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99 Algemeen verbindend verklaren in het milieubeleid 

9.11 Inleiding 

Inn de voorgaande hoofdstukken is een analyse gemaakt van de diverse toepassingen 
vann het instrument van de a.v.v. van overeenkomsten op een groot aantal beleidsterreinen. Op 
basiss hiervan is ingegaan op een aantal algemeen juridische en Europeesrechtelijke aspecten 
vann het instrument. In dit slothoofdstuk wil ik nagaan welke (verdere) mogelijkheden het 
instrumentt van de a.v.v. van overeenkomsten kan bieden in het overheidsbeleid en met name 
inn het milieubeleid. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de (toegevoegde) 
waardee van het instrument ten opzichte van de toepassing van bestaande instrumenten in het 
milieubeleid,, zoals convenanten. 
Terr bepaling van de mogelijke plaats van de a.v.v. in het instrumentarium op het terrein van 
hethet milieubeleid wordt allereerst in paragraaf 9.2 een globale indeling gegeven van het 
bestaandee instrumentarium ter stimulering van zelfregulering. Paragraaf 9.3 vormt de kern van 
ditt hoofdstuk. In deze paragraaf zal worden nagegaan of in het milieubeleid specifieke 
factorenn zijn die van invloed zijn op een mogelijke verdere toepassing van het instrument van 
dee a.v.v. In dit kader wordt onder andere aandacht besteed aan de in hoofdstuk 1.3 genoemde 
factorenn die van invloed zouden kunnen zijn op de mogelijke toepassing van de a.v.v., 
namelijkk de aard en omvang van het maatschappelijk probleem, de structuur en cultuur van de 
doelgroepp en de houding van de overheid ten opzichte van het probleem en de doelgroep. 
Inn paragraaf 9.4 zal op basis van de geanalyseerde ervaringen aan de hand van een drietal 
casussenn worden ingegaan op de vraag of de a.v.v. een alternatief had kunnen zijn voor de 
thanss gekozen opzet. Vervolgens komt in paragraaf 9.5 de mogelijkheid van de a.v.v. van 
convenantenn aan de orde. Hierbij zal kort aandacht worden besteed aan enkele buitenlandse 
ervaringenn in België en Denemarken met betrekking tot het voorkómen van free rider gedrag 
bijj  de toepassing van convenanten. 
Inn paragraaf 9.6 zal een opzet van een algemene regeling van de a.v.v. in de Wm worden 
gegeven,, waarbij aandacht besteed zal worden aan de proeve van hoofdstuk 9 Wm, waarin 
eenn regeling van de a.v.v. van overeenkomsten op het terrein van stoffen en producten is 
opgenomen.. In paragraaf 9.7 zullen enkele conclusies worden getrokken. 

Zoalss al in hoofdstuk 1 is uiteengezet, is de overheid in het algemeen doorgeschoten ten 
aanzienn van de maakbaarheid van de samenleving van overheidswege. Onlangs heeft de 
Algemenee Rekenkamer1 gewezen op de grote aandacht voor de formulering van beleid en het 
gebrekk aan aandacht voor de uitvoering, handhaving en evaluatie van dat beleid. Dit geldt in 
hett algemeen, maar zeker ook ten aanzien van het milieubeleid. Het probleem van het 
milieubeleidd is dat het raakvlakken heeft met vrijwel alle menselijke activiteiten in diverse 
hoedanigheden.. Het is daarom naar mijn mening vrijwel onmogelijk al deze activiteiten van 
overheidswegee te reguleren, laat staan de gestelde regels uit te voeren, te handhaven en te 

11 Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Tussen beleid en uitvoering', lessen uit recent onderzoek van de 
Algemenee Rekenkamer; Kamerstukken II2002/03,28 831, nrs. 1-4. 
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evalueren.. Het stimuleren van (meer) eigen verantwoordelijkheid (zelfregulering) binnen het 
milieubeleidd is daarom even noodzakelijk als onontkoombaar. Met het principe van zelfregu-
leringg of meer verantwoordelijkheid leggen bij de betrokken doelgroepen is iedereen het eens. 
Dee praktijk is echter vaak harder dan de leer. Bij ieder incident wordt onmiddellijk geroepen 
omm optreden van de overheid en om regelgeving door de overheid of om een intensivering 
hiervan.. Deze steeds verdergaande spiraal van overheidsregelgeving zal ergens omgebogen 
moetenn worden in de richting van meer zelfregulering. Hiertoe zijn moed en vasthoudendheid 
nodigg bij zowel de overheid als de betrokken doelgroepen. 
Dee vraag is in welke gevallen zelfregulering een grotere rol in het overheidsbeleid en met 
namee in het milieubeleid zou kunnen spelen, hoe dit moet worden vormgegeven, welke 
toegevoegdee waarde de a.v.v. hierbij heeft en hoe de verhouding is tot de door de overheid 
gesteldee regels. In de discussies wordt zelfregulering vaak gezien als een volwaardig en 
volledigg alternatief voor overheidsregulering. Het is echter, zoals al is opgemerkt in hoofdstuk 
1.5,, niet een kwestie van ofwel zelfregulering ofwel overheidsregulering, het is vaak een 
kwestiee van én - én. Voor een effectieve oplossing van beleidsproblemen moeten beide 
vormenn van regulering veelal in combinatie met elkaar en soms ook nog in combinatie met 
anderee (financiële) instrumenten worden toegepast. Het komt zelden of nooit voor dat een 
bepaaldd (milieu)beleidsprobleem met behulp van één type sturingsinstrument kan worden 
opgelost.. Gezocht moet dan ook worden naar een zodanige mix van instrumenten dat een 
(veel)) zwaarder accent op zelfregulering komt te liggen. 
Daarnaastt bestaat de neiging een nieuw type van beleidsinstrument alleen in te zetten bij zich 
nieuww voordoende beleidsproblemen. De uitdaging is echter deze benadering niet alleen bij 
nieuwee milieubeleidsproblemen te hanteren, maar ook bij bestaande regelingen te bezien of 
dezee niet op een zodanige wijze geherreguleerd kunnen worden dat een zwaarder accent op 
zelfreguleringg wordt gelegd. In het kader van de herijking van de VROM-regelgeving2 zou 
daartoee een aanzet kunnen worden gegeven. 

9.22 Stimuleren van zelfregulering in het milieubeleid 

Hett stimuleren van zelfregulering hangt in het algemeen, maar zeker ook in het milieubeleid 
samenn met de structuur en cultuur van de doelgroep en de houding van de overheid ten 
opzichtee van de doelgroep. In het milieubeleid heeft het stimuleren van de eigen verant-
woordelijkheidd op verschillende manieren gestalte gekregen. Hierbij maak ik onderscheid 
tussenn zelfregulering die geheel autonoom is ontstaan, die semi-autonoom is ontstaan, 
ondersteundd door overheidsregulering of als onderdeel van overheidsregulering. De maak dit 
onderscheidd om daarmee de positie van de a.v.v. binnen de instrumentenmix te kunnen 
verduidelijken.. Vanzelfsprekend zijn de beschreven vormen van regulering niet absoluut te 
onderscheiden,, maar vloeien zij in elkaar over. Mijn belangstelling gaat met name uit naar de 
onderr b. en d. beschreven vormen van stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, aangezien 
dezee de meeste raakvlakken hebben met de a.v.v. 
Dee in verschillende milieuwetten voorkomende zorgplichtbepalingen (en wellicht in de 
toekomstt indirect de milieubeginselen3) zouden kunnen worden gezien als een algemeen kader 
voorr het stimuleren van zelfregulering. Daarnaast worden normalisatie en certificatie regel-

22 Kamerstukken II2003/04,29 200 XI, nr. 7. 
Inn een conceptwetsvoorstel (23-02-2003) zijn de beginselen overigens geformuleerd als een instructieplicht 

richtingrichting bestuursorganen en niet als rechtstreekse normen richting burgers en bedrijven. Zie ook het in opdracht 
vann VROM uitgevoerde onderzoek Codificatie van milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer, 
Utrecht/Tilburgg 2001. Onlangs is overigens besloten voorlopig niet verder te gaan met dit wetsvoorstel. 
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matigg genoemd als instrumenten van zelfregulering. Normalisatie en certificatie kunnen 
wordenn toegepast bij alle hieronder genoemde vormen van (zelfregulering.4 

a.. Geheel autonoom 

Ditt is de meest verregaande vorm van zelfregulering, soms ook zuivere zelfregulering 
genoemd.. Het initiatief tot het regelen van een bepaald onderwerp, de uitvoering en de 
handhavingg berusten van begin af aan geheel bij de betrokken doelgroep. In feite gaat deze 
vormm van zelfregulering geheel buiten de overheid om. De doelgroep kan verschillende 
motievenn hebben om tot geheel autonome zelfregulering over te gaan, zoals een goed imago 
off  het buiten de deur houden van de overheid. Een voorbeeld op milieuterrein is de 
inzamelingg en verwerking van gebruikte medicijnen door de apothekers. Het risico van free 
riderss is bij deze vorm van zelfregulering het grootst. 

b.. Semi-autonoom 

Bijj  deze vorm van zelfregulering speelt de overheid al een zekere rol, bijvoorbeeld als partij 
bijj  een overeenkomst. De betrokken doelgroep neemt in het algemeen het initiatief tot het 
opstellenn van een overeenkomst, al kan het initiatief ook van de zijde van de overheid komen. 
Beidee partijen treden op als min of meer gelijkwaardige partners. De overeenkomst kan de 
vormm van een convenant krijgen. De essentie van een convenant is een duidelijke verdeling 
vann verantwoordelijkheden tussen overheid en doelgroep. Desondanks is niet altijd duidelijk 
wiee verantwoordelijk is bij het niet naleven van verplichtingen door de doelgroep. Een 
convenantt bindt alleen de partijen bij het convenant. De effectiviteit van het convenant is 
afhankelijkk van de interne organisatie van de betrokken doelgroep. Het risico van free riders is 
ookk bij deze vorm van zelfregulering aanwezig. 

c.. Zelfregulering ondersteund door  overheidsregulering 

Inn een aantal convenanten (met name de industriële convenanten, zoals basismetaalindustrie 
enn chemische industrie) is een duidelijke relatie gelegd tussen het convenant en de vergun-
ningverleningg door het bevoegd gezag. In deze gevallen zijn de betrokken bedrijven vrij bij 
hett maken van een bedrijfsmilieuplan, maar zijn wel verplicht dit plan binnen een bepaalde 
termijnn in te leveren bij het bevoegd gezag, dat het plan vervolgens vertaalt naar de vergun-
ning.. De inhoudelijke randvoorwaarden voor het bedrijfsmilieuplan volgen uit het convenant; 
inn procedureel opzicht is een koppeling gelegd met de vergunningverlening door het bevoegd 
gezag.. Het voorkomen van free riders en de effectiviteit van deze aanpak is in belangrijke 
matee mede afhankelijk van het bevoegd gezag. 

Ookk de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten kan in deze categorie worden geplaatst. 
Dee zelfregulering van de betrokken doelgroep wordt ondersteund door het besluit tot a.v.v., 
waardoorr een ieder binnen de doelgroep aan de overeenkomst is gebonden en free riders 
wordenn voorkomen. 

44 Onlangs is een nota over het gebruik van certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid 
uitgebracht;; Kamerstukken II2003/04,29 304, nr. 1. Zie uitgebreid Evers 2002 in zijn proefschrift over de 
risico'ss van normalisatie en certificatie. 
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d.. Zelfregulering als onderdeel van overheidsregulering 

Dee zelfregulering is in dit geval volledig ingekapseld in overheidsregulering. Hierbij kan 
gedachtt worden aan een convenant dat volledig onderdeel uitmaakt van de regelgeving, zoals 
hett convenant verpakkingen. Bedrijven die aangesloten zijn bij het convenant, zijn vrijgesteld 
vann de individuele verplichtingen van de regelgeving. Een vergelijkbare vorm van zelfregu-
leringg als onderdeel van overheidsregulering is te vinden bij de bodemsanering op bedrijfs-
terreinen.. Bedrijven die meedoen aan een vrijwillig e aanpak van onderzoek van bedrijfs-
terreinenn zijn vrijgesteld van een wettelijke verplichting hiertoe. In de verderop in dit 
hoofdstukk te behandelen casussen ben ik uitgebreid op deze voorbeelden ingegaan en heb ik 
aangegevenn of en zo ja, op welke wijze de a.v.v. als een alternatief voor de aanpak had 
kunnenn dienen. 
Err is in al deze gevallen sprake van een vrij sterk ingekaderde (geconditioneerde) vorm van 
zelfregulering.. Desondanks biedt het de betrokkenen binnen deze kaders de mogelijkheid om 
dee zaken te regelen. Het probleem van de free riders wordt 'opgelost' doordat zij terugvallen 
opp de overheidsregulering. 

e.. Overheidsregulering met enige zelfregulering 

Zelfss bij de keuze van de inzet van bepaalde instrumenten in regelgeving die volledig van 
overheidswegee is, kan de overheid stimulerend werken voor de eigen verantwoordelijkheid 
vann de bedrijven. Het blijkt dat in algemene zin financiële instrumenten hiertoe meer aanzet-
tenn dan fysieke regulering. 

Hett bekende voorbeeld is de heffing op afvalwater die, hoewel een bestemmingsheffing tevens een 
sterkee (zelfregulerende werking heeft. De heffing laat duidelijk aan de betrokkene de vrijheid tussen 
ofwell  het treffen van voorzieningen, ofwel het betalen van de heffing. Een vergelijkbare werking heeft 
dee belasting op het storten van afvalstoffen. Door de hoogte daarvan worden de betrokkenen gestimu-
leerdd naar andere (hoogwaardiger) oplossingen te zoeken. Dit instrument werkt beter dan de niet of 
moeilijkk uitvoerbare en handhaafbare stortverboden voor afvalstoffen.5 Tenslotte kan worden gedacht 
aann de verhandelbare emissierechten, Dit instrument stimuleert de eigen verantwoordelijkheid. 

Alss voorbeelden voor het bieden van meer eigen verantwoordelijkheid in de fysieke regu-
leringg kan gedacht worden aan het in een vergunning opnemen van een systeem van 
bedrijfsinternee milieuzorg of de wijze van regulering, zoals is gedaan bij de productbesluiten 
opp het terrein van afvalstoffen. In deze besluiten hadden precieze percentages hergebruik, etc. 
opgenomenn kunnen worden. Hiervan is afgezien om de betrokken producent of importeur de 
gelegenheidd te geven deze zaken zelf in een mededeling aan te geven. Deze mededeling wordt 
goedgekeurdd door de minister. In het Besluit beheer autobanden6 is overigens zelfs de 
goedkeuringg van de mededeling geschrapt en vervangen door een melding. In het kader van 
dee Herijking van de VROM-regelgeving is voorgesteld dit voor alle productbesluiten te doen. 
Ditt bevordert wellicht enerzijds de eigen verantwoordelijkheid door de betrokken doelgroep, 
maarr legt anderzijds meer verantwoordelijkheid bij de handhaving van de melding door de 
overheid,, i.e. VROM-inspectie. In het algemeen is het voorkomen van free riders bij over-
heidsreguleringg een taak van de overheid. 

55 Op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Stb. 1997, 665; laatstelijk gewijzigd Stb 
2002,, 259). 
66 Stb. 2003, 564. Het ontwerpbesluit (Stcrt. 2002, 195) is ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest: 
Kamerstukkenn II2002/03, 28 600 XI, nrs. 99 en 107. 
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Inn de behandelde gevallen is sprake van een afnemend risico van free riders, in die zin dat zij 
zichh door het niet aangesloten zijn bij een overeenkomst of convenant kunnen onttrekken aan 
dee verplichtingen. Het afnemend risico van free riders is gepaard gegaan met een toenemende 
matee van betrokkenheid en daarmee verantwoordelijkheid van de overheid voor de uitvoering 
enn handhaving van de regelgeving. 

933 Het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten in het milieubeleid 

Inn deze paragraaf wil ik nagaan of er op het terrein van het milieubeleid7 specifieke factoren 
vann invloed zijn op (de wettelijke regeling van) de a.v.v. Deze factoren zijn deels toe te 
schrijvenn aan aspecten en randvoorwaarden die losstaan van de wettelijke regeling van de 
a.v.v.,, deels direct samenhangen met de opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. Deze 
paragraaff  moet in samenhang gelezen worden met hoofdstukken 7 en 8. In hoofdstuk 7 ben ik 
all  op een aantal algemene, merendeels juridische, aspecten van de regeling van de a.v.v. 
ingegaan.. De denk hierbij aan de onderdelen over het verzoek tot a.v.v., de inspraak bij de 
totstandkomingg van het besluit tot a.v.v. en beroep tegen dat besluit. Hierbij heb ik al 
aangegevenn hoe de wettelijke regeling toegespitst op het milieu eruit zou kunnen zien. In 
hoofdstukk 8 heb ik aandacht besteed aan de vraag aan welke eisen de a.v.v. moet voldoen om 
geenn problemen te krijgen met de Nederlandse en Europeesrechtelijke eisen op het terrein van 
mett name mededinging en steunverlening en aan de mogelijkheid van implementatie van EG-
richtlijnenn via de a.v.v. van overeenkomsten. Op deze onderdelen wordt in deze paragraaf niet 
teruggekomen. . 

9.3.11 Algemeen 

Uitt de in de hoofdstukken 2 -6 beschreven gevallen van toepassing van de a.v.v. blijkt dat de 
a.v.v.. met name is toegepast als instrument om naast de op korte termijn voor de betrokkenen 
spelendee belangen ook aandacht te besteden aan meer overkoepelende, langere termijn, 
collectievee ('algemene') belangen. Te denken valt aan de 'goede doelen' in het kader van de 
CAO's,, het opzetten van bepaalde financiële garantiestelsels, het verminderen van het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen en de effectievere en efficiëntere verwerking van afvalstoffen in het 
kaderr van de afvalbeheersbijdragen. Het gaat veelal om onderwerpen die bij een aanpak van 
individuelee bedrijven niet of nauwelijks aan de orde komen. Door de a.v.v. van de overeen-
komstt - en daarmee de zekerheid dat uiteindelijk alle bedrijven aan de overeenkomst 
gebondenn zijn en daardoor geen verstoring van de concurrentieverhoudingen optreedt - is de 
ervaringg dat de bedrijven eerder bereid zijn zelf aan deze onderwerpen die de individuele 
bedrijvenn overstijgen, aandacht te besteden. 
Dee bescherming van het milieu is naar mijn mening bij uitstek te beschouwen als een langere 
termijnn doel. Hierbij valt niet alleen te denken aan de directe milieugevolgen van een indivi-
dueell  bedrijf voor de omgeving, maar veeleer aan bepaalde bedrijfsprocessen binnen een 
bepaaldee groep van bedrijven, zoals het gebruik van bepaalde stoffen bij de productie of de 
productiee van bepaalde producten. Wanneer het gaat om maatregelen in het belang van de 
beschermingg van het milieu, bestaat er bij individuele bedrijven in het algemeen wel een 
bereidheidd om bepaalde voorzieningen of maatregelen te treffen, die direct in verband staan 
mett de eigen bedrijfsvoering, maar lukt het vrijwel nooit om ieder bedrijf binnen de 

Dee bezie de a.v.v. hierbij niet alleen als alternatief van of aanvulling op het bestaande milieuinstrumentarium 
(vann het ministerie van VROM)(interae integratie), maar ook als een instrument om het milieu te integreren in 
hett beleid op allerlei andere beleidsterreinen (externe integratie). Zie over het verschil tussen interne en externe 
integratie:: Dhondt/Uylenburg 2000. 
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bedrijfstakk te krijgen tot een collectieve aanpak van meer overkoepelende milieuproblemen en 
henn hieraan vrijwilli g te binden. Het treffen van milieumaatregelen kost echter meestal (veel) 
geldd en levert op korte termijn meestal weinig op. Wanneer de betrokken bedrijven bereid zijn 
omm deze langere-termijn investeringen te doen, verwachten zij van de overheid maatregelen 
omm verstoring van de concurrentieverhoudingen, bijvoorbeeld door free riders, tegen te gaan. 
Inn de meeste gevallen wordt dan teruggevallen op overheidsregulering. 

Inn het onderstaande zal nader worden onderzocht of er op het terrein van het milieubeleid 
specifiekee factoren zijn die van invloed zijn op de samenwerking binnen de doelgroepen, de 
betrokkenn partijen, de onderwerpen waarop de samenwerking betrekking zou kunnen hebben 
alsmedee de procedurele en inhoudelijke waarborgen waaraan een regeling van de a.v.v. zou 
moetenn voldoen. 

9.3.22 Welke rol speelt de a.v.v. bij  de totstandkoming van een overeenkomst? 

Voorr een overeenkomst die ten grondslag ligt aan een verzoek tot a.v.v. moet er sprake zijn 
vann een zekere mate van samenwerking tussen bedrijven. In ons liberaal-economisch 
marktstelsell  wordt enigszins ambivalent aangekeken tegen samenwerking tussen bedrijven. 
Hett biedt kansen, maar kent ook risico's. Bedrijven kunnen, zoals in hoofdstuk 1.5 is 
uiteengezet,, geheel verschillende motieven hebben om met elkaar samen te werken. Zo kan 
samenwerkingg feitelijk als motief hebben om een of meer lastige concurrenten van de markt te 
weren.. In algemene zin leidt de concurrentie tussen bedrijven er toe dat veel aandacht wordt 
besteedd aan de eigen marktpositie en korte termijn resultaten en dat niet ofte weinig aandacht 
wordtt besteed aan de meer langere termijn doelstellingen. Deze tendens is eveneens in het 
milieubeleidd waar te nemen. Samenwerking tussen bedrijven kan ertoe leiden dat ook deze 
doelenn kunnen worden gerealiseerd. Algemeen wordt daarom opgemerkt dat nuttige samen-
werkingg moet worden ondersteund en slechte samenwerking moet worden bestreden. De zou 
dee conclusie willen trekken dat de samenwerking op zichzelf nuttig kan zijn, maar zich zal 
moetenn beperken tot hetgeen nodig is voor het realiseren van bepaalde algemene, langere 
termijnn (milieudoelstellingen. Voor het overige zal de onderlinge concurrentie zo min 
mogelijkk moeten worden uitgeschakeld. Daarnaast hangt de bereidheid tot samenwerking in 
belangrijkee mate af van structuur en cultuur van de bedrijfstak. Mede afhankelijk van de 
marktstructuurr van de bedrijfstak verschilt deze van geval tot geval. 
Willenn bedrijven gaan samenwerken om een bepaald milieuprobleem op te lossen, dan zullen 
zee daartoe een duidelijk (eigen) belang moeten hebben. Dit geldt zeker wanneer het, zoals bij 
dee a.v.v. van een overeenkomst, niet alleen gaat om het bedenken van een (technische) oplos-
singg voor het milieuprobleem, maar ook om de uitvoering en handhaving van de in de over-
eenkomstt neergelegde afspraken. Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 1.5, hebben bedrijven in 
hett algemeen een weerzin om elkaar inzage te geven in de boeken of 'politieagent' bij elkaar 
tee spelen. Zij vinden handhaving in feite een taak van de overheid. Dit geldt ook in het 
milieubeleid.milieubeleid. Deze nadelen zullen moeten opwegen tegen de voordelen van zelfregulering, 
zoalss het belang voor een 'groener' imago en de mogelijkheid om de bedrijfsvoering 
flexibelerflexibeler aan te passen. 
Dee overheid speelt mede een belangrijke rol bij het over de drempel helpen van bedrijven. Om 
samenwerkingg in het kader van het milieubeleid te realiseren is in de eerste plaats een duide-
lijk ee en concrete taakstelling van de zijde van de overheid een belangrijke voorwaarde. De 
taakstellingg door de overheid moet concreet de kaders bieden waarbinnen de betrokken 
bedrijvenn kunnen samenwerken. De taakstelling moet, zoals dat enigszins populair heet, 'de 
randenn van het speelveld' duidelijk aangeven. Dit betekent dat de taakstelling niet ruim of 
abstractt geformuleerd moet zijn, zoals het terugdringen van CCVemissies in het algemeen, 
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maarr concreet moet aangeven met welk percentage een bepaalde doelgroep bepaalde emissies 
moett terugdringen. De mate van concreetheid van de taakstelling zal per onderwerp 
verschillen.. In het algemeen zal duidelijk moeten zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is en op 
welkee termijn de taakstelling gerealiseerd moet zijn. Overigens leert de ervaring in het 
milieubeleidd dat deze taakstelling heel goed in overleg met de doelgroep kan worden 
opgesteld.. Het moet echter in het milieubeleid duidelijk zijn, gelet op artikel 21 Gw, dat de 
uiteindelijkee vaststelling van de taakstelling een taak van de overheid is. Verder zullen enkele 
procedurelee en inhoudelijke waarborgen ervoor moeten zorgen dat op het speelveld eerlijk 
gespeeldd wordt zonder dat de overheid voortdurend als scheidsrechter of als masseur behoeft 
opp te treden. 
Dee wijze van realisatie van deze taakstelling kan aan de doelgroep worden overgelaten. Zij 
zullenn deze verantwoordelijkheid moeten nemen en zorg moeten dragen voor een goede 
uitvoeringg en handhaving van de taakstelling. Op het terrein van het beheer van producten in 
hett afvalstadium heeft deze aanpak (gezamenlijk belang, duidelijke taakstelling en goede zorg 
voorr uitvoering en handhaving) in het algemeen goed gewerkt. De (gezamenlijk opgestelde) 
taakstellingenn in de Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen hadden een samenwer-
kingg tussen de betrokken doelgroepen ten gevolge, waarbij in enkele gevallen zelfs verder 
werdd gegaan dan de door de overheid vastgestelde taakstelling. De rol van de overheid kan in 
datt geval beperkt blijven tot het houden van toezicht op de realisatie van de taakstelling. 
Inn de tweede plaats kan de overheid de samenwerking stimuleren via verschillende vormen 
vann regelgeving of op andere wijze (tijdelijk) financieel kan ondersteunen. Deze regelgeving 
kann de vorm hebben van het bieden van een flexibelere mogelijkheid of een later tijdstip om 
aann de regelgeving te voldoen (verpakkingen), een koppeling leggen tussen de afgifte van een 
kentekenn en het betalen van een afvalbeheersbijdrage (autowrakken) of de mogelijkheid via 
eenn (a.v.v. van een) CAO om van de regels af te wijken. 
Inn de derde plaats zal het alternatief van overheidsregelgeving 'afschrikwekkender' moeten 
zijnn dan zelfregulering. Wanneer de overheid tot regelgeving moet overgaan, omdat de 
betrokkenn doelgroepen niet willen samenwerken, zal de regelgeving effectief, goed 
uitvoerbaarr en handhaafbaar moeten zijn. De praktijk leert dat de doelgroepen op effectieve 
wijzee in staat zijn om via lobbyen in de politiek compromissen af te dwingen en in regel-
gevingg allerlei vrijstellingen en uitzonderingsposities te bewerkstelligen. Zolang dit al te 
gemakkelijkk mogelijk is, stimuleert dat niet tot zelfregulering. 

Inn het milieubeleid zijn er allerlei vormen van samenwerking te bespeuren tussen private 
partijenn onderling en tussen deze partijen en de overheid met name in de vorm van 
convenanten.. Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 1.7, is er van oudsher de bereidheid bij de 
overheidd en de bedrijven om de milieuproblemen op te lossen via onder andere convenanten. 
Hett NMP1 heeft hiertoe in die zin bijgedragen dat het duidelijk werd dat een ieder een 
bijdragee aan het milieu moest leveren ('Een beter milieu begint bij jezelf). De traditionele 
instrumentenn waren niet voldoende effectief en gezocht werd naar andere vormen van 
samenwerkingg tussen overheid en bedrijfsleven. Convenanten zijn daar een voorbeeld van. 
Tochh is ook daar veelal een koppeling te zien met de traditionele instrumenten. Bij de 
convenantenn die in het kader van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie betrekking hebben 
opp industriële activiteiten (basis-metaal, chemische industrie, grafische industrie, e.d.) vindt 
viaa het opstellen en overleggen aan het vergunningverlenend gezag van een bedrijfsmilieuplan 
eenn koppeling plaats met de vergunning voor de betreffende bedrijven. De uiteindelijke 
implementatiee van het bedrijfsmilieuplan verloopt derhalve altijd weer via de door de 
overheidd te verlenen (wijziging van de) vergunning. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering en 
handhavingg van deze convenanten. Wanneer een bedrijf niet of niet tijdig een 
bedrijfsmilieuplann aan het bevoegd gezag overlegt, kan de overkoepelende brancheorganisatie 
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weliswaarr druk op het betreffende bedrijf uitoefenen, maar zal uiteindelijk toch het bevoegd 
gezagg handhavend moeten optreden. 
Vergelijkbaree gemengde constructies kan men aantreffen bij de verderop in dit hoofdstuk te 
behandelenn casussen over bodemsanering en verpakkingen. In al deze gevallen is een directe 
koppelingg te zien tussen de zelfregulering van de bedrijven en de traditionele instrumenten, in 
diee zin dat het niet deelnemen aan de vrijwillig e structuur erin resulteert dat de overheid 
uiteindelijkk toch moet optreden. De effectiviteit van de vrijwillig e structuur is daarmee toch 
weerr in belangrijke mate afhankelijk van het al dan niet optreden van de overheid. Door deze 
afhankelijkheidd bestaat voor de (kwaadwillende) bedrijven de mogelijkheid van een 'jo-jo'-
effect.88 Dit zal nader in de casussen over verpakkingen en over bodemsanering worden 
geïllustreerd.. De essentie van de samenwerking die ten grondslag ligt aan de a.v.v., is dat de 
samenwerkingg zich niet beperkt tot de regulering, maar ook tot de uitvoering en handhaving 
vann de regels door de betrokkenen zelf. 
Uitt het Evaluatieonderzoek convenanten9 blijkt dat het feit dat uiteindelijk alle leden van een 
doelgroepp de afspraken moeten naleven, oftewel het voorkómen van free riders, een sterk 
positievee samenhang heeft met veel andere effecten om te komen tot een convenant. Dit kan 
wordenn bereikt door in het convenant afspraken hieromtrent te maken, maar de naleving van 
dezee afspraken is in sterke mate afhankelijk van de interne organisatie binnen de doelgroep. 
Dee a.v.v. van een overeenkomst zou bij uitstek een rol kunnen spelen bij een verruiming van 
dee reikwijdte van de overeenkomst. 
Ditt brengt mij op een ander aspect van de samenwerking. In de overeenkomst maken de 
partijenn zelf afspraken over allerlei onderwerpen, zoals het realiseren van bepaalde doelen, de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de afspraken, de uitvoering, de financiering, de monitoring en 
dee handhaving van de afspraken. De wijze waarop zij aan deze onderwerpen vorm en inhoud 
gevenn wordt geheel aan hen overlaten. Deze vorm van zelfbinding heeft het grote voordeel dat 
dee afspraken goed zullen aansluiten bij de organisatie en cultuur van de betreffende bedrijven 
off  bedrijfstak. De afspraken zullen daardoor een breed draagvlak hebben. Indien later blijkt 
datt er onvolkomenheden in de overeenkomst zitten, kan niet naar de overheid gewezen 
worden,, maar zal men zelf deze onvolkomenheden moeten oplossen: 'Je hebt het jezelf 
aangedaan!'' Te verwachten is daarom dat de bereidheid tot naleving van de afspraken groter 
zall  zijn dan van de van overheidswege afkomstige regels. 

Inn hoeverre zal de mogelijkheid van a.v.v. stimulerend werken op de samenwerking? Bij de 
beantwoordingg van deze vraag is eveneens sprake van een wisselwerking tussen de samen-
werkingg en de mogelijkheid van a.v.v. Op basis van alle onderzochte gevallen van toepassing 
vann de a.v.v. kan de vraag positief worden beantwoord. Men gaat eerder tot samenwerking 
over,, omdat men weet dat uiteindelijk iedereen binnen de doelgroep aan de afspraken is 
gehouden.. Bij de CAO's is sprake van een enigszins afwijkende situatie, omdat in dit geval 
sprakee is van zowel een wettelijke regeling van de CAO zelf als van de a.v.v. van een CAO. 
Hett is derhalve niet goed te ontrafelen of de stimulerende werking van de samenwerking een 
gevolgg is van de wettelijke regeling van de CAO of van de a.v.v. van de CAO. In de 
wettelijkee regeling van de CAO is immers al bepaald dat de reikwijdte van de CAO wordt 
uitgebreid,, denk bijvoorbeeld aan de artikel 14-werknemers. Dit effect wordt nog versterkt 
doorr de in artikel 10 Wet CAO opgenomen onmogelijkheid voor werkgevers om zich 

88 Een soortgelijk effect deed zich voor tussen verschillende overheden, toen niet duidelijk was wie bevoegd was 
tott handhaving van diverse bepalingen in de Wm (artikelen 1.1a, 10.2,10.3 (thans: 10.1), 10.54) en enkele 
anderee wetten (artikel 2 Wms en artikel 13 Wbb). Met de Wet verbetering handhavingsbevoegdheden (Stb. 2001, 
517)) lijkt dit bevoegdheidsprobleem opgelost. 
99 Evaluatie Milieuconvenanten, onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM door Centrum voor Schone 
Technologiee en Milieubeleid van de Universiteit Twente, maart 2003, p. 23. 
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gedurendee de looptijd van de CAO aan de werking te onttrekken door het opzeggen van het 
lidmaatschap.. Algemeen wordt opgemerkt dat door de mogelijkheid van a.v.v. van de CAO 
dee beide effecten worden versterkt. De a.v.v. heeft derhalve een gunstige invloed op de 
samenwerkingg tussen werkgevers en werknemers. 
Dee samenwerking heeft overigens niet alleen een gunstig effect voor de betrokken partijen, 
maarr ook voor de overheid. De samenwerking leidt er immers toe dat in de CAO's naast de 
primairee en secundaire arbeidsvoorwaarden aandacht besteed wordt aan onderwerpen die een 
brederr maatschappelijk belang hebben ('goede doelen'). Algemeen wordt aangenomen dat 
zonderr de mogelijkheid van een CAO en de a.v.v. van een CAO in de arbeidsovereenkomsten 
geenn dan wel veel minder aandacht aan deze onderwerpen besteed zou worden ofwel eerder 
tott regelgeving van overheidswege had moeten worden overgegaan. Vergelijkbare effecten 
zijnn te constateren bij alle andere gevallen waarin alleen sprake is van de a.v.v. van een 
overeenkomst. . 

Dee vraag is vervolgens waarom er op verschillende terreinen sprake is van een wettelijke 
regelingg van de a.v.v. en op de andere terreinen (nog) niet. De belangrijkste verklaring 
daarvoorr is naar mijn mening dat er op die terreinen ten aanzien van diverse onderwerpen al 
sprakee was van overleg en samenwerking tussen de diverse partijen. Duidelijke voorbeelden 
zijnn het overleg en de meer structurele samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het 
kaderr van de CAO en het overleg en de samenwerking tussen bank- en verzekerings-
instellingenn op het terrein van het bank- en verzekeringswezen. Overleg en samenwerking 
kunnenn ook op meer incidentele wijze ontstaan, zoals bij de totstandkoming en uitvoering van 
dee implementatieplannen op het terrein van het afvalbeheer. Het kan geen toeval zijn dat men 
inn alle gevallen tegen hetzelfde probleem aanloopt. Wil de samenwerking op de langere 
termijnn echt effectief zijn, dan moet er een instrument worden gecreëerd zodat uiteindelijk 
iedereenn aan de gemaakte afspraken is gebonden. De betrokken private partijen lopen in deze 
gevallenn tegen de grenzen van het privaatrecht aan. In die gevallen komt vrijwel altijd een 
betrokkenheidd van de overheid aan de orde. De overheid heeft dan de keuze om ofwel het 
initiatieff  over te nemen en zelf regelgeving op te stellen, uit te voeren en te handhaven 
(traditionelee aanpak) ofwel te bezien in welke vorm de samenwerking tussen de private 
partijenn kan worden ondersteund. In alle genoemde gevallen werd een voorkeur uitgesproken 
voorr regelgeving door de private partijen zelf ('regelgeving van onderop') met een onder-
steuningg door de overheid. 

Zoalss in hoofdstuk 1 is opgemerkt, sluit de a.v.v. van overeenkomsten de mogelijkheid van 
overheidsregelgevingg niét uit. Op terreinen waarop aanvankelijk van de mogelijkheid van 
a.v.v.. van overeenkomsten is gebruik gemaakt, is naderhand eveneens op het gehele terrein of 
opp onderdelen daarvan overheidsregelgeving doorgevoerd. Er kunnen verschillende redenen 
wordenn genoemd om een onderwerp dat aanvankelijk door private partijen was geregeld, over 
tee nemen in overheidsregelgeving. Het kan ook voorkomen dat de overheid een bepaald 
onderwerpp na verloop van tijd wettelijk wil regelen om een soort minimum in de markt te 
leggen.. Dit is op het terrein van de sociale zekerheid veelvuldig voorgekomen. De a.v.v. van 
CAO'ss heeft dan de nuttige functie vervuld van voorloper op deze regelgeving. Na de 
totstandkomingg van de regelgeving kan daarop vervolgens weer worden doorgebouwd. 
Nationaall  wettelijke bepalingen (Grondwet), de implementatie van een internationaal verdrag 
off  een EG-richtlijn kunnen daartoe verplichten. Hoewel, zoals ik in hoofdstuk 8.6 heb aange-
geven,, de a.v.v. van een overeenkomst naar mijn mening ook als mogelijkheid kan worden 
gezienn om een EG-richtlijn te implementeren, is dit, met uitzondering van het sociale beleid, 
inn de praktijk tot nu toe niet gebeurd. In deze gevallen wordt het onderwerp dan altijd in 
overheidsregelgevingg omgezet. Tenslotte kan het diffuser worden van de doelgroep of de 
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noodzaakk van een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving (zie hoofdstuk 4) een 
redenn zijn om tot wetgeving over te gaan. 

OokOok zijn combinaties van overheidsregulering en zelfregulering via de a.v.v. van overeen-
komstenkomsten mogelijk, zoals te zien is bij autowrakken. In het Besluit beheer autowrakken vindt 
dee implementatie van de EG-richtlijn plaats, terwijl in de a.v.v. van de overeenkomst van 
oudsherr alleen de financiering van de structuur via de afvalbeheersbijdrage geregeld wordt. 
Dee vraag zou gesteld kunnen worden of de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst niet 
geschraptt zou kunnen worden in geval voor dezelfde activiteit overheidsregelgeving tot stand 
iss gekomen. Zoals ik in hoofdstuk 6.1 heb uiteengezet, acht ik dit niet verstandig, omdat, zoals 
uitt het voorbeeld van de autowrakken blijkt, heel goed een combinatie van beide instrumenten 
mogelijkk is. 
Zelfss bij een wettelijke regeling in het kader van het sociaal beleid behouden de sociale 
partnerss overigens veelal, afhankelijk van de formulering van de bepalingen, de mogelijkheid 
eenn en ander in een CAO aan te vullen. In sommige gevallen is de bepaling zo geformuleerd 
iss dat de sociale partners binnen bepaalde grenzen kunnen afwijken van bepaalde onderdelen 
vann de wettelijke regeling (driekwart dwingend recht). In die gevallen wordt via overheids-
regelgevingg een zeker minimum in de markt gelegd en wordt de mogelijkheid geboden om via 
dee a.v.v. van een CAO van de wettelijke regeling af te wijken. Met name deze laatste 
mogelijkheidd biedt partijen een voordeel bij de a.v.v. van een overeenkomst en is daardoor 
eenn stimulans voor zelfregulering. Anderzijds vereist deze mogelijkheid verdergaande eisen 
aann de partijen die bij een overeenkomst zijn betrokken. Op het terrein van het milieu zou 
dezee mogelijkheid een betrokkenheid van de milieuorganisaties als partij bij de overeenkomst 
noodzakelijkk maken. 
Samengevatt kan worden geconcludeerd dat in het algemeen de mogelijkheid van a.v.v. stimu-
lerendd heeft gewerkt op de samenwerking tussen de bedrijven en dat er in het milieubeleid 
geenn specifieke factoren zijn die van invloed zijn op de samenwerking. 

9.3.33 Partijen bij  de overeenkomst 

Inn alle behandelde gevallen van a.v.v. van een overeenkomst is de overeenkomst het resultaat 
vann onderhandelingen tussen bedrijven, die allen min of meer een zelfde belang hebben bij de 
overeenkomst.. Alleen in het - overigens niet onbelangrijke - geval van de CAO's is de 
overeenkomstt (CAO) die ten grondslag ligt aan de a.v.v., het resultaat van onderhandelingen 
tussenn partijen die min of meer tegengestelde belangen hebben. In de overige gevallen bestaan 
dee partijen alleen uit de (brancheorganisaties van de) betrokken producenten en importeurs. 
Ditt brengt het risico van een eenzijdige belangenbehartiging met zich mee. Het verschil in 
partijenn die bij de overeenkomst zijn betrokken, zou tot uiting kunnen komen bij de toetsing 
vann het verzoek tot a.v.v. van de overeenkomst. In het geval van de CAO's zijn in ieder geval 
dee CAO-partijen van mening dat de minister het resultaat van de onderhandelingen heeft te 
respecterenn en slechts een (zeer) marginale toetsing van het onderhandelingsresultaat toekomt. 
Inn de overige gevallen zou een wat verdergaande toetsing, waarbij rekening gehouden wordt 
mett de belangen van derden (inclusief consumenten) in de rede kunnen liggen. In geen van de 
gevallenn is de overheid partij bij de overeenkomst. Dit is het kenmerkende verschil tussen 
dezee overeenkomsten en convenanten. Bij convenanten treedt de overheid altijd als partij op. 
Ditt verschil in partijen bij de overeenkomst werkt door bij de mogelijkheid van a.v.v. van 
convenanten,, waarop in paragraaf 9.5 zal worden ingegaan. 
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Opp het terrein van het milieu kan worden geconstateerd dat er niet een soort van 'natuurlijke' 
onderhandelingspartner/tegenpooll  voor de bedrijven is. Bij de afvalbeheersbijdragen is de 
overeenkomstt die ten grondslag ligt aan de a.v.v. het resultaat van onderhandelingen van 
producentenn en importeurs van de betreffende producten onderling, al dan niet via een 
brancheorganisatiee verenigd (associatieve zelfregulering). Voor de uitvoering van de overeen-
komstt hebben zij in alle gevallen een aparte organisatie opgezet, in de meeste gevallen een 
stichting.. In geen van gevallen is het lidmaatschap van een brancheorganisatie een vereiste om 
inn de stichting te kunnen participeren. Voor het oplossen van het milieuprobleem wordt een 
soortt gelegenheidscoalitie van een tijdelijk karakter gesloten. In die zin wijkt deze 
samenwerkingg af van de (publiekrechtelijke) bedrijfsorganisatie, waarbij sprake is van een 
meerr geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking met een langduriger karakter. 

Omm een vorm van meer interactieve zelfregulering te realiseren zouden de consumenten- en 
milieuorganisatiess als een soort 'countervailing power' bij de overeenkomst betrokken moeten 
worden.. Het is echter de vraag of zij als zodanig zouden willen optreden. Het antwoord op 
dezee vraag raakt de positionering van de consumenten- en milieuorganisaties in het milieu-
beleid.. Het onderstaande spits ik toe op de milieuorganisaties, maar geldt evengoed voor de 
consumentenorganisaties. . 
Geconstateerdd kan worden dat de milieuorganisaties in het geval van de a.v.v. van de 
afvalbeheersbijdragenn geen enkele rol hebben gespeeld, noch als partij, noch als derdebelang-
hebbende.. Afgezien van het feit dat men vermoedelijk als derdebelanghebbende niet zo veel 
problemenn had met de toepassing van de a.v.v. van de afvalbeheersbijdragen, hangt de 
oorzaakk van het niet als partij bij de overeenkomst betrokken willen zijn naar mijn mening 
vermoedelijkk samen met de strategie van de milieuorganisaties. 
Binnenn de milieubeweging wordt een drietal belangrijke vleugels onderscheiden: 

1.. Degenen die zich hoofdzakelijk richten op het beïnvloeden van de overheid; te denken is o.a. aan de 
Stichtingg Natuur en Milieu; 

2.. Degenen die het mobiliseren van het brede publiek benadrukken; hierbij wordt gedacht aan de 
Verenigingg Milieudefensie en 

3.. Degenen die zich bezighouden met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een milieu- en mens-
vriendelijkee leefwijze; hierbij valt te denken aan de Kleine Aarde.10 

Vanzelfsprekendd is dit onderscheid niet absoluut en lopen de diverse kenmerken bij acties op 
verschillendee thema's door elkaar heen.11 Het beïnvloeden van de overheid gaat veelal 
gepaardd met deelname aan allerlei overleggen, waarbij enerzijds invloed kan worden uitge-
oefendd op de totstandkoming van het beleid, maar anderzijds het risico bestaat van vervreem-
dingg van de achterban en inkapseling door het sluiten van bepaalde compromissen. Cramer 
ziett hier grote risico's voor de milieubeweging. Zij is van mening dat een minder afstandelijke 
houdingg pas zin heeft, wanneer de milieubeweging een zelfde onderhandelingspositie heeft 
wetenn op te bouwen als bijvoorbeeld de vakbeweging en er sprake is van een reële 
zeggenschapp in onderhandelingsprocedures. Zij pleit voor continuering van de kritisch afstan-
delijkee opstelling ten opzichte van het beleid. In haar visie zou de milieubeweging derhalve 
uiterstt terughoudend moeten zijn om als partij bij een overeenkomst of convenant betrokken 
tee worden 

100 Cramer 1989, p. 52 
111 Pleune 1997, p. 125-126. 
122 Cramer 1989, p. 121. 
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Cozijnsenn heeft de mogelijkheid van 'groene SER' pakket-overeenkomsten aan de orde 
gesteldd in zijn onderzoek over de positie van derdebelanghebbenden. Hij wijst terecht op de 
gevolgenn van het medeverantwoordelijk zijn voor de mogelijkheid van actie voeren.14 Voor 
zoverr ik heb kunnen nagaan, hebben de milieuorganisaties over de mogelijkheid om als partij 
bijj  een convenant betrokken te zijn geen expliciet standpunt ingenomen. In feite hebben zij 
vrijwell  nooit als partij aan een milieuconvenant deelgenomen. Ook bij de uitvoering en 
handhavingg van milieuconvenanten zijn zij zelden betrokken.15 

Wanneerr de milieuorganisaties zouden besluiten als partij bij convenanten of overeenkomsten 
betrokkenn te zijn, zou dit een andere rol van hen vergen. De consequentie zou immers zijn dat 
enerzijdss de mogelijkheden tot beïnvloeding van de afspraken in het convenant zullen worden 
vergroot,, maar anderzijds de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het convenant of de 
overeenkomstt en de eventuele doorwerking daarvan in vergunningen, e.d. zouden kunnen 
wordenn ingeperkt. Net zoals van de betrokken bedrijven wordt verwacht dat de in het 
convenantt neergelegde afspraken niet als vrijblijvend worden beschouwd, zou een deelname 
alss partij aan het convenant een 'commitment' betekenen van de zijde van de milieu-
organisaties.. De deelname zou naar mijn mening niet beperkt kunnen blijven tot een betrok-
kenheidd bij de totstandkoming van een overeenkomst, maar ook bij de uitvoering en hand-
havingg ervan. Met name daarbij zie ik voor hen een belangrijke functie. Het zal echter ook de 
nodigee tijd en deskundigheid vergen. Tevens doemt nog een ander probleem op, namelijk de 
representativiteitt van de milieuorganisaties. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt op 
welkee wijze de representativiteit wordt bepaald. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een 
berekeningg naar rato van hun ledental (SER-model) of een aanwijzing van representatieve 
organisatiess door de minister, zoals dat bij de financiële bepalingen geschiedt. Tenslotte is het 
bijbij  de huidige financiering van deze organisaties de vraag of zij voldoende en voldoende 
deskundigee personen beschikbaar kunnen stellen.16 

Eenn (structurele) deelname van de milieuorganisaties aan milieuovereenkomsten waarborgt 
eenn evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar vergt 
anderzijdss een geheel andere positionering en financiering van de milieuorganisaties. De 
financieringg zou kunnen worden opgelost door, naar analogie van het 'vakbondstientje' bij de 
CAO's,, een milieubijdrage van de betrokken ondernemingen te vragen. Naar mijn idee 
zoudenn de milieuorganisaties er verstandig aan doen eerst op incidentele wijze te participeren 
inn enkele milieuovereenkomsten of samen met individuele bedrijven milieuwinst te boeken bij 
dee duurzame productie of consumptie van stoffen en producten. Aan de hand van de 
opgedanee ervaringen kan vervolgens een meer structurele deelname bezien worden. 

Indienn een evenwichtige belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst niet 
mogelijkk is via de milieuorganisaties, is het dan mogelijk op andere wijze te voorzien in een 
'countervailingg power' of een behartiger van het 'algemeen belang'? Bij de beantwoording 
vann deze vraag kan worden geconstateerd dat er niet een bestaande organisatie is die in alle 
gevallenn als 'tegenpartij' zou kunnen optreden. Er zou derhalve een dergelijk soort organisatie 
('Stichtingg Duurzaam Ondernemen') opgezet moeten worden. De vraag is dan wie of welke 
belangenn in de organisatie vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Gelet op het brede scala aan 
onderwerpenn waarop de overeenkomsten betrekking zouden kunnen hebben, zou de organisa-

133 Cozijnsen 2000, p. 28. 
144 Zie De positie van derden-belanghebbenden bij nieuwe instrumenten in het milieurecht, Verslag van de 
vergaderingg van de Vereniging voor Milieurecht op 30 november 1999, 2001/5 
155 In het Convenant verpakkingen I waren de milieu- en consumentenorganisaties als waarnemer betrokken bij de 
Commissiee verpakkingen. In de Convenanten verpakkingen II en III is dit geschrapt. 
166 Vgl. WRR-rapport nr. 67, Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Den Haag: Sdu, 2003, p. 146-147. 
177 Zie Vossen 2002. 
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tiee breed samengesteld moeten zijn. Hierbij zal onmiddellijk de representativiteit van de 
betrokkenn partijen een rol gaan spelen. In het kader van de SER worden hierover door de 
verschillendee organisaties van werknemers en werkgevers felle discussies gevoerd. De vraag 
mijj  daarom af of dit wel een begaanbaar pad is. Het ontbreken van een evenwichtige 
belangenbehartigingg van de partijen in het milieubeleid bij de totstandkoming van de 
overeenkomstt zou consequenties kunnen hebben voor de toetsing van het verzoek tot a.v.v. 

9.3.44 Samenwerking en verzoek tot a.v.v. 

Aann het indienen van een verzoek tot a.v.v. moet een overeenkomst ten grondslag liggen en 
derhalvee de wil tot overleg en samenwerking. Om een zekere mate van samenwerking te 
bewerkstelligenn moet aan een aantal basale voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn 
vann een gemeenschappelijk belang, het belang van een gezamenlijke aanpak moet door een 
belangrijkee meerderheid van de betrokkenen worden onderkend en er moet sprake zijn van 
eenn min of meer dezelfde uitgangssituatie. In het rapport 'Zelf doen'18 wordt dit aldus 
verwoordd dat zelfregulering pas reëel is wanneer in de betreffende branche (of deel daarvan) 
eenn cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van een bepaald maatschappelijk 
probleemm bestaat. Daarnaast wordt een zekere mate van deskundigheid en een bepaalde mate 
vann organisatie in de branche onontbeerlijk geacht. Zoals uit de in paragraaf 9.4 te behandelen 
casussenn zal blijken, speelt in het milieubeleid ook de voorwaarde van een min of meer 
gelijkee uitgangspositie bij de betrokkenen een grote rol bij de samenwerking. All e betrokke-
nenn moeten bij het aangaan van de verplichtingen ongeveer dezelfde inspanningen moeten 
plegenn om de verplichtingen te realiseren. Wanneer de verschillen tussen de betrokkenen te 
groott zijn, wordt (te) veel van de onderlinge solidariteit gevraagd. 

Inn alle gevallen van een wettelijke regeling van de a.v.v. begint de procedure met het indienen 
vann een verzoek tot a.v.v. door (een belangrijke meerderheid van) de betrokken bedrijven. Zij 
moetenn het initiatief nemen tot het indienen van een verzoek. Zonder verzoek kan de minister 
niett tot a.v.v. overgaan. Er is duidelijk sprake van een 'bottom-up' benadering met alle voor-
enn nadelen van dien. De kracht van het instrument van de a.v.v. is tegelijk haar zwakte. 
Wanneerr de betrokken bedrijven geen verzoek indienen, heeft de minister in de huidige 
wettelijkee regelingen geen bevoegdheden om het indienen van een verzoek af te dwingen. 
Err zijn wel methodes om het indienen van een verzoek te bevorderen en ervoor te zorgen dat 
hett overleg dat aan het indienen van het verzoek voorafgaat, geen vrijblijvende aange-
legenheidd is. In de eerste plaats kan overleg tussen de minister en de betrokken doelgroep 
ertoee bijdragen om bepaalde dwarsliggers over de brug te helpen, bijvoorbeeld door te dreigen 
mett (robuuste) overheidsregulering. In de tweede plaats kan het indienen van een verzoek aan 
eenn termijn worden gebonden. Tot nu toe is alleen in de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
financiëlee bepalingen (hoofdstuk 4) voorzien in zo'n drukmiddel. Wanneer het overleg van de 
betrokkenn (representatieve organisaties van) partijen niet tijdig of, naar het oordeel van de 
minister,, tot onvoldoende resultaten leidt, kan de minister (via een KB) een regeling opleggen. 
Dezee bevoegdheid is met een aantal waarborgen omkleed, zoals overleg met de betrokkenen 
enn het binnen acht weken indienen een goedkeuringswet om het KB te bekrachtigen. 
Lichtvaardigg zal derhalve niet van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Het 
belangrijkstee motief voor deze procedure is dat sprake kan zijn van de implementatie van een 
EG-richtlijn,, die tijdig moet zijn geïmplementeerd. 

Stichtingg Economisch Onderzoek, Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten (SEO-
rapportt nr. 664), Amsterdam, 2003, p. 50-51. 
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Opp het terrein van het milieu is eveneens veelvuldig sprake van de implementatie van EG-
richtlijnen.richtlijnen. Ook bij een implementatie via de a.v.v. van een overeenkomst dienen er waar-
borgenn te zijn dat de richtlijn tijdig en volledig wordt geïmplementeerd. Daarom kan ik mij 
goedd voorstellen dat in de wettelijke regeling van de a.v.v. een waarborg wordt ingebouwd 
waarbij,, in het geval de partijen in gebreke blijven, voorzien wordt in de mogelijkheid van het 
versneldd invoeren van een wettelijke maatregel. Hierbij kan gedacht worden aan een met de 
regelingg van de a.v.v. in de financiële bepalingen vergelijkbare procedure. Het is daarbij wel 
dee vraag of de omzetting van de overeenkomst in een KB en via een goedkeuringswet moet 
geschieden,, zoals bij de financiële bepalingen, of, naar analogie van artikel 21.6, zesde lid, 
Wm,, via een ministeriële regeling. 

9.3.55 Voor welke onderwerpen? 

Dee gevallen waarin de a.v.v. van een overeenkomst is toegepast, hebben betrekking op een 
breedd scala aan onderwerpen: leveringsvoorwaarden, productievoorschriften, vangst- of capa-
citeitsbeperkingen,, prijsafspraken, arbeidsvoorwaarden, collectieve garantieregelingen en af-
valbeheersbijj  dragen. Specifiek op het gebied van milieu hebben de huidige overeenkomsten 
betrekkingg op (het verminderen van) het gebruik van bestrijdingsmiddelen (op basis van de 
EG-verordeningg voor groente en fruit: zie hoofdstuk 5.3) en de afvalbeheersbijdragen voor 
eenn aantal productgroepen. 
Dee verzoeken tot a.v.v. zijn eveneens afkomstig van een breed scala van bedrijfstakken. 
Vrijwell  alle bedrijfstakken komen voor, variërend van industriële bedrijfstakken (onderne-
mersovereenkomsten,, CAO's, afvalbeheersbijdragen), bank- en verzekeringswezen (collec-
tievee garantieregelingen), middenstand (ondernemersovereenkomsten) en land- en tuinbouw 
(EG-verordeningg groente- en fruit en visserij, afValbeheersbijdrage). 
Bijj  de onderwerpen waarop de a.v.v. betrekking heeft, kan onderscheid gemaakt worden 
tussenn fysieke en financiële verplichtingen of, zoals in de meeste gevallen, een combinatie van 
beidee soorten verplichtingen. 
Inn de wettelijke regelingen zijn diverse methodes gevolgd om de onderwerpen waarop de 
overeenkomstt al dan niet betrekking kan hebben, in te kaderen. In de meeste gevallen vloeien 
dee onderwerpen waarop de overeenkomst betrekking kan hebben, voort uit de wettelijke 
omschrijving.. Zo wordt in de Ondernemersovereenkomstenwet en de WEM een omschrijving 
gegevenn van ondernemersovereenkomsten respectievelijk een mededingingsregeling. In de 
Wett A W CAO wordt een relatie gelegd met het in de Wet CAO omschreven begrip 'arbeids-
voorwaarden'.. In de Wm is een omschrijving opgenomen van een 'afValbeheersbijdrage'. Uit 
dee toepassing van de laatstgenoemde wetten blijkt dat deze begrippen ruim worden geïnter-
preteerd,, zodat de overeenkomst op een groot aantal onderwerpen betrekking kan hebben en 
inn de praktijk kan evolueren. 
Eenn andere mogelijkheid zou zijn om in de wet of in een AMvB een lijst van onderwerpen op 
tee nemen, waarop de a.v.v. van een overeenkomst betrekking zou kunnen hebben. Alleen in de 
EG-verordeningg groente en fruit is in een bijlage een limitatieve lijst opgenomen van de 
onderwerpen,, die in een overeenkomst kunnen worden opgenomen.19 Het opnemen van de 
onderwerpenn in een limitatieve lijst heeft het voordeel van duidelijkheid naar de betrokken 
bedrijven.. Zij weten van tevoren over welke onderwerpen zij een overeenkomst mogen 
sluiten.. Een nadeel van deze methode is echter dat zij de ontwikkelingen kan doen stagneren. 
Uitt de ervaringen met de a.v.v. van CAO's en van afvalbeheersbijdragen blijkt juist dat de 
begrippenn 'arbeidsvoorwaarden' en 'afValbeheersbijdrage' op flexibele wijze aan de behoefte 
vann de tijd konden worden aangepast. Dit heeft tot gevolg gehad dat de wettelijke regeling 

199 Zie de bijlage wetteksten, onderdeel H). 
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vann de a.v.v. niet telkenmale aangepast behoefde te worden. Een en ander betekent natuurlijk 
niett dat onder het mom van deze begrippen van allerlei aanverwante zaken in de overeen-
komstt mogen worden geregeld. De diverse onderwerpen zullen naar mijn mening in een direct 
verbandd moeten staan met de wettelijke begripsomschrijving. 
Naastt een (positieve) omschrijving van de onderwerpen die in een overeenkomst mogen 
wordenn opgenomen, komt het in één wettelijke regeling - artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO 
-- voor dat is aangegeven welke onderwerpen in een overeenkomst in ieder geval niet voor 
a.v.v.. in aanmerking komen. Op zichzelf biedt deze methode eveneens de nodige duidelijk-
heidd aan de betrokken bedrijven. Het is alleen de vraag of dit op wetsniveau moet geschieden. 
Hett ware mijns inziens aan te bevelen om deze (negatieve) omschrijving van onderwerpen die 
niett voor a.v.v. in aanmerking komen, op te nemen in een Leidraad ten behoeve van het 
besluitt tot a.v.v. Dit is overigens gebeurd in het Toetsingskader A W CAO en in de Leidraad 
A WW bij de afValbeheersbijdragen. 

Iss er een begrenzing aan de onderwerpen die zich lenen voor een overeenkomst die voor a.v.v. 
inn aanmerking komt? Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben de huidige gevallen van a.v.v. 
vann overeenkomsten betrekking op een breed scala aan onderwerpen. De mogelijkheden om 
onderwerpenn via de a.v.v. van overeenkomsten te regelen lijken ook op het terrein van het 
milieuu in principe onbegrensd. De grens wordt veeleer door een aantal politiek-maatschap-
pelijkee en praktische factoren bepaald. 
Inn de eerste plaats kan ten aanzien van bepaalde onderwerpen de (politieke) keuze zijn 
gemaaktt dat deze onderwerpen onder (volledige) controle van de overheid of zelfs in eigen 
beheerr door de overheid worden gereguleerd. Er zijn, zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, 
geenn duidelijke criteria te geven om te bepalen of een bepaald onderwerp (privaatrechtelijk) 
viaa de a.v.v. van een overeenkomst of (publiekrechtelijk) via overheidsregelgeving geregeld 
zouu moeten worden. Er is naar mijn mening sprake van een min of meer toevallige en 
tijdgebondenn keuze, waarbij bepaalde (combinaties van) factoren (volhardende onwil van 
privatee partijen, politiek, implementatie EG-richtlijn) bepalen of en in welke mate private 
partijenn de ruimte krijgen of houden om een en ander zelf te regelen. De voorkeur voor een 
publiekrechtelijkee regeling doet zich bijvoorbeeld voor bij onderwerpen waarbij de openbare 
gezondheidd of veiligheid een belangrijke rol spelen, zoals de aanpak van legionella of 
vuurwerkk of de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Vaak zijn incidenten een aanlei-
dingg om een en ander in het publieke domein te trekken. Deze keuze heeft er ook in het 
milieubeleidd toe geleid dat vele onderwerpen onder controle van of door de overheid werden 
gereguleerd.. Potentieel leent echter een (groot) aantal van zelfs deze onderwerpen zich voor 
(meer)) zelfregulering. Hiertoe zal echter bij zowel de betrokken private partijen als de 
overheidd een omslag in het denken moeten plaatsvinden. 
Inn de tweede plaats is de mate van concreetheid van de onderwerpen van belang. Naarmate 
eenn bepaald onderwerp en de taakstelling daarbij duidelijker tot een bepaalde doelgroep is 
gericht,, is de kans groter dat de doelgroep de aanpak ervan zelf ter hand neemt. Grootschalige 
beleidsproblemen,, zoals het klimaatbeleid, zullen eerst naar doelgroepen geïndividualiseerd 
moetenn worden, voordat zij zich lenen voor zelfregulering en mogelijk een a.v.v. 
Inn de derde plaats worden de onderwerpen, die voor de a.v.v. van overeenkomsten in aanmer-
kingg komen, bepaald door hetgeen praktisch is in relatie met de bestaande instrumenten in het 
milieubeleid.. Qua sturing van activiteiten in het milieubeleid kan hierbij - ik sluit aan bij 
hoofdstukk 1 - globaal onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten binnen inrichtingen, 
activiteitenn buiten inrichtingen en activiteiten met (afval)stoffen, preparaten en andere 
producten.. Het accent van de sturing van activiteiten binnen inrichtingen ligt op overheids-
reguleringg via de vergunning of algemene regels voor inrichtingen. Hoewel ik het uit 
theoretischh oogpunt zeer wel mogelijk acht, de regelgeving voor inrichtingen geheel of ten 

291 1 



Hoofdstukk 9 

delee om te zetten in overeenkomsten die voor a.v.v. in aanmerking komen, vraag ik mij ten 
zeerstee af of dit wel zo praktisch is. 
Voorr inrichtingen bestaat al vele jaren een uitgekristalliseerd stelsel van vergunningen en 
algemenee regels, waarmee een ieder vertrouwd is geraakt en dat een goed kader biedt voor 
eenn integrale beoordeling van alle milieuaspecten van inrichtingen op lokaal of regionaal 
niveau.. Vanzelfsprekend is ook dit stelsel van regels voor verbetering vatbaar (zie hoofdstuk 
1),, maar het gaat naar mijn mening te ver om het gehele stelsel te vervangen door een stelsel 
vann overeenkomsten. Het sluit ook niet aan bij ontwikkelingen in andere Europese landen en 
opp Europees niveau. Zou het echter geen uitdaging zijn om bijvoorbeeld het Besluit 
glastuinbouw,200 dat zelfs voortvloeit uit een convenant, weer om te zetten in een overeen-
komstt die vervolgens voor a.v.v. in aanmerking komt? 

Hett valt op dat de onderwerpen die in de overeenkomst aan de orde zijn, veelal geen 
betrekkingg hebben op de gehele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar zich beperken tot 
alleenn een onderdeel of onderdelen hiervan. De a.v.v. van overeenkomsten zou daarom wel 
eenn rol kunnen spelen bij de verbetering van bepaalde productieprocessen binnen inrichtingen. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan het toepassen van bepaalde milieuvriendelijke stoffen of 
productenproducten in de bedrijfsvoering of het uitfaseren van bepaalde milieuonvriendelijke stoffen of 
producten.. Voor activiteiten buiten inrichtingen (inclusief toestellen), zoals bij mobiele puin-
brekers,211 zou het naar mijn mening mogelijk moeten zijn om in plaats van overheidsregel-
gevingg te komen tot de a.v.v. van een overeenkomst. 

Dee verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten op het terrein van het milieu de meeste 
mogelijkhedenn biedt met betrekking tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten. Hierbij 
kunnenn allerlei verschillende onderwerpen in overeenkomsten worden opgenomen, variërend 
vann samenstelling en toepassing van stoffen en producten, daaraan gerelateerde productie-
processenn tot verinnerlijking van milieukosten via indirecte financiering, zoals dat bij de 
afvalbeheersbijdragenn in de praktijk al is toegepast. Ook bij de regelgeving op het terrein van 
stoffenn en producten doet zich de vraag voor of het wel altijd zo praktisch is deze regelgeving 
omm te zetten in de a.v.v. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een (veelal uit een EG richtlijn) 
voortvloeiendd absoluut verbod om een bepaalde stof of product toe te passen, zou mijn 
voorkeurr blijven uitgaan naar overheidsregelgeving. Wanneer daarbij echter allerlei uitzon-
deringenn gemaakt worden die door de overheid moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd, 
gaatt mijn voorkeur toch weer uit naar zelfregulering. Dit zal nader geïllustreerd worden in de 
casuss kleiduivenschieten. 

Watt betreft de aard van de verplichtingen die in de overeenkomst aan de orde moeten komen, 
lopenn de eisen naar mijn mening verregaand parallel met de eisen die gesteld worden aan de 
inhoudd van een convenant. De milieudoelen zullen zo concreet mogelijk geformuleerd moeten 
worden,, de verplichtingen zullen duidelijk en meetbaar richting betrokken partijen moeten 
zijn,, etc. Tenslotte zal een boetebeding in het kader van de handhaving van de overeenkomst 
niett mogen ontbreken. In het algemeen lijk t de a.v.v. van financiële bepalingen gemakkelijker 
uitt te voeren en te handhaven dan bepaalde fysieke verplichtingen. Bij financiële bepalingen 
iss in het algemeen eenvoudig na te gaan of de betrokken partijen aan hun verplichtingen 
hebbenn voldaan. Dit ligt moeilijker bij fysieke verplichtingen, waarbij veelal meet- en 
monitoringprotocollenn noodzakelijk zijn. 

200 Stb. 2002,109. Dit besluit beslaat 70 pagina's tekst en meer dan 200 pagina's toelichting! 
211 Stb. 2004, 25. 
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Verderr is de verwachting dat naarmate het aantal onderwerpen in een overeenkomst toeneemt, 
dee uitvoering en handhaving gepaard zullen gaan met meer problemen. Het is mij overigens 
niett gebleken dat de CAO's, waarin een groot aantal onderwerpen is geregeld, moeilijker 
uitvoerbaarr en handhaafbaar zijn dan de overeenkomsten over bijvoorbeeld de afvalbeheers-
bijdragen,, waarin het in feite maar om één onderwerp gaat. Desondanks lijk t het mij, mede 
vanwegee de in het algemeen korte looptijd van de a.v.v., verstandig om aanvankelijk in de 
overeenkomstt maar een beperkt aantal onderwerpen op te nemen en dit aantal eventueel in de 
loopp der tijd geleidelijk uit te breiden. 

Tenslottee is het de vraag of het schaalniveau (regionaal, nationaal, Europees of mondiaal) 
waaropp de onderwerpen spelen, van invloed is op de mogelijkheid van a.v.v. De gevallen van 
a.v.v.. hebben tot nu toe betrekking gehad op regionaal of nationaal niveau. Alleen op het 
terreinn van het sociaal beleid is sprake van een vorm van a.v.v. op Europees niveau. De 
gerichtheidd op het nationaal niveau hangt mede samen met de in het algemeen nationaal 
gerichtee wetgeving. Ik sluit echter geenszins uit dat het op termijn veel efficiënter is diverse 
onderwerpenn zelfs op Europees of mondiaal niveau via de a.v.v. te regelen. Een voorbeeld 
hiervann zou de financiering van de sloop van zeeschepen kunnen zijn.22 Een a.v.v. op 
Europeess of mondiaal niveau zal specifieke eisen stellen aan de totstandkoming, uitvoering en 
handhavingg van de overeenkomst door de betrokken partijen. 

Naa in deze paragraaf een beoordeling te hebben gegeven van de diverse aspecten van de a.v.v. 
vann overeenkomsten zal ik aan de hand van de onderstaande casussen over de bodemsane-
ring,, verpakkingen en kleiduivenschieten nagaan of de a.v.v. van een overeenkomst een 
alternatieff  zou kunnen zijn voor de tot nu toe gevolgde aanpak van het probleem. 

9.44 Casussen 

Dee drie casussen hebben gemeen dat in alle drie gevallen sprake is of sprake is geweest van 
eenn vorm van zelfregulering. In de eerste twee casussen is sprake van zelfregulering als onder-
deell  van overheidsregulering (zie paragraaf 9.2). In het geval van de bodemsanering op 
bedrijfsterreinenn is sprake van het aanvullend op elkaar werken van overheidsregulering en 
zelfregulering.. In het geval van verpakkingen was eerst alleen sprake van zelfregulering in de 
vormm van een convenant. Dit convenant is later in een overheidsregulering opgenomen. In het 
gevall  van het kleiduivenschieten is lange tijd gediscussieerd over een convenant, maar is 
thanss een overheidsregulering in voorbereiding. 
Perr casus zal eerst een korte uiteenzetting van de probleemstelling worden gegeven en 
vervolgenss zal de huidige aanpak worden beschreven. Op basis hiervan zal aandacht worden 
besteedd aan een aantal voor de a.v.v. relevante factoren. Tenslotte zal een poging worden 
gedaann om aan te geven welke de toegevoegde waarde van de a.v.v. van overeenkomsten in 
dezee gevallen had kunnen zijn. De paragraaf wordt afgesloten met een aantal korte conclusies. 

222 Zie de beantwoording van de kamervragen van Van Velzen (SP) Aanhangsel Handelingen II2002/03, nr. 
1661. . 
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9.4.11 Casus Bodemsanering op bedrijfsterreinen13 

Probleemstelling Probleemstelling 

Inn het kader van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie is er al in de tachtiger jaren 
voorr gekozen om de sanering van in gebruik zijnde risicovolle bedrijfsterreinen via een 
vrijwillig ee aanpak te realiseren. Deze accentverschuiving ten opzichte van door de overheid 
uitgevoerdd onderzoek en sanering heeft een aantal redenen, zoals de inmiddels gebleken grote 
omvangg van de bodemsaneringsoperatie, meer aandacht voor mogelijkheden van externe 
financieringg en een bereidheid van bedrijven om te komen tot vrijwillig e bodemsanering. Dit 
voornemenn is uitgewerkt in een breed samengestelde Commissie Bodemsanering in gebruik 
zijndee bedrijfsterreinen (Commissie BSB of, naar de voorzitter, Commissie Oele). Deze 
commissiee bracht na een interim-rapport25 in juni 1991 haar eindrapport uit. De commissie 
deedd een uitgewerkt voorstel om te komen tot het door de bedrijven zelf uitvoeren van 
onderzoekk en sanering. Het voorstel heeft betrekking op de taakstelling, de normstelling, de 
organisatiee en de financiering. 

Doelstelling Doelstelling 

Inn de eerste periode (1992-1996) zou volgens de Commissie BSB bij 30.000 geselecteerde 
bedrijvenn inventariserend onderzoek (INVO) verricht moeten worden en op milieu-urgente 
locatiess direct aansluitend een nader onderzoek (NO) en waar nodig een saneringsonderzoek 
(SO)) en sanering. Bij de overige bedrijven zou gefaseerd onderzoek en sanering kunnen 
plaatsvinden.. In het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie BSB kon met 
dezee taakstelling worden ingestemd, met dien verstande dat de aanpak zou moeten leiden tot 
eenn beheersbare situatie binnen één generatie. Hiervoor kan aan de bedrijven een 
uitsteltermijnn worden gegeven voor het doen van onderzoek of sanering. In een aanvullend 
kabinetsstandpunt277 zijn de realisatietermijnen voor de minst urgente gevallen verruimd tot 
uiterlijkk 2035, maar moesten het NO en de tijdelijke beveiligingsmaatregelen voor de urgente 
gevallenn in 2004 zijn afgerond. In 1994 zijn in de circulaire tijdstipbepaling de uitstel-
termijnenn van de BSB-operatie afgestemd op de termijnen en tijdstipbepaling van de 
benodigdee sanering en beveiligingsmaatregelen. Het jaar 2015 is hierbij als uiterste termijn 
genoemdd voor de minst urgente categorie. 

Voorr de uitvoering van de BSB-operatie zijn door de minister per provincie BSB-stichtingen 
aangewezen,, die belast zijn met een systematische ondersteuning van de vrijwillig e 
bodemsaneringg door het bedrijfsleven. Op landelijk niveau functioneert een breed 
samengesteldee Stuurgroep BSB onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De stuur-
groepp heeft geen formele bevoegdheden ten opzichte van de BSB-stichtingen. De stuurgroep 
fungeertt als overlegplatform voor alle bij de BSB betrokken partijen en brengt jaarlijks een 
verslagg uit aan de minister over de voortgang van de BSB. De kosten van de stichtingen en de 
stuurgroepp worden gedeeld tussen overheid en bedrijfsleven. De werkzaamheden van de BSB-
stichtingenn zijn beperkt tot de diverse onderzoeksfasen van de bodemsanering en de 

233 Met dank aan A. van Herwijnen en J. van Wijngaarden voor de gegeven informatie. 
244 Zie o.a. Kamerstukken II1985/86,19 200, hfst. XI, nr. 77 en Von Meijenfeldt 1994, p. 50-52. 
255 Kamerstukken II1989/90,21 300, XI, nr. 33. Dit interim-rapport is meegenomen bij het kabinetsstandpunt 
Tienn jaren-scenario bodemsanering (Kamerstukken II1989/90, 21 557, nr. I). 
266 Kamerstukken II1991/92, 21 557, nr. 17. 
277 Kamerstukken II 1991-1992,21 557, nr. 19, p. 6. 
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prioriteitsstellingg daarbij. De feitelijke sanering van de bodem valt binnen het kader van de 
saneringsregelingg van de Wet bodembescherming. 

Aanpak Aanpak 

Alss belangrijkste argumenten voor een vrijwillig e aanpak worden genoemd28 

voorr de bedrijven: 
-- Mogelijkheden tot een integrale inpassing in de bedrijfsvoering; 
-- Mogelijkheden tot kostenbesparing wanneer de aanpak in samenwerkingsverbanden 

wordtt gedaan; 
enn voor de overheid: 

-- Uitvoering van de bodemsaneringsoperatie in een kortere tijd; 
-- Forse reductie van de overheidsinspanning, waardoor andere urgente gevallen kunnen 

wordenn aangepakt. 
Vann het begin af aan was duidelijk dat het meedoen aan de BSB-operatie geen vrijblijvende 
aangelegenheidd mocht zijn. Ter voorkoming van verstoring van de concurrentieverhoudingen 
zoudenn de betrokken bedrijven moeten kiezen tussen ofwel meedoen aan de BSB-actie ofwel 
individueell  verplicht moeten worden tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Er was 
derhalvee behoefte aan flankerende wetgeving als stok achter de deur. Deze wetgeving heeft 
gestaltee gekregen in het op basis van artikel 72 van de Wet bodembescherming (Wbb) 
opgesteldee Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (Besluit Verbond).29 Op grond 
vann dit besluit zijn alle daarbij aangewezen bedrijven op aanwijzing van het bevoegd gezag 
(inn veel gevallen GS van de provincie30) verplicht op een daarbij aangegeven wijze bodem-
onderzoekk te verrichten en de resultaten daarvan binnen zes maanden na de aanwijzing te 
overleggenn aan het bevoegd gezag. De bedrijven die meedoen met een BSB-actie, zijn van 
dezee verplichting vrijgesteld. Om deze bedrijven de kans te geven mee te doen is het bevoegd 
gezagg op grond van artikel 4, derde lid, Besluit Verbond bij het doen van een aanschrijving 
zelfss gebonden aan een wachttermijn van eenjaar. 
Dee reikwijdte van het besluit - en derhalve ook van de (vrijwillige ) BSB-actie - wordt 
bepaaldd door de aanwijzing van bedrijven. In artikel 4, eerste lid, van het besluit zijn als 
zodanigg aangewezen bedrijven die voor 31 december 1989 zijn opgericht en op die datum als 
hoofd-- of nevenactiviteit behoren bij de in de bijlage genoemde bedrijfsgroepen. In de 
evaluatiee van het besluit ' kwam naar voren dat door deze formulering - vermoedelijk onbe-
doeldd - bedrijven die zich nadien op een dergelijke locatie vestigden, buiten de verplichting 
tott het doen van bodemonderzoek vielen. Dit was een belangrijke reden om het besluit aan te 
passen,, zodat het besluit ook op deze bedrijven betrekking zou hebben.32 Door deze beperking 
vond,, aldus de toelichting bij dit besluit, een behoorlijke afkalving plaats van de 
oorspronkelijkk geselecteerde potentieel verdachte terreinen.33 

Dee BSB-stichtingen gaan aldus te werk. Zij gaan eerst na welke van de in de bijlage 
genoemdee bedrijven relevant zijn voor de BSB-operatie. Wanneer zij niet relevant blijken, 
ontvangenn zij een zogenaamde exit-code. Vervolgens worden de geselecteerde bedrijven 

288 Kamerstukken U 1991/92, 21 557, nr. 17, p. 6. 
299 Stb. 1993, 602; gewijzigd: Stb. 2000,516 en Stb. 2002, 645. 
300 Met de wijziging van het besluit (Stb. 2002,645) werd, overeenkomstig het Besluit bevoegd gezag gemeenten 
Wett bodembescherming, het college van B&W van een groot aantal gemeenten als bevoegd gezag aangewezen. 
311 Resultaten project Evaluatie AMvB Verbond; onderzoek uitgevoerd door Bodembeheer bv, Schalkwijk, 1999. 
322 Stb. 2000, 516; deze wijziging van het besluit is begin 2001 in werking getreden. 
333 In het Jaarrapport BSB-operatie 2000, p. 5, wordt dit aantal geschat op 65.000 (van de ruim 200.000) 
potentieell  in aanmerking komende bedrijven. 
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formeell  aangeschreven om individueel of in clusterverband34 een deelnemersovereenkomst te 
sluitenn en een INVO uit te voeren.35 Over de periode van 1992-2000 is sprake van ca. 4500 
(ca.. 4%) expliciet weigerende bedrijven, waarvan overigens de meeste na een eerste contact 
mett het bevoegd gezag zich alsnog melden bij de BSB-stichting. Slechts in 10 % van de 
gevallenn is sprake van een aanschrijving door het bevoegde gezag. Op basis van de resultaten 
vann het INVO wordt door de BSB-stichting een urgentiescore bepaald voor het verrichten van 
eenn NO en eventueel van een SO. De urgentiescore biedt de bedrijven de mogelijkheid om het 
onderzoekk (en sanering) binnen het door de stichting aangegeven tijdpad te faseren of uit te 
stellen.. Het blijkt overigens dat slechts een beperkt percentage voor NO en SO in aanmerking 
komt.. Bij het uitvoeren van SO en met name de sanering deed zich in versterkte mate de 
behoeftee voor aan flankerend beleid in de vorm van medefinanciering door de overheid. Om 
hierinn te voorzien is in juni 2001 een convenant36 gesloten, waarin hieromtrent afspraken zijn 
gemaakt. . 

OpOp basis van deze globale beschrijving van de aanpak van bodemsanering op bedrijfsterreinen 
valtt in het licht van de regeling van de a.v.v. een aantal zaken op. 

-- Wettelijke ondersteuning Er is via het Besluit Verbond sprake van een sterke mate van 
inkaderenn van de vrijwilligheid van de bedrijven om al dan niet met een BSB-actie 
meee te doen. Door het geheel ophangen van de reikwijdte van de BSB-actie aan het 
besluitt viel aanvankelijk een groot aantal bedrijven die potentieel in aanmerking 
kwamenn voor het doen van onderzoek, buiten de boot. 

-- Doelstelling De taakstelling van de BSB-actie was vanaf het begin duidelijk 
geformuleerd.. In het kader van de Beleidsvernieuwing bodemsanering is deze 
termijnn aanvankelijk verlengd tot 2035 en nadien, via de medefinancieringsregeling, 
teruggebrachtt tot 2015. Ik kan niet beoordelen welke effecten dit uitstel heeft op de 
bereidheidd van de bedrijven om mee te doen aan de BSB-actie. 

-- Uitvoeringsorganisatie De BSB-stichtingen bekleden een belangrijke intermediaire 
functiee tussen bedrijven en overheid. Aanvankelijk was in iedere provincie een 
dergelijkee stichting opgericht. Onlangs38 is een aantal van hen samengevoegd waar-
doorr een betere bundeling van deskundigheid en een efficiëntere werkwijze mogelijk 
is.. Uit de evaluatie van het besluit blijkt dat de werkwijze van de diverse stichtingen 
nogall  verschillend is, variërend van basistaken en geen bedrijfsbezoeken tot een actie-
vee begeleiding bij het onderzoek en de sanering. Voor het welslagen van de BSB lijk t 
mijj  een actieve begeleiding door de BSB-stichtingen wenselijk. 

-- Doelgroep Uit de bijlage bij het besluit blijkt dat het besluit zich richt tot meer dan 300 
categorieënn van bedrijven. De situatie van deze bedrijven zal vermoedelijk zowel qua 
bedrijfsvoeringg als qua milieuhygiënische situatie geheel verschillend van elkaar zijn. 
Inn de praktijk vindt de aanpak van het bodemonderzoek, etc. op individuele basis 
plaats.. Een gezamenlijke aanpak (clusterverband) vindt alleen plaats bij bedrijven op 

344 In clusterverband betekent hier: een bedrijf tezamen met de in de omgeving van dat bedrijf gelegen bedrijven, , 
bijvoorbeeldd op een bedrijventerrein. Uit de evaluatie van het besluit blijkt dat deze aanpak zowel voor de 
bedrijvenn als voor de overheid zeer effectief wordt beoordeeld. 
355 Uit het Jaarrapport BSB-operatie 2000 blijkt dat tot 2001 ca. 113.000 bedrijven zijn aangeschreven en ca. 
29.0000 bedrijven meedoet. Tot 2001 zijn ca. 22.000 INVO's geregistreerd en ca. 2700 NO's. 
366 Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen. Zie hierover: Van der Wilt 2002 en 
Willemstein/Vann Herwijnen 2002. 
377 Kamerstukken H 1997/98, 25 411, nr. 1 en 2001/02,28 199, nr. 1. 
388 Zie de wijziging van de Uitvoeringsregeling Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen van 24 
februarii  2002 (Stcrt 2002, 45): samenvoeging N. Holland, Z. Holland en Utrecht tot BSB-stichting West en van 
33 september 2002 (Stcrt. 2002,176): samenvoeging Zeeland, N. Brabant en Limburg tot BSB-stichting Zuid. 
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eenn bedrijfsterrein. Bedrijven binnen een categorie van bedrijven, bijvoorbeeld che-
mischee wasserijen, werken, voor zover ik weet, niet landelijk of regionaal samen bij de 
aanpakk in het kader van de BSB. Wel vindt er overleg tussen de rijksoverheid en de 
chemischee wasserijen plaats over de aanpak van de sanering. 

-- Relatie bedrijven - BSB - overheid Er is sprake van vele interacties tussen bedrijven, 
BSBB en de overheid. Dit kan onduidelijkheden veroorzaken in de verdeling van taken 
enn verantwoordelijkheden bij de uitvoering en handhaving tussen BSB en de overheid. 
Inn veel gevallen wordt het handelen van de BSB-stichting bepaald door het flankerend 
beleidd van de overheid en wordt het handelen van de overheid bepaald door de BSB-
stichting.. Hierdoor kan een soort 'jo-jo-effect' optreden, dat kan resulteren in een 
afwachtendee houding van de bedrijven. 

Zouu de a.v.v. van een overeenkomst op dit terrein een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Voorr de a.v.v. is het allereerst noodzakelijk dat een (belangrijke) meerderheid van de 
bedrijvenn onderling een overeenkomst sluit en een verzoek tot a.v.v. indient. Vanwege de 
heterogeniteitt van de doelgroep (meer dan 300 categorieën van bedrijven) is het vrijwel 
uitgeslotenn dat deze doelgroep met één overkoepelende overeenkomst over de bodemsanering 
hadd kunnen komen. De milieuhygiënische uitgangssituatie van de diverse categorieën van 
bedrijvenn is te verschillend. Binnen één categorie van bedrijven had ik het echter niet 
uitgeslotenn geacht dat de bedrijven zouden kiezen voor een gezamenlijke aanpak. Deze 
aanpakk zou in ieder geval betrekking kunnen hebben op het bodemonderzoek. Het zou dan 
moetenn gaan om bedrijven, die alle een vrijwel gelijksoortige bodemverontreiniging hebben 
veroorzaakt,, zoals chemische wasserijen. Een gezamenlijke landelijke aanpak kan een effec-
tieveree aanpak bewerkstelligen en sterk kostenbesparend werken. Een dergelijke aanpak zou 
gecombineerdd kunnen worden met bijvoorbeeld het treffen van bepaalde bodem-bescher-
mendee maatregelen. Ook hierbij zou zich overigens het probleem voordoen van andersoortige 
bedrijvenn die thans gevestigd zijn op locaties waar voorheen bijvoorbeeld een chemische 
wasserijj  gevestigd was. 
Hett voordeel van de a.v.v. in deze situatie is dat een ieder op hetzelfde moment gebonden is 
aann de verplichtingen. De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijven en de overheid 
zijnn duidelijker gesplitst dan in het besluit. De bedrijven zullen onderling of met de BSB-
stichtingg afspraken moeten maken over de uitvoering en handhaving. Op deze wijze wordt 
ookk het gesignaleerde probleem van het 'jo-jo-effect' opgelost. Het is immers niet meer 
mogelijkk naar de overheid te wijzen als instantie die belast is met de handhaving. Over de 
resultatenn zullen de BSB-stichtingen verantwoording moeten afleggen naar de overheid. 
Tevenss zullen zij de gehele organisatie zelf moeten financieren. 
Hett is zeer de vraag of in het geval van de bodemsanering van bedrijfsterreinen de bereidheid 
bestaatt om vrijwilli g tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het alternatief - het verrichten 
vann onderzoek en sanering in opdracht van de overheid - wordt vermoedelijk als onvoldoende 
afschrikwekkendd beschouwd. De in het geding zijnde financiële belangen die waarschijnlijk 
eenn rol spelen bij het zo lang mogelijk uitstellen van het onderzoek en de sanering van de 
bodem,, zijn zodanig dat het vrijwel uitgesloten moet worden geacht dat een (belangrijke) 
meerderheidd van de bedrijven tot een overeenkomst zal kunnen komen. Deze financiële 
belangenn worden vermoedelijk onvoldoende gecompenseerd door andere belangen, zoals een 
goedee naam van de bedrijfstak. Wellicht zou de (dreiging met de) inzet van een robuuster 
instrumentt wel eerder tot een gezamenlijke aanpak hebben geleid. Hierbij denk ik aan een 
vervreemdingsverbodd of een generieke onderzoeksplicht. 
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9.4.22 Casus verpakkingen39 

Probleemstelling Probleemstelling 

Dee problematiek en de aanpak van verpakkingen in Nederland vertonen in aanvang veel 
overeenkomstenn met die van een aantal andere afvalstromen, waarop in hoofdstuk 6 is 
ingegaan.. In de uit 1988 stammende Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen zijn 
concretee doelstellingen ten aanzien van preventie en hergebruik van verpakkingsafval opge-
nomen.. De hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingen diende in het jaar 2000 
(opp gewichtsbasis) 10 % lager te zijn dan in het referentiejaar 1986. Van het resterende afval 
dientt 60 % te worden hergebruikt. De hoeveelheid te storten afval moest in 2000 tot nul zijn 
gereduceerd.. Nadien is in het Convenant verpakkingen II de doelstelling opgenomen van 65 
%% materiaalhergebruik en dat in het jaar 2001 de totale hoeveelheid te verbranden en te 
stortenn verpakkingsafval maximaal 940 kiloton mocht bedragen. In het Convenant verpak-
kingenn III is deze doelstelling aangescherpt tot 73 % nuttige toepassing en 850 kiloton. 

Aanpak Aanpak 

InIn tegenstelling tot de aanpak bij de andere afvalstromen is er niet voor gekozen deze 
doelstellingenn eerst uit te werken in een implementatieplan en vervolgens te bezien op welke 
wijzee dit implementatieplan zou worden uitgevoerd, maar is direct begonnen met het opstellen 
vann een convenant. Het eerste convenant verpakkingen is op 6 juni 1991 afgesloten tussen de 
Ministerr van VROM (mede namens de Ministers van LNV en van EZ) en de Stichting 
Verpakkingg en Milieu (SVM). De SVM vertegenwoordigde hierbij de samenwerkende 
brancheorganisatiess en individuele bedrijven die betrokken zijn bij of een aandeel hebben in 
hethet in Nederland op de markt brengen van verpakkingen (verpakkingsketen) en die blijkens 
eenn verklaring aan het convenant zijn gebonden. De meeste individuele bedrijven (ca. 
350.000)) zijn derhalve indirect betrokken bij de uitvoering van het convenant en, afhankelijk 
vann de vertegenwoordigingsafspraken binnen de brancheorganisatie, gebonden aan het conve-
nant.. In het convenant werden de genoemde doelstellingen verder uitgewerkt en werden maat-
regelenn (in de vorm van resultaats- en inspanningsverplichtingen) afgesproken om de doelstel-
lingenn te realiseren. 
Tevenss werd in het convenant een breed samengestelde Commissie Verpakkingen ingesteld, 
thanss bestaande uit drie leden aangewezen door de Staatssecretaris van VROM, drie leden 
doorr het bedrijfsleven en onder leiding van door partijen aangewezen (onafhankelijke) 
voorzitter.411 De Commissie Verpakkingen is belast met de toetsing van de naleving van het 
convenant.. In dat kader brengt zij jaarlijks verslag uit en kan zij advies geven aan de partijen 
overr de uitvoering van het convenant. De kosten van de commissie worden gedeeld tussen 
overheidd en bedrijfsleven. 

Eindd 1994 werd op Europees niveau de Richtlijn verpakking en verpakkingsafval vastge-
steld.422 Bij de implementatie van deze richtlijn deed zich een tweetal problemen voor: 

399 Met dank aan C. Clement voor de gegeven informatie. Deze informatie is terug te vinden in zijn bijdrage in het 
Handboekk Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke afvalstoffen (losbladig), Staatsuitgeverij, Den Haag. 
400 Kamerstukken II1988/89,20 887, nr. 2. 
411 In het Convenant verpakkingen I was bepaald dat de milieu- en consumentenorganisaties de vergaderingen als 
waarnemerr konden bijwonen. In de latere convenanten is deze mogelijkheid geschrapt. 
422 Richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 
(PbEGG L 365) betreffende verpakking en verpakkingsafval. 
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-- Het convenant bindt alleen de bij het convenant aangesloten bedrijven en heeft 
derhalvee geen betrekking op bedrijven die niet direct of indirect (via vertegenwoor-
diging)) bij het convenant waren aangesloten; 

-- Op basis van het convenant waren inmiddels verdergaande doelstellingen gerealiseerd 
dann waren voorgeschreven in de EG-richtlijn. 

Hett feit dat het niet mogelijk was het convenant mede betrekking te laten hebben op de niet-
aangeslotenn bedrijven, was een van de redenen om de implementatie van de richtlijn te laten 
geschiedenn via een wettelijke regeling. In overleg met de verpakkingsketen werd besloten de 
EG-richtlijnn 'één op één' in een ministeriele regeling te vertalen43 en de (verdergaande) doel-
stellingenn van het convenant op vrijwillig e basis op te nemen in een nieuw convenant. Deze 
afsprakenn hebben als volgt gestalte gekregen. De Regeling verpakking en verpakkingsafval44 

bevatt verplichtingen die gericht zijn tot iedere individuele producent of importeur van verpak-
kingen.. Naast de regeling heeft de concretisering van de verdergaande doelstellingen geleid 
tott een verregaand uitgewerkt Convenant verpakkingen II, dat inmiddels alweer vervangen is 
doorr een nog verder uitgewerkt Convenant verpakkingen III. 45 

Mett de ministeriële regeling wordt bewerkstelligd dat een ieder die in Nederland verpak-
kingenn op de markt brengt, gebonden is aan de richtlijn. In de regeling wordt, naar mijn weten 
voorr het eerst, een bepaling over een convenant opgenomen. In artikel 2 van de regeling is 
bepaaldd dat de producent of importeur die is aangesloten bij een convenant is vrijgesteld van 
dee belangrijkste individuele verplichtingen. In artikel 2, derde lid, is expliciet bepaald dat de 
producentt of importeur die niet meer is aangesloten bij een convenant, aan de individuele ver-
plichtingenn moet voldoen. Het is derhalve volstrekt duidelijk dat een producent of importeur 
ofwell  aangesloten moet zijn bij een convenant ofwel aan de verplichtingen van de regeling 
moett voldoen. 
Dee deelname aan een convenant heeft voordelen voor zowel de betreffende bedrijven als de 
overheid.. Voor de bedrijven zijn de voordelen dat een producent of importeur niet individueel 
aann de in artikel 3 -9 opgenomen verplichtingen behoeft te voldoen en dat het collectief van 
bedrijvenn later (30 juni 2001) aan de in de regeling opgenomen aan de EG-richtlijn ontleende 
percentagess kan voldoen. Voor de overheid zijn de voordelen dat de in het convenant verpak-
kingenn I opgenomen verdergaande doelstellingen behouden kunnen blijven en dat geen goed-
keuringg noodzakelijk is van (vermoedelijk vele duizenden) individuele mededelingen (op 
grondd van artikel 6-7 van de regeling). Daardoor wordt een aanzienlijke beperking van be-
stuurslastenn gerealiseerd. 
Inn de EG-richtlijn verpakkingen is weliswaar in de definities het begrip convenant 
opgenomen,, maar dit is verder niet uitgewerkt in de richtlijn. In latere EG-richtlijnen (auto-
wrakkenn en wit- en bruingoed) is in de richtlijn wel de mogelijkheid aangegeven om bepaalde 
onderdelenn van de richtlijn via een convenant te implementeren.46 

Hett zal duidelijk zijn dat de constructie van een in een wettelijke regeling 'ingekapseld' 
convenant,, waarbij een algehele vrijstelling wordt verleend van de in de regeling opgenomen 
verplichtingen,, door de Europese Commissie met enig wantrouwen wordt bejegend. De 
Commissiee vroeg zich af of op deze wijze wel (juridisch) gegarandeerd werd dat de 

433 De regeling is gebaseerd op artikel 21.6 Wm, dat (imperatief) bepaalt dat hetgeen ingevolge deze wet bij 
algemenee maatregel van bestuur kan worden geregeld (i.e. thans artikel 10.17), bij ministeriële regeling 
geschiedtt indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van o.a. een EG-richtlijn. Over de reikwijdte van de 
gecursiveerdee woorden is discussie mogelijk. Vgl. ook titel 1.2 Awb. 
444 Stcrt. 1997,125. 
455 Stcrt. 2002,241. Het convenant bestaat uit een overkoepelend integratieconvenant, een deelconvenant 
producentenn en importeurs, een deelconvenant zwerfafval en 5 materiaal convenanten (papier, glas, metaal, 
kunststoff  en hout). 
466 Aan de mogelijkheid om een EG-richtlijn te implementeren via een convenant is in hoofdstuk 8.6 aandacht 
besteed. . 
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doelstellingenn van de richtlijn gerealiseerd zouden worden. Dit leidt uiteindelijk tot een 
wijzigingg van de regeling, waarbij de artikelen 2a en 2b in de regeling worden opgenomen. 
Materieell  heeft deze wijziging weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de reeds in het 
convenantt gemaakte afspraken. 
Dee regelgeving in de ministeriële regeling en in het convenant is voorts ondersteund door 
overheidsregelgevingg en een financiële regeling die het scheiden en gescheiden houden van 
onderr andere de verpakkingsmaterialen glas en papier/karton stimuleren. 

Uitt de jaarverslagen van de Commissie verpakkingen49 blijkt dat goede voortgang is geboekt 
bijj  de realisatie van de doelstellingen van het convenant. De doelstelling ten aanzien van het 
stortenn en verbranden van verpakkingsafval is in 2001 ruimschoots gehaald. Datzelfde geldt 
voorr de preventiedoelstelling. Alleen de doelstelling ten aanzien van het materiaalhergebruik 
iss niet helemaal gerealiseerd. De Commissie constateert voorts dat veel bedrijven zijn 
overgegaann naar een systematische aanpak om preventie en hergebruik van verpakkingen te 
bevorderen.. In feite is alleen de meermaligheid van bepaalde verpakkingen en het zwerfafval 
nogg een (groot) probleem. Om dit probleem op te lossen is een ontwerpbesluit opgesteld en in 
proceduree gebracht,50 inhoudende onder andere een statiegeldregeling. Het is de bedoeling dat 
hethet besluit op 1 januari 2006 in werking treedt, tenzij voor 1 januari 2005 is aangetoond dat de 
hoeveelheidd blikjes en flesjes in het zwerfafval met tenminste 2/3 is afgenomen. De 
verpakkingsketenn heeft gedreigd om bij invoering van het besluit het convenant op te zeggen. 

Inn het licht van de regeling van de a.v.v. valt bij de aanpak van verpakkingen het volgende op. 
-- Doelgroep Het gaat bij verpakkingen, evenals bij de BSB, om een zeer diffuse 

doelgroepp van bedrijven (ca. 350.000) die zich bezighouden met het op de markt 
brengenn van verpakkingen. Het aantal bedrijven (ca. 2000) dat het grootste deel van de 
verpakkingenn op de markt brengt, is echter relatief beperkt. Vanaf het begin af aan 
bestondd er in ieder geval bij de marktleiders een positieve grondhouding ten aanzien 
vann de noodzaak om de verpakkingenproblematiek gezamenlijk aan te pakken. De 
voordelenn van samenwerking tussen de bedrijven en met de overheid lopen min of 
meerr parallel met de BSB-casus. 

-- Doelstellingen De doelstellingen ten aanzien van verpakkingen waren van overheids-
wegee helder geformuleerd. Na de totstandkoming van de EG-richtlijn werd in de 
relatiee tussen regeling en convenant een oplossing gevonden om de (reeds 
gerealiseerde)) verdergaande doelstellingen te behouden. Het valt op dat de doelstel-
lingenn op macroniveau zijn geformuleerd en niet zijn vertaald naar taakstellingen 
richtingrichting individuele bedrijven. Dit betekent dat niet de individuele bedrijven, maar 
alleenn de brancheorganisaties van de bedrijven (SVM-PACT) op de realisatie van de 
doelstellingenn kunnen worden afgerekend. Uit de rapportages van de Commissie 
Verpakkingenn blijkt dat dit niet tot problemen aanleiding geeft. Dit kan worden 

477 Stort. 1999, 116. De wijzigingen hebben betrekking op het door producenten en importeurs jaarlijks opstellen 
vann een verslag, waarin o.a. moet worden aangegeven dat tenminste de in de richtlijn opgenomen doelstellingen 
wordenn gerealiseerd. Indien dat naar de mening van de minister onvoldoende is aangetoond, kan (sic!) de 
ministerr besluiten dat de vrijstelling vervalt. 
488 Het betreft de thans nog op grond van de provinciale milieuverordening geldende verplichting richting 
gemeentenn om in ieder geval deze materialen gescheiden in te zamelen en de in de 8.40-AMvB's, de in 
vergunningenn opgenomen verplichting richting bedrijven om deze materialen gescheiden te houden en 
gescheidenn af te geven en de subsidieregeling aanpak nnüeudnikvermindering. Zie uitgebreid het hoofdstuk 
Afvalscheidingg van het LAP 2002-2012. 
499 Laatstelijk: Jaarverslag 2001 Commissie Verpakkingen, Utrecht, 2002. 
500 Het ontwerpbesluit is op 17 december 2001 voorgepubliceerd (Stcrt. 244) en genotificeerd bij de Europese 
Commissie.. In december 2003 heeft de Raad van State een advies over het ontwerpbesluit uitgebracht. 
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verklaardd door het feit dat de macrodoelstellingen tot nu toe (gemakkelijk) 
gerealiseerdd kunnen worden. Wanneer dit echter niet meer het geval is, zou dit anders 
kunnenn zijn. 

-- Wettelijke ondersteuning De wettelijke ondersteuning van het convenant bestond aan-
vankelijkk alleen uit de scheidingsverplichtingen van verpakkingen richting gemeenten 
enn bedrijven. Na de totstandkoming van de EG-richtlijn werd men onder andere 
geconfronteerdd met het probleem dat een convenant geen generieke werking heeft. Dit 
heeftt geresulteerd in een wettelijke regeling met de mogelijkheid van een convenant 
daarinn opgenomen. In feite is het convenant daarmee onderdeel van de wettelijke 
(overheids)regelgevingg geworden. 

-- Uitvoering en handhaving De door de verpakkingsketen opgerichte uitvoerings-
organisatiee (SVM.PACT) speelt een belangrijke rol bij de tenuitvoerlegging van de 
diversee in het convenant vastgelegde afspraken en de voortgangscontrole daarbij. Ten 
aanzienn van de handhaving van het convenant en de regeling wordt geconstateerd dat 
tochh nog talrijke kleine en ook grote ondernemingen zich aan de verplichtingen 
onttrekken.511 Het zou logisch zijn dat de rijksoverheid (VROM-inspectie) belast zou 
zijnn met de handhaving van de regeling en SVM-PACT met de handhaving van het 
convenant.. SVM.PACT gaat er echter van uit dat de handhaving van zowel de 
regelingg als het convenant een verantwoordelijkheid van de overheid is en zij 
uitsluitendd een signalerende functie heeft. In dit geval bestaat, evenals bij de BSB-
casus,, de mogelijkheid van een 'jo-jo-effect'. Het leidt ertoe dat de handhaving door 
dee overheid zich toespitst op het al dan niet aangesloten zijn bij het convenant en niet 
opp het voldoen aan de verplichtingen uit het convenant.52 Zolang de verpakkhigsketen 
zichh op macroniveau houdt aan de afspraken van het convenant, zal dit vermoedelijk 
niett tot problemen aanleiding geven. 

-- Commissie Verpakkingen Deze commissie speelt een belangrijke rol bij de monitoring 
vann de voortgang van de uitvoering van het convenant. De monitoring van het conve-
nantt geschiedt door de overheid en de verpakkingsketen gezamenlijk. De commissie 
beoordeeltt echter de verslagen van de diverse partijen en stelt op basis hiervan een 
jaarverslagg samen. 

Zouu de a.v.v. van het convenant verpakkingen een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode 
vóórr de EG-richtlijn verpakkingen en de periode daarna. Ten aanzien van de periode voor de 
EG-richtlijnn heb ik de indruk dat de mogelijkheid van a.v.v. eerder zou hebben geleid tot een 
overeenkomst.. Een groot aantal belangrijke bedrijven uit de verpakkingsketen onderschreef 
hethet belang van een gezamenlijke aanpak van de verpakkingenproblematiek. De uitgangs-
positiee van de diverse bedrijven is min of meer hetzelfde, zij het dat er natuurlijk discussie is 
tussenn de verschillende schakels in de keten wie verantwoordelijk is voor de organisatie en 
financieringg van de aanpak. Desondanks meen ik dat het komen tot een verzoek tot a.v.v. dat 
wordtt ondersteund door een belangrijke meerderheid van de betrokken bedrijven, waarschijn-
lij kk niet tot problemen aanleiding had gegeven. Er is veel tijd gaan zitten in het overtuigen van 
eenn ieder in de bedrijfstak en het zo veel mogelijk streven naar consensus. De mogelijkheid 
vann a.v.v. had vermoedelijk een aantal twijfelaars eerder over de drempel geholpen. 

511 Zo blijkt uit het verslag 2002 van de Commissie Verpakkingen. 
522 Uit het verslag 2002 van de minister ten behoeve van de Commissie Verpakkingen blijkt dat de samenwerking 
tussenn de VROM-inspectie en SVM.PACT 'in goede harmonie' verloopt SVM.PACT verschaft aan de VROM-
inspectiee de namen en adressen van de door haar geroyeerde bedrijven. Het blijkt dat een gerichte 
handhavingsactiee (in 2002 in totaal bij 148 bedrijven) leidt tot een (hernieuwde) aansluiting bij het convenant. 
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Tenn aanzien van de periode na de EG-richtlijn doet zich in de eerste plaats de vraag voor of de 
a.v.v.. van een convenant mogelijk is bij de implementatie van een EG-richtlijn. Zoals ik in 
hoofdstukk 8.6 heb uiteengezet, ben ik van mening dat de a.v.v. beschouwd kan worden als een 
bestuursrechtelijkee maatregel om een richtlijn in nationaal recht om te zetten. Het indienen 
vann een verzoek tot a.v.v. zou geen probleem hebben opgeleverd. Er lag immers al een sinds 
enigee jaren functionerend convenant, dat goed aangevuld had kunnen worden met de vereisten 
uitt de EG-richtlijn. Een en ander had ertoe kunnen leiden dat de implementatie op kortere 
termijnn dan bij een ministeriële regeling had kunnen plaatsvinden. Wel zullen er in de wet-
telijkee regeling van de a.v.v. waarborgen ingebouwd moeten worden dat tijdig en volledig aan 
dee richtlijn wordt voldaan. Zo zou, indien sprake is van een implementatie van een richtlijn, in 
dee wettelijke regeling van de a.v.v. de mogelijkheid moeten worden gecreëerd om, wanneer 
dee partijen niet tijdig of niet voldoende komen met een verzoek, hierin bij ministeriele 
regelingg te voorzien. 
Eenn a.v.v. van het convenant zou eveneens betekenen dat de verplichtingen van de minister uit 
hett convenant zouden moeten worden geschrapt. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van de 
VNGG bij met name het deelconvenant zwerfafval en de materiaal convenanten papier en glas. 
Dezee zou op andere wijze gestalte moeten krijgen. Verder zou de formulering van de 
overeenkomstt ten opzichte van het huidige convenant verregaand vereenvoudigd kunnen 
worden,, waarbij vele onderwerpen in uitvoeringsprotocollen neergelegd kunnen worden. De 
inzichtelijkheidd van de overeenkomst zou daardoor drastisch kunnen verbeteren. 
Eenn a.v.v. van een overeenkomst over verpakkingen zou eveneens (ingrijpende) gevolgen 
hebbenn voor de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Aan de huidige wat onduide-
lijk ee situatie zou een einde komen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering én de handha-
vingg zou volledig in handen komen te liggen van het bedrijfsleven. De rol van de overheid bij 
dee handhaving zou dan afgelopen zijn. In de overeenkomst zouden daartoe meer adequate 
toezicht-- en sanctiebevoegdheden (zoals een boetebeding) voor SVM.PACT opgenomen 
moetenn worden. In hoeverre er hierbij ook nog een taak is voor de Commissie Verpakkingen 
laatt ik thans in het midden. De financiering van de uitvoering en de handhaving zou ook 
volledigg in handen zijn van het bedrijfsleven. Zij zouden daartoe een financiële bijdragerege-
lingg in de overeenkomst kunnen opnemen. 
Uitt het bovenstaande blijkt dat de vraag of de a.v.v. in het geval van verpakkingen een 
toegevoegdee waarde zou hebben, positief beantwoord kan worden. Wel zal een aantal wijzi-
gingenn in het bestaande convenant moeten worden aangebracht. 

9.4.33 Casus kleiduivenschieten 

Probleemstelling Probleemstelling 

Opp 330 locaties in Nederland wordt op kleiduiven geschoten, waarvan op 27 locaties bedrijfs-
matigg op schietbanen. Van deze 27 schietbanen zijn 25 exploitanten aangesloten bij de 
Nederlandsee Bond van Schietbaanhouders (NBvS). De bodem van de locaties is (ernstig) 
verontreinigdd met PAK's (van de kleiduiven) en met lood en andere metalen (van de 
loodhagel).. Jaarlijks komt op deze wijze 200 ton lood op de bodem, hetgeen 40% van de 
totalee loodemissie is, en 1,1 ton PAK's uit de ca. 7,5 min kleiduiven. Afgezien van de geluid-
problematiekk hebben de milieuproblemen samengevat betrekking op de loodhagel, de klei-
duivenn en de bodemsanering. Voor de loodhagel en de kleiduiven zijn milieuhygiënisch betere 
alternatievenn beschikbaar. Het kleiduivenschieten wordt in Nederland door ca. 220.000 
schutterss beoefend, waarvan 30-40.000 regelmatig schieten. Velen van hen zijn aangesloten 
bijj  de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Het kleiduivenschieten is een 
Olympischee tak van sport. Bij wedstrijden was het lange tijd verplicht met loodhagel te 
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schieten.. Deze verplichting is in 2001 opgeheven, maar het wordt voor de topsporters toch 
wenselijkk geacht om nog enige tijd met loodhagel te blijven schieten. 

Aanpak Aanpak 

Inn het midden van de negentiger jaren zijn in een gezamenlijk project tussen alle betrokken 
overhedenn en organisaties afspraken gemaakt over de aanpak van de milieubelasting. De 
gemaaktee afspraken zouden worden neergelegd in een AMvB en een convenant. Na uitvoerig 
bestuurlijkk overleg heeft de DGM-IPO-VNG stuurgroep in mei 1998 ingestemd met het 
voorstell  om een convenant, een circulaire, een beleidsregel en een AMvB als beleids-
instrumentenn nader uit te werken. Het begin van de uitwerking van dit akkoord door een 
begeleidingscommissiee waarin wederom alle betrokkenen waren vertegenwoordigd, werd ruw 
verstoordd door het voornemen van de Minister van VROM om op zo kort mogelijke termijn te 
komenn tot een verbod op loodhagel. Hij had in april 1999 vastgesteld dat het instrumentarium 
niett zou leiden tot een gegarandeerde en tijdige verwezenlijking van de voorgestane 
milieudoelen,, namelijk een zo spoedig mogelijke beëindiging van de bodembelasting met 
loodd en PAK's en sanering van de verontreinigde bodems van schietterreinen. 
Inn september 2001 wordt een ontwerpbesluit klieduivenschieten Wms gepubliceerd. Het 
ontwerpbesluitt bevat een verbod om op kleiduiven te schieten met loodhagel en eisen aan de 
samenstellingg van kleiduiven. Van het verbod om met loodhagel te schieten is tot 1 januari 
20099 een enkele uitzondering gemaakt, namelijk voor bij ministeriële regeling aan te wijzen 
topsporterss (270) op bij de regeling aangewezen (drietal) schietbanen.56 Op deze banen mag 
derhalvee nog tot en met de Olympische Spelen van 2008 met loodhagel worden geschoten. De 
aanwijzingg van de topsporters zal geschieden op voordracht van de KNSA. Bij de aanwijzing 
vann de schietbanen zal een beheersregime voor de bodem worden vastgesteld. 
Bijj  de totstandkoming van het besluit is mede door de discussie over de aanwijzing van de 
schietbanenn vertraging opgelopen.57 Het zal duidelijk zijn dat de aanwijzing van maar een 
drietall  banen concurrentienadeel bij de niet-aangewezen banen zal opleveren. In januari 2003 
wordtt bekend dat in de provincie Drenthe een aantal koeien zijn doodgegaan door het eten van 
grass afkomstig van schietbanen.58 Uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 7 
meii  2003 blijkt dat nog eenmaal, vermoedelijk mede in het licht van de herijking van de 
regelgeving,, is gesproken met de KNSA over de mogelijkheid van zelfregulering. Uit de brief 
blijk tt dat de KNSA geen zelfregulering mogelijk achtte, omdat de sector te versnipperd is en 
dee belangen te zeer uit elkaar lopen.59 Het ontwerpbesluit is in oktober 2003 voor advies naar 
dee Raad van State gezonden. Het advies is medio november 2003 ontvangen en het is te 
verwachtenn dat het besluit in 2004 in werking zal treden. 

Dee bodemsanering zal worden aangepakt door de NBvS. Eind 1998 hebben zij hiertoe een 
voorstell  gedaan aan de minister met een verzoek om medefinanciering van ƒ 5 min. De reden 
vann dit verzoek is gelegen in het feit dat in alle gevallen een deel van de verontreiniging is 

333 Aanhangsel Handelingen II1999/2000, nr. 625. 
544 Stcrt. 2001,177. 
555 Inmiddels is het ontwerpbesluit na de voorpublicatie uitgebreid met zinkhagel om vervanging van loodhagel 
doorr zinkhagel te voorkomen. 
566 Inmiddels na de voorpublicatie uitgebreid met een uitzondering voor gebruikers van antieke en replica-
wapens. . 
""  Aanhangsel Handelingen ü 2002/03, nr. 627. 
588 Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18. 
599 Dit blijkt al uit een interview met de voorzitter van de KNSA in de Volkskrant van 3 februari 2003, waarin hij 
steltt dat vanwege de hogere kosten kleiduivenschutters nauwelijks geneigd zullen zijn alternatieven te gebruiken 
voorr hun giftige materialen. Verder: "De vind ook niet dat wij als bond zoiets moeten afdwingen." 
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ontstaann voor 1987. Gekozen wordt voor een collectieve aanpak waarbij een gelijk bedrag per 
omgezettee kleiduif (ƒ 0,05) in een fonds wordt gestort. Het fonds wordt dan voldoende gevuld 
omm na 30 jaar de saneringskosten (geschat op ƒ 2 min per locatie) en in de tussentijd de 
monitoringg te financieren. Een convenant hierover is in voorbereiding. 

Dee casus van het kleiduivenschieten wijkt in die zin van de voorgaande casussen af dat er in 
ditt geval nog geen specifiek hierop gerichte overheidsregulering bestaat, noch sprake is van 
eenn convenant waarop de regelgeving voortbouwt. De regelgeving is juist een gevolg van het 
mislukkenn van een alomvattend convenant. Zou de mogelijkheid van a.v.v. van een overeen-
komstt in de plaats kunnen komen van de in voorbereiding zijnde regelgeving? In het licht van 
dee regeling van de a.v.v. valt bij de aanpak van het kleiduivenschieten het volgende op. 

-- Doelgroep De belangrijkste doelgroepen zijn de NBvS en de KNSA. De NBvS omvat 
255 van de 27 schietbanen en heeft daarmee een hoge organisatiegraad. Zij heeft een 
concreett voorstel gedaan voor een gezamenlijke aanpak van de bodemsanering van 
allee schietbanen. De milieuhygiënische uitgangssituatie van deze schietbanen is vrij-
well  hetzelfde. Door het in het ontwerpbesluit gemaakte onderscheid tussen schiet-
banenn waar niet meer en waar nog tot 1 januari 2009 met loodhagel mag worden 
geschoten,, dreigt echter een splitsing van schietbaanhouders te ontstaan. De 
organisatiegraadd bij de KNSA is veel diffuser; zij acht zich wel in staat om een 
voordrachtt voor de topsporters te doen, maar niet om een verbod op lood- en 
zinkhagell  met mogelijke vrijstellingen voor topsporters en het schieten met ander-
soortigee kleiduiven op vrijwillig e basis te realiseren. 

-- Doelstellingen De doelstellingen en maatregelen ten aanzien van zowel loodhagel en 
kleiduivenn als de sanering van de bodem waren aanvankelijk (in 1997) in overleg met 
allee betrokkenen opgesteld. Vanwege de trage voortgang van het convenant heeft 
Ministerr Pronk medio 1999 duidelijk de randen van het speelveld aangegeven en via 
eenn AMvB een verbod op loodhagel afgekondigd. Dit was voor de NBvS en de KNSA 
eenn reden om de besprekingen over een convenant op te schorten. Een ontwerpbesluit 
wordtt echter pas in september 2001 gepubliceerd en zal vermoedelijk in 2004 in 
werkingg kunnen treden. Het belangrijkste verschil met het plan uit 1997 is dat de 
uitfaseringg van loodhagel niet per 2012, maar per 2009 zal plaatsvinden en de 
aanwijzingg van de schietbanen waar tot die datum met loodhagel mag worden 
geschotenn niet via een convenant, maar via een aanwijzing van de minister zal 
plaatsvinden. . 
WettelijkeWettelijke ondersteuning Het wettelijk verbod op het gebruik van lood- en zinkhagel 
enn de wettelijke eisen aan kleiduiven zijn helder en goed uit te voeren en te 
handhaven.. Het is echter de vraag of ditzelfde ook geldt voor de in het besluit 
opgenomenn mogelijkheden tot vrijstelling voor de topsporters en de aanwijzing van 
schietbanenn waar nog tot 2009 met loodhagel mag worden geschoten. In beide 
gevallenn is naar mijn mening sprake van een Awb-besluit met de mogelijkheid van 
bezwaarr en beroep. Tevens is mij niet duidelijk wie belast is met de handhaving van 
hett beheersregime bij de aangewezen schietbanen. Wordt dit, zoals ook de rest van het 
besluit,, rechtstreeks gecontroleerd door de VROM-inspectie of wordt dit geïntegreerd 
inn de milieuvergunning van de betreffende schietbaan? 

Zouu de a.v.v. van een overeenkomst op dit terrein een toegevoegde waarde hebben gehad? 
Bijj  de beantwoording van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen het verbod op 
hett schieten met lood- en zinkhagel, de eisen en het saneren van de bodem van de 

'' Het valt op dat een van de twee banen die geen lid zijn van de NBvS, wordt beheerd door de KNSA. 
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schietbanen.. Het landelijk verbod op het schieten met lood- en zinkhagel per 1 januari 2009 
enn het stellen van eisen aan kleiduiven kunnen naar mijn mening het beste via overheids-
regelgevingg gerealiseerd worden. De problemen ontstaan door de te maken uitzonderingen 
voorr de topsporters, de schietbanen en antieke en replicawapens. Deze onderwerpen lenen 
zichh goed om tot 1 januari 2009 te regelen in een door de NBvS, KNSA en de Nederlandse 
Zwartkruitt Federatie op te stellen overeenkomst die voor a.v.v. in aanmerking zou komen. 
Dezee organisaties zouden in de overeenkomst goede afspraken kunnen maken over de 
aanwijzingg van topsporters, schietbanen, etc, mogelijke wijzigingen daarin en de handhaving 
daarvan.. In deze overeenkomst hadden eveneens de afspraken over de sanering van de bodem 
enn de afdracht van een bijdrage per kleiduif gemaakt kunnen worden. Deze zouden in het 
verlengdee liggen van de bestaande praktijk. Indien zij om welke reden dan ook geen kans 
zoudenn zien op korte termijn met een dergelijke overeenkomst te komen, zou het verbod naar 
mijnn mening direct moeten ingaan. 

Uitt de behandelde casussen blijkt dat in het licht van de regeling van de a.v.v. de volgende 
factorenn van groot belang zijn: een goede interne organisatie van de doelgroep, een min of 
meerr dezelfde uitgangssituatie, een duidelijke taakstelling van de overheid en een dreiging 
mett overheidsregelgeving. Uit de casussen van de BSB en van de verpakkingen blijkt het 
belangg van een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. 
Dee casus van het kleiduivenschieten leent zich naar mijn mening het beste voor een tijdelijke 
(tott 1 januari 2009) a.v.v. van een overeenkomst; vervolgens de casus van verpakkingen. De 
casuss van de BSB leent zich het minst voor de a.v.v. van een overeenkomst. Het valt op dat 
zowell  bij de casus van de BSB als van verpakkingen sprake is van een 'gezamenlijke' 
verantwoordelijkheidd voor de uitvoering en de handhaving tussen overheid en private partijen, 
waardoorr voor individuele bedrijven de mogelijkheid bestaat om de overheid en de private 
uitvoeringsorganisatiee tegen elkaar uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

9.55 Het algemeen verbindend verklaren van convenanten 

Inn het milieubeleid wordt, zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, regelmatig gebruik gemaakt 
vann de mogelijkheid om convenanten te sluiten. Convenanten zijn een species van gewone 
privaatrechtelijkee overeenkomsten. Het belangrijkste verschil tussen een convenant en een 
overeenkomstt is dat bij een convenant de rijksoverheid als partij optreedt en de realisatie van 
overheidsbeleidd aan de orde is. In het kader van de discussie over een wettelijke regeling van 
convenantenn is eveneens van gedachten gewisseld over de mogelijkheid van a.v.v. van 
convenanten.. Alvorens daarom in te gaan op een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. 
will  ik eerst een overzicht geven van de meningen over de a.v.v. van convenanten. 

Inn haar advies over convenanten signaleert de Centrale raad voor de milieuhygiëne62 al in 
19899 dat de binding van bedrijfsgenoten een probleem zal blijven, waardoor de naleving van 
hethet convenant in het gedrang kan komen. De raad doet daarom de aanbeveling nader 
onderzoekk te verrichten naar de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten. Hierbij wordt een 
relatiee gelegd met de mogelijkheid van a.v.v. op basis van de Wet economische mededinging. 

611 Overeenkomstig de stelling van de Staatssecretaris van VROM tijdens zijn (hernieuwde) 
kennismakingsoverlegg met de Tweede Kamer: "Er moet robuuste regelgeving komen die niet gebaseerd is op 
uitzonderingen.""  Kamerstukken II2002/03 28 600 XI, nr. 114, p. 8. 
622 Centrale raad voor de milieuhygiëne, Advies over milieuconvenanten, 1989/10. 
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Inn haar advies over het milieubeleid uit 1992 doet ook de WRR een aantal voorstellen om 
uitvretersgedragg te voorkomen. In de eerste plaats zou dit kunnen door bepaalde milieubelas-
tendee handelingen te verbieden, tenzij betrokkene lid is van een door de minister toegelaten 
representatievee organisatie (bijvoorbeeld een milieucoöperatie), waarmee de overheid een 
overeenkomstt sluit. In de tweede plaats zou dit kunnen door de rechter de mogelijkheid te 
gevenn door derden gewraakte milieuhandelingen te laten toetsen aan door (organisaties van) 
bedrijj  fsgenoten getroffen regelingen en in de derde plaats door dergelijke regelingen alge-
meenn verbindend te verklaren. Bij de laatstgenoemde mogelijkheden waarschuwt de WRR 
ervoorr te waken dat de andere partijen niet te zeer het heft in handen nemen in de bepaling 
vann de milieuruimte en de verdeling ervan. Naar mijn mening geldt dit evenzeer voor de 
eerstgenoemdee mogelijkheid. Vermoedelijk gaat de WRR er hierbij vanuit dat het risico van 
gedwongenn winkelnering in de overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven voorkomen 
kann worden. De WRR is voorts van mening dat voor privaatrechtelijke regelgeving en 
convenantenn een publiekrechtelijk kader moet worden gecreëerd. 

'Hett zoeken van een evenwicht tussen enerzijds de bovengeschikte positie die de overheid dwingt tot 
hett formuleren van beleid, het handhaven daarvan, het controleren en het uitoefenen van sancties, en 
anderzijdss de onmogelijkheid dit allemaal zelf te doen, vraagt om milieuwetgeving waarin de kaders 
duidelijkk worden gegeven doch waar de invulling wordt overgelaten aan de direct betrokkenen.'64 

Dezee passage illustreert duidelijk het dilemma tussen enerzijds de positie van de overheid en 
dee onmogelijkheid voor de overheid om alles zelf te doen en anderzijds het kaders stellen door 
dee overheid en het overlaten van de invulling aan de betrokkenen. 

Naa in 1992 een advies te hebben uitgebracht over convenanten in het algemeen bracht de 
Commissiee voor de toetsing van wetgevingsprojecten (Commissie Kortmann) in 1993 een 
adviess uit over de relatie tussen convenanten en milieuvergunningverlening.65 Hoewel dit 
adviesadvies daartoe niet direct aanleiding gaf, wordt in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van 
ditt advies onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het a.v.v. van 
convenanten.. Gewezen wordt op diverse onderwerpen die hiermee samenhangen, zoals de 
relatiee met de vergunningverlening, het waarborgen van inspraak en openbaarheid, mededin-
gingsrecht,, etc. Kortom, een hoop vragen. Oosschot67 voegt hier nog een aantal aan toe. Hij 
wijstt op de mogelijke consequenties van de a.v.v. van convenanten voor de positie van de 
minister,, de mate van concreetheid van de verplichtingen en de looptijd van het convenant. De 
beantwoordingg van dit uit 1994 stammende kabinetsstandpunt is tot nu toe beperkt gebleven 
tott een binnen het ministerie van VROM verrichte studie over de a.v.v. van convenanten68 en 
enkelee interne VROM-notities. 

Eenn poging om te komen tot een wettelijke regeling van milieuconvenanten is in 1998 gedaan 
inn het voorstel van de PvdA over een Groen Poldermodel.6 Hierin wordt voorgesteld te 
komenn tot een tweede generatie convenanten of milieu-CAO's, waarbij de mogelijkheid zou 

WRR-rapportt Milieubeleid, Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid, 1992/41 (verder te noemen: WRR-
rapportt 1992), Den Haag: Sdu, p. 69-70. 
644 WRR-rapport 1992,41, p. 70. 
655 CTW-advies over convenanten en vergunningverlening 1993/1. 
666 Kamerstukken II 1993/94, 23 400, XI, nr. 53, p. 6. 
677 Oosschot 1994. 
688 Boorsma 1994. 
699 De Boer/Crone 1998; Crone/Van Lotringen 1999, p. 197-202. 
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moetenn worden gecreëerd om derden via een a.v.v. hieraan te binden. In het Regeerakkoord 
vann Paars II was nog wel het voornemen opgenomen te komen tot een nieuwe generatie 
convenanten,, maar dit heeft niet geleid tot een wettelijke regeling. Een wettelijke regeling 
vann de a. v. v. op milieuterrein is tot nu toe beperkt gebleven tot de uit 1994 stammende wet ten 
aanzienn van overeenkomsten over afvalbeheersbijdragen (zie hoofdstuk 6). 

Inn de literatuur is eveneens aandacht besteed aan de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten 
alss mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van binding van free riders aan een 
convenant.. Hierbij is een aantal alternatieven genoemd. 
Vann Acht en Damen71 achten het instrument van de a.v.v. nodeloos gecompliceerd. Zij pleiten 
voorr een minder omslachtige constructie, namelijk eventueel in het convenant opnemen van 
eenn (inspannings)verplichting voor de minister tot het opstellen van regelgeving met een 
gelijkluidendee inhoud als het convenant met een vrijstellingsmogelijkheid voor die bedrijven 
diee partij zijn bij het convenant. Van der Ploeg72 gaat eveneens op deze mogelijkheid in 
zonderr zich overigens over de wenselijkheid hiervan uit te laten. 
Zijlstra733 ziet evenmin geweldig veel in de mogelijkheid van a.v.v. van een convenant. Hij 
achtt de parallellie met CAO's zeer gebrekkig, omdat CAO's niet langdurig gelden, niet 
duidelijkk is wie bevoegd is tot a.v.v. en de aard van de afspraken in convenanten zich vaak 
niett leent voor a.v.v. Zijn belangrijkste reden is dat de wederpartij naar zijn mening zelf moet 
kunnenn bepalen of hij meedoet of niet. Een deelnemer aan een convenant zal zelf moeten 
afwegenn of het eventuele verlies door kostenstijgingen door deelname aan het convenant 
opweegtt tegen de publiciteitswinst. Vervolgens komt hij met dezelfde suggestie als Van Acht 
enn Damen. Met zijn laatste argument stelt Zijlstra in feite de essentie van de a.v.v. ter 
discussie,, namelijk het door de a.v.v. ontnemen van de vrijheid over het al dan niet meedoen. 
Bijj  regelgeving speelt deze keuze blijkbaar niet 
Scholz744 is eveneens tegen het a.v.v. van convenanten, omdat dit een wettelijke regeling 
noodzakelijkk maakt. Hij pleit ervoor om, wanneer een convenant door free rider gedrag niet 
wordtt nageleefd, de inhoud om te zetten in een algemene maatregel van bestuur. Een AMvB 
kann worden gewijzigd of ingetrokken en derden hebben inspraak bij de totstandkoming ervan. 
Doorr de a.v.v worden de bedrijven mogelijk met hoge proceskosten geconfronteerd, hetgeen 
kann afschrikken om het convenant te handhaven. 
Dee argumentatie in de literatuur komt er feitelijk op neer dat de overheid vrijwel altijd, zeker 
inn de gevallen waarin free riders worden verwacht, regelgeving moet opstellen parallel aan het 
convenant.. Dit betekent dat de overheid niet alleen betrokken is bij het opstellen van een 
convenant,, maar ook regelgeving moet opstellen en deze vervolgens ook moet uitvoeren en 
handhaven.. In dat geval kunnen naar mijn mening vraagtekens worden geplaatst bij de 
meerwaardee van convenanten ten opzichte van regelgeving. Voorts worden de bestuurslasten 
vann het eenmalig opstellen van een algemene regeling van de a.v.v. van convenanten die met 
dee nodige waarborgen is omkleed, niet juist vergeleken met die van het telkenmale opstellen, 
uitvoerenn en handhaven van overheidsregelgeving. 

Welkee consequenties zou het invoeren van de mogelijkheid van a.v.v. van convenanten 
hebbenn voor de diverse inhoudelijke en procedurele aspecten van een convenant? Voordat ik 
opp deze vraag antwoord geef, wil ik opmerken dat een aantal algemene juridische problemen 
diee inherent zijn aan convenanten, zoals de bevoegdheid tot het sluiten van een convenant en 

700 Kamerstukken II1997/98,26 024, nr. 10, p. 56. 
711 Van Acht/Damen 1991, p. 55. 
722 Van der Ploeg 1993, p. 139. 
733 Zijlstra 1993, p. 158 en 1994, p. 60. 
74Scholtz2001. . 
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dee aard van de verplichtingen, niet door de a.v.v. worden opgelost. Ook zal een convenant dat 
inn strijd is met het Europees recht, door de a.v.v. niet daarmee in overeenstemming kunnen 
wordenn gebracht. Voorts zal een groot aantal convenanten zich niet lenen voor a.v.v. Indien 
eenn convenant betrekking heeft op een beperkte groep personen of op een beperkt aantal 
(inspannings)verplichtingenn van de minister en van een aantal brancheorganisaties lijk t een 
a.v.v.. vermoedelijk weinig zinvol. 
Ditt brengt mij op de vraag over de wenselijkheid van de a.v.v. van convenanten. Een groot 
aantall  aspecten van de a.v.v. van een convenant heeft ook betrekking op de a.v.v. van 
overeenkomsten.. Hierop is elders al ingegaan. Ik beperk mij daarom in het onderstaande tot 
diee elementen die specifiek zijn voor convenanten. Wel kan op voorhand worden verwacht dat 
eenn aantal aspecten van convenanten, die als nadeel van het gebruik van convenanten zijn 
genoemd,, zouden kunnen worden opgelost bij een wettelijk regeling van de a.v.v. van 
convenanten.. Hierbij valt te denken aan de positie van derdebelanghebbenden bij de 
totstandkomingg van een convenant, de status van een convenant, de looptijd en niet in de 
laatstee plaats, de problematiek van de free riders. 

Dee belangrijkste consequentie van de a.v.v. van convenanten heeft betrekking op de positie 
vann de minister. Indien tot a.v.v. van een convenant zou worden overgegaan, zou de minister 
zowell  partij als bevoegd gezag voor het besluit tot a.v.v. van het convenant zijn. Deze dubbele 
pett voor de minister is uit staatsrechtelijk oogpunt niet wenselijk. Bij het oplossen van dit 
probleemm kan de vraag worden gesteld hoe belangrijk de rol van de minister bij de 
totstandkomingg en uitvoering van een convenant eigenlijk is. 
Dee minister speelt ontegenzeggelijk een belangrijke (psychologische) rol in het proces van 
totstandkomingg van een convenant: bijeen roepen van de partijen, benadrukken van het belang 
vann een convenant, agenda bepalen, termijnen stellen, eventueel dreigen met regelgeving, etc. 
Anderzijdss kan worden geconstateerd dat de verplichtingen in de tot nu toe afgesloten 
convenantenn grotendeels berusten bij de partijen uit het bedrijfsleven. De verplichtingen van 
dee minister hebben in grote lijnen betrekking op: 

-- Het opstellen van regelingen om het bedrijfsleven in staat te stellen aan zijn verplich-
tingenn te voldoen of juist het (tijdelijk) voorkomen dat additionele regelingen worden 
opgesteld; ; 

-- Diverse overlegverplichtingen; 
Zorgg dragen voor de inrichting en financiering van een uitvoeringsorganisatie; 

-- Internationale afstemming: EU op de hoogte stellen of het bewerkstelligen van gelijk-
soortigee regelgeving op EG-niveau; 

-- Publiciteit, waardoor stimulansen voor outsiders ontstaan om toe te treden, etc. 
Zoo bezien lijken deze verplichtingen niet van een zodanige aard dat het vastleggen ervan in 
eenn convenant noodzakelijk is. Dit soort verplichtingen kan evengoed op andere wijze worden 
vastgelegd.. In dat geval zou er geen bezwaar tegen zijn de rol van de minister in het conve-
nantt te schrappen. 

Eenn volgende belangrijke vraag doet zich voor met betrekking tot de convenanten die mede 
betrekkingg hebben op de vergunningverlening door andere overheden. In hoofdstuk 1.7 ben ik 
reedss op de relatie tussen een convenant en vergunningverlening ingegaan. Zou het mogelijk 
moetenn worden dat, wanneer een belangrijke vertegenwoordiging van de overheden bij de 
totstandkomingg van het convenant betrokken is geweest, door de a.v.v. al deze overheden in 
iederr geval privaatrechtelijk gebonden worden aan het convenant. In feite komt dit neer op het 
wettelijkk regelen van de relatie convenant - vergunningverlening. Naar mijn mening is de 
a.v.v.. van een convenant niet de juiste manier om andere overheden te binden aan de inhoud 
vann een convenant. Indien een dergelijke binding van andere overheden wenselijk wordt 
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geacht,, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het omzetten van de relevante 
bepalingenn van het convenant is een instructieverplichting tot aanpassing van de vergunningen 
opp grond van artikel 8.45 Wm respectievelijk artikel 2d Wvo. Hiertoe is op zichzelf geen 
wetswijzigingg nodig, maar moet wel per convenant een AMvB worden opgesteld. De andere 
mogelijkheidd is, naar analogie van de wettelijke regeling in Denemarken, een wettelijke 
aanpassingsplichtt in te voeren, waarbij in het convenant wordt aangegeven op welke wijze het 
bevoegdd gezag dit moet doen. 

9.5.11 Enkele buitenlandse ervaringen met convenanten 

Inn twee Europese landen heeft, voor zover ik weet, een wettelijke regeling van milieu 
(beleids)overeenkomstenn plaatsgevonden, namelijk in België en in Denemarken. Voor alle 
duidelijkheidd wijs ik erop dat ik hiermee geenszins een volledige rechtsvergelijking nastreef 
vann het rechtssysteem van deze landen en Nederland. De analyse wordt toegespitst op de 
wijzee waarop in deze landen wordt omgegaan met free riders bij convenanten. 

a.. België 

Sindss medio 1994 is in het Vlaamse Gewest een wettelijke regeling (Decreet van 15 juni 
1994)) over milieubeleidsovereenkomsten in werking.75 Een vrijwel gelijkluidende regeling op 
federaall  niveau is opgenomen in een Wet van 21 december 1998.76 In artikel 2 wordt een 
milieubeleidovereenkomstt omschreven als iedere overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest, 
vertegenwoordigdd door de Vlaamse Regering, enerzijds, en één of meer overkoepelende 
representatievee organisaties van ondernemingen, anderzijds, met het doel milieuveront-
reinigingg te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of ongedaan te maken of een 
doelmatigg milieubeheer te bevorderen. In het decreet is een aantal aspecten van milieubeleids-
overeenkomstenn geregeld, zoals de verhouding tot de regelgevende bevoegdheid van het 
Gewest,, inspraak, publicatie, geldingsduur, opzegging, beëindiging en verslaglegging. Om 
partijj  te zijn bij een overeenkomst met de Vlaamse Regering moet de representatieve 
organisatiee aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij moeten rechtspersoonlijkheid hebben, 
representatieff  zijn voor een bepaalde groep ondernemingen en door de leden gemandateerd 
zijnn om een overeenkomst te sluiten en hen daardoor te binden. 

Inn artikel 5, eerste lid, van het Decreet wordt de relatieve werking van een overeenkomst 
(artikell  1165 BW) doorbroken. In dit artikel is namelijk bepaald dat de overeenkomst niet 
alleenn de overeenkomst sluitende partijen (Vlaamse Regering en representatieve organisaties) 
bindt,, maar dat de overeenkomst ook direct bindend is voor alle leden van de organisatie. 
Hieropp is een tweetal beperkingen mogelijk gemaakt. In de overeenkomst kan onderscheid 
wordenn gemaakt tussen verplichtingen die op de organisatie rusten en verplichtingen die op de 

755 Het decreet is in grote lijnen ontleend aan een Voorontwerp decreet inzake milieubeleidsovereenkomsten, 
opgesteldd door een Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest, 
1991.. Zie Boeken 1992, p. 57-71. Het voorontwerp is eveneens opgenomen als bijlage bij het verslag van de 
studiedagg van het Centrum voor Milieurecht te Amsterdam, Afspraken in het milieurecht, Zwolle, 1992. 
766 Ik baseer mij in belangrijke mate op het overzicht van deze regelingen in: Lavrysen 2000, p. 17-24 en Peeters 
1994,, p. 41-71. 
777 Dit kan zich op drie terreinen voordoen: een gemeenschappelijke activiteit van bepaalde ondernemingen (vgl. 
brancheorganisatie),, een gemeenschappelijk milieuprobleem, bijvoorbeeld het gebruik maken van een bepaalde 
stoff  of een vestiging in een bepaald gebied. 
788 De federale regeling wijkt op dit punt, naar de mening van Lavrysen, 2000, p. 24, terecht af van de regeling in 
hett Vlaams Gewest. In de federale regeling is de autorisatie van driekwart van de leden voor de organisatie 
voldoendee om een milieubeleidsovereenkomst te kunnen sluiten. 
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ledenn rusten. Ook kan in de overeenkomst worden bepaald dat de verplichtingen slechts op 
eenn deel van de bij de organisatie aangesloten leden betrekking hebben. Deze aanwijzing zal 
dann wel op een abstracte wijze moeten plaatsvinden om te voorkomen dat een of meer 
ondernemingenn individueel wordt uitgezonderd. De binding aan de overeenkomst geldt 
overigenss ook voor bedrijven die na het sluiten van de overeenkomst tot de organisatie 
toetredenn (artikel 5, tweede lid). 
OpOp deze wijze wordt bewerkstelligd dat de Vlaamse Regering bij de uitvoering en handhaving 
vann de overeenkomst niet volledig afhankelijk is van de interne structuur van de organisatie. 
Meestall  is, zoals Peeters79 terecht opmerkt, de gebondenheid van de organisatie en het Gewest 
alleenn niet voldoende om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken. 'De 
effectiviteitt en het welslagen van deze overeenkomst hangen in belangrijke mate ook af van 
dee mogelijkheid om de ondernemingen, die lid zijn van de organisatie, juridisch gebonden te 
achtenn door de in die overeenkomst opgenomen verbintenissen'. 
Tevenss is in artikel 5, tweede lid, bepaald dat de leden van een organisatie, die een 
overeenkomstt met het gewest heeft gesloten, zich niet aan de (verplichtingen in de) overeen-
komstt kunnen onttrekken door het opzeggen van hun lidmaatschap van de organisatie. De 
mogelijkheidd tot opzegging van de overeenkomst bestaat alleen voor de partijen. Deze 
bepalingg vertoont veel gelijkenis met artikel 10 van de Nederlandse Wet CAO, waarin 
eveneenss is bepaald dat de leden van een vereniging die door een CAO gebonden zijn, ook na 
hett verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden blijven. Het doel van deze 
bepalingg was ook om te voorkomen dat werkgevers zich door het opzeggen van lidmaatschap 
vann de overkoepelende organisatie konden onttrekken aan de verplichtingen van de CAO. 
Dee regelingen in België bevatten derhalve een tweetal punten waarop de binding van derden-
partijenn aan de milieubeleidsovereenkomst wordt vergroot. 
Terr voorkoming van free riders is in artikel 4 de bevoegdheid voor de Vlaamse Regering 
opgenomenn om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inhoud van de overeenkomst 
geheell  of gedeeltelijk om te zetten in regelgeving. De reden daartoe kan onder andere gelegen 
zijnn in het feit dat een groot aantal ondernemingen de verplichtingen in de overeenkomst niet 
nakomt.. Door een dergelijke regeling houdt de overeenkomst overigens niet op te bestaan 
(artikell  11). De leden van de organisatie blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst 
aann de overeenkomst gebonden. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst zullen ook zij 
aann de regeling zijn gebonden. 

Gedurendee de eerste jaren na inwerkingtreding van het decreet zijn er geen milieubeleids-
overeenkomstenn afgesloten. Sommigen zagen hierin het bewijs dat de wettelijke regeling te 
weinigg flexibel is en daardoor zijn aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven heeft verloren.81 

Sindss 1998 is hierin verandering gekomen. Sedertdien is een aantal milieubeleidsovereen-
komstenn gesloten, met name op het terrein van afvalstoffen, en is een aantal overeenkomsten 
inn voorbereiding. 

b.. Denemarken 

Inn de Deense Wet milieubeheer83 is eveneens de mogelijkheid gecreëerd om onderdelen van 
hett milieubeleid via overeenkomsten uit te voeren. Sinds 1992 bevat deze wet in artikel 10, 

799 Peetere 1994, p. 48. 
800 Peeters 1994, p. 56. 
811 Drupsteen e.a. 1998, p. 116. 
822 Lavrysen 2000, p. 22. 
833 Geconsolideerde versie van 22 september 1998, nr. 698. Zie ook het rapport van de ECWM, Buitenlandse 
inspiratiee voor de Wet milieubeheer, 2003/17, p. 79. 
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eerstee lid, de bevoegdheid voor de minister om doelstellingen vast te stellen ter beperking van 
hethet gebruik en het zich ontdoen van daarbij aangewezen stoffen, preparaten of andere 
producten.. Om deze doelstellingen te realiseren kan de minister kiezen tussen ofwel traditio-
nelee uitvoeringsbesluiten ofwel overeenkomsten tussen de overheid en ondernemingen of 
organisatiess van deze ondernemingen. Uit de systematiek van artikel 10, eerste en tweede lid, 
blijk tt dat in de overeenkomsten de doelstellingen als zodanig niet ter discussie staan, maar 
alleenn de realisering daarvan.84 Tevens kan de minister regels stellen die bij de overeenkomst 
inn acht genomen moeten worden. Met deze regels kan de minister een aantal waarborgen 
inbouwenn voor een goede uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Genoemd worden: 

-- Het aanwijzen van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de over-
eenkomstt en zijn bevoegdheden ten opzicht van de onder de overeenkomst vallende 
bedrijven; ; 

-- Regels over de naleving van de overeenkomst, inclusief de verplichting voor de 
bedrijvenn om informatie te verschaffen aan deze persoon of de minister; 

-- Het betalen van een bepaald bedrag, inclusief het stellen van financiële zekerheid, bij 
hethet te laat uitvoeren of overtreden van de overeenkomst; 

-- Regels over geschillenbeslechting via arbitrage en over de samenstelling van het 
arbitragegerecht. . 

Voordatt de minister deze regels stelt, moet hij op grond van artikel 11 overleggen met de 
belangrijkstee nationale organisaties van het bedrijfsleven, milieuorganisaties, lagere overhe-
den,, rijksdiensten, inclusief de Minister van Arbeid (Het Deense poldermodel!). 
Inn artikel 10, vijfde lid, komt de relatie tussen de overeenkomst en andere bevoegdheden, 
zoalss vergunningverlening, aan de orde. Op grond van dit artikellid kan de minister besluiten 
datt bepaalde beslissingen op grond van de Deense Wm in overeenstemming gebracht moeten 
wordenn met de overeenkomst of het gestelde in de regels. Tevens wordt in de overeenkomsten 
aangegevenn of en in hoeverre de eisen in de overeenkomst nog aangevuld of aangescherpt 
mogenn worden vanwege lokale omstandigheden. Met deze bepaling is in feite een wettelijke 
relatiee gelegd tussen de overeenkomst en de bevoegdheid tot aanpassing van (onderdelen van) 
vergunningen. . 
Interessantt voor de binding van free riders aan de overeenkomst is het bepaalde in artikel 10, 
vierdee lid. In dit artikellid is namelijk bepaald dat, wanneer de minister een overeenkomst als 
bedoeldd in artikel 10, tweede lid, met een belangrijk deel van de betrokken bedrijven heeft 
gesloten,, hij in een ministeriële regeling gelijksoortige verplichtingen kan neerleggen voor de 
ondernemingenn die geen partij zijn bij de overeenkomst. Met 'gelijksoortige verplichtingen* is 
beoogdd aan te geven dat de verplichtingen in de regeling niet volledig gelijk behoeven te zijn 
alss in de overeenkomst. Een soortgelijke bevoegdheid is neergelegd in artikel 9, vierde lid. Dit 
artikell  gaat over het invoeren van een statiegeld- of retourpremieregeling.85 Merkwaardig 
genoegg zijn vergelijkbare bevoegdheden niet expliciet opgenomen in het later in artikel 9a 
opgenomenn artikel over de introductie van producentenverantwoordelijkheid voor daarbij 
aangewezenn stoffen, preparaten of andere producten.86 Op de mogelijkheid tot het afsluiten 
vann overeenkomsten is wel in de memorie van toelichting gewezen, maar de minister ontbeert 
inn dat geval wel de mogelijkheid om voor free riders een bindende regeling te treffen. 
Overtredingg van deze regels is strafbaar gesteld. 

844 Jargensen 1992, p. 74; Basse 1992, p. 198. 
855 Inhoudelijk lijkt dit artikel op artikel 15.32 Wet milieubeheer: de minister kan een innameverplichting 
voorschrijven,, de hoogtee van het statiegeld bepalen en een aanduidingsverplichting voorschrijven 
866 Inhoudelijk lijkt dit artikel op artikel 10.17 Wet milieubeheer: de minister kan een inname- en 
verwerkingsverplichtingg voorschrijven, etc. 
877 Basse 1998, p. 189. 
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InIn de Deense wetgeving is derhalve in een aantal gevallen de mogelijkheid gecreëerd om een 
wettelijkee verplichting via een overeenkomst uit te voeren en is een voorziening getroffen om 
ervoorr te zorgen dat free riders eveneens aan de verplichtingen kunnen worden gebonden. 
Vann deze formele mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten blijkt overigens tot nu toe geen 
gebruikk te zijn gemaakt. Als belangrijkste redenen worden genoemd dat de bedrijven geen zin 
hebbenn om toezicht op elkaar te houden en de reglementen van de brancheorganisaties geen 
middelenn of macht verschaffen om dit toezicht te houden. Verder vindt men de procedure van 
artikell  10 te geformaliseerd en tijdrovend en legt deze te veel macht bij de minister. De 
voorkeurr wordt gegeven aan niet bindende 'gentleman agreements', die overigens wel helder 
zijnn qua doelstellingen, verdeling van verantwoordelijkheden, e.d. Dergelijke overeenkomsten 
zijnn o.a. gesloten met betrekking tot loodhoudende batterijen, vluchtige organische stoffen, 
drankverpakkingenn en banden. 

Uitt deze summiere vergelijking met België en Denemarken blijkt dat in beide gevallen 
voorzieningenn zijn getroffen om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te verruimen. In 
Belgiëë is daartoe de mogelijkheid gecreëerd om de leden van de brancheorganisaties, 
onafhankelijkk van het mandaat, direct te binden aan de overeenkomst. Ter voorkoming van 
freefree riders is voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst om te zetten in 
regelgeving.. In Denemarken kan de minister algemene eisen aan overeenkomsten stellen en 
regelgevingg met gelijksoortige eisen voor degenen die niet aan de overeenkomst zijn 
gebonden.. In beide gevallen is derhalve gekozen voor regelgeving die (in eerste instantie) 
alleenn van toepassing is op de free riders. De mogelijkheid van a.v.v. van de overeenkomsten 
iss hierbij, voor zover ik kon nagaan, niet aan de orde geweest. 

9.66 Naar  een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. in het milieurecht 

InIn een aantal verschillende adviezen en beleidsstukken89 op het terrein van het milieu wordt 
vanaff  het begin van de negentiger jaren gewezen op de mogelijkheid of wenselijkheid van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. met name om free riders tegen te gaan. Hierbij wordt in een 
aantall  gevallen een relatie gelegd met convenanten. Op een aangrenzend beleidsterrein stuitte 
ikk op het RARO-advies over de pkb VINEX,90 waarin ervoor werd gepleit om naast de in 
voorbereidingg zijnde wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten de mogelijkheid te 
biedenn tot het a.v.v. van grondexploitatie-overeenkomsten. Ook op het terrein van de 
bodemsaneringg is de a.v.v. genoemd als mogelijkheid om een vrijwillig e branchegerichte 
aanpakk te faciliteren.91 Al deze stukken hebben gemeen dat de mogelijkheid van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. wordt genoemd, maar geen verdere uitwerking hiervan 
plaatsvindt. . 
Inn deze paragraaf wil ik allereerst ingaan op de vraag hoe een algemene wettelijke regeling 
vann de a.v.v. van overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In het kader van de 
proevee van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer is een algemene regeling van de a.v.v. op 
hethet terrein van stoffen en producten opgenomen. Hieraan zal eerst aandacht worden besteed. 
Vervolgenss zal bezien worden of en in hoeverre er behoefte is aan de mogelijkheid van een 
algemenee regeling van de a.v.v. in de Wet milieubeheer. Tenslotte wordt nog een stap verder 
gegaann en bezien of een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet de 

888 Enevoldsen 1998, p. 218; Basse/Enevoldsen 2000, p. 125-126.. 
899 CTW-advies over NMP-plus, Kamerstukken II 1989/90,21 137, nr 22, p. 37; WRR-advies MÜieubeleid 1992, 
p.. 102; NMP 2 Kamerstukken II 1993/94,23 560, nrs. 1-2, p. 182; Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II 23 
562,, nr. 2, p. 54; VROM-raad: Advies over de sturing van een duurzame samenleving, 1998/006, p. 40. 
900 RARO-advies ten behoeve van de PKB VINEX van 14 juli 1995, p. 43. 
911 Kamerstukken II 1996/97,25 411, nr. 1, p. 18; Van der Wilt 2000,, p. 286. 
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voorkeurr zou verdienen. De mogelijkheid van een algemene regeling van de a.v.v. in de Awb 
iss afhankelijk van de beantwoording van de vraag over de uiteindelijke reikwijdte en 
werkingssfeerr van een dergelijke regeling. 

9.6.11 De a.v.v. in de proeve hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer 

Inn april 2002 is een proeve gepubliceerd voor een nieuw hoofdstuk 9 Wm over stoffen en 
producten.922 In dit nieuwe hoofdstuk 9 zullen de in diverse milieuwetten voorkomende 
bepalingenn over stoffen en producten worden geïntegreerd. Hierbij kan gedacht worden aan de 
betreffendee bepalingen in de Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet geluidhinder, Wet inzake de 
luchtverontreinigingg en hoofdstuk 10 (afvalstoffen) Wm. Deze integratie moet een meer 
geïntegreerdee aanpak van stoffen en producten mogelijk maken.93 Om twee redenen is 
gekozenn voor een proeve. In de eerste plaats wijkt de voorgestelde aanpak van met name de 
bestaandee stoffen nogal af van het regime in de Wet milieugevaarlijke stoffen. Op nationaal 
niveauu fungeert de proeve als een discussiestuk over de juridische inkadering van het nieuwe 
stoffenbeleid.. In de tweede plaats wordt met de regeling van (bestaande) stoffen vooruit-
gelopenn op de regelgeving die in Europees verband wordt voorbereid.94 Op dit terrein fungeert 
dee proeve derhalve als een basis voor de Nederlandse inbreng in de discussie in Europees 
verbandd over nieuwe EU-regelgeving op het terrein van stoffen. 
Ditt geldt in een wat mindere mate voor het milieugericht productenbeleid. In februari 2001 
heeftt de Europese Commissie het Groenboek Integraal Productenbeleid uitgebracht.95 In het 
Groenboekk wordt voorgesteld om het product gerelateerd milieubeleid aan te scherpen en te 
richtenn op de bevordering van de ontwikkeling van een markt voor groenere producten. Voor 
Nederlandd zijn een integrale aanpak, ketenbeheer, continue productverbetering, een groen 
inkoopbeleidd en zelfregulering belangrijke elementen van dit beleid. Ten aanzien van het 
hiertoee in te zetten instrumentarium ligt het accent bij het productenbeleid op vrijwilligheid. 
Hierbijj  zal echter rekening gehouden moeten worden met free riders, aldus de toelichting (p. 
12)) van de proeve. Daarom is in de proeve, naar analogie van de regeling in titel 15.10 Wm 
overr de afvalbeheersbijdrage, de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten opgenomen. 
Sterkerr nog, in de proeve wordt zelfs voorgesteld titel 15.10 in zijn geheel te integreren in de 
nieuwee titel 5 van hoofdstuk 9. Verbazingwekkend is dit overigens niet. De regeling van de 
afvalbeheersbijdragenn hangt nauw samen met de regeling van producten in titel 10.3 Wm, met 
namee de artikelen 10.17 en 10.18. Deze titel zal eveneens in de proeve van hoofdstuk 9 
wordenn opgenomen en zal dan in hoofdstuk 10 komen te vervallen. De proeve zal na afloop 
vann de nationale discussie en na afronding van de Europese regelgeving worden omgezet in 
eenn regulier wetsvoorstel en memorie van toelichting. 

Dee regeling van de a.v.v. in de proeve van hoofdstuk 9 is opgenomen in de artikelen 9.40 tot 
enn met 9.45. Bij de regeling is op een groot aantal punten nauw aangesloten bij de wettelijke 
regelingg van de afValbeheersbijdragen in de huidige artikelen 15.35 - 15.41. Op een aantal 
niet-onbelangrijkee punten wijkt de voorgestelde regeling hiervan af. 
Dee reikwijdte van de overeenkomst is in artikel 9.40 in belangrijke mate verruimd tot 'hande-
lingenn met betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten'. In de regeling in artikel 
15.355 is de reikwijdte van de afvalbeheersbijdrage beperkt tot 'een bijdrage in de kosten van 

922 Kwisthout 2003, p. 67-83. De tekst van de regeling van de a.v.v. in de proeve is opgenomen in de bijlage 
wetteksten,, onderdeel I. 
933 Zie p. 25 e.v. van de nota Met recht verantwoordelijk fltamerstukken II2000/01, 27 664, nr. 2) 
944 Hierbij moet met name gedacht worden aan het beleid ten aanzien van bestaande stoffen, zoals dat is 
neergelegdd in de nota 'Strategie Omgaan Met Stoffen' (SOMS) Otarnerstukken n 2000/01, 27 646, nrs. 1-2). 
955 COM (2001) 68 def. 
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beheerr van een afvalstof. De overeenkomst in artikel 9.40 behoeft derhalve niet alleen 
betrekkingg te hebben op de afValbeheersbijdrage, maar kan gaan over alle handelingen met 
betrekkingg tot stoffen, preparaten of andere producten. Een afValbeheersbijdrage kan een 
onderdeell  hiervan uitmaken. De overeenkomst kan echter op veel meer aspecten van stoffen, 
preparatenn of producten betrekking hebben. Zo kan de overeenkomst gaan over het in 
verminderdee mate of niet meer toepassen van bepaalde stoffen in bepaalde producten of bij 
bepaaldee processen (vgl. het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen bij bepaalde teelten). 
Ookk is in artikel 9.40 de werkingssfeer van de overeenkomst verruimd. In het huidige artikel 
15.355 is de overeenkomst in principe beperkt tot 'degenen die stof, preparaat of ander product 
inn Nederland invoeren of op de markt brengen' oftewel de producenten of importeurs van 
dezee stoffen, preparaten of andere producten.96 In het voorgestelde artikel 9.40 gaat het om 
eenn overeenkomst tussen 'degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf 
handelingenn verrichten. Het kan hierbij derhalve niet alleen gaan om de producenten en 
importeurs,, maar om alle schakels in de keten van stoffen en producten. 

Tenn aanzien van de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. heeft een 
vereenvoudigingg plaatsgevonden. In artikel 9.41 wordt voorgesteld afdeling 3.4 Awb, met 
eenn enkele uitzondering, van overeenkomstige toepassing te verklaren. Hierbij heeft een 
omkeringg plaatsgevonden ten opzichte van het huidige artikel 15.37, waarin een eigen 
proceduree is opgenomen en de Awb slechts incidenteel van overeenkomstige toepassing is 
verklaard.. Een verschil met de huidige wettelijke regeling is hierin gelegen dat volgens de 
nieuwee Awb-procedure de inspraak over het verzoek tegelijk moet plaatsvinden met het 
ontwerpbesluit.. Verwacht wordt echter, aldus de toelichting (p. 65), dat dit niet tot problemen 
aanleidingg zal geven. 
Tenslottee is in artikel 9.43 expliciet de mogelijkheid geboden om het besluit tot a.v.v. in te 
trekkenn op verzoek van degenen die het verzoek hebben ingediend. Dit kan zich in twee 
situatiess voordoen. Allereerst kunnen degenen die indertijd het verzoek hebben ingediend na 
verloopp van tijd geen behoefte meer hebben aan de a.v.v. In dat geval zal de minister bij het 
besluitt tot intrekking mede in beschouwing moeten nemen de belangen van degenen die 
indertijdd niet bij de overeenkomst betrokken zijn geweest. In de tweede plaats kan de minister 
onderr intrekking van het oude besluit een besluit nemen over een nieuwe allesomvattende 
overeenkomst.. Deze mogelijkheid, die vergelijkbaar is met een revisievergunning, wordt ook 
well  toegepast bij de CAO's. 

Mett de voorgestelde wettelijke regeling van de a.v.v. in hoofdstuk 9 zal een aantal door mij 
gesignaleerdee knelpunten in de wettelijke regeling van de afvalbeheersbijdragen worden 
opgelost.. Hierbij denk ik aan de verruiming van de reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomst,, het vrijwel volledig van toepassing verklaren van afdeling 3.4 Awb en het 
creërenn van de mogelijkheid van intrekking van de a.v.v. op verzoek van partijen. Daarnaast 
zall  een aantal onderwerpen met betrekking tot totstandkoming, uitvoering en handhaving van 
dee overeenkomst aan de orde komen in de ministeriële regeling, waarin regels worden gesteld 
overr de inhoud van de overeenkomst en de gegevens die bij het verzoek moeten worden 
overgelegd.. Hierbij kan worden gedacht aan regels omtrent de monitoring en verslaglegging. 

966 In hoofdstuk 6 heb ik aangegeven dat de afValbeheersbijdrage in bepaalde omstandigheden wat lager in de 
keten,, namelijk op het niveau van de distributeurs, gelegd zou kunnen worden. 
977 Hierbij wordt uitgegaan van het nieuwe hoofdstuk 3.4 Awb (Stb. 2002,54). Sedertdien is in het wetsvoorstel 
tott aanpassing aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorgesteld hoofdstuk 3.4 Awb volledig van 
toepassingg te verklaren op de procedure van de a.v.v. van een afValbeheersbijdrage Kamerstukken II 2003/04, 29 
421,, nr. 2, onderdeel LLL - NNN. 

314 4 



Algemeenn verbindend verklaren in het milieubeleid 

9.6.22 Algemene regeling in de Wet milieubeheer 

Hett is de vraag of, gelet op de onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor de a.v.v. 
vann overeenkomsten, hoofdstuk 9 Wm wel de juiste plaats is voor een algemene regeling van 
dee a.v.v. op het terrein van het milieubeleid. Tevens is het de vraag of de wettelijke regeling 
niett op een aantal punten zou moeten worden uitgebreid. 
Zoalss blijkt uit paragraaf 9.3.5, kan de a.v.v. van overeenkomsten op een breed scala van 
onderwerpenn worden toegepast. Door de plaatsing van de regeling in hoofdstuk 9 Wm wordt 
vermoedelijkk tegemoet gekomen aan een belangrijk deel van de behoefte aan een wettelijke 
regelingg van de a.v.v. Het is echter niet uitgesloten dat ook op andere terreinen van de Wm, 
zoalss ten aanzien van inrichtingen en handelingen buiten inrichtingen, de behoefte bestaat 
bepaaldee onderwerpen in een overeenkomst te regelen die voor a.v.v. in aanmerking zou 
kunnenn komen. Door de voorgestelde plaats in hoofdstuk 9 Wm zou dat dan niet mogelijk 
zijn.. Dit zou een reden kunnen zijn om een algemene regeling van de a.v.v. elders in de Wm 
onderr te brengen, waardoor deze regeling ook op inrichtingen betrekking zou kunnen hebben. 
Tenn aanzien van de inhoud van de wettelijke regeling is er nog een aantal onderwerpen die ik 
inn een algemene regeling van de a.v.v. opgenomen zou willen hebben. In de eerste plaats zou 
ik,, overeenkomstig de regeling van de a.v.v. op financieel terrein, de mogelijkheid willen 
biedenn om een termijn te stellen aan het indienen van een verzoek. Aan een dergelijke 
bepalingg kan behoefte bestaan, wanneer sprake is van de implementatie van een EG-richtlijn. 
Inn de tweede plaats zou ik naar analogie van de regeling van driekwart dwingend recht op 
sociaall  gebied, de mogelijkheid willen bieden om te bepalen dat ten aanzien van in een AMvB 
aann te wijzen onderwerpen de in die AMvB gestelde regels niet gelden, voor zover 
daaromtrentt regels zijn gesteld in een milieuovereenkomst die algemeen verbindend is 
verklaard.. Een dergelijke bepaling kan stimulerend werken op het aangaan van milieu-
overeenkomsten.. En tenslotte geef ik er toch de voorkeur aan de gronden tot weigering van de 
a.v.v.. expliciet in de wet op te nemen. Hierbij denk ik aan strijd met het recht, strijd met het 
algemeenn belang of een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de 
betrokkenn bedrijfstak of daarbuiten.98 Een eerste opzet van een algemene wettelijke regeling 
vann de a.v.v. in de Wm is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel J. 

9.6.33 Algemene regeling van de a.v.v. in de Awb? 

Dee Awb beoogt de diverse bepalingen op het terrein van bestuursrecht te harmoniseren. De 
vraagg kan daarom gesteld worden of een algemene regeling van de a.v.v. van overeenkomsten 
inn de Awb de voorkeur zou verdienen. Op een aantal terreinen (sociaal, financieel en milieu) 
bestaatt er al een afzonderlijke regeling van de a.v.v. Deze regelingen verschillen op een aantal 
procedurelee en inhoudelijke onderdelen van elkaar. Daarnaast is het verre van uitgesloten dat 
dee a.v.v. ook op een aantal andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) een 
nuttigee functie zou kunnen hebben. Dit zou ervoor kunnen pleiten om in de Awb een 
algemenee regeling van de a.v.v. van overeenkomsten op te nemen. De regeling zou zich tot 
eenn aantal meer procedurele en organisatorische aspecten van de a.v.v. kunnen beperken. In 
eenn apart uitvoeringsbesluit zou vervolgens de precieze reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomstenn (arbeidsvoorwaarden, garantiestelsels, milieuovereenkomsten) kunnen 
wordenn vastgesteld. Op deze wijze zou kunnen worden bewerkstelligd dat het instrument van 
dee a.v.v. op een breed terrein kan worden toegepast. 
Anderzijdss kan de vraag worden gesteld of de wettelijke regeling van de a.v.v. van 
overeenkomstenn wel tot het bestuursrecht moet worden gerekend. Zoals uit de voorgaande 

Dezee weigeringgronden zijn thans opgenomen in de Leidraad A W CAO (par. 6). 
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hoofdstukkenn blijkt, zijn de hoofdlijnen van de wettelijke regeling (overeenkomst, hand-
having)) civielrechtelijk van aard. De besluiten tot a.v.v. en tot ontheffing of intrekking van het 
besluitt tot a.v.v. zijn echter bestuursrechtelijk. In het kader van de uitbreiding van de Awb 
vindtt wel discussie plaats over de mogelijkheid om overeenkomsten in de Awb op te nemen, 
maarr dan wordt veelal gedacht aan overeenkomsten met de overheid en niet zozeer aan de 
a.v.v.. van overeenkomsten." Mijn voorkeur gaat er daarom naar uit dit onderwerp 
'vooralsnog'' niet te regelen in de Awb. 

9.77 Samenvattende conclusies 

Inn dit slothoofdstuk is aandacht besteed aan het tweede deel van de probleemstelling van dit 
onderzoekk en is nagegaan welke mogelijkheden het instrument van de a.v.v. van overeen-
komstenn kan bieden voor een bredere toepassing, met name op het terrein van het milieu. Het 
stimulerenn van (meer) eigen verantwoordelijkheid (zelfregulering) binnen het milieubeleid is 
nett zo noodzakelijk en onontkoombaar als op andere beleidsterreinen. In het milieubeleid 
heeftt het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid op verschillende manieren gestalte 
gekregen:: van geheel autonoom tot een onderdeel van overheidsregulering. Gezocht moet 
wordenn naar een zodanige mix van instrumenten dat een (veel) zwaarder accent op zelfregu-
leringg komt te liggen. 
OpOp het terrein van het milieu is een aantal specifieke factoren van invloed op (de wettelijke 
regelingg van) de a.v.v. De bescherming van het milieu is bij uitstek te beschouwen als een 
langeree termijn doel. Om samenwerking in het kader van het milieubeleid te realiseren is een 
duidelijkee en concrete taakstelling van de zijde van de overheid een belangrijke voorwaarde. 
Duidelijkk zal moeten zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is en op welke termijn de taak-
stellingg gerealiseerd moet zijn. De overheid kan daarnaast een belangrijke rol spelen bij het 
overr de drempel helpen van bedrijven om samen te werken. Van oudsher is er een cultuur bij 
dee overheid en de bedrijven om de milieuproblemen via alternatieve instrumenten, zoals 
convenanten,, op te lossen. Hierbij is echter veelal sprake van gemengde verantwoorde-
lijkheden. . 
Tenn aanzien van de partijen bij de overeenkomst is er op het terrein van het milieu niet, zoals 
bijj  de CAO's, een soort van 'natuurlijke' onderhandelingspartner voor de bedrijven. Een 
(structurele)) deelname van de milieuorganisaties aan milieuovereenkomsten waarborgt welis-
waarr een evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar 
vergtt anderzijds een geheel andere positionering en financiering van de milieuorganisaties. 
Voorr samenwerking tussen bedrijven is het bestaan van een cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheidd ten aanzien van een bepaald maatschappelijk probleem noodzakelijk. 
Daarnaastt wordt een zekere mate van deskundigheid en een bepaalde mate van organisatie in 
dee branchee onontbeerlijk geacht. Uit de behandelde casussen blijkt dat ook de voorwaarde van 
eenn min of meer gelijke uitgangspositie bij de betrokkenen een grote rol speelt bij de 
samenwerking. . 
Dee mogelijkheden om onderwerpen via de a.v.v. van overeenkomsten te regelen lijken op het 
terreinn van het milieu in principe onbegrensd. De grens wordt veeleer door een aantal politiek-
maatschappelijkee en praktische factoren bepaald, zoals een politieke keuze voor een bepaalde 
aanpak,, de mate van concreetheid van de onderwerpen en de relatie met bestaande 
instrumenten.. De verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten de meeste mogelijkheden 
biedtt met betrekking tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten. Vooralsnog wordt 
gekozenn voor een aanpak van de a.v.v. op nationaal niveau, maar het wordt niet uitgesloten 

Ziee laatstelijk Kortmann 2003, die overigens tot de conclusie komt dit onderwerp niet in de Awb te regelen. 
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datt het op termijn veel efficiënter is diverse onderwerpen op Europees of zelfs op mondiaal 
niveauu via de a.v.v. te regelen. 
Inn een drietal casussen over de bodemsanering, verpakkingen en kleiduivenschieten is getoetst 
off  de a.v.v. van een overeenkomst een alternatief zou kunnen zijn voor de aanpak van deze 
problemen.. Uit de behandelde casussen blijkt dat de meest belangrijke factoren om te komen 
tott de a.v.v. van een overeenkomstmaar ten dele aanwezig zijn: een goede interne organisatie 
vann de doelgroep, een min of meer dezelfde uitgangssituatie, een duidelijke taakstelling van 
dee overheid en de dreiging met overheidsregelgeving Het valt op dat zowel bij de casus van 
dee BSB als van verpakkingen sprake is van een 'gezamenlijke' verantwoordelijkheid voor de 
uitvoeringg en de handhaving tussen overheid en private partijen, waardoor voor individuele 
bedrijvenn de mogelijkheid bestaat om de overheid en de private uitvoeringsorganisatie tegen 
elkaarr uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

Vervolgenss wordt ingegaan op de consequenties van het invoeren van de mogelijkheid van 
a.v.v.. van convenanten. De belangrijkste consequentie hiervan heeft betrekking op de positie 
vann de minister. De huidige verplichtingen van de minister in de meeste convenanten zijn niet 
vann een zodanige aard dat het vastleggen ervan in een convenant noodzakelijk is. In een 
tweetall  Europese landen, België en Denemarken, heeft een wettelijke regeling van 
milieu(beleids)overeenkomstenn plaatsgevonden. Uit een summiere vergelijking blijkt dat in 
beidee gevallen voorzieningen zijn getroffen om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te 
verruimen.. In België is daartoe de mogelijkheid gecreëerd om de leden van de branche-
organisaties,, onafhankelijk van het mandaat, direct te binden aan de overeenkomst. In beide 
landenn is ter voorkoming van free riders voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de 
overeenkomstt om te zetten in regelgeving. 

Tenslottee is aandacht besteed aan de vraag hoe een algemene wettelijke regeling van de a.v.v. 
vann overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In de Proeve van hoofdstuk 9 
Wmm die in 2002 is gepubliceerd, is een regeling van de a.v.v. opgenomen. In deze regeling is 
eenn aantal gesignaleerde knelpunten opgelost. Zo zijn de reikwijdte en werkingssfeer van de 
overeenkomstt verruimd, is afdeling 3.4 Awb vrijwel volledig van toepassing verklaard op de 
totstandkomingg van het besluit tot a.v.v. en is de mogelijkheid gecreëerd van intrekking van 
hethet besluit tot a.v.v. op verzoek van partijen. Desondanks wordt gepleit voor een algemene 
regelingg van de a.v.v. in de Wm, waardoor deze ook op inrichtingen betrekking zou kunnen 
hebben.. Tevens wordt voorgesteld een termijn te stellen aan het indienen van een verzoek en 
dee mogelijkheid te creëren om via de a.v.v. af te kunnen wijken van een wettelijke 
verplichtingg (driekwart dwingend recht). 
Overwogenn zou kunnen worden om een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen in de 
Awb.. Vooralsnog wordt dit echter afgewezen. 
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