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Samenvatting g 

Dee algemeenverbindendverklaring (a.v.v.) van een overeenkomst biedt een mogelijkheid om 
organisatiess van personen, zoals brancheorganisaties, te ondersteunen bij bepaalde maat-
schappelijkk relevante activiteiten. De a.v.v. zorgt ervoor dat een minderheid van personen via 
eenn besluit van de minister wordt gebonden aan een (private) overeenkomst waaraan zij 
aanvankelijkk niet waren gebonden. Via de a.v.v. wordt met name het probleem van 'free 
riders'' bij de uitvoering en handhaving van een overeenkomst beperkt of voorkomen. Het 
instrumentt van de a.v.v. is voor het eerst in de dertiger jaren van de vorige eeuw wettelijk 
geregeldd en toegepast ten aanzien van ondernemersovereenkomsten en collectieve arbeids-
overeenkomsten.. Na de Tweede Wereldoorlog is het instrument op verschillende andere 
terreinenn wettelijk geregeld en toegepast. In dit boek vindt een uitgebreide analyse van deze 
wettelijkee regelingen en van de toepassing van het instrument van de a.v.v. plaats. Hierbij 
wordtt aandacht besteed aan de diverse interne en externe factoren die ertoe leiden om gebruik 
tee maken van de mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten. Op basis hiervan wordt 
nagegaann of de a.v.v. van overeenkomsten een grotere rol zou kunnen spelen in het bijzonder 
inn het milieubeleid en hoe een wettelijke regeling van de a.v.v. eruit zou moeten zien. 

Inn hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan de huidige en mogelijke plaats van de a.v.v. van 
overeenkomstenn in het instrumentarium van de overheid. De problemen bij de uitvoering en 
handhavingg van de van overheidswege afkomstige regelgeving vormen een belangrijke 
aanleidingg om te zoeken naar alternatieven voor de sturing van maatschappelijke activiteiten 
doorr de overheid. Zelfregulering is één van de mogelijkheden om maatschappelijke organi-
saties,, zoals brancheorganisaties van bedrijven, meer bij het oplossen van allerlei maatschap-
pelijkee problemen te betrekken. In het regeringsbeleid wordt het principe van zelfregulering 
onderschreven,, maar het blijf t enigszins in het vage hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. 
Dee wenselijkheid van zelfregulering en de mate van overheidsbemoeienis bij zelfregulering 
hangenn nauw samen met de discussie over de (kern)taken van de overheid en het borgen van 
hett publieke belang. Het blijkt niet goed mogelijk hiervoor een soort blauwdruk met eeuwig-
heidswaardee op te stellen. De pragmatische lijn van de regering om van geval tot geval te 
bezienn welke taken door de overheid verricht moeten worden, wordt door mij onderschreven. 
Inn het huidige instrumentarium van het milieubeleid neemt zelfregulering nog een zeer 
bescheidenn plaats in. In de discussie over zelfregulering en overheidsregulering worden deze 
tweee vormen van sturing van maatschappelijke activiteiten nogal eens tegenover elkaar 
geplaatst.. Beide vormen van sturing sluiten elkaar echter niet uit. In de praktijk kunnen ze 
complementairr worden toegepast. In die gevallen is derhalve geen sprake van 'of- of, maar 
vann 'en —en'. 
Eenn wettelijke regeling van de a.v.v. is te beschouwen als een vorm van wettelijk 
geconditioneerdee zelfregulering. Het accent van de regulering van het milieubeleid ligt op van 
dee overheid afkomstige regels, die vervolgens door de overheid moeten worden uitgevoerd en 
gehandhaafd.. In een wettelijke regeling van de a.v.v. zullen waarborgen opgenomen moeten 
wordenn om het publieke belang in voldoende mate tot zijn recht te laten komen. Gelet op 
artikell  21 van de Grondwet zal er in het milieubeleid veelal sprake moeten zijn van een 
beleidsbepalingg door de overheid en zal de a.v.v. met name kunnen worden toegepast bij de 
uitvoeringg en handhaving van het milieubeleid door de betrokken doelgroepen. 
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Sindss het begin van de negentiger jaren worden in het milieubeleid veelvuldig convenanten 
alss instrument van zelfregulering toegepast. De houding van de overheid, zowel nationaal als 
Europees,, ten opzichte van convenanten is enigszins ambivalent. Eén van de redenen daarvoor 
iss het risico van free riders. De a.v.v. van convenanten (zie hoofdstuk 9.5) zou een 
mogelijkheidd kunnen zijn om hieraan tegemoet te komen. 
Aann het slot van hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan twee elders toegepaste instrumenten 
diee verwant zijn aan de a.v.v. van overeenkomsten. Het gaat om de in het BW voorkomende 
mogelijkheidd van standaardregelingen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). De 
mogelijkheidd van standaardregelingen, die overigens nog nooit in de praktijk is toegepast, past 
niett goed in het milieubeleid. De huidige wettelijke regeling heeft vooral betrekking op 
consumentenaangelegenhedenn en is te beschouwen als een overheidsinstrument waarmee 
bepaaldee onevenwichtigheden in de contractuele sfeer kunnen worden weggenomen. De PBO 
vertoontt zowel wat betreft de totstandkoming van de wettelijke regeling als de onderwerpen 
waaropp de in dat kader opgestelde verordeningen betrekking kunnen hebben, veel 
overeenkomstenn met de regeling van de a.v.v. Toch kan de PBO niet dienen als alternatief 
voorr de a.v.v., omdat bij de PBO wordt uitgegaan van een meer structurele samenwerking 
tussenn bedrijven, terwijl bij de a.v.v. sprake is van een meer incidentele samenwerking. 

Inn hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de in Nederland oudste wettelijke regeling van de 
a.v.v.,, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemers-
overeenkomstenn 1935 (Wet A W 1935). De wet bevatte tevens de mogelijkheid van een 
onverbindendverklaringg van dit type van overeenkomsten. Op deze wijze werd getracht te 
komenn tot een zekere ordening van economische activiteiten. Bij een gebrek aan samen-
werkingg zou het accent liggen op de a.v.v.; bij een teveel aan samenwerking op de o.v.v. Vóór 
dee Tweede Wereldoorlog was de economische situatie zodanig dat via de a.v.v. samen-
werkingg tussen ondernemers moest worden ondersteund. Na de oorlog was de economische 
situatiee zodanig gunstig dat opgetreden moest worden tegen een te sterke samenwerking 
tussenn ondernemers. Het accent bij de toepassing van de wet lag in die tijd dan ook op de 
onverbindendverklaring.. Dit wordt gekarakteriseerd als een overgang van een pro-kartelwet 
(viaa een dwangkartelwet) naar een anti-kartelwet (Wet economische mededinging). 
Inn de periode tot de Tweede Wereldoorlog zijn in totaal 38 verzoeken tot a.v.v. ingediend, 
waarvann er slechts acht hebben geleid tot een a.v.v. De overeenkomsten hadden betrekking op 
diversee onderwerpen, variërend van leverings- en betalingsvoorwaarden tot prijsafspraken. De 
regelingg van de a.v.v. in de Wet A W 1935 is eind vijftiger jaren vervangen door de Wet 
economischee mededinging. Op basis van deze wet is de regeling nog maar twee maal 
toegepast.. De regeling is vervallen in de Mededingingswet (1998). 

Dee Wet A W 1935 bevatte reeds de belangrijkste kenmerken van de wettelijke regeling van 
dee a.v.v. Hierbij wordt gedacht aan de bevoegdheid van de minister, een besluit tot a.v.v. 
alleenn op verzoek van de betrokken bedrijven, inspraak op het verzoek, het civiele 
rechtskarakter,, de mogelijkheid van ontheffing of vrijstelling en de civiele handhaving. Het 
valtt op dat er bij de uitvoering van de regeling veel aandacht wordt besteed aan de uitvoering 
enn handhaving van de overeenkomst. 

Inn hoofdstuk 3 komt de mogelijkheid van a.v.v. van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO)) aan de orde. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's (Wet A W CAO) stamt 
uitt 1937. De a.v.v. is sedertdien en wordt ook thans nog het meest toegepast bij CAO's. Per 
jaarr worden op dit moment tussen de 200-250 verzoeken tot a.v.v. ingediend, die alle leiden 
tott een besluit tot a.v.v. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's moet bezien worden 
inn het licht van de wettelijke regeling van de CAO (Wet CAO (1927)). In kwantitatief opzicht 
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iss de a.v.v. van CAO's van een beperkte betekenis in die zin dat door de a.v.v. maar een 
beperktt percentage (15%) van de werkgevers en de werknemers aan de CAO worden 
gebonden.. De overigen zijn al via de Wet CAO (artikel 14) aan de CAO gebonden. In 
kwalitatieff  opzicht heeft de mogelijkheid van a.v.v. echter stimulerend gewerkt op het 
afsluitenn van CAO's. Als zodanig heeft de a.v.v. ondersteunend gewerkt bij de CAO. Het 
blijk tt dat het systeem van CAO's en de a.v.v. daarvan heeft gezorgd voor minder arbeids-
conflictenn en voor aandacht aan wat langere termijn aangelegenheden ('goede doelen') in de 
CAO's. . 
Vanaff  het begin van de negentiger jaren vindt met een zekere periodiciteit, die 'toevalliger-
wijs'' vaak samenvalt met de lustra van beide wettelijke regelingen, een discussie plaats over 
'nutt en noodzaak' van de a.v.v. Deze discussie heeft niet zozeer betrekking op het instrument 
vann de a.v.v. als zodanig, maar op de toepassing van het instrument in het kader van het 
sociaall  beleid. Centraal hierbij staat enerzijds het respecteren van de afspraken van CAO-
partijenn en het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van de CAO-partijen voor het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd (zelfregulering) en anderzijds de verantwoordelijkheid van de 
ministerr voor het sociaal beleid. De aankondiging om in te grijpen in het AW-beleid wordt 
doorr de regering gebruikt als drukmiddel om CAO-partijen hun verantwoordelijkheid te laten 
nemenn in een door de regering gewenste richting. Deze strategie is in 1993 gevolgd, maar is 
opp soortgelijke wijze ook in latere jaren herhaald. 

Dee Wet CAO en de Wet A W CAO hebben sinds 1927 respectievelijk 1937 geen essentiële 
wijzigingenn ondergaan. Het geeft aan dat de in beide wetten voorkomende procedurele en 
inhoudelijkee bepalingen zodanig zijn dat deze vrij eenvoudig konden worden aangepast aan 
dee ontwikkelingen in de tijd. De opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's 
vertoontt veel overeenkomsten met de opzet van de Wet A W 1935. Verbazingwekkend is dit 
niet,, aangezien deze wet vlak voor de Wet A W CAO's tot stand was gekomen. De 
belangrijkstee verschillen hangen samen met de nauwe koppeling tussen de Wet A W CAO en 
dee Wet CAO. Deze koppeling komt tot uiting in de aan de a.v.v. ten grondslag liggende over-
eenkomst.. Dit moet een CAO zijn in de zin van de Wet CAO, met inbegrip van de ruime 
interpretatiee van het begrip 'arbeidsvoorwaarden'. Verder komt deze koppeling tot uiting in de 
looptijdd van de a.v.v. De korte looptijd van de CAO en daardoor van de a.v.v., de tijdsduur 
vann de procedures van totstandkoming van een nieuwe CAO en van de a.v.v. daarvan kunnen, 
inn combinatie met de afwezigheid van terugwerkende kracht en van nawerking, belangrijke 
gevolgenn hebben voor met name de ongebonden werkgevers en werknemers. Zij kunnen nu 
eenss wel, dan weer niet gebonden zijn aan de CAO ('knipperlicht-effect'). Dit effect leidt tot 
rechtsonzekerheidd en nogal wat onduidelijkheid in de praktijk. 
Eenn belangrijk verschil tussen de wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's en de Wet A W 
19355 en de in de volgende hoofdstukken behandelde wettelijke regelingen is dat de aan de 
a.v.v.. ten grondslag liggende overeenkomst (= CAO) het onderhandelingsresultaat is van twee 
minn of meer gelijkwaardige sociale partijen. Dit verschil komt duidelijk naar voren in de 
opvattingenn ten aanzien van het toetsen van het verzoek door de minister. De sociale partners 
gaann ervan uit dat de CAO niet inhoudelijk wordt getoetst, maar dat het onderhandelings-
resultaatt wordt gerespecteerd door de minister (marginale toetsing). 
Hett bepalen welke onderwerpen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden op wettelijk niveau 
wordenn geregeld en welke aan CAO-partijen worden overgelaten, vloeit deels voort uit (inter) 
nationalee verplichtingen, zoals de implementatie van een verdrag of de uitvoering van de 
Grondwet,, deels uit politieke overwegingen (codificerend of modificerend). Bij het wettelijk 
regelenn van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van CAO-partijen geres-
pecteerdd worden. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van driekwart-dwingend recht of 
eenn wettelijke bepaling die pas in werking gaat op het moment dat CAO-partijen niet binnen 
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eenn bepaalde termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben gevonden. Ook het 
EG-Verdragg biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het sociaal beleid via de 
a.v.v.. van CAO's uit te voeren. 
Sindss 1999 speelt het Toetsingskader en het herziene Besluit verzoek a.v.v. een zeer 
belangrijkee rol bij het bespoedigen van de procedure van behandeling van de verzoeken tot 
a.v.v.. Ditzelfde geldt voor de inhoudelijke aspecten van de verzoeken. Fondsen nemen bij de 
a.v.v.. van CAO's een belangrijke plaats in. De financiering van een breed scala aan onder-
werpenn wordt uit deze fondsen gefinancierd. In het Toetsingskader zijn duidelijke eisen aan 
fondsenn gesteld, die onlangs nog aanmerkelijk zijn aangescherpt. De betrokkenheid van de 
ministerr van SZW bij de uitvoering van de fondsbepalingen is gewijzigd in de verplichting het 
(financieel)) jaarverslag naar de minister te sturen. De uitvoering van deze verplichting - en 
daarmeee de transparantie van deze fondsen - laat echter nog te wensen over. 

InIn hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een aantal wettelijke regelingen op het beleidsterrein van 
financiën,, waarin de mogelijkheid van a.v.v. van een overeenkomst is opgenomen. Op dit 
momentt is deze mogelijkheid alleen nog in de Wet toezicht kredietwezen en de Wet toezicht 
effectenverkeerr opgenomen. In beide gevallen is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor 
dee a.v.v. van een garantiestelsel in het geval van een faillissement van een krediet- of 
effecteninstelling. . 
Inn het algemeen kan worden opgemerkt dat de opzet van de regeling van de a.v.v. in de Wet 
inzakee spaarbewijzen en in de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening lichter 
wass dan die in de Wet toezicht kredietwezen en in de Wet toezicht effectenverkeer. Dit komt 
mett name tot uiting in de in laatstgenoemde wetten voorkomende bevoegdheid voor de 
ministerr om in bepaalde gevallen een regeling op te leggen. Deze verdergaande bevoegdheid 
kann verklaard worden uit het zwaarwegende belang van de garantieregeling ter bescherming 
vann de kleinere deposito- of effectenhouder en, in een latere fase, uit de zekerheid tot 
implementatiee van de EG-richtlijnen ter zake. In de eerstgenoemde wetten sloot de regeling 
vann de a.v.v. duidelijk aan bij de zelfregulering van de branche zelf. In 1987 vond a.v.v. plaats 
vann onder andere een overeenkomst uit 1981 (= jaar van indiening van het wetsvoorstel 
inzakee spaarbewijzen). De noodzaak tot veiruimhig van de reikwijdte van de wet en daarmee 
hett diffuser worden van de doelgroep alsmede de implementatie van een EG-richtlijn hebben 
geleidd tot een regeling van de identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening op wettelijk 
niveau. . 
Dee bevoegdheid tot a.v.v. berust in alle gevallen bij de Kroon. In de meeste gevallen geschiedt 
hett besluit tot a.v.v. bij KB; in één geval geschiedde het besluit zelfs bij AMvB. In geen van 
dee gevallen wordt deze bevoegdheidstoedeling beargumenteerd. Het initiatief tot het opstellen 
vann een overeenkomst is in de meeste gevallen gelegd bij de Nederlandse Bank. Deze taak ligt 
inn het verlengde van de uit de Bankwet 1948 voortvloeiende taken en bevoegdheden van deze 
bankk op het terrein van het reguleren en toezicht houden op het geldverkeer in Nederland. In 
éénn geval is het initiatief tot het opstellen van een overeenkomst weliswaar gelegd bij de 
minister,, maar hij heeft dit (ter voorkoming van 'dubbele petten') overgedragen aan de 
Stichtingg Autoriteit Financiële Markten (SAFM). In alle gevallen is het opstellen van een 
overeenkomstt en het indienen van een verzoek niet het gevolg van overleg tussen de banken 
enn effecteninstellingen zelf, maar tussen de representatieve organisaties van deze instellingen 
enn de Nederlandse Bank of de SAFM. De aanwijzing van representatieve organisaties vindt in 
allee gevallen plaats door de minister en heeft waarschijnlijk als gevolg van de tamelijk hoge 
organisatiegraadd van het bank- en effectenwezen naar mijn weten niet tot problemen 
aanleidingg gegeven. 
Inn geen van de wettelijke regelingen is voorzien in een mogelijkheid van inspraak voor derde-
belanghebbenden.. Blijkbaar achtte de wetgever (en betrokkenen?) dit niet noodzakelijk. Het 
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inn de garantieregelingen voorkomende maximumbedrag - overigens in de EG-richtlijnen 
genoemdd als minimumbedrag - van € 20.000 per belegger zou relevant kunnen zijn voor de 
beleggers.. In de wettelijke regelingen zijn geen bepalingen over de looptijd c.q. maximum-
termijnn opgenomen. 
Bijj  overtreding van de wettelijke regelingen is in alle gevallen bestuursrechtelijk en 
strafrechtelijkk optreden (Wed) mogelijk. De belangrijkste argumenten voor de strafbaarstel-
lingg waren dat deze wijze van sanctioneren aansloot bij de handhaving van wetgeving op 
sociaall  en economisch terrein, bij voorgaande wetgeving en bij de wetgeving op het gebied 
vann het bank- en effectenwezen in het bijzonder. Het is mij niet bekend of de Wed ooit bij 
overtredingg van deze bepalingen is toegepast. Tevens is bij overtreding een bestuurs-
rechtelijkee sanctie (dwangsom of bestuurlijke boete) mogelijk. Een belangrijk instrument in 
hett kader van de handhaving vormt de in de Wet toezicht kredietwezen en Wet toezicht 
effectenverkeerr voorkomende mogelijkheid om bij niet-deelneming aan een collectieve 
garantieregelingg de vergunning van de betreffende instelling in te trekken. Zodoende is 
verderee bedrijfsuitoefening voor deze instelling onmogelijk geworden. Van een dergelijke 
sanctiee zal een belangrijke preventieve werking uitgaan om zich aan een garantieregeling te 
onttrekken n 

Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat ook in een beperkt aantal marktverordeningen op Europees niveau 
opp het terrein van landbouw en visserij een regeling van de a.v.v. van overeenkomsten is 
opgenomen.. De regeling van de a.v.v. moet worden gezien als een ondersteuning van de in 
veell  marktverordeningen voorkomende erkenningsregeling van producenten- en branche-
organisaties.. Samenwerking tussen deze ondernemers wordt zelfs van een zodanig belang 
geachtt voor de realisatie van het in artikel 33 EG-Verdrag neergelegde landbouwbeleid dat 
onderr bepaalde voorwaarden het in artikel 81 EG-Verdrag neergelegde mededingingsbeleid 
niett van toepassing is. 
Dee lidstaten hebben in ieder geval de mogelijkheid om via de a.v.v. van regels van deze 
producenten-- en brancheorganisaties het gemeenschapsrecht uit te voeren en aan te vullen, 
zolangg zij hiermee blijven binnen de in de verordeningen gegeven kaders. In een aantal markt-
verordeningenn op het terrein van landbouw en visserij op Europees niveau is een uitgewerkte 
regelingg van de a.v.v. opgenomen. De opzet van deze regeling vertoont een aantal kenmerken 
diee sterk overeenkomen met de nationale stelsels. In deze regelingen van de a.v.v. wordt ook 
aann milieuaspecten aandacht besteed. De bevoegdheid tot a.v.v. door de lidstaten is in de 
verordeningenn strak ingekaderd, waarbij aan de Commissie verregaande bevoegdheden zijn 
gegeven.. Zo is de bevoegdheid beperkt tot in de verordening of in een bijlage van de 
verordeningg genoemde onderwerpen. Zowel procedureel als inhoudelijk verschilt de regeling 
vann de a.v.v. in de verordeningen zonder duidelijke redenen. 

Inn hoofdstuk 6 wordt tenslotte aandacht besteed aan de regeling van de a.v.v. van afval-
beheersbijdragenn in de Wet milieubeheer (Wm). Deze wettelijke regeling vloeit eveneens 
voortt uit een behoefte aan ondersteunende wetgeving bij door het bedrijfsleven opgezette 
afvalbeheersstructuren,, met name ter voorkoming van 'free riders'. De opzet van de wette-
lijk ee regeling van de a.v.v. lijk t in sterke mate op die van de ondernemersovereenkomsten en 
vann de CAO's. De mogelijkheid van a.v.v. is tot nu toe bij een vijftal productgroepen 
toegepastt (autowrakken, land- en tuinbouwfolie, kunststof gevelelementen, oud-papier en 
vlakglas).. In twee gevallen (batterijen en wit- en bruingoed) is een vergelijkbaar effect 
gerealiseerdd door de afvalbeheersbijdrage onderdeel te laten zijn van de mededeling die door 
dee minister in het kader van terugnameverplichting moet worden goedgekeurd. 
Bijj  de toepassing van de wettelijke regeling van de a.v.v. vervullen de ministeriële regeling 
verzoekk afvalbeheersbijdragen en de Leidraad een nuttige functie bij het indienen en het 
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beoordelenn van de verzoeken tot a.v.v. De a.v.v. wordt toegepast als sluitstuk van zowel een 
vrijwillig ee als een door de overheid via regelgeving afgedwongen afvalbeheersstructuur. De 
afvalbeheersbijdragee fungeert in beide gevallen als een instrument van indirecte financiering. 
Ditt houdt in dat een gebruiker van een product reeds bij de aankoop van dat product heeft 
betaaldd voor de afvalfase en zich te zijner tijd zonder kosten kan ontdoen van dat product. 
Dee samenwerking tussen producenten en importeurs biedt de gelegenheid om op een flexibele 
manierr de door de overheid gestelde doelstellingen te realiseren, waarbij zij een 'groen imago' 
kunnenn tonen en lange tijd overheidsregulering hebben voorkomen. Wanneer overheidsregu-
leringg noodzakelijk was, bijvoorbeeld om een EG-richtlijn te implementeren, konden deze 
afvalbeheersstructurenn relatief eenvoudig in deze regelgeving ingepast worden. De effecti-
viteitt van een afvalbeheersstructuur wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de markt-
situatiee van de betreffende producten en van de vrijkomende afvalstoffen en het bestaan van 
eenn professionele uitvoeringsorganisatie. Het voorbeeld van de land- en tuinbouwfolie laat 
zienn dat de marktsituatie zo kan veranderen dat er geen behoefte meer is aan de a.v.v. van een 
afvalbeheersbijdragee en eveneens niet aan overheidsregulering. 

Bijj  de toetsing op Europeesrechtelijke aspecten moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
wettelijkee regeling als zodanig en de concrete toepassing van de wet. De wettelijke regeling 
lijk tt niet strijdig met EG-richtlijnen op het terrein van afvalstoffen en de verdragsbepalingen 
omtrentt het vrije verkeer van goederen en de mededinging. Bij de toetsing van de concrete 
overeenkomstenn valt in procedureel opzicht een aantal zaken op. Er heeft lange tijd 
onduidelijkheidd bestaan over de vraag wie, wanneer en wat moet aanmelden bij de Commissie 
enn de reactie van de Commissie daarop. In de gevallen dat de overheid een aanmelding op 
grondd van artikel 81 (mededinging) heeft gedaan, is formeel geen reactie van de kant van de 
Commissiee ontvangen. Na 1998 wordt de beoordeling van de mededingingsaspecten volledig 
aann de NMa overgelaten In de gevallen dat de ondernemingen zelf de aanmelding bij de 
Commissiee deden, werd in een aantal gevallen geen reactie ontvangen en werd in een aantal 
anderee gevallen op redelijk korte termijn een reactie ontvangen. Het ging hierbij om politiek 
betrekkelijkk onbelangrijke onderwerpen (landbouwfolies en kunststof gevelelementen). 
Inn het kader van artikel 87 (steunverlening) werd door de overheid in een enkel geval niet 
(verlengingg landbouwfolies), maar meestal wel aangemeld. Een definitieve reactie van de 
Commissiee kwam in de meeste gevallen na een periode van 7-15 maanden en na veelal een 
uitgebreidee briefwisseling. Vanaf 2001 (vlakglas) is een kentering bij het aanmelden 
opgetreden.. De Commissie is in dat geval akkoord gegaan met intrekking van de aanmelding. 
Inn inhoudelijk opzicht valt het op dat de Commissie ook bij verlenging van de looptijd van 
eenn a.v.v., zoals bij autowrakken tot twee keer is gebeurd, de gehele afvalbeheersstructuur 
iederee keer weer aan een kritische beschouwing onderwerpt. Tot nu toe werden overigens alle 
afvalbeheersstructurenn in het kader van artikel 87 aanvaardbaar geacht, indien zij aan een 
aantall  voorwaarden voldoen. Naast elementen als noodzakelijkheid en proportionaliteit wordt 
mett name aandacht besteed aan mogelijke drempels tot markttoetreding voor buitenlandse 
bedrijven. . 
OpOp nationaal gebied is sinds 1998 sprake van een toetsing van de a.v.v. door de NMa op 
mededingingsrechtelijkee aspecten op grond van de Mededingingswet (Mw). Er bestaat geen 
wettelijkee koppeling tussen de besluitvorming op grond van de Wm en de Mw. Om op korte 
termijnn voor de betrokken bedrijven duidelijkheid te creëren voorziet een protocol tussen de 
NMaa en de Minister van VROM in een behoefte. Bij de beoordeling van de afvalbeheers-
structurenn komt de NMa in het algemeen tot de conclusie, dat, wanneer deze aan bepaalde 
voorwaardenn voldoet, geen sprake is van mededingingsbeperkingen in de zin van artikel 6 
Mww en derhalve een ontheffing op grond van artikel 17 Mw niet aan de orde is. De NMa 
heeft,, in navolging van de Commissie, lange tijd grote moeite gehad met de in een enkele 
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overeenkomstt (autowrakken) of in enkele afValbeheersstructuren (batterijen en wit- en bruin-
goed)) voorkomende afspraak over het op dee factuur zetten van de afValbeheersbijdrage en het 
doorberekenenn daarvan aan de volgende schakel in de keten (extemalisering van de bijdrage). 
Eenn beroep op de artikelen 11 en 16 Mw werd in dit verband afgewezen. De laatste tijd lijk t in 
hethet principiële standpunt van de NMa een wijziging te zijn opgetreden (oud-papier en karton) 
enn wordt een extemalisering onder specifieke omstandigheden (EG-richtlijn of onmisbaar 
voorr de afvalbeheersstructuur) aanvaardbaar geacht. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is een analyse gegeven van de aanleiding, de opzet en de 
toepassingg van de wettelijke regeling van de a.v.v. op diverse beleidsterreinen. In hoofdstuk 7 
iss aandacht besteed aan de algemeen juridische aspecten van de wettelijke regelingen van de 
a.v.v.. Aan de totstandkoming van de wettelijke regeling van de a.v.v. liggen in alle gevallen 
vrijwell  dezelfde motieven ten grondslag: ondersteuning van zelfregulering, het belang van 
draagvlakk bij de betrokken partijen, het voorkómen van 'free riders' en de mogelijkheid van 
eenn terugtred van de regelgever. De wettelijke regeling van de a.v.v. van een (private) 
overeenkomstt is te beschouwen als een vorm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. 
Dee overheid (minister) vervult hierbij verschillende rollen, variërend van oriënterend, facilite-
rendd naar controlerend. 
Dee opzet van de wettelijke regelingen vertoont, met uitzondering van de regeling van de a.v.v. 
opp financieel terrein, veel overeenkomstige kenmerken. De procedurele en inhoudelijke 
bepalingenn zijn zo geformuleerd en kunnen zo geïnterpreteerd worden dat zij goed bestand 
zijnn tegen de ontwikkelingen in de tijd. 
Dee procedure van de a.v.v. vangt in alle wettelijke regelingen aan met het indienen van een 
verzoekk tot a.v.v. bij de minister door de betrokken private partijen. Zij moeten het initiatief 
nemenn tot het sluiten van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan een besluit tot a.v.v. In 
geenn van deze gevallen is de minister partij bij de overeenkomst. De aan de a.v.v. ten 
grondslagg liggende overeenkomst heeft de vorm van een gewone privaatrechtelijke overeen-
komst.. In alle wettelijke regelingen is aandacht besteed aan de representativiteit van degenen 
diee het verzoek tot a.v.v. indienen. Mijn voorkeur voor het bepalen van de representativiteit 
gaatt uit naar de formulering van 'belangrijke meerderheid' zoals deze voorkomt in de 
wettelijkee regeling van de CAO's en van de afValbeheersbijdrage. Deze formulering maakt 
enerzijdss duidelijk dat sprake moet zijn van een belangrijke meerderheid, anderzijds biedt hij 
dee minister de ruimte en flexibiliteit om in de praktijk met verschillende omstandigheden in 
dee bedrijfstak rekening te houden. In alle wettelijke regelingen is de minister aangewezen als 
instantiee die bevoegd is tot het nemen van het besluit tot a.v.v. Als belangrijkste argumenten 
daarvoorr worden genoemd dat de minister de diverse belangen die betrokken zijn bij een 
besluitt tot a.v.v. het beste kan overzien en voor zijn beslissing verantwoording verschuldigd is 
aann de Staten-Generaal. 
Inn alle gevallen is in een ministeriële regeling neergelegd op welke wijze een verzoek tot 
a.v.v.. moet worden ingediend en welke gegevens hierbij moeten worden overgelegd. In een 
aantall  gevallen is dit uitgewerkt in een Leidraad of Toetsingskader. Na een eerste beoordeling 
vann het verzoek op ontvankelijkheid is in vrijwel alle wettelijke regelingen voorzien in een 
publicatiee en inzage van het verzoek en de mogelijkheid voor derdebelanghebbenden om 
bedenkingenn tegen het verzoek in te dienen. Indien de uniforme openbare voorbereidings-
proceduree van de Awb van toepassing zou worden, zou zich naar mijn mening slechts een 
beperktt aantal problemen voordoen. 
Inn diverse wetten is op verschillende wijze omgegaan met de betrokkenheid van externe 
adviesorganenn bij de beoordeling van het verzoek. Thans is alleen nog bij de Wet A W 
CAO'ss in bepaalde omstandigheden sprake van een betrokkenheid van een adviesorgaan 
(Stichtingg van de Arbeid). Op milieuterrein functioneert de VROM-raad, maar deze is niet 
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ingesteldd om te adviseren over ieder verzoek tot a.v.v. Wel zou het AW-beleid in het 
algemeenn een onderdeel kunnen uitmaken van een advies over bijvoorbeeld sturing van het 
milieubeleid. . 
Inn het algemeen zijn geen termijnen gesteld waarbinnen een besluit tot a.v.v. moet worden 
genomen.. In de praktijk van de uitvoering van de Wet A W CAO wordt ernaar gestreefd de 
beslissingg binnen acht weken te nemen. In de Wm is ten aanzien van het besluit tot a.v.v. een 
termijnn van zestien weken opgenomen. Deze termijn kan echter worden opgeschort, indien 
overr het verzoek overleg met de Commissie moet plaatsvinden. In de praktijk wordt de 
beslissingg tot a.v.v. in een periode tussen een half jaar en een jaar genomen. Indien de 
uniformee openbare voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing zou worden zou op 
ditt punt bij de CAO's een probleem kunnen optreden. 
Uitt artikel 8:2 Awb en de jurisprudentie op grond van de Wet A W CAO blijkt dat er op dit 
momentt geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is tegen het besluit tot a.v.v. Het 
openstellenn van beroep hangt samen met de discussie over het openstellen van beroep tegen 
algemeenn verbindende voorschriften. De verwachting is dat, wanneer besloten zou worden 
beroepp tegen het besluit tot a.v.v. open te stellen, dit niet met grote problemen gepaard zal 
gaan.. Een volgende vraag is of beroep bij de bestuursrechter openstaat tegen een beslissing 
vann een instantie die krachtens de overeenkomst is ingesteld, die later algemeen verbindend is 
verklaard.. Bezien in het licht van de criteria wanneer sprake is van een bestuursorgaan en de 
jurisprudentiee in het kader van de Wet A W CAO, lijk t het onwaarschijnlijk dat een 
privaatrechtelijkee rechtspersoon die krachtens een overeenkomst is opgericht en deze 
overeenkomstt uitvoert, onder het regime van de Awb na a.v.v. van de overeenkomst 
beschouwdd zal worden als een bestuursorgaan. 

Dee reikwijdte en werkingssfeer van hetgeen partijen in de overeenkomst mogen afspreken, 
wordtt in de diverse wettelijke regelingen verschillend geregeld, variërend van ruim omschre-
venn begrippen tot een limitatieve lijst van onderwerpen. Naarmate de overheid voor partijen 
(meer)) ruimte wil laten om via (a.v.v. van) overeenkomsten bepaalde maatschappelijke 
problemenn op te lossen, verdient het aanbeveling partijen de ruimte te geven om de reikwijdte 
enn werkingssfeer van een overeenkomst te bepalen. 
Dee inhoudelijke toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister houdt verband met de 
belangenafwegingg in het kader van het besluit tot a.v.v. Het houdt verband met het (politiek) 
gevoeligee onderwerp in hoeverre de minister in het kader van het besluit tot a.v.v. invloed kan 
enn mag uitoefenen op de inhoud van de overeenkomst, zijnde het onderhandelingsresultaat 
vann partijen. Het ontbreken van een wettelijke weigeringgrond in alle wettelijke regelingen, 
hett expliciet in de wet opnemen van een toetsingsgrond in enkele wetten, de afwezigheid van 
dee mogelijkheid om voorschriften aan het besluit tot a.v.v. te verbinden en de beperkte 
mogelijkhedenn om de reikwijdte van de overeenkomst te beïnvloeden duiden erop dat de 
wetgeverr de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst te beïnvloeden heeft willen 
inkaderenn en er vanuit gaat dat de minister het onderhandelingsresultaat van partijen zal 
respecterenn en niet lichtvaardig tot weigering van de a.v.v. zal overgaan. 

Vrijwell  alle wettelijke regelingen van de a.v.v. kennen een beperking van de looptijd van het 
besluitt tot a.v.v. tot maximaal 5 jaar. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat met name 
degenenn die door de a.v.v. aan de overeenkomst worden gebonden, niet tot in lengte van 
dagenn aan de overeenkomst kunnen worden gebonden. Daarnaast kunnen de omstandigheden 
diee aanleiding waren om een verzoek tot a.v.v. in te dienen, zich wijzigen en kan een 
herbezinningg op de noodzaak van de a.v.v. mogelijk maken. Door het tijdelijke karakter zijn 
dee betrokken partijen verplicht na verloop van tijd het nut en de noodzaak en de vorm van de 
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samenwerkingg te bezien en kunnen op flexibele wijze wijzigingen in de overeenkomst worden 
aangebracht. . 
Watt betreft de rechtsgevolgen van het besluit tot a.v.v. wordt in Nederland de 'Gesetztheorie' 
gevolgd.. In deze theorie is het besluit tot a.v.v. een daad van materiële wetgeving. Gedurende 
dee looptijd van het besluit tot a.v.v. zijn zowel de oorspronkelijke partijen als derden 
betrokkenenn gebonden aan de overeenkomst. 
Dee wettelijke regelingen kennen voor de minister een beperkt aantal mogelijkheden om de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de a.v.v. van de overeenkomst te beïnvloeden. Bij de 
beslissingg tot a.v.v. kan hij in een enkel geval (Wet A W CAO) bepaalde bedrijven uitsluiten 
vann de werkingssfeer van de a.v.v. Na het besluit tot a.v.v. bevat een aantal wettelijke 
regelingenn de mogelijkheid voor de minister om op verzoek een ontheffing van het besluit tot 
a.v.v.. te verlenen. Daarnaast bevatten alle wettelijke regelingen de mogelijkheid voor de 
ministerr om het besluit tot a.v.v. in te trekken. De praktische betekenis van deze mogelijkheid 
iss tot nu toe niet groot. 
Vann oudsher wordt bij de uitvoering van de diverse regelingen van de a.v.v. bijzonder veel 
aandachtt besteed aan de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Een goede organi-
satiee van de uitvoering en handhaving van de overeenkomst is ook van essentieel belang voor 
eenn effectieve en efficiënte doelbereiking. In de uitvoeringsstructuur dient een aantal 
waarborgenn te zijn opgenomen omtrent de openbaarheid, de wijze van besluitvorming en de 
wijzee van verantwoording afleggen zowel naar de eigen leden als naar de overheid. 
Dee handhaving van de overeenkomst vindt, met uitzondering van de regelingen op financieel 
terrein,, in alle wettelijke regelingen langs civielrechtelijke weg plaats. In veel overeen-
komstenn is voorzien in de mogelijkheid van arbitrage of bindend advies voor het oplossen van 
geschillen.. Bij a.v.v. van een dergelijke bepaling spelen verschillende vragen, zoals de 
verschillenn tussen arbitrage en bindend advies, de geoorloofdheid van een beding hierover in 
eenn overeenkomst in relatie met de Grondwet, met name artikel 17. Op basis van de jurispru-
dentiee wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is een overeenkomst algemeen verbindend te 
verklarenn waarin, met uitsluiting van de rechter, een arbitrage of bindend adviesclausule is 
opgenomen.. De mogelijkheid tot een 'definitieve' geschillenbeslechting buiten de overheids-
rechterr om lijk t hiermee afgesneden. De a.v.v. van een vorm van geschillenbeslechting, die als 
voorfasee van een beroep op de overheidsrechter kan worden beschouwd en waarbij een beroep 
opp de rechter mogelijk blijft , is wel mogelijk. 
Uitt het bovenstaande blijkt dat de regeling van de a.v.v. soms wordt bepaald door het civiele 
rechtt (overeenkomst, handhaving) en soms door het publieke recht (besluit tot a.v.v., 
ontheffingg en intrekking). Dit enigszins hybride karakter van de regeling van de a.v.v. - nu 
eenss privaatrechtelijk, dan weer publiekrechtelijk - levert in de literatuur nogal eens kritiek 
op.Inn de praktijk levert dit meestal geen problemen op. 

Dee samenwerking tussen bedrijven in het kader van de overeenkomst en de a.v.v. van deze 
overeenkomstt vertonen diverse raakvlakken met de regelgeving op Europees niveau. Hieraan 
wordtt in hoofdstuk 8 aandacht besteed. De bedrijven en de overheid kunnen in strijd handelen 
mett diverse bepalingen van het EG-Verdrag. Hierbij valt te denken aan de bepalingen over het 
vrijj  verkeer van goederen (art. 28-29), mededinging (art. 81-86) en steunverlening (art. 87). 
Opp het terrein van de mededinging bestaat tevens een nauwe relatie met de Nederlandse 
Mededingingswett (Mw). 
Uitt de toetsing van de regeling van de a.v.v. aan de meest relevante bepalingen van het EG-
Verdragg en de Mw blijkt dat de regeling van de a.v.v. zelf in het algemeen weinig problemen 
mett zich brengt. Mogelijke strijdigheid is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van 
dee overeenkomst die ten grondslag ligt aan de a.v.v. Gebaseerd op een aantal uitspraken van 
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dee Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, moet bij het opstellen van de 
overeenkomstt met name aan onderstaande elementen aandacht worden besteed: 
-- In geval van een verplichting tot het afdragen van een financiële bijdrage zal deze bijdrage 

gelijkelijkk op hier geproduceerde als op geïmporteerde producten moeten komen te liggen. 
Ditt geldt ook voor de besteding van de gelden uit het fonds. 

-- De noodzaak van de verplichtingen in het kader van de bescherming van het milieu moet 
wordenn aangetoond. 

-- De verplichtingen moeten proportioneel zijn in relatie tot het te realiseren doel oftewel er 
moett sprake zijn van het minst bezwarende alternatief. 

-- Bepaalde verplichtingen, zoals prijsafspraken of belemmering van markttoetreding, 
leverenn grote problemen op. 

Wanneerr de overeenkomst aan deze eisen voldoet, blijkt uit de praktijk van de collectieve 
afvalbeheerssystemenn dat zowel de Commissie onder een aantal voorwaarden geen grote pro-
blemenn hebben met dergelijke systemen. Het is daarom de vraag of er een noodzaak is om de 
verhoudingg tussen het milieubeleid en het mededingingsbeleid te herwaarderen. 
Aann het slot van dit hoofdstuk is nagegaan of de a.v.v. van een overeenkomst een mogelijk-
heidd biedt om EU-richtlijnen te implementeren. Dit wordt inderdaad mogelijk geacht. Hiertoe 
zullenn zowel de a.v.v. als de overeenkomst aan een aantal procedurele en inhoudelijke 
waarborgenn moeten voldoen. Daarnaast zal een juridisch kader aanwezig moeten zijn om te 
voorzienn in die gevallen, waarin de betrokkenen onvoldoende initiatieven ontplooien. 

Inn hoofdstuk 9 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-
komstenkomsten 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. 
Inn het milieubeleid is een aantal specifieke factoren van invloed op (de wettelijke regeling 
van)) de a.v.v. Op zichzelf is er bij de overheid en de bedrijven sprake van een cultuur om de 
milieuproblemenn via alternatieve instrumenten, zoals convenanten, op te lossen. In de praktijk 
iss echter veelal sprake van gemengde verantwoordelijkheden. Hierdoor is niet altijd duidelijk 
wiee waarvoor verantwoordelijk is en wie waarop aangesproken.kan worden. 
Dee bescherming van het milieu is bij uitstek te beschouwen als een langere termijn doel. Om 
samenwerkingg bij bedrijven te realiseren is een duidelijke en concrete taakstelling van de zijde 
vann de overheid een belangrijke voorwaarde (vgl. artikel 21 GW). Duidelijk zal moeten zijn 
wie,, waarvoor verantwoordelijk is, op welke termijn de taakstelling gerealiseerd moet zijn en 
hoee dit gemonitored en gerapporteerd zal worden. De overheid kan daarnaast een belangrijke 
roll  spelen bij het over de drempel helpen van bedrijven om samen te werken door te dreigen 
mett robuuste regelgeving. Bij de betrokken bedrijven is een bepaalde mate van interne 
organisatiee onontbeerlijk, waarbij een aantal belangrijke bedrijven het initiatief nemen om een 
bepaaldd probleem op te lossen. Uit de behandelde casussen blijkt dat voor samenwerking ook 
vann belang is dat voor de bedrijven een min of meer gelijke uitgangspositie geldt. 
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 
weliswaarr een evenwichtiger belangenafweging bij de totstandkoming van de overeenkomst. 
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Anderzijdss vergt dit een geheel andere positionering en financiering van de milieu-
organisaties. . 

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 instrumen-
ten.. De verwachting is dat de a.v.v. van overeenkomsten de meeste mogelijkheden biedt met 
betrekkingg tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten. Bij de regeling van de 
a.v.v.. wordt op dit moment gekozen voor een aanpak op nationaal niveau, maar het wordt niet 
uitgeslotenn dat het op termijn efficiënter is diverse onderwerpen op Europees of zelfs op 
mondiaall  niveau via de a.v.v. te regelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het 
slopenn van schepen. 

Inn een drietal casussen over de vrijwillig e aanpak van bodemsanering op bedrijfsterreinen, 
verpakkingenn en kleiduivenschieten wordt het voorgaande getoetst. Uit de behandelde 
casussenn blijkt dat een goede interne organisatie van de doelgroep, een min of meer dezelfde 
uitgangssituatie,, een duidelijke taakstelling van de overheid en de dreiging met overheids-
regelgevingg de meest belangrijke factoren zijn om te komen tot de a.v.v. van een 
overeenkomst.. Met name zal aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering en 
handhavingg van de overeenkomst door een min of meer onafhankelijke uitvoerings-
organisatie.. Het valt op dat zowel bij de casus van de BSB als van verpakkingen sprake is van 
eenn 'gezamenlijke' verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de handhaving tussen 
overheidd en privatee partijen, waardoor voor individuele bedrijven de mogelijkheid bestaat om 
dee overheid en de private uitvoeringsorganisatie tegen elkaar uit te spelen ('jo-jo-effect'). 

Vervolgenss wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de consequenties van het invoeren van de 
mogelijkheidd van a.v.v. van convenanten. De belangrijkste consequentie hiervan heeft 
betrekkingg op de positie van de minister. De huidige verplichtingen van de minister in de 
meestee convenanten zijn niet van een zodanige aard dat het vastleggen ervan in een convenant 
noodzakelijkk is. Met een regeling van de a.v.v. van convenanten kan een aantal problemen 
mett convenanten worden opgelost. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheden van inspraak 
doorr derdebelanghebbenden en de free rider problematiek. In een tweetal Europese landen, 
Belgiëë en Denemarken, heeft een wettelijke regeling van milieu(beleids)overeenkomsten 
plaatsgevonden.. Uit een summiere vergelijking blijkt dat in beide gevallen voorzieningen zijn 
getroffenn om de reikwijdte van de milieuovereenkomst te verruimen. In beide landen is ter 
voorkomingg van free riders voorzien in de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst 
omm te zetten in regelgeving. 

Tenslottee is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de vraag hoe een algemene wettelijke 
regelingg van de a.v.v. van overeenkomsten op milieuterrein eruit zou moeten zien. In de 
Proevee van hoofdstuk 9 Wm die in 2002 is gepubliceerd, is een regeling van de a.v.v. 
opgenomen.. In deze regeling is een aantal gesignaleerde knelpunten opgelost. Zo zijn de 
reikwijdtee en werkingssfeer van de overeenkomst verruimd, is afdeling 3.4 Awb vrijwel 
volledigg van toepassing verklaard op de totstandkoming van het besluit tot a.v.v. en is de 
mogelijkheidd gecreëerd van intrekking van het besluit tot a.v.v. op verzoek van partijen. 
Desondankss pleit ik voor een algemene regeling van de a.v.v. elders in de Wm, waardoor deze 
regelingg ook op inrichtingen betrekking zou kunnen hebben. Tevens wordt voorgesteld een 
termijnn te stellen aan het indienen van een verzoek en de mogelijkheid te creëren om via de 
a.v.v.. af te kunnen wijken van een wettelijke verplichting (driekwart dwingend recht). 
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OmOm een uniforme regeling van de a,v.v. op de diverse beleidsterreinen te realiseren, zou 
ervoorr kunnen worden gepleit om in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te 
nemen.. Deze regeling zou zich tot een aantal meer procedurele en organisatorische aspecten 
vann de a.v.v. kunnen beperken. 

Opp basis van de voorgaande hoofdstukken wordt in hoofdstuk 10 een aantal slotconclusies 
getrokken.. De a.v.v. van overeenkomsten biedt organisaties van o.a. bedrijven de mogelijk-
heidd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van maatschappelijke 
problemenn (zelfregulering). De vraag of en de vorm waarin zelfregulering bij deze organi-
satiess gestalte krijgt, is afhankelijk van verschillende interne en externe factoren. Zo spelen 
hett type probleem en de typering van de doelgroep een belangrijke rol. De a.v.v. biedt met 
namee een oplossing voor het probleem van 'free riders'. Voor bedrijven heeft zelfregulering 
hethet voordeel dat de regeling, uitvoering en handhaving op effectieve en efficiënte wijze 
kunnenn aansluiten bij de bedrijfsvoering. De a.v.v. zorgt ervoor dat de onderlinge concur-
rentieverhoudingenn door de regeling niet oneigenlijk worden verstoord. Voor het overige 
blijvenn de normale concurrentieverhoudingen gehandhaafd. Het daadwerkelijk gebruik maken 
vann het instrument is mede afhankelijk van het onaangenaam zijn van mogelijke alternatieven 
bijj  een ingrijpen door de overheid. 
Voorr de overheid heeft de a.v.v. het voordeel dat helder is wie verantwoordelijk is voor het 
opstellen,, uitvoeren en handhaven van de overeenkomst. Bij de huidige vormen van samen-
werkingg tussen overheid en bedrijven is vaak niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Viaa het besluit tot a.v.v. en eventueel het verlenen van een onmeffing van het besluit tot a.v.v. 
heeftt de overheid enige invloed op het functioneren van de private structuur. Voorts kan de 
overheidd via jaarrapportages toezicht houden op het functioneren van de uitvoerings-
organisatiee (inclusief de fondsen). Op deze wijze kan het 'algemeen belang' naar mijn mening 
inn voldoende mate worden gewaarborgd. De beeldvorming over de mogelijkheden van de 
a.v.v.. wordt vooral beïnvloed door de ervaringen bij de CAO's. De belangrijkste bezwaren 
tegenn de a.v.v. richten zich in feite niet zozeer tegen de a.v.v. als zodanig, maar tegen de 
effectenn van de CAO. 

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. 
Uitt deze analyses blijkt dat de a.v.v. van overeenkomsten goede mogelijkheden biedt om ook 
lange(re)) termijn doelstellingen via zelfregulering te realiseren. Dit geldt zeker ook op het 
terreinn van het milieu, waar van oudsher sprake is van samenwerking tussen overheid en 
bedrijven.. Het instrument kan bij een breed scala aan onderwerpen worden toegepast. 
Inn de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. zit een aantal waarborgen dat de 
belangenn van derden die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst waren betrokken, in 
voldoendee mate tot hun recht kunnen komen. Het brengt in het algemeen geen overwegende 
bezwarenn met zich 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 eveneens niet tot grote problemen aanleiding 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 door 
derdebelanghebbendenn mogelijk. Het besluit tot a.v.v. heeft een beperkte looptijd (maximaal 5 
jaar).. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid van ontheffing en eventueel van 
intrekkingg van het besluit. De handhaving van de a.v.v. geschiedt in vrijwel alle gevallen via 
hett privaatrecht. Slechts op een beperkt aantal punten heb ik voorstellen gedaan om elementen 
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vann de wettelijke regeling te wijzigen of aan te vullen. Deze vrijwel identieke regelingen van 
dee a-v.v. die in de loop der tijd nauwelijks zijn gewijzigd, duiden erop dat in de regelingen een 
goedd evenwicht is gevonden tussen de belangen van de overheid en van de private sector. Dit 
zouu ervoor pleiten om in de Awb een algemene regeling van de a.v.v. op te nemen. 
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 regeling van de a.v.v. en de overeenkomsten zelf weinig problemen met zich brengen. Dit 
blijk tt ook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie op het terrein van het sociaal beleid. 
Voortss zou de a.v.v. van overeenkomsten op nationaal niveau gebruikt moeten worden om 
EG-richtlijnenn 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 aarzelen om met robuuste regelgeving te komen, waarbij geen sprake is 
vann 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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