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10.. Afsluitende conclusies 

Dee algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van overeenkomsten biedt maatschappe-
lijk ee organisaties de mogelijkheid zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen 
vann maatschappelijke problemen (zelfregulering). De a.v.v. biedt met name een oplossing 
voorr het probleem van 'free riders' bij deze maatschappelijke organisaties. De wettelijke 
regelingg van de a.v.v. is te beschouwen als een vorm van wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering.. Het daadwerkelijk gebruik maken van het instrument is afhankelijk van een 
aantall  factoren, die deels identiek zijn met de factoren die leiden tot zelfregulering en die 
deelss verband houden met het onaangenaam zijn van mogelijke alternatieven. 
Dee beeldvorming over de mogelijkheden van de a.v.v. wordt vooral beïnvloed door de 
ervaringenn bij de CAO's. De belangrijkste bezwaren tegen de a.v.v. richten zich in feite niet 
zozeerr tegen de a.v.v. als zodanig, maar tegen de effecten van de CAO. Tevens wordt de 
regelingg van de a.v.v. nogal eens op een hoop gegooid met regeling van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie.. Hoewel beide soorten regelingen in dezelfde periode zijn ontwikkeld en 
zekerr overeenkomsten vertonen, zijn er belangrijke verschillen tussen beide soorten re-
gelingenn te vinden. Tenslotte wordt door het enigszins hybride karakter van de wettelijke 
regelingg van de a.v.v. door sommige juristen naar mijn mening ten onrechte nogal argwanend 
tegenn de a.v.v. aangekeken. 

Uitt de in de hoofdstukken 2 -6 verrichte analyses van de verschillende regelingen blijkt dat 
dee a.v.v. van overeenkomsten op diverse beleidsterreinen is en nog steeds wordt toegepast. 
Dee eerste wettelijke regelingen van de a.v.v. stammen uit de dertiger jaren van de 20e eeuw en 
zijnn toegepast bij ondernemersovereenkomsten en CAO's. Het instrument van de a.v.v. werd 
inn de eerste wettelijke regelingen gecombineerd met de mogelijkheid van onverbindend-
verklaringg (o.v.v.) van overeenkomsten. Bij een gebrek aan samenwerking kan de a.v.v. 
wordenn toegepast; bij een teveel aan samenwerking (kartels) de o.v.v. In de negentiger jaren is 
alleenn de mogelijkheid van a.v.v. opgenomen in regelingen op het terrein van financiële 
bepalingenn en zelfs in regelingen mede ter uitvoering van enkele EG-verordeningen op het 
terreinn landbouw en visserij. Op het terrein van het milieu is de mogelijkheid van a.v.v. van 
overeenkomstenn over afvalbeheersbij dragen in 1994 in de Wm opgenomen en sindsdien bij 
eenn vijftal afvalstromen toegepast. 

Uitt deze analyses blijkt eveneens dat de a.v.v. van overeenkomsten goede mogelijkheden 
biedtt om ook lange(re) termijn doelstellingen via zelfregulering te realiseren. Dit geldt zeker 
ookk op het terrein van het milieu, waar van oudsher sprake is van samenwerking tussen 
overheidd en bedrijven. Het instrument kan bij een breed scala aan onderwerpen worden 
toegepast.. Voor bedrijven heeft zelfregulering het voordeel dat de regeling, uitvoering en 
handhavingg op effectieve en efficiënte wijze kunnen aansluiten bij de bedrijfsvoering. De 
a.v.v.. zorgt ervoor dat de onderlinge concurrentieverhoudingen door de regeling niet 
oneigenlijkk worden verstoord. Voor het overige blijven de normale concurrentieverhoudingen 
gehandhaafd.. Voor de overheid heeft de a.v.v. het voordeel dat helder is wie verantwoordelijk 
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Hoofdstukk 10 

iss voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de overeenkomst. Bij de huidige vormen 
vann samenwerking tussen overheid en bedrijven is vaak niet duidelijk wie waarvoor verant-
woordelijkk is. Via het besluit tot a.v.v. en eventueel het verlenen van een ontheffing van het 
besluitt tot a.v.v. heeft de overheid enige invloed op het functioneren van de private structuur. 
Voortss kan de overheid via jaarrapportages toezicht houden op het functioneren van de 
uitvoeringsorganisatiee (inclusief de fondsen). Op deze wijze kan het 'algemeen belang' in 
voldoendee mate worden gewaarborgd. 

Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen 
waardoorr de belangen van derden die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst waren 
betrokken,, in voldoende mate tot hun recht kunnen komen. Het zou geen overwegende 
bezwarenn hebben om de openbare voorbereidingsprocedure van de nieuwe titel 3.4 Awb van 
toepassingg te verklaren op de totstandkoming van de diverse besluiten. Een mogelijk beroep 
tegenn het besluit tot a.v.v. zou niet tot grote problemen aanleiding behoeven te geven. 
Dee wettelijke regeling van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen bestaat uit een groot aantal 
vrijwell  identieke elementen. De minister kan alleen van zijn bevoegdheid tot a.v.v. gebruik 
makenn op verzoek van de betrokken doelgroepen. Een verzoek moet ondersteund worden door 
eenn belangrijke meerderheid van de betrokken doelgroep. Over het verzoek is inspraak 
mogelijkk en het besluit tot a.v.v. heeft een beperkte looptijd (max. vijfjaar). Gedurende deze 
periodee bestaat de mogelijkheid van ontheffing en eventueel van intrekking van het besluit. 
Dee handhaving van de a.v.v. geschiedt in vrijwel alle gevallen via het privaatrecht. Slechts op 
eenn beperkt aantal punten heb ik voorstellen gedaan om elementen van de wettelijke regeling 
tee wijzigen of aan te vullen. Deze vrijwel identieke regelingen van de a.v.v. die in de loop der 
tijdd nauwelijks zijn gewijzigd, duiden erop dat in de regelingen een goed evenwicht is 
gevondenn tussen de belangen van de overheid en van de private sector. Dit zou ervoor pleiten 
omm in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen, maar dit wordt afgewezen. 

Uitt de toetsing van de regeling van de a.v.v. en van de diverse overeenkomsten die ten 
grondslagg liggen aan de a.v.v., aan de meest relevante bepalingen van het EG-Verdrag (vrij 
verkeerr van goederen, mededinging en steunverlening) en aan de Mededingingswet blijkt dat 
dee wettelijke regeling van de a.v.v. en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten weinig 
problemenn met zich brengen. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie op 
hethet terrein van het sociaal beleid. Om de zelfregulering en de a.v.v. van overeenkomsten op 
hett terrein van het milieu te stimuleren zou het aanbeveling verdienen om naar analogie van 
hett landbouwbeleid op Europees niveau een vrijstellingsverordening ten aanzien van de 
mededingingg op te stellen. Voorts zou de a.v.v. van overeenkomsten op nationaal niveau 
gebruiktt kunnen worden om EG-richtlijnen te implementeren. 

Vanzelfsprekendd zijn zelfregulering en de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten niet te 
beschouwenn als het panacee van alle kwaden. Wanneer een belangrijke meerderheid van de 
betrokkenn bedrijven om welke reden dan ook niet tot samenwerking komt om bepaalde 
(milieuproblemenn op te lossen, valt aan overheidsregulering niet te ontkomen. In dat geval 
moett de overheid niet schromen om met robuuste regelgeving te komen, waarbij geen sprake 
iss van allerlei vrijstellingen of uitzonderingssituaties. Het instrument van de a.v.v. van 
overeenkomstenn biedt goede mogelijkheden om in het dilemma overheidsregulering - zelf-
reguleringg een stap in de richting van zelfregulering te zetten. Het daadwerkelijk zetten van 
dezee stap zal echter een verandering vergen in het denken bij zowel bedrijven als overheid 
overr het oplossen van maatschappelijke problemen. 
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