel.37 De derde grond - onmisbaar-
heidd - houdt een proportionaliteitstoets in. In dit kader toetst de Commissie of de mede-
dingingsbeperkingenn echt noodzakelijk zijn en de milieuvoordelen opwegen tegen de 
mededingingsbeperkingen.. De laatste grond voor ontheffing heeft betrekking op het behouden 
vann voldoende restconcurrentie. Hierbij wordt bezien of de overeenkomst niet leidt tot de 
onmogelijkheidd van nieuwe markttoetreders en of er nog voldoende concurrentie is tussen 
onderr de overeenkomst vallende producten en overige producten. In dit kader wordt naar 
zowell  de markt van degenen die het product op de markt brengen als naar de markt van 
inzamel-- en recyclingbedrijven gekeken.38 

Dee Commissie heeft begin 2001 richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 op 
horizontalee samenwerking geformuleerd.39 In deze richtsnoeren, die beschouwd kunnen wor-
denn als een soort beleidsregels bij de toepassing van artikel 81, is aan het slot in hoofdstuk 7 
kortt aandacht besteed aan milieuovereenkomsten. In de richtsnoeren wordt duidelijkheid 
gecreëerdd over de wijze waarop in het mededingingsbeleid rekening kan worden gehouden 
mett niet-mededingingsbelangen, in het bijzonder milieubescherming. 
Inn de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van overeenkomsten: 

OvereenkomstenOvereenkomsten die niet onder de toepassing van artikel 81 vallen (pt. 184-187). 
Hierbijj  moet gedacht worden aan overeenkomsten om een bepaalde milieudoel-
stellingg te realiseren, maar waarbij aan partijen geen precieze individuele verplich-
tingenn worden opgelegd en keuzevrijheid wordt gelaten om de middelen te kiezen. 
Zelfss overeenkomsten die normen opleggen met betrekking tot de milieuvriendelijk-
heidd van producten of productieprocessen, eventueel leidend tot een productverbod, 
kunnenn hieronder vallen, mits het aandeel op de markt gering is. Hieraan wordt direct 
weerr een aantal beperkingen gesteld: geen noemenswaardige invloed op de diversiteit 
vann de producten, belang marginaal qua beïnvloeding van het aankoopgedrag en 
geringg aandeel op relevante markt. Tenslotte worden genoemd overeenkomsten die 
leidenn tot het scheppen van werkelijk nieuwe markten, zoals recyclingovereen-
komsten.. Hierbij geldt als voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst alleen toelaat-
baarr is zolang partijen niet in staat zijn deze activiteit op individuele basis uit te 
voeren. . 
OvereenkomstenOvereenkomsten die bijna altijd onder artikel 81 vallen (pt. 188). Hierbij moet 
gedachtt worden aan overeenkomsten die niet werkelijk gericht zijn op milieudoel-
stellingenn oftewel overeenkomsten waarbij het milieu gebruikt wordt als dekmantel 
omm de concurrentie uit te schakelen. Vedder40 wijst in dit verband - m.i. ten onrechte 
-- op de voorbeelden van VOTOB en het Nederlandse systeem van afvalbeheers-
bijdragen.. Naar mijn mening wordt veeleer gedoeld op situaties, zoals die zijn 
voorgekomenn in de zaken Spa Monopole/GDB en IFCO-kratten41, waarbij milieube-

Janss 2000, p. 278; Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 369; XXVIII-Verslag over mededingingsbeleid (1988), pt. 
129 9 

Inn de CECED-beschikking wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen individuele economische voordelen en 
collectievee voordelen voor het milieu. Beschikking van de Commissie van 24 januari 1999, PbEG 26 juli 2000 L 
187/47.. Over deze beschikking Vedder 2000. 
388 Zie de DSD-beschikking van de Commissie van 17 september 2001, PbEG 2001, L 319/1. 
399 PbEG 2001, C 3/2, met name p. 26-28. Zie Van der Woude 2001; over de ontwerprichtsnoeren (PbEG 2000 C 
118/14-39)) Vedder 2000, p. 236-240. 
400 Vedder 2000, p. 237. 
411 XXIII-Verslag over het mededingingsbeleid (1993) pt. 240 resp. 168; Van der Gronden 1998, p.168. 
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schermingg niet voorop stond, maar het milieu gebruikt werd als dekmantel voor het 
vann de markt weren van potentiële markttoetreders. 
OvereenkomstenOvereenkomsten die onder artikel 81 kunnen vallen (pt. 189-191). Hierbij moet 
gedachtt worden aan overeenkomsten die in aanzienlijke mate de mogelijkheid van 
partijenn beperken om hun producten of wijze van productie zelf te bepalen. Ook hier 
speeltt het marktaandeel van de betrokken partijen een belangrijke rol. Tevens wordt 
alss voorbeeld genoemd het gezamenlijk aanwijzen van een onderneming als exclu-
sievee verstrekker van inzamelings- en/of recyclingdiensten, voor zover er reeds 
anderee daadwerkelijke of potentiële verstrekkers van die diensten bestaan. 

Inn de richtsnoeren wordt nog maar eens voor de duidelijkheid benadrukt dat de Commissie 
positieff  staat tegenover het gebruik van milieuovereenkomsten (pt. 192) als beleidsinstrument 
omm de doelstellingen van het milieubeleid te realiseren, mits verenigbaar met de mede-
dingingsregels.. Vervolgens worden in de richtsnoeren de criteria van artikel 81, derde lid, 
langss de traditionele lijnen wat verder uitgewerkt. Op zichzelf lijk t er een gelijkwaardigheid 
tussenn economische belangen en milieubelangen te worden gesuggereerd, maar uiteindelijk 
moetenn de milieuvoordelen toch weer in economische belangen te worden gevangen. Zo 
moetenn de verwachte economische (milieu)voordelen opwegen tegen de kosten (verminderde 
mededinging)) (pt. 193). Tevens moet het gekozen middel onmisbaar zijn om het doel te 
bereikenn en brengen andere middelen om de milieuvoordelen te bereiken economisch of 
financieell  zwaardere lasten mee. Tenslotte mag de overeenkomst niet leiden tot uitschakeling 
vann product- of procesinnovatie, technologische innovatie of toegang tot de markt. 
Inn de richtsnoeren (pt. 183) wordt niet ingegaan op de toelaatbaarheid van het aanmoedigen of 
opleggenn van milieuovereenkomsten door de overheid en de verenigbaarheid daarvan met het 
Verdrag.. Hiermee wordt gedoeld op bijvoorbeeld de a.v.v. van een overeenkomst en de 
verhoudingverhouding daarvan met de artikelen 3, sub g, 10 j° 81, 82 en 86. Hierop wordt in paragraaf 
8.3.33 ingegaan. 
Uitt de ervaringen met het ontheffingenbeleid ten aanzien van concrete overeenkomsten over 
afvalbeheersbijdragenn blijkt dat, voor zover de Commissie reageert, zij uit een oogpunt van 
artikell  81 niet onwelwillend tegenover dergelijke overeenkomsten staat. Het belang van de 
richtsnoerenrichtsnoeren is met name daarin gelegen dat erkend wordt dat bepaalde milieuovereenkomsten 
inn het geheel niet onder artikel 81 vallen en nader inzicht wordt gecreëerd in de criteria die bij 
artikell  81, derde lid, worden gehanteerd. 
Well  blijkt dat de Commissie veel moeite heeft met afspraken over de vaststelling van prijzen. 
Ditt kwam al heel duidelijk naar voren in de oudere VOTOB-zaak.42 In deze zaak had een 
aantall  bedrijven, verenigd in de Vereniging van onafhankelijke tankopslag bedrijven 
(VOTOB),, de afspraak gemaakt om de prijzen met een uniform bedrag te verhogen. Deze 
'milieutoeslag'' diende ter (gedeeltelijke) financiering van investeringen ten behoeve van 
drijvendee daken bij tankopslagen, waardoor verdamping uit deze tanks werd verminderd. De 
Commissiee achtte deze toeslag om drie redenen in strijd met artikel 81. Ten eerste vanwege de 
vastee toeslag, ten tweede vanwege de eenvormigheid ervan en ten derde vanwege het feit dat 
dee toeslag afzonderlijk op de factuur aan de klanten werd doorberekend. De Commissie merkt 
echterr expliciet (pt. 185) op dat een systeem waarbij de leden een totale prijs in rekening 
zoudenn brengen, onder vermelding dat hierin de milieukosten zijn begrepen, voor de Commis-
siee aanvaardbaar zou zijn. Ik zie in deze uitspraak dan ook geen aanleiding om de regeling 
vann de afvalbeheersbijdragen, die wellicht op enkele punten overeenstemming met deze 
regelingg vertoont, in het algemeen op één lijn te plaatsen met een prijsafspraak. Dit zou het 

422 XXII-Verslag over het mededingingsbeleid (1992), pt. 177-186; Jans 2000, p. 282-283, Jans/Sevenster/Vedder 
2000,, p. 370. 
433 Zie Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 376-377. 
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gevall  zijn, indien iedere overeenkomst over de afValbeheersbijdrage de afspraak zou bevatten 
dee afValbeheersbijdrage expliciet in de prijs op te nemen en op de factuur te zetten, zoals bij 
wit-- en bruingoed is gebeurd (zie hoofdstuk 6.10.7).44 Dit is echter in het algemeen bij de 
overeenkomstenn over afvalbeheersbijdragen niet het geval. 

Inn plaats van individuele ontheffingen kan de Commissie via een verordening een groeps-
vrijstellingg geven voor bepaalde overeenkomsten.4 Wanneer na verloop van tijd voldoende 
ervaringg is opgedaan met het verlenen van individuele ontheffingen, kunnen de voorwaarden 
inn een verordening worden neergelegd. Dit geeft voor de betrokken ondernemingen 
duidelijkheidd en leidt tot een vermindering van de werkbelasting bij de Commissie. Van deze 
bevoegdheidd is bij een aantal categorieën van overeenkomsten gebruik gemaakt. Tot nu toe is 
err nog geen groepsvrijstelling voor milieuovereenkomsten opgesteld. De vraag is of de 
richtsnoerenn niet verder uitgewerkt zouden kunnen worden tot een groepsvrijstelling.46 Gelet 
echterr op de mogelijke diversiteit van milieuovereenkomsten zou overwogen kunnen worden 
inn eerste instantie de overeenkomsten die voor a.v.v. in aanmerking komen in de vrijstelling 
opp te nemen. 

8.3.22 Misbrui k van machtspositie en dienst van algemeen economisch belang (artikelen 
822 en 86 EG-Verdrag) 

Artikell  82 verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een machtspositie op de 
gemeenschappelijkee markt of een wezenlijk deel daarvan. Dit verbodsartikel is net als artikel 
811 direct gericht tot ondernemingen. Artikel 86 verbiedt de lidstaten met betrekking tot 
openbaree bedrijven en ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, 
maatregelenn te nemen ofte handhaven die in strijd zijn met de mededingingsregels. Op grond 
vann het tweede lid van artikel 86 wordt hierop voor ondernemingen belast met het beheer van 
dienstenn van algemeen economisch belang of die het karakter van een fiscaal monopolie 
dragen,, een uitzondering gemaakt, voor zover de toepassing van de mededingingsregels de 
vervullingg van de hun toevertrouwde bijzondere taak verhindert. In de praktijk worden de 
artikelenn 82 en 86 veelal in combinatie met elkaar toegepast.47 

Naa de a.v.v. van de overeenkomst ontstaat veelal een onderneming die belast is met de 
uitvoeringg van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Deze onderneming krijgt, 
zoalss we bij de afValbeheersbijdrage hebben gezien, het recht de bijdrage te innen, het 
daardoorr ontstane fonds te beheren en de beschikkingsmacht over de via de bijdrage ingeza-
meldee afvalstoffen. Een dergelijke onderneming verkrijgt daardoor een machtspositie op de 
marktt van inzameling en verwerking van deze afvalstoffen. Strijdigheid met artikel 82 ont-
staatt pas, wanneer de onderneming misbruik maakt van deze machtspositie. Zelfs desondanks 
kunnenn er redenen zijn dat geen sprake is van een misbruik van een machtspositie. 
Eenn dergelijke onderneming zou eveneens beschouwd kunnen worden als een onderneming 
waaraann door de overheid via de a.v.v. bijzondere of uitsluitende rechten zijn verleend in de 
zinn van artikel 86. In dat geval zijn de mededingingsregels op grond van artikel 86, tweede lid, 
alleenn van toepassing, 'voor zover de toepassing daarvan de vervulling in feite of in rechte, 
vann de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert'. Uit de jurisprudentie van het Hof 
vann Justitie in de zaak Dusseldorp48 (r.o. 67-68) blijkt dat er aan een dergelijke aanwijzing 

444 Een zelfde redenering is te vinden bij Vedder 2001, p. 34. 
455 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 377. Een vergelijkbare bevoegdheid op nationaal niveau is opgenomen in 
artikell  12 Mw. 
466 Positief daarover is ook Vedder 2003, p. 192. 
477 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 392. 
488 HvJEG zaak C-203/96 Dusseldorp/Minister VROM, Jur. 1998, p. M075. 
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objectievee redenen ten grondslag moeten liggen die de aanwijzing noodzakelijk maken, 
waarbijj  ook bezien moet worden of het doel niet met andere middelen bereikt kan worden. 
Inn de zaak Sydhavnens4 lijk t het Hof eerder bereid te bepalen dat het beheer van bepaalde 
afvalstoffenn een dienst van algemeen economisch belang kan vormen, in het bijzonder 
wanneerr de dienst bedoeld is om een milieuprobleem op te lossen (r.o. 75). In deze zaak ging 
hett om drie ondernemingen die door de gemeente Kopenhagen belast waren met de verwer-
kingg van het in de gemeente vrijkomende bouw- en sloopafval. Dit afval werd tot dan toe 
gestortt in plaats van gerecycled. Om het bouw- en sloopafval hoogwaardig te verwerken 
moestt een bedrijf met een grote capaciteit worden opgericht. Ter verzekering van de 
rentabiliteitt van dit bedrijf moest de aanvoer van bouw- en sloopafval via een exclusief 
contractt gewaarborgd worden. Vedder50 verklaart dit door onderscheid te maken tussen 
kruissubsidiëringsrentabiliteitt (zaak Dusseldorp) en een op het bereiken van schaalvoordelen 
gerichtee rentabiliteit (zaak Sydhavnens). Het Hof lijk t welwillender te staan tegenover deze 
laatstee vorm. 
Vervolgenss gaat het Hof na of het exclusief recht noodzakelijk is om hen in staat te stellen de 
hunn opgedragen taak van algemeen economisch belang onder economisch aanvaardbare 
omstandighedenn te vervullen. Het Hof (r.o. 79) acht dit na onderzoek van bovengenoemde 
feitenn inderdaad noodzakelijk, zeker nu het exclusief recht beperkt is tot de voorzienbare 
periodee van afschrijving van de investeringen en geografisch beperkt tot het grondgebied van 
dee gemeente. Ten aanzien van de geografische beperking voegt het Hof (r.o. 81) als een soort 
tenn overvloede toe dat een zelfde conclusie getrokken zou kunnen worden zelfs indien de 
verleningg van het exclusieve recht tot een machtspositie op een wezenlijk deel van de 
gemeenschappelijkee markt zou kunnen leiden. Uit eerdere jurisprudentie bleek dat alleen al 
hett grondgebied van Nederland wordt beschouwd als een wezenlijk deel van de gemeen-
schappelijkee markt.51 Tenslotte maakt het Hof korte metten met het vermeende misbruik van 
hett exclusief recht. Uit de stukken wijst niets in deze richting. 
InIn het licht van deze uitspraken is het enkele feit dat de onderneming die belast is met de 
uitvoeringg van de overeenkomst, onvoldoende om zo'n onderneming te bestempelen als een 
openbaarr bedrijf of onderneming belast met het beheer van diensten van algemeen econo-
mischh belang in de zin van artikel 86. Daarvoor is nodig dat de overheid een meerderheids-
positiee inneemt in het orgaan dat belast is met de uitvoering van de overeenkomst en wanneer 
bijbij  de besluitvorming verschillende aspecten van algemeen belang in beschouwing moeten 
wordenn genomen. 

Ditt laat onverlet dat een dergelijke onderneming een machtspositie op de markt kan innemen 
enn zelfs misbruik van deze machtspositie kan maken in de zin van artikel 82. De beantwoor-
dingg van de vraag of sprake is van een machtspositie en of misbruik wordt gemaakt van deze 
machtspositiee is, zoals blijkt uit de Sydhavnens-zaak, in belangrijke mate afhankelijk van de 
noodzaakk van een dergelijke machtspositie en de feitelijke situatie. Het lijk t zeer 
waarschijnlijkk dat bijvoorbeeld ARN ten aanzien van bij autowrakken vrijkomende materialen 
enn DSD in Duitsland ten aanzien van vrijkomende verpakkingsmaterialen een machtspositie 
hebbenn op een wezenlijk deel van de inzameling en verwerking van deze materialen. 
Uitt de rechtspraak van het Hof blijkt echter dat, ook al zouden zij een machtspositie hebben, 
ditt als zodanig niet onverenigbaar is met artikel 82. Een lidstaat handelt slechts in strijd met 
dee artikelen 82 en 86, wanneer de betrokken onderneming door de enkele uitoefening van de 

499 HvJEG zaak C-209/98 Sydhavnens Sten & Gnis ApS/Kflbenhavns Kommune, Jur. 2000, p. 1-4743, r.o. 75. 
Overr deze uitspraak: Van Rossem/Vedder 2000 en Vedder 2003a. 
500 Vedder 2003a, met name paragraaf 4.7. 
511 Jans/ Sevenster/Vedder 2000, p. 383; zie ook zaak-Dusseldorp r.o. 60. 

252 2 



Europeesrechtelijkee aspecten van het algemeen verbindend verklaren 

haarr toegekende uitsluitende rechten misbruik van haar machtspositie maakt, of indien deze 
rechtenn een situatie kunnen creëren waarin die onderneming tot een dergelijk misbruik wordt 
gebracht.522 Hiervan zou sprake kunnen zijn, wanneer het fonds zijn positie gebruikt voor 
anderee doeleinden, bijvoorbeeld om bepaalde inzamel- of recyclingbedrijven van de markt te 
werenn (Vgl. Spa Monopole/GDB53). De Commissie heeft in de DSD-zaken54 het accent sterk 
gelegdd op met name de machtspositie van DSD ten opzichte van alternatieve inzamel- en 
verwerkingssystemen.. De vraag kan gesteld worden of de aandacht niet meer besteed zou 
moetenn worden aan het functioneren van DSD zelf (openbaar tenderen, beheersing kosten, 
etc.).55 5 

8.333 De 'nutti g effect'-regel (artikelen 3, sub g, 10 j° 81 EG-Verdrag) 

Dee artikelen 3, sub g, en 10 in combinatie met artikel 81 verplichten de lidstaten zich te 
onthoudenn van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Verdragg (i.e. mededinging) in gevaar kunnen brengen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof 
verplichtenn genoemde artikelen de lidstaten geen maatregelen, ook niet van wettelijke of 
bestuursrechtelijkee aard, te nemen die het nuttig effect van de op de ondernemingen toepasse-
lijk ee mededingingsregels ongedaan kunnen maken. Deze artikelen worden samengevat als de 
'nuttig-effect'-regel.'nuttig-effect'-regel. Een dergelijke situatie kan zich voordoen, wanneer een lidstaat de 
totstandkomingg van een met artikel 81 strijdige mededingingsregeling oplegt of stimuleert dan 
well  de werking ervan versterkt of aan zijn eigen regeling het overheidskarakter ontneemt door 
dee verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot interventie op economisch gebied 
aann particuliere marktdeelnemers over te dragen.56 De a.v.v. van een overeenkomst is stellig 
alss zo'n maatregel te zien. 
Dee diverse vragen die samenhangen met de toepassing van de mededingingsbepalingen op de 
a.v.v.. van overeenkomsten, komen goed aan de orde in de BNIC-zaken (zie ook hoofdstuk 
5.2).577 In deze zaken ging het om de a.v.v. van een overeenkomst van een organisatie van 
producentenn - Bureau national interprofessionnel du cognac - op het gebied van wijnen en 
cognac-brandewijnen.. In de overeenkomst werden onder andere minimumprijzen vastgesteld 
voorr distilleerwijnen, brandewijn en cognac. De leden van de BNIC worden op voordracht 
vann de beroepsorganisaties door de Minister van Landbouw benoemd. Verder benoemt de 
ministerr de voorzitter en een regeringscommissaris. Het BNIC betoogde dat er, gelet op haar 
wijzee van oprichting, financiering, organisatie, werking, benoeming en de haar opgedragen 
taken,, sprake was van een publiekrechtelijk lichaam. In dat geval zouden de mededingings-
regels,, die immers alleen betrekking hebben op ondernemingen, niet op het BNIC van 
toepassingg zijn. In de BNIC/Clair-zaak (r.o. 17) wordt dit betoog niet aanvaard: 

'hett juridisch kader waarin dergelijke overeenkomsten worden gesloten en dergelijke besluiten worden 
vastgesteld,, alsmede de juridische kwalificatie die in de verschillende nationale rechtsordes aan dit 
kaderr worden gegeven, [zijn] niet van invloed voor de toepasselijkheid van de communautaire 
mededingingsregelss en inzonderheid van artikel 85 (thans: artikel 81) EEG-Verdrag.' 

522 Pavlov r.o. 127; Albany r.o. 93. 
533 XXIÏÏ e Verslag over het mededingingsbeleid, pt. 240. 
544 Beschikking van de Commissie van 17 september 2001(2001/837/EG) PbEG L 319/1. 
555 Zie ook Vedder 2003, p. 221. 
5656 HvJEG zaak C-2/91 Meng, Jur. 1993, p. I- p. 5751, r.o. 14; HvJEG zaak C-185/91 Reiff, Jur. 1993, p. 1-5801 
r.o.. 14; HvJEG zaak 35/96 Commissie/Italië, Jur. 1998, p. 1-3851, r.o. 60. Over de laatste zaak: Drijber 1999, p. 
90. . 
577 HvJEG zaak 123/83, BNIC, Jur. 1985, p. 1-391; HvJEG zaak 136/86 BNIC/Aubert Jur. 1987 p. 1-4789. 
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Hett Hof maakt hiermee duidelijk dat niet gekeken wordt naar de 'verpakking' van de over-
eenkomst,, maar naar de inhoud ervan. In dezelfde zaak stelt het Hof (r.o. 23) dat: 

'eenn handeling van de overheid, die erop is gericht de overeenkomst verbindend te maken voor alle 
betrokkenn economische subjecten, ook indien zij geen partij waren bij de overeenkomst, niet tot gevolg 
kann hebben, dat de overeenkomst aan de toepassing van artikel 85, lid 1, (thans: 81, lid 1) wordt ont-
trokken.' ' 

Inn de BNIC/Aubert-zaak komt het Hof tot de conclusie (r.o. 19) dat de overeenkomst in strijd 
iss met artikel 81. Vervolgens komt het Hof toe aan de beantwoording van de vraag of lidstaten 
inn strijd handelen met artikel 10, gelezen in samenhang met de artikelen 3, sub g, en 81, 
indienn zij een overeenkomst die in strijd is met artikel 81, algemeen verbindend verklaren. In 
lij nn met de vaste rechtspraak van het Hof over de 'nuttig effect'-regel58 beantwoordt het Hof 
dezee vraag bevestigend. Bij de beoordeling of sprake is van een met het Verdrag strijdige 
maatregell  kijkt het Hof derhalve eerst naar de aan de maatregel (i.e. de a.v.v.) ten grondslag 
liggendee overeenkomst. Wanneer deze in strijd is met artikel 81, komt het Hof zonder veel 
omhaall  tot de conclusie dat het besluit tot a.v.v., waardoor een ieder verplicht wordt tot 
aansluitingg bij de overeenkomst, valt onder de categorie van regelgevende maatregelen die 
afbreukk doet aan het nuttig effect van de artikelen 3, sub g, 10 en 81. De vraag is vervolgens 
of,, wanneer de overeenkomst niet in strijd is met artikel 81, de overheid toch in strijd kan 
handelenn met genoemde artikelen. De beantwoording van deze vraag komt uitgebreid aan de 
ordee in onderstaande zaken. 

8.3.44 Albany-jurisprudentie 

Hett Nederlandse pensioenstelsel is deels gebaseerd op een wettelijk basispensioen (AOW en 
ANW),, deels op een aanvullend pensioen en deels uit vrijwillig e pensioen- of leveringsver-
zekeringsovereenkomsten.. Het aanvullend pensioen maakt deel uit van collectieve regelingen 
voorr een bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een dergelijke regeling wordt in deze gevallen 
ofwell  via de a.v.v. van CAO's ofwel via een wettelijke regeling verplicht gesteld. Op grond 
vann de Wet betreffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds kan de 
Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de beheerders van een 
pensioenfondss deelneming voor alle in die sectoren werkzame ondernemingen verplicht 
stellenn (zie hoofdstuk 3.9, onder c). De wettelijke regeling van de pensioenfondsen is in een 
aantall  zaken voor het Hof van Justitie aan de orde geweest. Uit deze Europeesrechtelijke 
toetsingg kunnen parallellen met de regeling van de a.v.v. in het algemeen getrokken worden. 
Daaromm wordt uitgebreid bij deze zaken stilgestaan. 

Inn een aantal gevoegde zaken (Albany Internationaal BV/Brentjens'Handelsonderneming BV/ 
BVV Drijvende Bokken)59 gaat het om de vraag of een nationaal pensioenstelsel, waaraan 
ondernemingenn verplicht moeten meedoen, in strijd is met de artikelen 10 jo 81 dan wel de 
artikelenn 86 jo artikel 82. In dit verband speelt een aantal deelvragen. Aangezien het de eerste 
keerr is dat het Hof een uitspraak moet doen over de verhouding tussen de mededingingsregels 
enn CAO's gaat de A-G Jacobs in zijn conclusie uitgebreid en rechtsvergelijkend op de 

588 HvJEG zaak 13/77, INNO, Jur. 1977 p. 2115. 
599 HvJEG zaak C-67/96, Albany, Jur. 1999,p. 1-5751; HvJEG gevoegde zaken C-l 15/97, C-l 16/97 en C-l 17/97 
Brentjenss Jur. 1999, p. 1-6025 en HvJEG zaak C-219/97 Drijvende Bokken, Jur. 1999, p. 1-6121; verder aan te 
duidenn als de zaak Albany. Zie ook NJ 2000,233 en AB 2000, 17 (m.nt. FHvdB) en Loozen 1999, p. 274-285 en 
Vedderr 2003, p. 126-135. 
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verschillendee vragen in. In grote lijnen volgt het Hof zijn conclusie, maar wijkt toch ook op 
eenn aantal punten hiervan af. In deze zaken spelen vier rechtsvragen: 
1.. Is het besluit van werkgevers- en werknemersorganisaties om in een bepaalde bedrijfstak 

inn het kader van een collectieve overeenkomst één bedrijfspensioenfonds op te richten, dat 
belastt is met het beheer van een aanvullende pensioenregeling en de overheid te verzoeken 
dee deelneming in dit fonds verplicht te stellen in strijd met artikel 81 van het EG-Verdrag? 

2.. Is het door een besluit van de overheid verplicht stellen van deelneming voor alle onder-
nemingenn een inbreuk op de artikelen 3, sub g, 10 en 81 van het EG-Verdrag? 

3.. Is het bedrijfspensioenfonds een onderneming in de zin van de artikelen 81 e.v.? 
4.. Is het door de overheid verlenen van een uitsluitend recht om in een bepaalde bedrijfstak 

eenn aanvullende pensioenregeling te beheren in strijd met de artikelen 82 en 86 van het 
Verdrag? ? 

Allereerstt wordt de vraag beantwoord of een CAO onder artikel 81, eerste lid valt. Om deze 
vraagg te beantwoorden zal een uitspraak moeten worden gedaan over de verhouding tussen de 
verdragsbepalingenn over mededinging en sociaal beleid, zoals deze zijn neergelegd in de 
artikelenn 3, sub g en j , en 136-143. In artikel 137 en met name artikel 139 worden 
overeenkomstenn tussen de sociale partners zelfs als mogelijkheid genoemd om het sociaal 
beleidd uit te voeren. De A-G Jacobs constateert allereerst (pt. 130) dat in het verdrag geen 
algemenee uitzondering is opgenomen waardoor de gehele sociale sector buiten de regels van 
dee mededinging valt. Daarom moet een toevlucht worden genomen tot de gevestigde 
interpretatiemethodenn (pt. 179): 

Aangezienn beide groepen verdragsbepalingen van gelijke rang zijn, mag de ene groep geen absolute 

voorrangg krijgen boven de andere en mogen zij geen van beide geheel inhoudsloos worden. Aangezien 
dee verdragsbepalingen waarin collectief onderhandelen wordt aangemoedigd, in beginsel uitgaan van de 

wettigheidd van collectieve overeenkomsten, kan het niet de bedoeling zijn geweest dat artikel 85, lid 1, 
(thans:: 81, lid 1) zou gelden voor collectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers over 

kernpuntenn als de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Derhalve moeten collectieve overeenkomsten 

tussenn werkgevers en werknemers over de lonen en arbeidsvoorwaarden automatisch immuniteit voor 
dee mededingingstoets genieten. 

Hett Hof volgt deze redenering, maar beperkt de immuniteit niet tot CAO's over lonen en 
arbeidsvoorwaarden.. Het Hof verruimt de immuniteit tot alle collectieve overeenkomsten die 
tussenn sociale partners worden gesloten ter verwezenlijking van de doelstellingen van sociale 
politiekk (r.o. 59-60): 

Hoewell  een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan collectieve overeenkomsten tussen 
werkgevers-- en werknemersorganisaties, zou de verwezenlijking van de met dergelijke overeenkomsten 

nagestreefdee doelstellingen van sociale politiek ernstig worden belemmerd indien de sociale partners bij 

hunn gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zich aan 
artikell  85, lid 1,(thans: 81, lid 1) van het Verdrag moesten houden. 

Uitt een nuttige en coherente uitlegging van de bepalingen van het Verdrag, gelezen in hun onderling 

verband,, volgt derhalve, dat overeenkomsten die, met dergelijke doelstellingen, in het kader van 

collectievee onderhandelingen tussen sociale partners worden gesloten, wegens hun aard en doel moeten 

wordenn geacht niet onder artikel 85, lid 1, (thans: 81, lid 1) van het Verdrag te vallen. 

Vervolgenss wordt onderzocht en geconcludeerd dat de onderhavige overeenkomst beoogt 
voorr alle werknemers een bepaald pensioenniveau te verzekeren en daarmee rechtstreeks 
bijdraagtt aan de verbetering van een van de arbeidsvoorwaarden, namelijk hun beloning. 
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Zodoendee gaat het inderdaad om een overeenkomst die buiten de werkingssfeer van artikel 
81,, eerste lid, valt. Essentiële elementen in de redenering van het Hof zijn derhalve dat de 
regelingg het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers 
(CAO's),, waarvan in het Verdrag is aangegeven dat dit een belangrijk instrument is voor de 
uitvoeringg van regelgeving op sociaal gebied en dat de overeenkomst rechtstreeks bijdraagt 
aann dat sociale beleid. 
Dezee uitspraak is van belang vanwege de principiële erkenning van de gelijkwaardigheid van 
dee bepalingen op sociaal gebied en de mededingingsbepalingen, indien er sprake is van een 
CAO.. Na het uitspreken van dit uitgangspunt over de (relatieve) betekenis van artikel 81, 
eerstee lid, toetst het Hof de overeenkomst inhoudelijk en komt tot de conclusie dat de 
overeenkomstt wegens haar aard en doel inderdaad buiten de werkingssfeer van artikel 81, 
eerstee lid, valt. In feite creëert het Hof hiermee een immuniteit van CAO's voor de toepassing 
vann de mededingingsregels, die vergelijkbaar is met hetgeen over de verhouding tussen het 
mededingingsbeleidd en het landbouwbeleid is neergelegd in een verordening. 

Vervolgenss onderzoekt het Hof ter beantwoording van de tweede rechtsvraag of het besluit 
vann de minister om aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds verplicht te stellen beschouwd 
moett worden als een maatregel in de zin van de artikelen 3, sub g, 10 en 81. Na de 
constateringg dat het verzoek om aansluiting verplicht te stellen past in het stelsel voor de 
uitoefeningg van regelgevende bevoegdheid op sociaal gebied en het feit dat de overeenkomst 
zelff  niet onder artikel 81, eerste lid, valt, komt het Hof in lijn met de vaste rechtspraak tot de 
conclusiee (r.o. 66) dat de lidstaten vrij zijn aansluiting verplicht te stellen voor personen die 
niett door de overeenkomst zijn gebonden. Het besluit van de overheid om de aansluiting 
verplichtt te stellen, valt, aldus het Hof, niet in de categorie van regelgevende maatregelen die 
afbreukk doen aan het nuttig effect van de artikelen 3, sub g, 10 en 81 van het Verdrag. 

Inn zijn conclusie bij de hierna te bespreken Pavlov-zaak61 acht A-G Jacobs deze automatische 
koppelingg tussen de wettigheid van de overeenkomst en de overheidsmaatregel niet erg 
bevredigend.. Hij acht het bevredigender in dit soort zaken uit te gaan van strijdigheid met de 
mededingingsregels,, die vervolgens kan worden gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang.. In feite doet hij een pleidooi tot het toepassen van een 'rule of reason' in het 
mededingingsrecht.622 Het Hof volgt in deze zaak een andere lijn. Eerst wordt - conform A-G 
Jacobss (pt. 155) - geconcludeerd dat het besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om 
eenn pensioenfonds op te richten dat belast is met het beheer van een aanvullende pensioen-
regeling,, de mededinging niet merkbaar beperkt en derhalve niet in strijd is met artikel 81 (r.o. 
99).. Vervolgens valt het op dat het Hof de beoordeling van het verzoek aan de minister tot 
verplichtee deelneming aan het fonds niet beziet in het kader van bovengenoemd besluit, zoals 
A-GG Jacobs m.i. terecht had gedaan, maar als zelfstandig onderdeel. Ook het verzoek wordt 
niett in strijd met artikel 81 geacht. De argumenten (r.o. 98) daartoe zijn: de indiening van het 
verzoekk maakt onderdeel uit van een wettelijke regeling; de regeling komt overeen met het 
stelsell  in diverse lidstaten op sociaal gebied en de regeling bevat een aantal procedurele 
waarborgen,, waarop de minister moet toezien. 

600 Zie hoofdstuk 5. 
611 Conclusie van A-G Jacobs van 23 maart 2000 in gevoegde zaken C-180/98 en C-184/98 Pavlov e.a./Stichting 
Pensioenfondss Medische Specialisten, pt 161-163. Zie ook Franssen/Jacobs/Jaspers/Mortelmans 2000, p. 329. 
622 Mok 1998, p. 199; Van Gerven e.a. 1997, p. 185; Van der Gronden/Mortelmans 2001, p 316. 
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Dee derde rechtsvraag heeft betrekking op de vraag of een pensioenfonds dat belast is met het 
beheerr van een dergelijke bij CAO opgerichte pensioenregeling, beschouwd moet worden als 
eenn onderneming in de zin van de artikel 81 en zo ja, in hoeverre er sprake is van een 
ondernemingg belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang in de zin 
vann artikel 86 dan wel er sprake is van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 
82. . 
Overeenkomstigg vaste jurisprudentie van het Hof omvat het begrip 'onderneming' elke 
eenheidd die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 
waaropp zij wordt gefinancierd (r.o. 77). Bepaalde eenheden zijn echter uitgesloten van het 
begripp onderneming. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van een aantal factoren, zoals een 
verplichtee acceptatie, geen winstoogmerk, de bepaling van de hoogte van de premies en de 
concurrentiee met andere verzekeringsmaatschappijen. 3 Op basis van een toetsing aan deze 
factorenn komt het Hof in deze zaak tot de conclusie dat inderdaad sprake is van een 
onderneming. . 

Bijj  de beantwoording van de vierde rechtsvraag constateert het Hof (r.o. 90) dat een fonds, dat 
viaa een besluit van de overheid het uitsluitend recht krijgt de voor de opbouw van betaalde 
pensioenrechtenn te innen en te beheren, beschouwd moet worden als een onderneming 
waaraann de overheid uitsluitende rechten zijn verleend in de zin van artikel 86, eerste lid. Zo'n 
pensioenfondss kan dan ook geacht worden een machtspositie in te nemen in de zin van artikel 
82.. Op zichzelf zegt dit echter nog niets. Het Hof (r.o. 93) merkt daarover op: 

'hett enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 90, lid 1, (thans: 86) 
vann het Verdrag een machtspositie wordt gecreëerd, als zodanig niet onverenigbaar is met artikel 86 
(thans:: 82) van het Verdrag. Een lidstaat handelt slechts in strijd met de in deze twee bepalingen 
vervattee verboden, wanneer de betrokken onderneming door de enkele uitoefening van de haar toege-
kendee uitsluitende rechten misbruik van haar machtspositie maakt, of indien deze rechten een situatie 
creërenn waarin die onderneming tot een dergelijk misbruik wordt gebracht' 

Doorr het aan het bedrijfspensioenfonds verleende uitsluitende recht is in dit geval inderdaad 
sprakee van concurrentiebeperking ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen. 
Vervolgenss moet de vraag beantwoord worden of het uitsluitende recht van het pensioenfonds 
enn de concurrentiebeperking kunnen worden gerechtvaardigd op grond van artikel 86, tweede 
lid,, als een maatregel die noodzakelijk is voor de vervulling van de aan dit fonds opgedragen 
bijzonderee sociale taak van algemeen belang. Een onderzoek van de marktstructuur van de 
verzekeringsmaatschappijenn leidt het Hof tot de conclusie dat, wanneer het pensioenfonds niet 
langerr het uitsluitend recht zou hebben, dit ertoe zou kunnen leiden dat het fonds niet meer op 
economischh aanvaardbare voorwaarden de hem opgedragen taken van algemeen economisch 
belangg kan verrichten en zijn financieel evenwicht in gevaar komt. 

Inn dit kader gaat het Hof nog in op een punt van A-G Jacobs, waarover overigens geen 
specifiekee prejudiciële vragen waren gesteld. Dit punt had betrekking op de bevoegdheid tot 
vrijstellingg van de verplichte deelneming door de beheerder van het pensioenfonds. A-G 
Jacobss was, naar mijn mening niet ten onrechte, van mening (pt. 441-468) dat de dubbele 
hoedanigheidd van het pensioenfonds - het innen en beheren van de pensioenregeling en het 
discretionairr verlenen van vrijstellingen, die enkel aan marginale rechterlijke toetsing 

633 HvJEG zaak C-159/91 en C-160/91, Poucet et Pistre, Jur. 1993, p. 1-637 en HvJEG zaak C-244/94 Federation 
francaisefrancaise des sociétés d'assurance e.a., Jur. 1995, p. 1-4013. Zie verder Nijhoff 2000, p. 60-68. 

257 7 



Hoofdstukk 8 

onderworpenn zijn - in strijd zijn met de artikelen 86, eerste lid, en 82. Het Hof is echter een 
anderee mening toegedaan (r.o. 120-121): 

'Gelett op de complexiteit van een dergelijke beoordeling en op de risico's die de verlening van vrij-
stellingenn oplevert voor het financiële evenwicht en dus voor de vervulling van de sociale taak van het 
bedrijfspensioenfonds,, kan een lidstaat van oordeel zijn, dat de vrijstellingsbevoegdheid niet bij een 
anderee instelling dient te berusten.' 

Dee nationale rechter moet toetsen of het fonds geen willekeurig gebruik van zijn bevoegdheid 
heeftt gemaakt en ook verder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft 
genomen. . 

Dezee uitspraak over de relatie tussen een CAO en de mededingingsbepalingen wordt 
bevestigdd in een uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Van der Woude.64 In deze zaak 
gaatt het om de bijdragen van de werkgevers in een vrijwillig e aanvullende ziektekosten-
verzekering.. Deze bijdrage is vastgelegd in een CAO, waaraan Van der Woude via artikel 14 
Wett CAO gebonden is. Het feit dat de betrokken verzekeringsactiviteit is uitbesteed aan een 
particulieree verzekeraar, leidt aldus het Hof niet tot een andere conclusie dan in de Albany-
zaak.Hett Hof herhaalt in deze zaak dat een dergelijke beperking een ongerechtvaardigde 
ingreepp in de vrijheid van de sociale partners zou betekenen. Wat betreft de toepassing van 
artikell  82 wordt volstaan (r.o. 30) met de vaststelling dat hiervan niet is gebleken. 

Inn de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Pavlov e.a.65 gaat het niet om een 
pensioenfondss dat het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werknemers en 
werkgeverss (CAO), maar om een vrijwillig e regeling i.e. pensioenfonds voor medische 
specialisten,, waaraan de deelneming door de minister op grond van de Wet verplichte deel-
nemingg in een bedrijfspensioenregeling op verzoek van een of meer volgens hem voldoende 
representatievee organisaties van beroepsgenoten verplicht kan worden gesteld voor alle of een 
off  meer bepaalde groepen van beroepsgenoten. De vraag is derhalve of de zojuist aangenomen 
immuniteitt voor de mededingingstoetsing van overeenkomsten op sociaal gebied ook van 
toepassingg is, wanneer daaraan geen CAO ten grondslag ligt. 
Aangezienn de regeling in het onderhavige geval niet gesloten is in het kader van collectieve 
onderhandelingenn tussen sociale partners, is dit voor het Hof (overigens in navolging van de 
conclusiee van A-G Jacobs (pt. 99)) aanleiding te concluderen (r.o. 70) dat 

'hett besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om een beroepspensioenfonds op te richten dat 

belastt is met het beheer van een aanvullende pensioenregeling, en de overheid te verzoeken de 

deelnemingg in dit fonds voor alle leden van de beroepsgroep verplicht te stellen, niet wegens zijn aard 

enn doel buiten de werkingssfeer van deze bepaling (artikel 81, eerste lid, MJD) valt.' 

Vervolgenss moet de normale mededingingsrechtelijke toetsing plaatsvinden. Allereerst wordt 
geconcludeerdd (r.o. 89) dat de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) te beschouwen is als 
eenn ondernemersvereniging in de zin van de artikelen 81, 82 en 86. Vervolgens wordt 
onderzochtt of het besluit van de beoefenaren van een vrij beroep om een pensioenfonds en de 
overheidd te verzoeken de deelneming voor alle beroepsgenoten verplicht te stellen, tot doel of 
tott gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, 

644 HvJEG zaak. C-222/98 Van der Woude/Stichting Beatrixoord, Jur. 2000, p. 1-7111. 
655 HvJEG zaak C-180/98 - 184/98 Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Jur. 2000, p. I-
6451.. Over de zaken Van der Woude en Pavlov: Loozen 2000. 
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beperktt of vervalst. Bij de toetsing wordt weliswaar geconstateerd dat de mededinging wordt 
beperktt op het punt van één kostenfactor, namelijk om voor een onderdeel van pensioen 
elkaarr niet te beconcurreren, maar de beperkende effecten van een dergelijk besluit op de 
marktt van specialistische medische diensten gering is. Deze kosten worden door het Hof 
'slechtss van marginale en indirecte invloed op de totale kosten van de door zelfstandige 
medischee specialisten aangeboden diensten' (r.o. 96) beschouwd. 
Opp grond hiervan wordt geconcludeerd (r.o. 97) dat het besluit van de beoefenaren van een 
vrijj  beroep om een pensioenfonds op te richten dat belast is met het beheer van een 
aanvullendee pensioenregeling, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet 
merkbaarr beperkt. Ook het verzoek tot het verplicht deelnemen in de pensioenregeling levert 
geenn schending op van artikel 81, eerste lid. De regeling past, naar de mening van het Hof, in 
hett in verschillende lidstaten bestaande stelsel van sociale voorzieningen en bevat een aantal 
waarborgenn tegen misbruik. Het besluit van de LSV en het verzoek tot het verplicht 
deelnemenn aan de pensioenregeling worden niet in strijd met artikel 81, eerste lid, beschouwd. 
Dee overige prejudiciële vragen omtrent het begrip onderneming en de toepassing van de 
artikelenn 82 en 86 worden in deze zaak op een gelijke wijze beantwoord als in de Albany-
zaak. . 
Hett is interessant, zoals Loozen66 terecht constateert, in hoeverre de in de zaken Albany en 
Pavlovv ontwikkelde lij n ook van toepassing zou kunnen zijn op een ander terrein dan het 
sociaall  beleid, zoals het milieubeleid. Ten aanzien van de afvalbeheersbijdrage zou gesteld 
kunnenn worden, evenals bij de Pavlov-zaak (r.o. 95), dat deze slechts op één kostenfactor 
betrekkingg heeft en in verreweg de meeste gevallen slechts een marginale en indirecte invloed 
heeftt op de totale kosten van het product. In dat geval zou de overeenkomst niet onder artikel 
811 vallen.67 Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat, wanneer een afspraak wordt gemaakt 
overr de doorberekening van de afvalbeheersbijdrage in de prijs van het product, deze afspraak 
valtt onder de 'hard core' of 'per se' afspraken die altijd onder artikel 81 vallen.68 

83.55 Vergelijkin g sociaal beleid - milieubeleid op Europees niveau 

Inn deze paragraaf wil ik stilstaan bij de vraag of de zo-even behandelde uitspraken op het 
terreinn van het sociaal beleid consequenties kunnen hebben voor de toetsing van soortgelijke 
overeenkomstenn in het milieubeleid. 
Inn de diverse uitspraken van het Hof van Justitie valt een aantal zaken op. In de eerste plaats 
blijk tt uit de interpretatie van het Hof van de betreffende verdragsbepalingen dat het Hof een 
keuzee doet voor gelijkwaardigheid tussen de twee beleidsvelden, i.c mededinging en sociaal 
beleid.. Tot dan toe werd veelal uitgegaan van het primaat van het mededingingsbeleid en 
moestt het niet-mededingingsbeleid op enigerlei wijze ingepast worden in de ontheffings-
criteriaa van artikel 81, derde lid, van het Verdrag. In deze 'machtsstrijd' heeft het Hof naar 
mijnn mening een vrij principiële keuze gedaan door via een interpretatie van het Verdrag een 
gelijkwaardigheidd te erkennen tussen de mededingingsbepalingen en de sociale bepalingen en 
onderr bepaalde omstandigheden de sociale bepalingen (zijnde niet-mededingsbelangen) te 
vrijwarenn van een mededingingstoets. Dit komt tot uiting in het respecteren van het Hof van 
dee CAO als instrument voor het uitvoeren van een sociaal beleid en een CAO wordt geacht in 
hett geheel buiten de werkingssfeer van artikel 81, eerste lid, te vallen. De redenering van het 
Hoff  is gebaseerd op een interpretatie van de artikelen 2 en 3, eerste lid, onder g en j , die de 
respectievee doelstellingen en middelen van het sociaal beleid bevatten en van de artikelen 136 

666 Loozen 2000, p. 305. 
67Vedder2001,p.. 66 
688 Vedder 2001, p. 64, Van de Gronden 1998, p. 26. 
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-143,, die een verdere concretisering van de doelstelling van het sociaal beleid en de daarbij in 
tee zetten instrumenten bevatten. Met name in de artikelen 137, vierde lid, en 139, eerste lid, is 
aandachtt is besteed aan de (collectieve) 'overeenkomst' tussen sociale partners. In het laatste 
gevall  gaat het overigens om een overeenkomst op communautair niveau. Het Hof ziet hierin 
eenn duidelijke erkenning van de verdragswetgever om een overeenkomst tussen de sociale 
partnerspartners (= CAO) te beschouwen als een instrument voor de verwezenlijking van het sociale 
beleidd op nationaal en op communautair niveau. 
Inn de tweede plaats valt uit de uitspraken van het Hof op dat het besluit van de minister om 
deelnemingg aan het fonds verplicht te stellen voor bedrijfsgenoten (vgl. besluit tot a.v.v.) door 
hett Hof niet zelfstandig wordt beoordeeld. Wanneer de aan de a.v.v. ten grondslag liggende 
overeenkomstt in strijd is met het EG-recht, is de a.v.v. daarvan eveneens daarmee in strijd. 
Vanzelfsprekendd is de immuniteit van de mededingingsregels niet onbegrensd. Het moet gaan 
omm bepalingen in overeenkomsten die verband houden met werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden.. In feite is dit hetzelfde criterium dat nationaal gebruikt wordt om te bepalen of 
a.v.v.. van een dergelijke overeenkomst mogelijk is. 
InIn de derde plaats blijkt uit de jurisprudentie van het Hof dat de beheerder van het fonds, i.e. 
Pensioenfonds,, vrijwel altijd beschouwd wordt als een onderneming. Relevante parameters 
hierbijj  zijn vragen of de beheerders van het fonds vrij zijn bij de bepaling van de hoogte van 
dee premie en bij de beleggingen en in hoeverre zij hierbij concurreren met particuliere 
verzekeraars,, e.d. Door het besluit van de minister om deelname aan het fonds verplicht te 
stellenn wordt de onderneming een onderneming met 'uitsluitende rechten' in de zin van artikel 
86,, eerste lid. Het toekennen van een uitsluitend recht en het daardoor creëren van een 
machtspositiee is als zodanig niet onverenigbaar met artikel 86. Het gaat erom of de 
ondernemingg misbruik van deze machtspositie maakt. Een machtspositie kan worden gerecht-
vaardigdd in de zin van artikel 86, tweede lid, vanwege de belangrijke taken van algemeen i.e. 
sociaall  belang. 

Hoewell  ik mij ervan bewust ben dat het gevaarlijk is de Albany-exceptie in de jurisprudentie 
diee op een bepaald beleidsterrein is ontwikkeld, toe te passen op een ander beleidsterrein, wil 
ikk daartoe toch een poging ondernemen.69 

Dee doelstellingen van het milieubeleid zijn, evenals het sociaal beleid, neergelegd in de 
artikelenn 2 en 3, eerste lid onder 1. In de artikelen 174-176 zijn deze doelstellingen verder 
uitgewerkt.. De formulering van de artikelen 2 en 3, eerste lid onder 1, vertoont veel gelijkenis 
mett de artikelen 2 en 3, eerste lid onder i en j . De formulering van de artikelen 174 -176 is 
echterr totaal anders dan de formulering van de sociale bepalingen in de artikelen 136-145. 
Hett gaat ook om verschillende beleidsterreinen die zich in een verschillende fase van 
beleidsvormingg bevinden. Dit komt tot uiting in de mate van concretisering van de 
doelstellingen,, de toedeling van de bevoegdheden alsmede bij de wijze waarop de 
belangrijkstee actoren - de sociale partners - bij (de uitvoering van) het beleid betrokken 
kunnenn worden. Zo is voor het milieubeleid niet een analoge (aan artikel 137, vierde lid) 
bevoegdheidd in het Verdrag verankerd om bepaalde partijen te belasten met de 
tenuitvoerleggingg van richtlijnen en de expliciete erkenning van convenanten of overeenkom-
stenn als instrument voor de realisatie van het milieubeleid. In de verdragsbepalingen over het 
milieubeleidd wordt ook niet gesproken over het belasten van bepaalde partijen, zoals 
ondernemingen,, met de uitvoering van het beleid. 
Aann een grotere rol van ondernemingen bij de realisatie van het milieubeleid is in diverse 
beleidsstukkenn van de Commissie wel aandacht besteed. Hierbij valt te denken aan het Zesde 

699 He bevind mij in goed gezelschap: Van der Gronden 1998, p. 137; Vedder 2001, p. 38-49; Vedder 2003, p. 
126-135. . 
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Milieu-actieprogrammaa , de Aanbevelingen van de Commissie en de Resolutie van de 
Raad722 over milieuconvenanten (zie hoofdstuk 1.7, onder a). Deze stukken richten zich zowel 
tott de Commissie als tot de lidstaten om daarmee bij het opstellen en de implementatie van 
richtlijnenrichtlijnen rekening te houden. De laatste tijd wordt in steeds grotere mate in de richtlijnen 
aandachtt besteed aan de mogelijkheid om deze (mede) via een convenant te implementeren 
(ziee verder paragraaf 8.6). Ook de Commissie heeft in een aantal gevallen gekozen voor 
convenant-achtigee constructies voor de implementatie van door haar geïnstigeerde initiatieven 
opp milieugebied.73 Hierbij valt te denken aan het verminderen van het gebruik van CFK's,74 

dee Aanbeveling voor goede milieupraktijken op het gebied van huishoudelijke wasmiddelen 
enn de Overeenkomst met de Europese automobielindustrie (ACEA) over de reductie van 
C02-emissiess bij auto's.76 Uit deze voorbeelden blijkt wel dat in vele gevallen convenanten of 
overeenkomstenn worden erkend als instrument ter uitvoering van (Europees) milieubeleid.77 

Anderzijdss kan niet ontkend worden dat convenanten en overeenkomsten bij de uitvoering 
vann het milieubeleid (nog) niet een zelfde juridische status hebben en een zelfde plaats in het 
EG-Verdragg innemen als (de a.v.v. van) CAO's bij het sociale beleid. In het milieubeleid zijn 
(nog)) niet met de sociale partners vergelijkbare partijen aan te wijzen die van oudsher 
tezamenn - in een proces van 'checks and balances' - vorm geven aan het milieubeleid. 
Uitgaandee van de veronderstelling dat de milieuorganisaties als belangenbehartiger van het 
milieuu zouden kunnen optreden, kan worden geconstateerd dat zij nooit als zodanig hebben 
geparticipeerdd in de convenanten met ondernemingen (zie hoofdstuk 9.3.3). 
Interessantt is in dit verband de waarde van artikel 6 EG-Verdrag dat bepaalt dat de eisen van 
rmlieubeschermingg moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het 
beleidd en het optreden van de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op het bevorderen 
vann duurzame ontwikkeling. In de literatuur78 heeft discussie plaatsgevonden over de 
reikwijdtee van dit integratiebeginsel. Algemeen wordt aangenomen dat het beginsel niet zover 
datt bij een conflict altijd prioriteit aan de milieubescherming gegeven zou moeten worden. 
Well  moet het zo geïnterpreteerd worden dat de milieubescherming in ieder geval (serieus) in 
beschouwingg genomen wordt ook bij andere beleidsterreinen. In het kader van het onthef-
fingenbeleidd op grond van artikel 81, derde lid, kan met behulp van het proportionaliteits-
beginsell  van geval tot geval worden bezien hoee potentiële conflicten kunnen worden opgelost. 
Uitt een analyse van de diverse gevallen waarin milieubescherming een rol speelde, blijkt dat 
milieubeschermingg nog nooit een zelfstandige reden tot ontheffing is geweest. De ontheffing-
verleningg vindt primair op economische gronden plaats, waarbij milieubescherming min of 
meerr ten overvloede wordt meegenomen. 9 Dit brengt sommigen80 tot het voorstel te komen 
tott een vorm van integratie, waarbij de mededingingsbeperkingen voor een bepaalde tijd 
wordenn toegestaan. 

700 Pb EG 2002 L 242/1. 
711 Pb EG 21-12 1996 (L 333/59). 
722 Pb EG 22-10-1997 (C 321/6). 
733 Zie voor enkele kritische vragen over de juridische basis daarvan en de toetsing aan de mededingings-
bepalingen:: Sevenster/Vedder 2000, p. 11. 
744 Aanbevelingen van de Commissie van 27 juni 1990 betreffende de beperking van het gebruik van 
chloorfluorkoolwaterstoffenn door de communautaire schuimplasticindustrie resp. koelindustrie; PbEG 1990 L 
227/266 en L 227/30. 
755 Pb EG 01-08-1998 (L215/73). 
766 Zie ook Bongaerts 1999, p. 101, en Sevenster/Vedder 2000, p. 11. 
777 Milieuconvenanten op het niveau van de Gemeenschap binnen het kader van het actieplan inzake de 
vereenvoudigingg en verbetering van de regelgeving COM (2002) 412 definitief. 
788 Jans 2000, p. 18 en 277; Sevenster/Vedder 2000, p. 5 en uitgebreid Dhondt 2003, met name hoofdstuk II. 
799 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 370. 
800 Dresden 1996, p. 56; Sevenster/Vedder 2000, p. 6. 
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Geconcludeerdd moet dan ook worden dat, hoewel er zekere verwantschap is tussen de 
bepalingenn over het sociaal beleid en het milieubeleid in het Verdrag, het zeer de vraag is of 
dee uitspraken in de zaken Albany en Pavlov kunnen worden toegepast op het milieubeleid. De 
belangrijkstee consequentie biervan is dat milieuovereenkomsten niet bij voorbaat zijn 
uitgezonderdd van artikel 81 EG-Verdrag. 

8.44 Steunmaatregelen (artikelen 87-89 EG-Verdrag) 

Inn deze paragraaf wordt ten slotte aandacht besteed aan de vraag of er bij het besluit tot a.v.v. 
vann een overeenkomst over het storten van een financiële bijdrage in een fonds, zoals een 
bijdragee van werkgevers in een scholingsfonds of een afvalbeheersbijdrage in een fonds, 
sprakee kan zijn van een steunmaatregel van de overheid ofwel een mogelijke overtreding van 
dee artikelen 87/88 (oud: 92/93). Artikel 87 verbiedt de lidstaten tot het nemen van 
steunmaatregelenn of maatregelen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die de 
mededingingg door begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalsen. Dit artikel is alleen 
vann toepassing voor zover de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 
beïnvloedt.. De lidstaten moeten elk voornemen tot invoering of wijziging van een 
steunmaatregell  aan de Commissie melden. De voorgenomen steunmaatregelen kunnen pas ten 
uitvoerr worden gebracht, wanneer deze procedure tot een eindbeslissing heeft geleid oftewel 
dee Commissie hiermee akkoord is gegaan. De Commissie heeft haar beleid ten aanzien van 
staatssteunn ten behoeve van het milieu neergelegd in een communautaire kaderregeling.81 In 
dezee kaderregeling geeft de Commissie aan onder welke voorwaarden steunmaatregelen in de 
vormm van investerings- of exploitatiesteun toegelaten kunnen zijn. De steunmaatregelen 
kunnenn onder meer de vorm hebben van directe staatssteun in de vorm van door de overheid 
verstrektee subsidies of indirecte staatssteun in de vorm van een teruggave of vrijstelling van 
bepaaldee belastingen. 
Dee vraag is of het besluit tot a.v.v. van een overeenkomst gezien kan worden als een 
steunmaatregell  van de staat. Op het eerste gezicht lijk t het erop dat bij financiering uit het 
fondss dat louter gevoed wordt via private bijdragen, geen sprake kan zijn van een steun-
maatregell  van de staat. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie82 blijkt echter dat de 
begrippenn 'van de staten' en 'met staatsmiddelen bekostigd' in artikel 87 ruim moeten worden 
geïnterpreteerd.. Alleen al het feit dat de financiering tot stand komt door ingrijpen van de 
overheid,, kan dit ingrijpen tot een steunmaatregel van de overheid maken. Dit zou kunnen 
betekenenn dat er, ook al beperkt de betrokkenheid van de overheid zich tot het besluit tot 
a.v.v.,, toch sprake kan zijn van een steunmaatregel die op grond van artikel 87 aangemeld 
moett worden. Ook maatregelen die gefinancierd worden uit een parafiscale heffing, kunnen 
daardoorr onder het begrip staatssteun vallen. In dit geval ging het om een heffing van het 
Landbouwschapp ter financiering van de Stichting Landelijke Mestbank. 
Dee interpretatie van het begrip steunmaatregel is uitgebreid aan de orde geweest in de zaak 
PreussenElektra.855 In deze zaak ging het om een Duitse wettelijke regeling ter stimulering van 
dee productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze wettelijke 
regelingg verplicht de elektriciteitsbedrijven de in hun distributiegebied uit hernieuwbare 
energiebronnenn geproduceerde elektriciteit af te nemen en daarvoor ten minste een in de wet 

811 Laatstelijk: Pb EG 2001 C 37/3 
822 HvJEG zaak 72/79, Commissie/Italië, Jur. 1980, p. 1411; HvJEG zaak 290/83, Commissie/Frankrijk, Jur. 
1985,, p. 439. 
833 De Wit 1997, p. 387. 
844 SLM-bescbikking 92/316 PbEG 1992 LI70/34. 
855 HvJEG zaak nr. C-379/98, PreussenElektra AG/Schleswag, Jur. 2001, p. 1-2099; JM 2001/5, nr. 70 (m.nt. 
Sloover/Douma);; AA 50 (2001) 6, p. 475-493 (m.nt. Mortelmans); M&R 2001, nr. 94 (m.nt. Jans). 
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vastgelegdee vergoeding te betalen. De hieruit voortvloeiende financiële last moest verdeeld 
wordenn tussen de elektriciteitsbedrijven en de toeleverende particuliere netexploitanten.*6 

Naarr aanleiding van de jurisprudentie van het Hof was discussie ontstaan tussen de Commis-
siee en de lidstaten over de interpretatie van de zinsnede 'steunmaatregelen van de staten of in 
welkee vorm ook met staatsmiddelen bekostigd' in artikel 87. Deze zinsnede werd op twee 
manierenn geïnterpreteerd. In de ruime interpretatie valt elke maatregel die aan bepaalde 
bedrijvenn een economisch voordeel biedt en die het gevolg is van een overheidsmaatregel, 
onderr het begrip steunmaatregel. Dit is derhalve onafhankelijk van het feit of er sprake is van 
eenn overdracht van staatsmiddelen. Deze interpretatie werd door de Commissie gevolgd. 
Inn de beperktere interpretatie is alleen sprake van een steunmaatregel, wanneer het econo-
mischh voordeel aan bepaalde bedrijven gepaard gaat met de overdracht van staatsmiddelen. In 
dezee interpretatie vormt de overdracht een constitutief element van de staatssteun. 
Inn navolging van A-G Jacobs (pt. 115-116) kiest het Hof voor de beperktere interpretatie, 
waarbijj  alleen de voordelen die rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, 
zijnn te beschouwen als steunmaatregelen in de zin van artikel 87. Voor alle duidelijkheid stelt 
hetHof(r.o58): : 

Hett in deze bepaling gemaakte onderscheid tussen 'steunmaatregelen van de staten' en steunmaat-
regelenn 'in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd' betekent namelijk met, dat alle door een staat 
verleendee voordelen steunmaatregelen zijn, ongeacht of zij al dan niet met staatsmiddelen worden 
gefinancierd,, doch wil alleen zeggen, dat het begrip steunmaatregel zowel de voordelen betreft die 
rechtstreekss door de staat worden toegekend, als die welke worden toegekend door een van over-
heidswegee ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam. 

Inn dit geval is naar de mening van het Hof (r.o. 59) geen sprake van een rechtstreekse of zij-
delingsee overdracht van staatsmiddelen. Ook het feit dat de afnameverplichting bij wet is 
vastgelegdd en aan bepaalde ondernemingen een onbetwistbaar voordeel verleent, is geen 
grondd om die verplichting te kwalificeren als een steunmaatregel (r.o. 61). 
Dee Commissie was in deze zaak nog voor een ander anker gaan liggen. De Commissie paste 
hiertoee de 'nuttig effect'-regel m.m. toe op de artikelen 87-88. Het Hof gaat ook hierin niet 
mett de Commissie mee. Aangezien artikel 87 (in tegenstelling tot artikel 81) al tot de lidstaten 
iss gericht, kan artikel 10 niet worden aangevoerd om het toepassingsgebied van artikel 87 uit 
tee breiden tot gedragingen van de staten die er niet onder vallen (r.o. 65). 

Janss en Leefmans kwamen indertijd tijdens hun onderzoek met betrekking tot het wetsvoorstel 
verwijderingsbijdragen,877 gesteund door de uitspraak van het Hof in de ADBHU-zaak,88 tot de 
conclusiee dat, wanneer de bijdragen uit het fonds beperkt zouden blijven tot die welke 
noodzakelijkk zijn voor het instandhouden van de afvalbeheersstructuur, er geen sprake zou 
zijnn van staatssteun in de zin van artikel 92.89 Desondanks blijkt uit hoofdstuk 6 dat bij de 
a.v.v.. van afvalbeheersbijdragen hierover lange tijd twijfel bestond en dat het voornemen tot 
hett nemen van een besluit tot a.v.v. in de meeste gevallen gemeld is bij de Commissie. Dit 
heeftt in veel gevallen geleid tot een uitgebreide briefwisseling en overleg met de Commissie, 
hetgeenn er uiteindelijk overigens in alle gevallen toe heeft geleid dat geen sprake was van een 
steunmaatregel. . 

Uitgebreidd over deze zaak: Vedder 2001a. 
Jans/Leefmanss 1992, p. 22. 
HvJEGG zaak 240/83, ADBHU, Jur. 1985, p. 531; M&R (m.nt Jans) 1986, p. 155-158. 
Ziee ook Blomberg (Commentaar Wet milieubeheer) artikel 15.37, pt 4.4. 
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Inn het licht van de uitspraak PreussenElektra acht ik het vrijwel uitgesloten dat bij de a.v.v. 
vann een overeenkomst over bijvoorbeeld een bijdrage aan een scholingsfonds of een 
afvalbeheersbijdragee sprake is van een steunmaatregel. Er vindt immers op geen enkele wijze 
eenn overdracht van staatsmiddelen plaats. Deze visie wordt ondersteund door een recente 
uitspraakuitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de a.v.v. van een CAO een steunmaatregel van 
dee Staat inhoudt.90 

Hett ging in deze zaak om een vleeswaren- en conservenfabriek die geen partij was bij de 
CAOO voor de Vleeswarenindustrie, maar via de a.v.v. van de CAO hieraan toch gebonden 
was.. Op grond van de CAO moest hij een heffing betalen aan de Stichting Vormingsfonds 
voorr de opleiding van werknemers in de vleeswarenindustrie ten behoeve van een jeugdwerk-
plan.. Tegen deze verplichting voerde hij aan dat het systeem van verplichte aangifte, bestem-
mingsheffingg en subsidiëren een steunmaatregel in de zin van artikel 87 oplevert en niet ten 
uitvoerr mag worden gebracht voordat door de Commissie hierover een beslissing is genomen. 
Dee rechtbank vond onder verwijzing van de arresten van het Hof van Justitie in de hierboven 
besprokenn zaak van Albany dat de a.v.v. van een CAO diende te worden aangemerkt als een 
overheidsmaatregel,overheidsmaatregel, maar vond niet dat sprake was van een steunmaatregel omdat het systeem 
onderdeell  uitmaakte van een CAO en het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen 
werkgevers-- en werknemersorganisaties en bijdraagt aan de werkgelegenheids- en arbeids-
voorwaardenn in de vleeswarenindustrie. 
Dee Hoge Raad is het niet eens met deze redenering, die betrekking heeft op de toepassing van 
artikell  81. In deze zaak speelt echter de toepassing van artikel 87. Onder verwijzing naar de 
vastee jurisprudentie van het Hof met betrekking tot artikel 87 is het sociale doel niet 
voldoendee om buiten de werking van dit artikel te blijven. Om te kunnen spreken van staats-
steunsteun in de zin van artikel 87 is vereist dat aan ondernemingen toekomende voordelen recht-
streekss of zijdelings uit staatsmiddelen worden bekostigd. Daaronder vallen, aldus de Hoge 
Raadd wederom in navolging van het Hof van Justitie, ook voordelen toegekend door een van 
overheidswegee ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam. Geconstateerd 
wordtt dat de Stichting niet van overheidswege is ingesteld en dat er geen sprake is van het 
rechtstreekss of zijdelings uit staatsmiddelen bekostigen van aan ondernemingen toekomende 
voordelen.. En dan volgt een voor het rechtskarakter van de a.v.v. belangrijke overweging (r.o. 
5.2): : 

'Datt wordt niet anders door de omstandigheid dat het hier om een algemeen verbindend verklaarde 
CAOO gaat, nu die algemeen verbindendverklaring niet meebrengt dat de Staat enigerlei beschikkings-
machtt heeft of heeft gehad over de bijdragen die de Stichting van de werkgevers heeft geheven.' 

Uitt deze uitspraken lijk t de verwachting gerechtvaardigd dat de a.v.v. van een overeenkomst, 
waarinn de afdracht van een financiële bijdrage verplicht wordt gesteld, niet gezien wordt als 
eenn steunmaatregel. 

8.55 Nederlands mededingingsrecht 

Hett mededingingsbeleid in Nederland was lange tijd gebaseerd op de uit 1956 stammende 
Wett economische mededinging. Deze wet heeft indertijd de in hoofdstuk 2 behandelde Onder-
nemersovereenkomstenwett vervangen. De mededingingsrechtelijke toetsing van de afval-
beheersstructuren,beheersstructuren, waarbij gebruik is gemaakt van de afvalbeheersbijdrage, vond plaats op 

900 HR 7 maart 2003 (zaak C01/117) Compaxo c.s. - Stichting Vormingsfonds vleeswarenindustrie, NJB 28 maart 
2003,, nr. 45. 
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basiss van deze wet. Het accent van de toetsing, met name de aspecten mededinging en 
steunverlening,, vond echter tot 1998 plaats op basis van het EG-Verdrag.91 

Sindss 1 januari 1998 is het mededingingsbeleid gebaseerd op de nieuwe Mededingingswet 
(Mw)) (Stb. 1997, 242). Met deze wet worden de uitgangspunten en instrumenten van het 
mededingingsbeleidd op Europees niveau vrijwel geheel in de Nederlandse wetgeving over-
genomen.. Ook bij het Nederlandse beleid ter uitvoering van deze wet wordt zo veel mogelijk 
aangeslotenn bij het Europese mededingingsbeleid.92 In deze paragraaf zal ik met name 
aandachtt besteden aan die onderdelen van de Mw, die raakvlakken vertonen van de a.v.v. van 
eenn overeenkomst. Het betreft met name de bepalingen over mededingingsafspraken. 

InIn artikel 6 Mw is, naar analogie van artikel 81, eerste lid, van het EG-Verdrag, een verbod 
opgenomenn van overeenkomsten tussen ondernemingen, die ertoe leiden dat de mededinging 
opp de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Dit 
verbodd is net als artikel 81 EG-Verdrag in een aantal gevallen niet van toepassing, o.a. bij 
bagatellenn (artikel 7 Mw) en in geval van een (groeps)vrij stelling (artikelen 12-15 Mw). In 
gevall  sprake is een overeenkomst waarbij ten minste een onderneming is betrokken die bij 
wettelijkk voorschrift of door een bestuursorgaan is belast met het beheer van diensten van 
algemeenn belang, geldt het verbod, voor zover de toepassing de vervulling van de toever-
trouwdee bijzondere taak niet verhindert (artikel 11 Mw; vgl. artikel 86, tweede lid, EG-
Verdrag).. Tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijk, kan de directeur-generaal van de 
Nederlandsee mededingingsautoriteit (dg NMa) van het verbod op grond van artikel 17 Mw 
(vgl.. artikel 81, derde lid, EG-Verdrag) in individuele gevallen ontheffing verlenen. In relatie 
tott de a.v.v. is ook artikel 16 Mw van belang. 

8.5.11 Artikel 16 

Inn artikel 16 Mw was bepaald dat het verbod in artikel 6 niet gold voor overeenkomsten, 
besluitenn en gedragingen die op grond van een andere wettelijke regeling zijn onderworpen 
aann goedkeuring of door een bestuursorgaan onverbindend verklaard, verboden of vernietigd 
kondenn worden dan wel op grond van enige wettelijke verplichting tot stand waren gekomen. 
Dezee bepaling, die overigens op grond van artikel 107, tweede lid, Mw inmiddels met ingang 
11 januari 2003 is komen te vervallen93, beoogde de samenloop ('collisie') van toezicht-
houdendee bevoegdheden te voorkomen. In de periode tot het vervallen van dit artikel diende 
dee verhouding tussen de Mw en de diverse wettelijke regelingen, waarin dergelijke bevoegd-
hedenn waren opgenomen, te worden bezien. Het belang van deze bepaling voor de besluiten 
tott a.v.v. was met name hierin gelegen dat, wanneer een dergelijk besluit als een besluit in de 
zinn van artikel 16 wordt beschouwd, een toetsing van de overeenkomst aan artikel 6 niet meer 
aann de orde is. In de praktijk heeft de NMa zich in een aantal zaken met betrekking tot 
afvalbeheersstructurenn over de interpretatie van artikel 16 uitgesproken. Er wordt wel 
gesteld944 dat de NMa ingeval van een a.v.v. van een overeenkomst over een afvalbeheers-
bijdragee op grond van artikel 16 in algemene zin terugtreedt. Zoals met alle van dit soort 
bepalingenn blijkt dat de NMa artikel 16 eng heeft geïnterpreteerd.95 In de uit 1998 stammende 

911 Dresden 1996, p. 56. 
922 Kamerstukken H 1995-1996,24 707, nr. 3, p. 10. Zie ook Kist 2001, p. 4. 
933 Ondanks een door de Kamer aanvaard amendement (Kamerstukken II2001/02,27 639, nr. 23) bij de wijziging 
vann de Mededingingswet, waardoor artikel 16 zou worden gecontinueerd. Dit wetsvoorstel heeft echter 
belangrijkee vertraging opgelopen. 
9494 Van der Gronden 2001, p. 143. 
955 Vedder 2001, p. 87-88. 
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SPRN-zaak966 (zie hoofdstuk 6.10.4) acht dgNMa artikel 16 inderdaad toepasbaar op de 
overeenkomstt over de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton. Hiervoor worden twee 
redenenn aangevoerd. Ten eerste wordt een verband gelegd met de gevolgen van het besluit tot 
a.v.v.. Voor degenen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn, wordt de overeenkomst door 
hett besluit tot a.v.v. een wettelijke verplichting (vgl. artikel 16 laatste zinsnede); voor partijen 
bijbij  de overeenkomst houdt de a.v.v. een goedkeuring in (vgl. artikel 16 eerste deel van 
zinsnede).. Dit onderscheid, waarbij het rechtskarakter van het besluit tot a.v.v. en de 
rechtsgevolgenn enigszins door elkaar lopen, komt enigszins geforceerd over in een poging het 
besluitt tot a.v.v. onder te brengen bij de criteria van artikel 16. Tevens kan de vraag gesteld 
wordenn of de eerstgenoemde personen, gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie in de 
Ladbroke-zaak97,, sowieso onder artikel 6 zouden vallen. De tweede reden voor de toepassing 
vann artikel 16 is veel duidelijker. Het blijkt dat in het kader van de beoordeling van de PRN-
structuurr door het ministerie van Economische Zaken een mededingingsrechtelijke toets heeft 
plaatsgevonden.. In de ARN-zaak98 (zie hoofdstuk 6.10.1), die overigens ook van vóór de 
inwerkingtredingg van de Mw speelt, wordt de toepassing van artikel 16 alleen onderbouwd 
doorr het laatstgenoemde argument. 
Inn de Stibat-zaak" en in de Wit- en Bruingoed-zaak100, waarbij het niet ging om een besluit 
tott a.v.v., maar om de goedkeuring van een wettelijk verplichte mededeling (zie uitgebreid 
hoofdstukk 6.10.6 en 6.10.7) is een beroep van partijen op artikel 16 door de NMa naar mijn 
meningg terecht afgewezen. De afwijzing is gebaseerd op het feit dat bij de totstandkoming van 
hett besluit tot goedkeuring van de mededeling geen expliciete afweging tussen het milieu-
belangg en het mededingingsbelang heeft plaatsgevonden en derhalve geen samenloop als 
bedoeldd in artikel 16 plaatsvindt. De juistheid van deze stelling wordt bevestigd door de 
besluitenn tot goedkeuring van de mededeling bij de productbesluiten op grond van artikel 
10.177 van de Wet milieubeheer. In een aantal gevallen wordt namelijk opgemerkt dat de 
goedkeuringg een mededingingsrechtelijke toets onverlet laat. 
Uitt het Protocol VROM-NMa102 blijkt ook dat overeenkomsten over een afvalbeheersbijdrage 
niett in algemene zin zijn vrijgesteld van een mededingingstoets. Ten aanzien van de situatie 
naa 2003 in verband met het vervallen van artikel 16 wordt niet gestreefd naar een wettelijke 
afstemmingg tussen de Mw en de betreffende besluiten op grond van de Wet milieubeheer, 
maarr volstaan wordt met een procedurele afstemming. Op dit protocol zal nader bij de 
ontheffingverleningg worden ingegaan. 

Bijj  CAO's heeft het vervallen van artikel 16 Mw met ingang van 2003 enige onrust 
veroorzaaktt bij de sociale partners.103 Zij waren bang dat na het vervallen van artikel 16 
vanuitt het mededingingsbeleid een inhoudelijke bemoeienis zou plaatsvinden met het 
arbeidsvoorwaardenbeleid.. Uit de memorie van toelichting bij de Mw1 blijkt echter dat het 
verbodd in artikel 6 Mw niet van toepassing is op CAO's die betrekking hebben op lonen en 

966 Besluit van 30 september 1998 (zaak 139) Ontheffingsaanvraag SPRN ov. 11. 
977 HvJEG zaken C-359/955 en 379/95, Ladbroke, Jur. 1997, p. 1-6301. 
988 Besluit van 5 april 2000 (zaak 115) Stichting Auto & Recycling ov. 55-56. 
999 Besluit van 18 december 1998 (zaak 51) Stibat ov. 59 en Besluit van 31 mei 1999 (Beslissing op bezwaar nr. 
51/34.b93)ov.. 54-55. 
1000 Besluit van 18 april 2001 (zaak 1153/73) Stichting Wit- en Bruingoed ov. 83 
1011 Zie de Leidraad Besluit verwijdering wit- en bruingoed, p. 10. 
1022 Protocol VROM-NMa d.d. 4 september 2000. Dit protocol is gevoegd als bijlage 4 bij de Leidraad a.v.v. 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage; 's-Gravenhage, 10 november 2000 
1033 Brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 3 maart 2000. Zie ook Franssen e.a. 2000, p. 336. 
1044 Kamerstukken H 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 12; PG MW Sdu 1998, p. 418. 
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anderee arbeidsvoorwaarden. Uit de uitspraak van de NMa in de zaak Van Eek blijkt dat de 
NMaa de Albany-jurisprudentie van het Hof van Justitie volledig overneemt. Dit wordt nog 
eenss bevestigd tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over het omvormen 
vann de NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan. Hierbij is uitgebreid bij dit onderwerp stilge-
staan.1066 Een en ander zou erin uitmonden dat de Minister van EZ en van SZW uiterlijk 1 
januarii  2003 gezamenlijke beleidsregels zullen vaststellen ter explicitering van de afbakening 
vann de reikwijdte van de mededingingsregels ten aanzien van CAO-afspraken inzake arbeids-
voorwaardenn en werkgelegenheid. Het ziet er dus naar uit dat deze afspraken zullen worden 
vastgelegdd in een protocol dat vergelijkbaar is met het protocol tussen VROM en EZ. De 
suggestiee van enkele schrijvers107 om de werking van artikel 16 te verlengen is derhalve niet 
overgenomen. . 

8.5.22 Artikel 17 

Vann het in artikel 6 opgenomen verbod op het maken van mededingingsafspraken kan dg 
NMaa ontheffing verlenen. De onmeffïngscriteria zijn ontleend aan artikel 81, derde lid, EG-
Verdrag.. Ook bij het ontheffingenbeleid wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de 
beschikkingenpraktijkk van de Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 
Bijj  de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is er veel discussie geweest over de 
vraagg in hoeverre in het ontheffingenbeleid moest worden rekening gehouden met andere uit 
maatschappelijkk oogpunt nuttige effecten. Het betreft de niet-mededingingsbelangen, zoals 
belangenn op het terrein van milieu, gezondheidszorg, culturele en sociale belangen.108 In 
Nederlandd is veel gepubliceerd over relatie mededinging - niet-mededingingsbelangen.109 

Dee Raad van State had de suggestie gedaan om in de wet zelf te bepalen dat met deze 
belangenn rekening kan worden gehouden.110 De minister wijst deze suggestie echter van de 
hand.. Binnen het kader van de in artikel 17 opgenomen criteria kan in voldoende mate met 
dezee belangen rekening worden gehouden. Tevens dreigt dan naar zijn mening een situatie te 
ontstaann die afwijkt van het Europese mededingingsbeleid. Tijdens de mondelinge behan-
delingg wordt een amendement ingediend, waarin een procedurele oplossing wordt voorge-
steld.. ] l Dit amendement wordt uiteindelijk ingetrokken na een brief van de minister en een 
notaa van wijziging, waarbij het huidige artikel 4, tweede lid, in het wetsvoorstel wordt 
aangebracht.. Dit artikellid biedt de minister de mogelijkheid de dg NMa algemene aan-
wijzingenn te geven met betrekking tot de wijze waarop hij bij beschikkingen op grond van 
artikell  17 andere belangen dan economische belangen in zijn afweging moet betrekken. Tot 
nuu toe is van deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. Het is ook de vraag of dit op het 
terreinn van het milieu noodzakelijk is. 

NMaa van 14 december 2000 in zaak nr, 1012, Van Eek Havenservice BV. Zie ook het antwoord van de 
Ministerr van SZW op de brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 23 oktober 2000. 
1066 Kamerstukken II2000-2001,27 639, nr. 3, p. 5-7, en nr. 5, p. 11-12; zie later nog concreter in de brief van de 
Ministerr van EZ over het vervallen van artikel 16: Kamerstukken II2002/03, 27 639, nr. 61. 
1077 Franssen e.a. 2000, p. 336; Van der Gronden/Mortelmans 2001, p. 336. 
1088 Mok 1998, p. 185, noemt: milieubehoud, natuurbescherming, volksgezondheid, ruimtelijke ordening, 
spaarzaamheidd met energie, bescherming van zwakkeren in de samenleving, ontwikkelingssamenwerking, 
cultuurr en verdediging van de democratie. Kist 2001, p. 9, stelt terecht de vraag of deze belangen onder één 
categoriee kunnen worden gezien, waarbij hij aan milieu, gelet op het integratiebeginsel in artikel 6 EG-Verdrag, 
eenn andere status toekent dan enkele andere genoemde voorbeelden. 
1099 Mortelmans 1998,1999 en 2000; Sevenster/Vedder 2000; Vedder 2000. 
1100 Kamerstukken II1995-1996,24 707, A, p. 9. 
1111 Kamerstukken II1995-1996,24 707, nr. 29 (Amendement De Jong/Van der Ploeg). 
1122 Kamerstukken II1995-1996,24 707, nrs. 35 en 40. 
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Uitt de beschikkingenpraktijk van de NMa blijkt namelijk dat de toetsing van de 
afvalbeheersstructurenn aan de criteria van artikel 17 (bevordering van technische en econo-
mischee vooruitgang, billij k aandeel voor de gebruikers, onmisbaarheid en restconcurrentie) 
geenn al te grote problemen oplevert. Het maakt hierbij niet uit of de overeenkomst een a.v.v. 
vann een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage omvat. De gezamenlijke afvalbeheers-
structurenn komen in het algemeen in aanmerking voor een ontheffing. Uit de uitspraak in de 
ARN-zaakk kan zelfs worden afgeleid dat dergelijke structuren onder bepaalde voorwaarden in 
hett geheel niet onder artikel 6 vallen.113 Grote problemen heeft de NMa, in navolging van de 
Commissiee in de VOTOB-zaak met ('hard core') afspraken over doorberekening van de 
afvalbeheersbijdragee aan de volgende schakel(s) in de keten evenals met afspraken over het 
expliciett vermelden van de bijdrage op de factuur aan de consument. Daarmee wordt aan de 
betrokkenenn de mogelijkheid ontnomen zelf te kiezen of zij de afvalbeheersbijdrage ten laste 
vann de winst brengen dan wel of zij deze aan hun klanten doorberekenen. Dit type van 
mededingingsbeperkingenn speelden in de Stibat-zaak en de Wit- en Bruingoed-zaak. In deze 
gevallenn til t de NMa bijzonder zwaar aan het onderbouwen van de onmisbaarheid van deze 
mededingingsbeperking.. Geheel uitgesloten is een prijsafspraak niet (FKS-zaak114). Dit blijkt 
ookk uit de uitspraak van de NMa van 23 december 2003in de oud-papier en karton-zaak (zie 
hoofdstukk 6.10.4). 
Uitt deze uitspraken blijkt dat het niet relevant is of de afspraken over samenwerking mede een 
overeenkomstt over een afvalbeheersbijdrage omvatten die voor a,v.v. in aanmerking komt. De 
NMaa kijkt, evenals de Commissie en het Hof van Justitie, rechtstreeks naar het effect van de 
overeenkomst.. De Mw kent niet een 'nuttig-effect'-regel (vgl. artikel 3 jo 10 en 81 EG-
Verdrag).. De afspraken in het Protocol VROM-NMa voorkomen dat de Minister van VROM 
inn het kader van de Wet milieubeheer een besluit neemt dat in strijd is met de mededingings-
regels.. Deze afspraken houden ten aanzien van de a.v.v. in dat de indieners van een verzoek 
eropp worden gewezen na te gaan of de overeenkomst mededingingsbeperkingen in de zin van 
artikell  6 Mw bevat. Wanneer dit het geval is of dit onduidelijk is, worden de indieners 
geadviseerdd de overeenkomst zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de NMa. De kern van 
hethet protocol is hierin gelegen dat de dg NMa de aanmeldende partijen binnen uiterlijk 16 
wekenn (de beslistermijn t.a.v. het verzoek tot a.v.v.) op de hoogte zal brengen van een voor-
lopigg standpunt. Hiermee kan de Minister van VROM dan bij zijn beslissing op het verzoek 
rekeningg houden. Het is echter de vraag of de NMa bij gebreke aan een 'nuttig-effect'-regel in 
dee Mw het besluit van de Minister van VROM rechtstreeks buiten toepassing kan verklaren. 
Eenn dergelijke ingreep zou gebaseerd kunnen worden op de in artikel 88 Mw neergelegde 
mogelijkheidd van een decentrale toepassing van de EG-mededingingsregels. 

8.5.33 Artikel 11 

Inn artikel 11 Mw is, evenals in artikel 86 EG-Verdrag, een uitzondering op artikel 6 opgeno-
menn voor overeenkomsten, waarbij ten minste een onderneming betrokken is die bij wettelijk 
voorschriftt of door een bestuursorgaan is belast met het beheer van diensten van algemeen 
economischh belang. In dat geval geldt artikel 6, eerste lid, voor zover de toepassing van dit 
artikell  de vervulling van de aan die onderneming toevertrouwde bijzondere taak niet verhin-
dert.. In artikel 24 Mw is een met artikel 82 EG-Verdrag vergelijkbaar verbod opgenomen over 
hethet misbruik maken van een economische machtspositie. In artikel 25 is een bevoegdheid 

1133 Besluit van 5 april 2000 (zaak 115) Stichting Auto & Recycling ov. 57. 
1144 Besluit van de dg NMa van 23 juli 1999 (Zaak 12) Vereniging van Kunststofleidingsystemen. Het gaat hier 
omm de afspraak m.b.t. het innametarief van NLG 0,0 en NLG 0,10 bij de terugname van 
kunststofleidingsystemen. . 
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voorr de dg NMa opgenomen om een uitzondering te maken van artikel 24 voor onderne-
mingenn die onder artikel 11 vallen (vgl. artikel 86, tweede lid, EG-Verdrag). 
Evenalss bij artikel 82 en 86 EG-Verdrag zou gesteld kunnen worden dat de onderneming die 
belastt is met de uitvoering van de overeenkomst na het besluit tot a.v.v. (= door een bestuurs-
orgaann belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang) als zo'n 
ondernemingg beschouwd zou kunnen worden. Een soortgelijke redenering is gehouden 
omtrentt de onderneming die belast is met de uitvoering van de mededeling die door de 
ministerr was goedgekeurd.115 In de reeds behandelde zaak Stichting Wit- en Bruingoed heeft 
dee NMa deze redenering afgewezen.116 Het begrip 'diensten van algemeen economisch 
belang'' wordt, evenals bij artikel 86 EG-Verdrag, eng geïnterpreteerd. Uitzonderingen 
daargelatenn moet uit een wettelijke bepaling of het besluit van het bestuursorgaan een aantal 
zakenn expliciet blijken: de concrete inhoud van de taak, de taakverplichting en de aanduiding 
vann de onderneming.117 In het geval van wit- en bruingoed zijn de betrokken producenten en 
importeurss vrij in de keuze waarop zij aan hun wettelijke plicht invulling willen geven. De 
ondernemingg die belast is met de uitvoering van de mededeling van de Stichting Wit- en 
Bruingoed,, wordt dan ook niet beschouwd als een onderneming als bedoeld in artikel 11. 
Gelett op deze uitspraak is het eveneens niet te verwachten dat een onderneming die belast is 
mett de uitvoering van een overeenkomst na het besluit tot a.v.v. zal worden beschouwd als 
eenn onderneming belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang. 

8.66 Implementatie van richtlijnen  via de a.v.v. van overeenkomsten 

Bijj  de uitvoering van het EG-milieubeleid spelen richtlijnen een belangrijke rol. De 
implementatiee van richtlijnen in het nationale recht gaat regelmatig met grote problemen 
gepaardd en kan tot inbreukprocedures op grond van artikel 226 EG-Verdrag leiden. In de 
slotbepalingenn van richtlijnen worden de lidstaten verplicht om de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen in werking te doen treden om uiterlijk binnen een in de richtlijn 
genoemdd tijdstip aan de richtlijn te voldoen.118 In deze paragraaf wil ik de vraag beant-
woordenn in hoeverre de a.v.v. van een overeenkomst of convenant zou kunnen worden 
beschouwdd als een bestuursrechtelijke bepaling. In dat geval zou ook de a.v.v. van een 
overeenkomstt een instrument kunnen zijn om een EG-richtlijn om te zetten in nationaal recht. 
Dee beantwoording van deze vraag hangt samen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
tenn aanzien van artikel 249 (artikel 189 oud) EG-Verdrag en met het Europese en nationale 
beleidd omtrent convenanten. 

Inn artikel 249, derde alinea, is omtrent het rechtskarakter van een richtlijn bepaald dat een 
richtlijnrichtlijn  'verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat' en aan de lidstaten wordt 'de 
bevoegdheidd gelaten vorm en middelen te kiezen'. Uit deze formulering kan de conclusie 
wordenn getrokken dat de lidstaten min of meer autonoom zijn in het kiezen van de instru-
menten,, zolang zij maar kunnen aantonen dat het nuttige effect van de richtlijn wordt 

1155 De mededeling is verplicht op grond van het Besluit beheer wit- en bruingoed. In deze besluiten worden 
producentenn en importeurs verplicht hun producten in de afvalfase terug te nemen en te verwerken. In een 
mededeling,, die door de minister moet worden goedgekeurd, moeten zij aangeven op welke wijze zij hieraan 
uitvoeringg geven. In veel gevallen wordt een door hen gezamenlijk opgerichte onderneming met de uitvoering 
vann de mededeling belast In hoofdstuk 6 is uitgebreid op deze regelingen ingegaan. 
1166 Besluit van 18 april 2001 (zaak 1153/73) Stichting Wit- en Bruingoed, ov. 78-82. Zie ook Vedder 2000, p. 81. 
1177 Besluit van 19 december 2000 (zaak 294) Ontheffingsverzoek Gedragscode Herstructurering, ov. 62. 
1188 Deze bepaling gaat veelal gepaard met een verplichting tot toezending van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen aan de Commissie. Daarnaast worden de lidstaten veelal verplicht tot het nemen 
vann maatregelen, zoals het opzetten van een meet- en monitoringsysteem, en het periodiek rapporteren van de 
resultatenn aan de Commissie. 
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gerealiseerd.. Uit de jurisprudentie van het Hof blijkt dat er zeer strenge eisen worden gesteld 
aann de vorm en middelen om een richtlijn te implementeren. Zo moet de implementatie niet 
alleenn tijdig en volledig, maar ook via dwingendrechtelijke bepalingen geschieden.119 

Laatstelijkk heeft het Hof in de zaak over het Engelse drinkwater120 herhaald dat de lidstaten 
omm de volledige toepassing van richtlijnen rechtens en niet alleen feitelijk te verzekeren voor 
eenn duidelijk wettelijk kader op het betrokken gebied moeten zorgen. In deze zaak werd een 
onderdeell  van de drinkwaterrichtlijn geïmplementeerd via een systeem van verbintenissen. 
Hett Hof vond dat de voorwaarden voor de aanvaarding van de verbintenissen onvoldoende 
wettelijkk waren gepreciseerd. De zware eisen aan de implementatie gelden temeer, wanneer 
dee richtlijn rechten of verplichtingen voor particulieren in het leven beoogt te roepen. In de 
literatuurr is aan deze eisen in de jurisprudentie uitgebreid aandacht besteed. 

Implementatiee via een convenant wordt geschaard onder de categorie 'alternatieve implemen-
tatietechnieken'.1222 De 'normale' implementatie geschiedt via aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen van de lidstaten. Over de wenselijkheid van milieuconvenanten 
enn in dit kader de implementatie van EG-richtlijnen is uitgebreid van gedachten gewisseld 
zowell  op EG-niveau als op nationaal niveau. 
Opp EG-niveau heeft de Commissie op 27 november 1996 een mededeling over milieucon-
venantenn uitgebracht (zie ook hoofdstuk 1.7, onder a). In de mededeling wordt een aantal 
richtsnoerenrichtsnoeren geformuleerd voor een doelmatig gebruik van milieuconvenanten en wordt 
omschrevenn onder welke voorwaarden dergelijke overeenkomsten kunnen worden gebruikt 
voorr de tenuitvoerlegging van sommige (curs. MJD) bepalingen van EG-richtlijnen en wordt 
nagegaann op welke wijze milieuconvenanten op communautair niveau kunnen worden 
gebruikt.. Uit de mededeling blijkt de nodige scepsis over convenanten. De geschiktheid van 
hethet instrument wordt vooral gezien in samenhang met andere maatregelen, zoals regelgeving 
off  economische instrumenten. Zij worden gezien als instrument, vooruitlopend op of ter 
aanvullingg op wetgeving (pt. 14) of ter realisatie van veelomvattende langetermijn doel-
stellingen.. Vervolgens wordt een aantal richtsnoeren gegeven om de doelmatigheid, 
geloofwaardigheidd en transparantie van milieuconvenanten te garanderen. Over de mogelijk-
hedenn om via milieuconvenanten een EG-richtlijn uit te voeren wordt in de mededeling de 
weinigg hoopgevende conclusie getrokken dat, wanneer een richtlijn rechten en verplichtingen 
voorr personen doet ontstaan, het in het algemeen niet mogelijk is om de richtlijn door middel 
vann overeenkomsten ten uitvoer te brengen (pt. 32). Als reden daarvoor wordt gegeven dat de 
lidstatenn in dat geval niet de mogelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de bepalingen van 
dee richtlijn op iedereen toepasbaar zijn, zoals 'zwartrijders' of nieuwkomers op de markt. In 
eenn voetnoot wordt hieraan echter toegevoegd dat dit alleen aanvaardbaar lijkt , wanneer 
convenantenn algemeen toepasselijk kunnen worden verklaard. Hierbij wordt verwezen naar 
hethet voorbeeld in Denemarken (zie hoofdstuk 9.5). Uit deze voetnoot zou de voorzichtige 
conclusiee kunnen worden getrokken dat de a.v.v. een rol zou kunnen spelen bij de aanvaard-
baarheidd van de omzetting van EG-richtlijnen via convenanten. 
Inn een kort na de Mededeling uitgekomen Aanbeveling van de Commissie123 over milieucon-
venantenn tot uitvoering van communautaire richtlijnen worden de bovengenoemde richt-

1199 Jans/Sevenster/Vedder 2000, p. 192. 
1200 HvJEG zaaknr. 340/96, Engels drinkwater, Jur. 1999, p. 1-2023 (r.o. 27). Over deze zaak: Veltkamp 2000. 
1211 Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, p. 203-206; Sevenster 1992b; Veltkamp 1998 en 1999 en Jans/ 
Sevenster/Vedderr 2000, hoofdstuk 4. 
1222 Heukels 1993; Sewandono 1993; Veltkamp 1998, hoofdstuk 3.8; Jans/Sevenster/Vedder 2000, hoofdstuk4.3; 
Janss 2000, hoofdstuk 4.2.5. 

Aanbevelingg van de Commissie van 9 december 1996 betreffende milieuconvenanten tot uitvoering van 
communautairee richtlijnen (PbEG L 333/59-61). 
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snoerenn verder uitgewerkt. Zij vertonen veel overeenkomsten met de Nederlandsê Aanwij-
zingenn voor convenanten.124 Uit de formulering van artikel 2.1 van de Aanbeveling1 zou - a-
contrarioo - de conclusie kunnen worden getrokken dat implementatie via een convenant alleen 
mogelijkk is, wanneer dit in de richtlijn mogelijk wordt gemaakt. Hoewel de formulering van 
artikell  2.1 inderdaad wat ongelukkig is, ben ik met Veltkamp126 van mening dat deze 
conclusiee te ver gaat. De aanbeveling van de Commissie beoogt richtsnoeren te geven die bij 
toepassingg van milieuconvenanten bij de uitvoering van EG-richtlijnen. De bevoegdheid van 
dee Commissie gaat, tenzij een richtlijn anders bepaalt, niet zo ver dat zij in het algemeen 
richtingrichting kan geven aan de vorm en middelen om uitvoering te geven aan EG-richtlijnen. Dit is 
eenn bevoegdheid van de lidstaten en staat uiteindelijk ter toetsing bij het Hof van Justitie. In 
dee Mededeling (pt. 38) is ook opgemerkt dat wanneer de communautaire wetgever toestaat dat 
eenn richtlijn door middel van een convenant ten uitvoer wordt gelegd, dit een mogelijkheid is 
enn geen verplichting. Ook in dat geval is het derhalve aan de lidstaten om te beoordelen of een 
milieuconvenantt een geschikt instrument is. 
Ookk uit de resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten blijkt dat de 
Raadd milieuconvenanten op zichzelf een mogelijkheid acht om EG-richtlijnen uit te voeren, 
maarr diverse waarborgen wenst ten aanzien van resultaat, werkingssfeer en rechtsbe-
scherming. . 
Inn de praktijk blijkt de Commissie uitermate terughoudend met het opnemen van bepalingen 
inn een richtlijn die via een milieuconvenant kunnen worden uitgevoerd. Gewezen wordt 
hierbijj  naar het (enkele) voorbeeld van de richtlijn drankverpakkingen (85/339, inmiddels ver-
vallen),, die van ver voor bovenbeschreven mededeling en aanbevelingen dateert. Discussie 
daaroverr heeft bij de totstandkoming van diverse richtlijnen zeker plaatsgevonden. Een restant 
vann een dergelijke discussie is te vinden in artikel 3, twaalfde lid, van de Richtlijn verpak-
kingen,, waar een definitie van een vrijwillig e overeenkomst is opgenomen. Verder in de 
richtlijnrichtlijn  zal men echter tevergeefs zoeken naar bepalingen die via een dergelijke vrijwillig e 
overeenkomstt uitgevoerd zouden kunnen worden. 
Inn de Richtlijn autowrakken129 wordt naar mijn weten voor het eerst op een wat uitgebreidere 
schaall  in artikel 10, derde lid, de mogelijkheid geboden een aantal artikelen via een convenant 
omm te zetten. In dit artikellid worden enigszins ten overvloede nog eens de in de Aanbeveling 
vann 9 december 1996 opgenomen eisen (afdwingbaar, kenbaar, meetbaar) herhaald, waaraan 
eenn convenant moet voldoen. Als sluitstuk van deze eisen is opgenomen (onderdeel f) dat 
ingevall  een convenant niet wordt nageleefd, de lidstaten de betrokken bepalingen door middel 
vann wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen moet implementeren. Nadere bestudering 
vann de artikelen die via een convenant kunnen worden omgezet, leert dat het niet gaat om de 
'hardere'' bepalingen van de richtlijn omtrent samenstellingseisen, taakstellingen percentages 
hergebruikk of de financiering, maar om de 'zachtere' bepalingen met inspanningsver-
plichtingenn omtrent preventie, 'design for recycling' en nuttige toepassing. Hieruit komt 
duidelijkk naar voren dat men de deur van implementatie via convenanten op een kier zet, maar 
dee hoofdelementen van de richtlijn moeten via de hoofdingang van gewone wettelijke en 
bestuursrechtelijkee maatregelen worden omgezet. Een vergelijkbare opzet is terug te vinden in 

1244 Stort. 1995, 249; herzien: Stort. 2003,18. 
1255 'Wanneer in richtlijnen op milieugebied de tenuitvoerlegging door middel van milieuconvenanten 
uitdrukkelijkk is toegestaan, dienen de Lid-Staten de volgende richtsnoeren in acht te nemen.' 
1266 Veltkamp 1998, p. 129. 
1277 Resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten (PbEG C 321/6). 
1288 Veltkamp 1998, p. 127 en de daar genoemde literatuur. 
1299 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 
autowrakkenn (PbEG L 269/34). 
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artikell  17, derde lid, van de richtlijn elektrische en elektronische apparatuur.130 Bij de 
omzettingg van de richtlijn autowrakken in het Besluit beheer autowrakken (Stb. 2002, 259) is, 
medee gelet op de eisen aan een convenant, besloten ook de in artikel 10, derde lid, van de 
richtlijnrichtlijn  genoemde onderwerpen in het besluit zelf op te nemen. Uit de toelichting bij het 
besluitt blijkt niet dat overleg met de branche heeft plaatsgevonden over uitbreiding van de 
overeenkomstt die ten grondslag ligt aan de a.v.v. In feite heeft de omzetting geleid tot een 
volledigg publiekrechtelijke regeling.'31 

Inn Nederland is vanaf het begin van de negentiger jaren naar aanleiding van diverse inbreuk-
proceduress discussie gevoerd over verschillende mogelijkheden om EG-richtlijnen versneld te 
implementeren.. In dat kader is ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van alternatieve 
techniekenn van implementatie.132 In het advies van de Commissie voor de toetsing van wet-
gevingsprojectenn over de implementatie van EG-regelgeving wordt gesteld dat implementatie 
inn beginsel via publiekrechtelijke regelingen moet plaatsvinden, maar onder omstandigheden 
alternatievee implementatietechnieken mogelijk zijn, mits ingebed in een passend wettelijk 
kader.. Een vergelijkbaar standpunt is te vinden in het kabinetsstandpunt over het advies van 
dee Commissie voor de wetgevingsprojecten over convenanten.133 Daarin wordt de mogelijk-
heidd om een richtlijn via een convenant te implementeren niet geheel uitgesloten, maar 
gebondenn aan een aantal strikte voorwaarden. Alleen in bijzondere omstandigheden zal een 
convenantt een geschikt instrument kunnen zijn voor gehele of gedeeltelijke implementatie via 
eenn convenant. Hierbij valt te denken aan een zeer beperkte kring van betrokkenen, die niet 
aann wijziging onderhevig is, de richtlijn naar zijn strekking implementatie via een convenant 
toelaatt en een convenant een passend alternatief blijkt voor regelgeving. Daarnaast moet het 
convenantt inhoudelijk en procedureel stroken met de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie.1344 Met 'inachtneming van deze cumulatieve randvoorwaarden' acht de regering het 
'voorstelbaar'' dat convenanten een geschikt instrument kunnen zijn. Ook uit het 
kabinetsstandpuntt blijkt een grote terughoudendheid ten aanzien van de mogelijkheid om EG-
richtlijnenn via een convenant te implementeren. Deze terughoudendheid is ook terug te vinden 
inn de Aanwijzingen voor convenanten.135 Werd in de aanwijzingen uit 1996 nog gesproken 
overr 'Een convenant wordt in beginsel niet gebruikt voor de implementatie van een EG-
besluit';; in de aanwijzingen uit 2003 zijn zelfs de woorden 'in beginsel' geschrapt. Uit de 
toelichtingg bij de aanwijzingen blijkt dat implementatie door convenanten zonder wettelijke 
conditioneringg slechts kan plaatsvinden voor zover er geen rechten of plichten van 
particulierenn in het geding zijn. Indien dat wel het geval is 'moeten deze convenanten 
geflankeerdd worden door nationale wettelijke maatregelen. Deze moeten de afdwingbaarheid 
vann de bepalingen van het EG-besluit waarborgen wanneer het convenant niet wordt 
nageleefd'. . 

Richtlij nn 2002/96/EG van het Europees parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte 
elektrischee en elektronische apparatuur  (PbEG L 37/24). 
1311 Bepaalde onderdelen van de richtlijn , zoals de in artikel 6 opgenomen eisen aan de verwerking zouden 
vermoedelijkk  zeker  via overheidsregulering moeten worden geïmplementeerd. 

Adviess van de Commissie voor  de toetsing van wetgevingsprojecten, Implementatie van EG-regelreging in de 
nationalee rechtsorde, CTW 90/22, 1990, par. 5.3; Kabinetsstandpunt inzake dit advies, aktiepunt 7; 
Kamerstukkenn 1990/91,21 109, nr. 34 en 43. 
1333 Kamerstukken O 1992/93,22 800 VI , nr. 4, p. 6-7. 
134134 Heukels 1993, p. 72-73. 
1355 Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor  convenanten 1996 (Stcrt 1995,249) en aanwijzing 4 van de 
Aanwijzingenn voor  convenanten 2003 (Stcrt 2003, 18). Zie ook: Ministeri e van Justitie, 101 praktijkvrage n over 
dee implementatie van EG-besluiten, Sdu, Den Haag, 2001, vragen 31-36. 
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Dee scepsis over de mogelijkheid van implementatie via convenanten wordt gedeeld in de 
literatuur.. Hierbij moet overigens onderscheid gemaakt worden tussen implementatie van 
richtlijnenrichtlijnen via een convenant 'ohne weiteres'136 en via een convenant dat onderdeel uitmaakt 
vann een stelsel van bestuursrechtelijke bepalingen. 
Tenn aanzien van de (onmogelijkheid van implementatie van richtlijnen via een convenant 
gaatt Van der Gronden137 het verst. Hij ziet alleen mogelijkheden, wanneer de richtlijn zelf dit 
uitdrukkelijkk toestaat en wanneer de richtlijn geen gevolgen heeft voor de rechten en plichten 
vann particulieren. Ook in dat geval zal dit zijns inziens gepaard moeten gaan met regelgeving 
omm free rider gedrag te voorkomen. Aangezien blijkens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitiee al snel uit milieurichtlijnen rechten en plichten voor particulieren voortvloeien, 
betekentt dit naar zijn mening dat een convenant vrijwel geen betekenis kan hebben bij het 
implementerenn van richtlijnen. 
Zijnn standpunt roept a-contrario de principiële vraag op of, wanneer een richtlijn niet uitdruk-
kelijkk de mogelijkheid biedt de bepalingen te implementeren via een convenant, het de 
lidstatenn desalniettemin is toegestaan dit wel te doen. Op zichzelf zijn de meeste schrijvers 
geneigdd deze vraag positief te beantwoorden, maar is men pessimistisch over de mogelijk-
hedenn om een richtlijn louter via een convenant te implementeren. Men ziet alleen 
mogelijkhedenn om een richtlijn via een convenant uit te voeren, wanneer dit convenant onder-
deell  uitmaakt van een stelsel van bestuursrechtelijke maatregelen. Hierbij kan onderscheid 
gemaaktt worden tussen een convenant dat is ingebed in een regeling, zoals bij de regeling 
verpakkingen,, en de a.v.v. van een convenant. 
Inn de Regeling verpakkingen (Stcrt. 1997, 125) waarmee de Richtlijn verpakkingen en 
verpakkingsafval1400 is omgezet in nationale regelgeving, wordt in artikel 2 de mogelijkheid 
gebodenn om de individuele verplichtingen collectief uit te voeren via een convenant tussen de 
ministerr en de producenten/importeurs van verpakkingen. Een producent of importeur is 
vrijgesteldd van de (individuele) verplichtingen, indien hij is aangesloten bij een dergelijk 
convenant.. Op grond van artikel 2, derde lid, is een producent of importeur die niet meer is 
aangeslotenn bij een convenant verplicht te voldoen aan de individuele verplichtingen."1 Zo 
lijk tt het een voldoende waterdicht systeem te vormen. Desondanks is de Commissie niet 
tevreden.. Naar aanleiding van de notificatie van het concept-Convenant verpakkingen II 
begintt de Commissie medio 1998 een procedure van ingebrekestelling. Naast enkele andere 
punten"22 gaat het om de constructie van een wettelijke regeling in combinatie met het 
convenant.. Naar de mening van de Commissie garandeert de uitvoering via een convenant 
niett dat de doelstellingen met betrekking tot materiaalhergebruik en terugwinning worden 
gerealiseerd.. Dit heeft geleid tot een wijziging van de Regeling verpakkingen, waarbij 
enerzijdss de inhoud van het convenant nader wordt gespecificeerd (artikel 2a), anderzijds de 
ministerr de bevoegdheid krijgt de vrijstelling te laten vervallen (artikel 2b).143 Hieruit blijkt 
datt de Commissie ook in het geval van implementatie van een convenant dat is ingebed in 
regelgeving,, stringente waarborgen wenst waardoor te allen tijde wordt bewerkstelligd dat de 
doelstellingenn van de richtlijn worden gerealiseerd. In casu ging het om het nader bepalen van 

1366 Dit begrip heb ik overgenomen van Veltkamp 1998, p. 127. Zij doelt hierbij op een convenant waarbij geen 
sprakee is van een wettelijk geconditioneerd kader waarvan het convenant onderdeel uitmaakt. 
l ""  Van der Gronden/Haverland 1997, p. 101; Van der Gronden 1998, p. 68-69. 
1388 HvJEG zaak nr. C-361/88, Commissie-Duitsland, Jur. 1991, p. 1-2596; M&R 1994, nr. 30 (m.nt. Jans). 
1399 Heukels 1993, p. 70-72; Veltkamp 1998, p. 128; Sewandono 1993; Jaris/Sevenster/Vedder 2000, p. 215-216. 
1400 Richtlijn van 20 december 1994 (nr. 94/62/EG) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
betreffendee verpakking en verpakkingsafval (PbEG L 365). 
1411 Zie over deze tweesporehbenadering: Verschuuren 2000. 
1422 Deze punten hebben verder betrekking op het niet letterlijk overnemen van de definities en het feit dat 
bepaaldee bepalingen, zoals voorlichting aan burgers en bedrijfsleven, niet zijn omgezet in regelgeving. 
1433 Wijziging van de Regeling verpakking en verpakkingsafval (Stcrt 1999,116). 
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dee inhoud van de overeenkomst en de bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen 
eenzijdigg de vrijstelling van de regeling op te zeggen. 

Hett is interessant om te bezien hoe de Commissie en het Hof van Justitie reageren op de 
mogelijkheidd van implementatie van het sociaal beleid via de a.v.v. van CAO's. In het 
Verdragg is immers op het terrein van het sociaal beleid expliciet aandacht besteed aan de 
mogelijkheidd van implementatie van richtlijnen via CAO's. Artikel 137, vierde lid, EG-
Verdragg biedt de lidstaten de mogelijkheid om, wanneer de sociale partners daarom gezamen-
lij kk verzoeken, hen te belasten met de tenuitvoerlegging van richtlijnen. Hieraan worden twee 
voorwaardenn gebonden, die ook in de jurisprudentie van het Hof een rol spelen: 

-- Tijdige implementatie: lidstaten moeten verzekeren dat de sociale partners de nodige 
maatregelenn treffen om de richtlijn om te zetten; 

-- Volledige implementatie: lidstaten moeten alle maatregelen treffen om de in de 
richtlijnrichtlijn  voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. 

Overr de mogelijkheid om een richtlijn te implementeren via een CAO is in de jurisprudentie 
vann het Hof van Justitie een aantal uitspraken gedaan.144 Uit de conclusie van de A-G in de 
zakenn Commissie/Italië145 kan afgeleid worden dat zij van mening zijn dat een CAO alleen 
geenn 'middel' voor de tenuitvoerlegging van een richtlijn kan zijn. In de laatste zaak wordt 
hieraann overigens door de A-G toegevoegd: 'tenzij hieraan (aan de CAO, MJD) door de 
wetgeverr kracht van wet wordt verleend.' Het Hof is nooit zover gegaan in de principiële 
afwijzingg van een CAO, maar heeft inhoudelijk getoetst of de richtlijn volledig via een CAO 
geïmplementeerdd werd. Daarbij kwam zij overigens in veel gevallen tot een negatieve 
beoordeling.. De visie van het Hof komt duidelijk naar voren in de zaak Commissie/ 
Denemarken:I46 6 

Hett staat de Lid-Staten ontegenzeggelijk vrij om de verwezenlijking van het beginsel van gelijke 

beloningg in eerste instantie aan de sociale partners over te laten. Dit ontslaat hen evenwel niet van de 
verplichtingg om door passende wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te waarborgen dat alle 

werknemerss in de Gemeenschap ten volle de door de richtlijn voorziene bescherming kunnen genieten. 

Dee overheid moet deze waarborg bieden in alle gevallen waarin om welke reden ook een doeltreffende 
beschermingg niet anderszins is gewaarborgd, met name wanneer de betrokken werknemers niet bij een 

vakbondd zijn aangesloten, de sector in kwestie niet onder een collectieve overeenkomst valt of een 
dergelijkee overeenkomst het beginsel van gelijke beloning niet ten volle waarborgt. 

Uitt de kort op deze uitspraak volgende uitspraak in de zaak Commissie/België147 blijkt dat 
ookk de a.v.v. van een CAO op zichzelf niet voldoende soelaas biedt. De a.v.v. zorgt er 
weliswaarr voor dat alle betrokken werkgevers en werknemers onder de CAO vallen, maar het 
Hoff  zal tevens de CAO inhoudelijk toetsen om te bezien of de richtlijn volledig geïmplemen-
teerdd is. 

Samengevatt kan de a.v.v. beschouwd worden als een bestuursrechtelijke maatregel om een 
richtlijnrichtlijn  te implementeren, maar dat ontslaat de lidstaat niet van de verplichting om te bezien 
off  de aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst inhoudelijk tegemoet komt aan de 

1444 Uitgebreid Adinolfi 1988. 
1455 A-G VerLoren van Themaat in zaak 91/81 Commissie/Italië (Jur. 1982, p. 2145) en A-G Sir Gordon Slyne in 
zaakk 235/84 Commissie/ItaHë (Jur. 1986, p. 2295). 
1466 HvJEG zaak nr. 143/83, Commissie/Denemarken, Jur. 1985, p. 432. Het gaat in deze zaak om de 
implementatiee van de Richtlijn van 10 februari 1975 (75/117) (Pb L 45) over de toepassing van het beginsel van 
gelijkee beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. 
'477 HvJEG zaak nr. 215/83, Commissie/België, Jur. 1985, p. 1045. 
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eisenn van de richtlijn. In de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. is een 
aantall  voorwaarden opgenomen die aan de implementatie van richtlijnen zijn gesteld. Hierbij 
kann gedacht worden aan de procedurele en inhoudelijke aspecten rond de a.v.v., zoals deze in 
dee wettelijke regelingen tot nu toe gestalte hebben gekregen. Belangrijke, uit het voorgaande 
ontleendee elementen hierbij zijn: de mogelijkheid van beïnvloeding van de overeenkomst via 
weigeringg van de a.v.v., de mogelijkheid tot het intrekken van het besluit tot a.v.v., de 
kenbaarheidd van de overeenkomst, de juridische bindendheid voor alle betrokkenen, het 
kunnenn afdwingen van de naleving van de overeenkomst, rapportageverplichtingen en de 
mogelijkheidd tot intrekking van de a.v.v. 
Hoee zou de a.v.v. in de praktijk een rol kunnen spelen? Bij de totstandkoming van een 
richtlijnrichtlijn  wordt in het kader van het implementatieplan bezien op welke wijze de richtlijn te 
zijnerr tijd geïmplementeerd zal worden. Afhankelijk van de reikwijdte en werkingssfeer van 
dee richtlijn zal in dit implementatieplan onder andere bepaald moeten worden welke delen van 
dee richtlijn via de a.v.v. van een overeenkomst geïmplementeerd zouden kunnen worden. De 
betrokkenn partijen zouden vervolgens verzocht moeten worden binnen een daarbij te stellen 
termijnn een verzoek tot a.v.v. in te dienen, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan 
dezee onderdelen van de richtlijn. Hetzelfde geldt m.m. in het geval dat een richtlijn betrekking 
heeftt op een onderwerp waarvoor reeds een a.v.v. van een overeenkomst heeft plaats-
gevonden.. Hiertoe zou in de wet een bepaling opgenomen moeten worden, die inhoudt dat de 
ministerr de betrokken partijen kan uitnodigen binnen een daarbij te stellen termijn een 
verzoekk tot a.v.v. van een overeenkomst of tot wijziging van een overeenkomst in te dienen. 
Wanneerr de betrokkenen dit niet, niet tijdig of niet volledig doen, lijk t het onontkoombaar dat 
dee minister daadwerkelijk gebruik zal moeten maken van zijn wettelijke bevoegdheid om een 
regelingg vast te stellen of van zijn bevoegdheid om het besluit tot a.v.v. in te trekken (vgl. 
artikell  15.39 Wm) of tot onverbindendverklaring van met de richtlijn strijdige bepalingen 
(vgl.. artikel 8 Wet A W CAO). In het volgende hoofdstuk zal ik op dit voorstel terugkomen. 

Dee regeling van de a.v.v. heeft echter twee belangrijke nadelen die van grote invloed kunnen 
zijnn om een richtlijn via de a.v.v. van een overeenkomst te implementeren. Dat is in de eerste 
plaatss de afhankelijkheid van het indienen van een verzoek tot a.v.v. van een overeenkomst en 
inn de tweede plaats de tijdelijkheid van het besluit tot a.v.v. Het zal duidelijk zijn dat ook bij 
a.v.v.. van een overeenkomst het uitgangspunt blijf t dat de lidstaat verantwoordelijk is voor de 
tijdigee en volledige implementatie van een richtlijn. Dit betekent dat de rijksoverheid ook in 
hethet geval van het via de a.v.v. conditioneren van de zelfregulering verantwoordelijk blijf t voor 
eenn tijdige en volledige implementatie van een richtlijn. De mogelijkheid van a.v.v. zal 
daaromm onverlet laten dat de overheid voldoende wettelijke bevoegdheden behoudt om de 
richtlijnrichtlijn  uit te voeren, d.w.z. dat er in ieder geval een voldoende wettelijke grondslag moet 
zijnn om de richtlijn in principe tijdig (denk bijvoorbeeld aan artikel 21.6, zesde lid, Wm) en 
volledigg uit te voeren. Met Veltkamp148 ben ik van mening dat de uitspraak van het Hof van 
Justitiee in de zaak over het Engels drinkwater149 zo moet worden geïnterpreteerd dat naast het 
instrumentt van zelfregulering het wettelijk kader moet stroken met de richtlijn. De vraag is 
echterr of dit zover moet gaan dat, parallel aan de invulling via zelfregulering, bij voorbaat van 
overheidswegee regelgeving moet worden opgesteld en achter de hand moet worden gehouden 
voorr het geval de zelfregulering faalt. Dit lijk t mij buitengewoon demotiverend voor de 
totstandkomingg van zelfregulering. 

1488 Veltkamp 2000, p. 148-150. 
1499 HvJEG zaak C-340/96 Engels drinkwater, Jur. 1999, p. 1-2023; M&R 1999, nr. 110 (m.nt. Veltkamp); 
Veltkampp 2000 en Verschuuren 2001, p. 418. 
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8.77 Samenvattende conclusies 

Dee toetsing van de wettelijke regeling van de a.v.v. en van de overeenkomsten aan de meest 
relevantee bepalingen van het EG-Verdrag en van de Mededingingswet blijkt in het algemeen 
weinigg problemen met zich mee te brengen. Een en ander is in belangrijke mate afhankelijk 
vann de inhoud van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Bij het opstellen van 
dezee overeenkomst zal met name aan onderstaande elementen aandacht moeten worden 
besteed: : 

Inn geval van een verplichting tot het afdragen van een financiële bijdrage zal deze 
bijdragee gelijkelijk op hier geproduceerde als op geïmporteerde producten moeten 
komenn te liggen. Dit geldt ook voor de besteding van de gelden uit het fonds. 
Dee noodzaak van de verplichtingen in het kader van de bescherming van het milieu 
moett worden aangetoond. 

-- De verplichtingen moeten proportioneel zijn in relatie tot het te realiseren doel oftewel 
err moet sprake zijn van het minst bezwarende alternatief. Dit geldt uit een oogpunt van 
zowell  vrij verkeer van goederen als mededinging. 
Bepaaldee verplichtingen, zoals prijsafspraken of belemmering van markttoetreding, 
leverenn uit een oogpunt van mededinging grote problemen op. 

Wanneerr de overeenkomst aan deze eisen voldoet, blijkt uit de praktijk van de collectieve 
afvalbeheerssystemenn dat zowel de Commissie in het kader van artikel 81 EG-Verdrag als de 
NMaa in het kader van artikelen 6 en 17 Mw onder een aantal voorwaarden geen grote pro-
blemenn hebben met dergelijke systemen. Is er kortom een noodzaak om de verhouding tussen 
hethet milieubeleid en het mededingingsbeleid te herwaarderen en zo ja, hoe zou deze eruit 
moetenn zien? Met Van der Gronden 50 ben ik van mening dat er steeds meer de bereidheid 
bestaatt om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bepaalde markten en met 
dee rol die maatschappelijke actoren op die markten spelen. Dit zou erop duiden dat er niet 
directt een noodzaak is om de verhouding tussen het milieubeleid en het mededingingsbeleid 
tee herwaarderen. 
Dee a.v.v. van een overeenkomst kan beschouwd worden als een bestuursrechtelijke bepaling 
diee meegenomen kan worden bij de mogelijkheden om EU-richtlijnen te implementeren. 
Hiertoee zal de regeling van de a.v.v. aan een aantal procedurele en inhoudelijke waarborgen 
moetenn voldoen. Daarnaast zal een juridisch kader aanwezig moeten zijn om te voorzien in 
diee gevallen, waarin de betrokkenen onvoldoende initiatieven ontplooien. 

1S00 Van der Gronden 2001, p. 312. 
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