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Wettekstenn a.v.v. 

AA 1. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van ondernemersovereen-

komstenn 1935 

(Stb.. 1935,310; gewijzigd bij wet van 15 december 1939 (Stb. 1939 639Y) 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is in het algemeen belang bepalingen vast te 

stellenn betreffende het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten, 

diee voor de economische verhoudingen in eenigen tak van handel of nijverheid overwegende betekenis hebben; 

Artike ll  1 

Dezee wet verstaat onder: 
a.. "Onze Minister": Onze Minister met de economische zaken belast; 

b.. "personen": zoowel natuurlijke als rechtspersonen; 
c.. "ondernemersovereenkomsten": afzonderlijke bedingen en besluiten, economische verhoudingen betreffen-

de,, welke verplichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tusschen personen, die een bedrijf 

uitoefenenn in eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin, of die daarbij betrokken zijn, 

alsmedee tusschen bovengenoemde personen en hun organisaties; 

d.. "verbindendverklaring": de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindendverklaring. 

Artike ll  2 

1.. Onze Minister kan, onder voorwaarden telkens bij algemene maatregel van bestuur te stellen, ondernemers-

overeenkomstenn algemeen verbindend verklaren, indien naar zijn oordeel deze voor de economische 

verhoudingenn in den betreffenden bedrijfstak overwegende beteekenis hebben of kunnen hebben en het 

algemeenn belang verbindendverklaring vereischt Deze algemeen verbindendverklaring kan ook betreffen 

bepalingen,, welke financieele verplichtingen inhouden. 

2.. Ondernemersovereenkomsten, die ingevolge het voorgaande lid algemeen verbindend zijn verklaard, zijn 

verbindend,, behalve in de gevallen die door Onzen Minister uitgezonderd, voor alle personen ten aanzien 

vann die handelingen, welke naar haar aard onder die overeenkomsten vallen. 

3.. Degene, voor wien een ondernemersovereenkomst ingevolge het vorige lid verbindend is, is tot nakoming 

daarvann gehouden tegenover ieder, die bij die nakoming een redelijk belang heeft. 

4.. De Commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in 

lidd 3 een redelijk belang heeft 

Artike ll  3 

1.. Onze Minister kan, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, bij een verbindendverklaring of 

gedurendee den looptijd daarvan bepalen, dat bepaalde personen aan de verbindend verklaarde ondernemers-

overeenkomstt niet of slechts ten dele zullen zijn gebonden, behoudens zijn bevoegdheid voor deze personen 

tenn aanzien van handelingen, welke naar haar aard onder die overeenkomst zouden vallen, ten hoogste voor 

denn duur van de verbindendverklaring, afwijkende voorschriften vast te stellen. Deze voorschriften kunnen 

ookk financieele verplichtingen betreffen. 

2.. Degene, voor wien een afwijkend voorschrift ingevolge het vorige lid is vastgesteld, is tot nakoming 

daarvann gehouden tegenover ieder, die bij de nakoming een redelijk belang heeft. 
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3.. De commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in lid 

22 een redelijk belang heeft. 

Artikell  4 

Dee verbindendverklaring geschiedt alleen op verzoek van één of meer ondernemers, of één of meer vak-

vereenigingenn van ondernemers, die partij zij bij de ondememersovereenkomst. De indiening van een verzoek tot 
verbindendverklaringg moet geschieden met inachtneming van de daaromtrent door Onzen Minister gegeven 

voorschriften. . 

Artikell  5 

Dee verbindendverklaring geschiedt voor een bepaalden tijd en kan ook gedurende dien tijd door Onzen Minister 

inn het algemeen belang geheel often deele worden opgeheven. 

Artikell  6 

1.. Onze Minister kan, onder voorwaarden telkens bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen, onder-
nemersovereenkomstenn onverbindend verklaren, indien het algemeen belang onverbindendverklaring ver-

eischt. . 

2.. Een ieder is verplicht zich te onthouden van gedragingen, waardoor hij een ander rechtens of economisch in 

zijnn vrijheid beperkt ten aanzien van datgene, hetwelk naar zijn aard onder een onverbindend verklaarde 
overeenkomstt zou vallen. Deze verplichting geldt tegenover ieder , die bij het voorbestaan van bedoelde 

vrijheidd een redelijk belang heeft. 

3.. Indien de Minister een overeenkomst onverbindend verklaart, kan hij ten aanzien van die handelingen, 
welkee naar haar aard onder die overeenkomst zouden vallen, nadere voorschriften vaststellen. Deze voor-

schriftenn kunnen ook fïnancieele verplichtingen betreffen. 

4.. Degene, voor wien een voorschrift ingevolge het vorige lid is vastgesteld, is tot nakoming daarvan gehouden 
tegenoverr ieder, die bj die nakoming een redelijk belang heeft. 

5.. De Commissie bedoeld in artikel 12 wordt beschouwd als een persoon, die bij de nakoming als bedoeld in 
lidd 2 en lid 4 een redelijk belang heeft. 

Artikell  7 

Aann een verbindendverklaring of onverbindendverklaring kan geen terugwerkende kracht verleend worden. 
Evenwell  zijn overeenkomsten, te kwader trouw aangegaan, in het vooruitzicht van een verbindend- of onverbin-

dendverklaring,, nietig. 

Artikell  8 

1.. Een algemeene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9, 12 en 13 kan eerst worden geno-

men,, nadat een vaste Commissie van den Economischen Raad is gehoord. Deze Commissie brengt, op 

verzoekk van Onzen Minister, advies uit over beschikkingen door hem krachtens de artikelen 2, 3, 5 en 6 te 

nemen. . 

2.. In deze Commissie zullen naast leden van den Economischen Raad zitting hebben leden van den 

Nijverheidsraad,, leden van den Middenstandsraad en vertegenwoordigers van centrale arbeidersorganisaties. 

3.. Alvorens haar advies uit te brengen over een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2 

enn 6 en een beschikking van Onzen Minister krachtens de artikelen 2, 3, 5 en 6 te nemen, is de Commissie 

verplichtt tot het hooren van belanghebbenden uit den betrokken Bedrijfsraad of, indien deze niet bestaat, 

vann vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers uit den betrokken bedrijfstak. 
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4.. Van een verzoek van Onzen Minister om advies aan de in het eerste lid genoemde Commissie over een 
algemeenenn maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 zal mededeeling worden gedaan in de 
Staatscourant t 

Artike ll  9 

1.. Beschikkingen van Onzen Minister krachtens de artikelen 2, 3,5 en 6 worden op een bij algemeen maatregel 
tee bepalen wijze openbaar gemaakt 

2.. Elke beschikking behelst de gronden, waarop zij steunt De beschikking krachtens artikel 2 behelst met 
namee de gronden, waarom de algemeen verbindend verklaarde ondememersovereenkomst voor de econo-
mischee verhoudingen in den betreffenden bedrijfstak overwegende beteekenis heeft of kan hebben en het 
algemeenn belang verbindendverklaring vereischt De beschikking krachtens artikel 6 behelst met name de 
grondenn waarom het algemeen belang de onverbindendverklaring van de ondememersovereenkomst 
vereischt t 

Artike ll  10 

Ingevall  wegens het niet-nakomen van een verplichting, opgelegd bij artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 2 en artikel 6, 
lidd 2 en lid 4, schadevergoeding wordt gevorderd, is, indien de omvang der schade niet kan worden aangetoond 
off  deze niet in geld kan worden gevorderd, de rechter bevoegd een bedrag naar billijkheid vast te stellen. 

Artike ll  11 

1.. Hij, die opzettelijk handelt in strijd met een verplichting opgelegd bij artikel 6, lid 2 en lid 4, wordt gestraft 
mett geldboete van ten hoogste tien duizend gulden. 

2.. Het feit wordt beschouwd als een misdrijf. 
3.. De rechter kan de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten. 

Artike ll  12 

1.. Op de naleving van een verbindendverklaring en van de in artikel 3, lid 1, bedoelde voorwaarden en 
afwijkendee voorschriften, alsmede op de naleving van een onverbindendverklaring en van de in artikel 6, lid 
3,, bedoelde voorschriften, wordt toezicht gehouden door een in te stellen Commissie. De Commissie is 
rechtspersoon. . 

2.. Samenstelling en werkwijze van deze Commissie worden geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
3.. De Commissie en de door haar aangewezen personen zijn bevoegd tot het instellen van een onderzoek naar 

all  hetgeen voor de goede uitoefening van het toezicht van belang voorkomt. 
4.. De algemeene maatregel van bestuur kan bepalingen inhouden omtrent: a. de bevoegdheid van de 

Commissiee en de door haar aangewezen personen tot: 1. het betreden van plaatsen en ruimten; 2. het inzage 
nemenn van boeken en bescheiden; b. de verplichting tot geheimhouding van hetgeen bij de uitoefening van 
hett toezicht aan de Commissie en de door haar aangewezen personen is bekend geworden. 

5.. In een woning treedt de Commissie en treden de door haar aangewezen personen tegen den wil van den 
bewonerr niet binnen dan vergezeld van een commissaris van politie, of den burgemeester van de gemeente, 
off  wel voorzien van een bijzonderen schriftelijken last, in den zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering,, van een commissaris van politie en, in gemeenten, waar geen commissaris is, van den 
burgemeester.. Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarinn wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. . 

6.. Hij die opzettelijk de geheimhouding schendt, bedoeld in het vierde lid, wordt gestraft met gevangenisstraf 
vann ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

351 1 



Wettekstenn a. v. v. 

7.. Hij  aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogstee drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

8.. De bij  het zesde en zevende lid strafbaar  gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven. 

Ar t ike l » » 

Wi jj  kunnen bij  algemeenen maatregel van bestuur  naderen voorschriften geven ter  bevordering van een goede 
uitvoeringg dezer  wet. 

Artike ll  14 

Halfjaarlijk ss wordt door  Onzen Minister  aan de Staten-Generaal verslag uitgebracht over  de toepassing van deze 
wet. . 

Artike ll  15 

Dezee wet kan worden aangehaald onder  den titel: "Ondernemersovereenkomstenwet", met toevoeging van het 
jaartall  van het Staatsblad, waarin zij  wordt geplaatst. 

Artike ll  16 

Dezee wet treedt in werking op een door  Ons te bepalen tijdstip . 
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AA 2. Wet economische mededinging 

(Wett  van 28 juni 1956, Stb. 1958,413) 

Artike ll  1. 

1.. Deze wet verstaat onder 
ondernemerr  een natuurlijk e persoon, die door  het uitoefenen van een beroep of bedrijf , anders dan in 
loondienst,, en een rechtspersoon, die met als doel de uitoefening van een beroep of bedrijf , aan het 
economischh verkeer  deelneemt, met of zonder  winstoogmerk; 
mededingingsregeling::  een overeenkomst of burgerrechtelijk besluit, waarbij  de economische mede-
dingingg tussen ondernemers wordt geregeld; 

Artike ll  6. 

1.. Onze Ministers kunnen, indien naar  hun oordeel het aantal of de gezamenlijke omzet van de bij  een 
mededingingsregelingg betrokken ondernemers in een deel van het bedrijfsleven dan wel in een beroeps-
groepp aanzienlijk groter  is dan het aantal of de gezamenlijke omzet van de overige ondernemers in dat 
deel,, dan wel in die groep, en het belang van bedoeld deel of bedoelde groep in overeenstemming met 
hett  algemeen belang zulks vereist, die regeling voor  alle ondernemers in dat deel van het bedrijfsleven 
off  in die beroepsgroep geheel of voor  een gedeelte algemeen verbindend verklaren. 

2.. Krachtens het eerste lid vastgestelde regelingen zijn van kracht gedurende een daarbij  te bepalen tij d 
vann ten hoogste drie jaren. 

3.. Zij  bepalen de gronden, waarop zij  rusten. 

Artike ll  7. 

Eenn mededingingsregeling kan slechts algemeen verbindend verklaard worden op verzoek van een of meer 
daarbijj  betrokken ondernemers. Alvorens tot algemeenverbindendverklaring over  te gaan kunnen Onze Ministers 
dee Commissie (economische mededinging; MJD) horen. 
Zodraa aan de Commissie advies is gevraagd wordt daarvan in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. 
Daarbijj  wordt tevens medegedeeld, waar  en wanneer  de mededingingsregeling voor  een ieder  ter  inzage ligt en 
binnenn welke termij n belanghebbenden zich schriftelij k tot de Commissie kunnen wenden. 
Dee Commissie hoort in openbare zitting de belanghebbenden, die daarom schriftelij k hebben verzocht; zij  kan 
hett  horen staken, zodra zij  meent voldoende te zijn ingelicht. Zij  hoort voorts het bevoegde bedrijfslichaam als 
bedoeldd in artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, of bij  ontstentenis daarvan organisaties 
vann ondernemers en van werknemers uit het betrokken gebied van het bedrijfsleven of uit de betrokken 
beroepsgroep.. Zij  kan ook anderen horen. 
Zijj  legt bij  haar  advies alle terzake dienende stukken over, waaronder  de verslagen der  mondelinge verhoren. 
Ingeval,, nadat aan de Commissie advies is gevraagd, van de algemeenverbindendverklaring wordt afgezien, 
wordtt  daarvan in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. 

Artike ll  8. 

Onzee Ministers kunnen van een algemeen verbindend verklaarde mededingingsregeling vrijstellin g en op daartoe 
strekkendd verzoek ontheffing verlenen. 

Dee vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder  beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en onthef-
fingenn kunnen voorschriften worden verbonden; deze kunnen ook financiële verplichtingen betreffen. 
Krachtenss het eerste lid verleende ontheffingen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. 
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Artike ll  9. 

1.. Een ieder is tot naleving van een voor hem algemeen verbindend verklaarde mededingingsregeling 
gehoudenn tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft 

2.. Een ieder, voor wie voorschriften zijn vastgesteld, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, is tot naleving 
daarvann gehouden tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft. 
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B.. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen 
vann collectieve arbeidsovereenkomsten 

(Wett van 25 mei 1937, Stb. 801); sedertdien een aantal keren gewijzigd. 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is regelen vast te stellen betreffende het 
algemeenn verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Artikell  1 

Dezee wet verstaat onder: 
a.. "Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b.. "verbindendverklaring": de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindendverklaring; 
c.. "verbindend verklaarde bepalingen": bepalingen eener collectieve arbeidsovereenkomst, welke ingevolge 

artikell  2 algemeen verbindend zijn verklaard. 

Artikell  2 

1.. Onze Minister kan bepalingen van ene collectieve arbeidsovereenkomst, die in het gehele land of in een 
gedeeltee des lands voor eene - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van de in een bedrijf werkzame 
personenn gelden, in het gehele land of in dat gedeelte des lands algemeen verbindend verklaren. Deze 
bepalingenn zijn dan, behalve in de gevallen door Onze Minister uitgezonderd, binnen dat gebied verbindend 
voorr alle werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die naar den aard van den 
arbeid,, waarop zij betrekking hebben, onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen of zouden vallen, 
hetzijj  deze arbeidsovereenkomsten op het tijdstip, waarop de werking der verbindendverklaring aanvangt, 
reedss gesloten zijn, hetzij zij daarna gesloten worden. 

2.. De verbindendverklaring geschiedt, behoudens voor fondsen, die uit hun aard een meer permanent karakter 
dragenn en ten aanzien waarvan een langer tijdvak kan gelden, voor een tijdvak van ten hoogste twee jaren. 
Hett tijdstip, waarop de werking der verbindendverklaring eindigt, kan daarbij niet later worden gesteld dan 
hett vroegste tijdstip, waarop de collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij ingevolge het bij die overeenkomst 
bepaalde,, hetzij ingevolge artikel 19 der Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst zou kunnen eindigen 

3.. Verbindendverklaring heeft geen terugwerkende kracht. 
4.. Indien de verbindend verklaarde bepalingen aannemingen van werk en overeenkomsten tot het verrichten 

vann enkele diensten betreffen, vindt hetgeen in deze wet omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgevers en 
werknemerss is bepaald, overeenkomstige toepassing. 

5.. Van de verbindendverklaring zijn uitgesloten bepalingen eener collectieve arbeidsovereenkomst, die ten 
doell  hebben: 
a.. de beslissing van den rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten; 
b.. dwang uit te oefenen op werkgevers of werknemers om zich bij eene vakvereeniging van werkgevers of 

werknemerss aan te sluiten; 
c.. eene ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden teweeg te brengen; 
d.. de werknemers te betrekken bij de handhaving van regelingen betreffende de prijzen, die voor goederen 

off  diensten door de werkgevers van derden gevorderd zullen worden, en betreffende de voorwaarden, 
waaronderr door de werkgevers aan derden zal worden geleverd. 

6.. Verbindend verklaarde bepalingen gelden ook ten aanzien van werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid 
verrichtenn en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht, 
indienn deze bepalingen betrekking hebben op: 
a.. maximale werktijden en minimale rusttijden; 
b.. het minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te 

betalenn bestaat; 
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c.. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen 

aanvullendee bedrijfspensioenregelingen; 

d.. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers; 

e.. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 

f.. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van 

kinderen,, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters; 

g.. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie. 

7.. Het zesde lid is slechts van toepassing voorzover de arbeid betrekking heeft op de activiteiten, die zijn 

opgenomenn in de bijlage bij de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de 

Europesee Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op 

hett verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18). 

Artikell  2a 

1.. Door de overgang van een onderneming, als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 

gaann de rechten en verplichtingen welke op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming ten aanzien 

vann daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden welke bij 

krachtenss een besluit tot verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet verplicht is na te komen, 

vann rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. 

2.. De rechten en verplichtingen die ingevolge het eerste lid overgaan, eindigen op het tijdstip waarop de 

verkrijgerr ten aanzien van de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt 

aann een na de overgang van de onderneming tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomst dan wel op 

hett tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit 

tott verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet, verplicht wordt bepalingen van een 

collectievee arbeidsovereenkomst na te komen. De rechten en verplichtingen eindigen voorts zodra de 

werkingg der verbindendverklaring eindigt. 

3.. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit 

eenn collectieve arbeidsovereenkomst en krachtens fusie zijn overgegaan op de verkrijgende rechtspersoon. 

Artikell  3 

1.. Elk beding tussen den werkgever en den werknemer, strijdig met verbindend verklaarde bepalingen, is 

nietig;; in plaats van zoodanig beding gelden de verbindend verklaarde bepalingen. 

2.. De nietigheid kan steeds worden ingeroepen door verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van 

werkgeverss of werknemers, waarvan leden partij zijn bij eene arbeidsovereenkomst, waarop de verbindend 

verklaardee bepalingen van toepassing zijn. 

3.. Bij gebreke van bepalingen in eene arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, geregeld in verbindend 

verklaardee bepalingen, gelden die verbindend verklaarde bepalingen. 

4.. De in het tweede lid bedoelde verenigingen kunnen van werkgevers of werknemers, die in strijd handelen 

mett verbindend verklaarde bepalingen, vergoeding vorderen van de schade, die zij of hare leden daardoor 

lijden.. Voor zover de schade in ander nadeel dan vermogensschade bestaat, zal als vergoeding een naar 

billijkheidd te bepalen bedrag verschuldigd zijn. 

Artikell  4 

1.. De verbindendverklaring kan alleen geschieden op verzoek van één of meer werkgevers of één of meer 

verenigingenn van werkgevers of werknemers, die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst. 

2.. De indiening van een verzoek tot verbindendverklaring moet geschieden met inachtneming van de daarom-

trentt door Onzen Minister gegeven voorschriften. 
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3.. Door Onzen Minister wordt van de indiening van het verzoek mededeling gedaan in de Staatscourant 
Daarbijj  wordt een termijn bepaald, binnen welken bedenkingen schriftelijk bij hem kunnen worden 
ingebracht t 

4.. Onze Minister kan omtrent het verzoek tot verbindendverklaring in overleg treden met de Stichting van de 
Arbeid. . 

5.. Voor de behandeling van een verzoek tot verbindendverklaring is door den aanvrager eene vergoeding 
verschuldigd,, volgens een door Onzen Minister vast te stellen tarief. Onze Minister kan vorderen, dat de 
aanvragerr voor de voldoening van die kosten eene waarborgsom stort 

Artike ll  5 

1.. Het besluit, waarbij de verbindendverklaring wordt uitgesproken, houdt in: 
a.. eene opgaaf van de bepalingen, waarop de verbmdendverklaring betrekking heeft; 
b.. eene opgaaf van het tijdstip, waarop de verbindend-verklaring begint te werken en dat, waarop hare 

werkingg eindigt; 
c.. voor zover nodig eene omschrijving van het gebied, waar en van de werkzaamheden, 

waaropp de verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn. 
2.. Van een besluit omtrent verbindendverklaring wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant 
3.. Van de verbindendverklaring wordt aanteekening gehouden in een register, dat ingericht is volgens 

voorschriftenn door Onzen Minister gegeven. De collectieve arbeidsovereenkomsten, waarvan bepalingen 
verbindendd zijn verklaard, worden als bijlagen bij het register bewaard. 

4.. Het in het vorige lid bedoelde register met bijlagen ligt voor een ieder kosteloos ter inzage. Schriftelijke 
inlichtingen,, het register betreffende, worden tegen betaling der kosten vanwege Onzen Minister aan een 
iederr verstrekt 

Artikell  6 

1.. Onze Minister is bevoegd te allen tijde de verbindendverklaring in te trekken. 
2.. Indien Onze Minister overweegt de verbindendverklaring van bepalingen van eene collectieve 

arbeidsovereenkomstt in te trekken, geeft hij daarvan kennis aan hen, die bij de collectieve 
arbeidsovereenkomstt partij zijn en stelt hen in de gelegenheid hunne bezwaren daartegen schriftelijk of 
mondelingg kenbaar te maken. Voorts kan Onze Minister ter zake in overleg treden met de Stichting van de 
Arbeid d 

3.. Intrekking van de verbindendverklaring heeft geen terugwerkende kracht. 
4.. Van de intrekking wordt aanteekening gehouden in het register, bedoeld in artikel 5, derde lid. 

Artike ll  7 

Hett bepaalde in de artikelen 2 tot en met 6 vindt overeenkomstige toepassing, indien de verbindendverklaring 
betreftt wijzigingen in de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, die ingevolge artikel 2 algemeen 
verbindendd zijn verklaard. 

Artike ll  8 

1.. Onze Minister kan bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst onverbindend verklaren, indien het 
algemeenn belang zulks vereischt 

2.. Indien Onze Minister overweegt één of meer bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst onver-
bindendd te verklaren, geeft bij daarvan kennis aan hen, die bij de collectieve arbeidsovereenkomst partij zijn 
enn stelt hen in de gelegenheid hunne bedenkingen daartegen schriftelijk of mondeling kenbaar te 
maken. . 
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3.. Onveibmdendverklaring heeft geen tenigwerkende kracht. 
4.. Van het besluit, waarbij  de onverbindendverklaring wordt uitgesproken, wordt mededeling gedaan door 

plaatsingg in de Staatscourant Van de onverbindendverklaring wordt aantekening gehouden in he*  register, 
bedoeldd in artikel 5, derde lid. 

Artike ll  9 

1.. Bij  onverbindendverklaring van eene bepaling van eene collectieve arbeidsovereenkomst wordt deze 
bepalingg geacht geen deel meer  uit te maken van de collectieve arbeidsovereenkomst. 

2.. Elk op het tijdsti p van het in werking treden der  onverbindendverklaring bestaand beding tusschen een 
werkgeverr  en een werknemer, berustende op de onverbindend verklaarde bepaling, is nietig. 

Artike ll  10 

Indienn een of meer  verenigingen van werkgevers of van werknemers, op wier  verzoek een verbindendverklaring 
iss uitgesproken, het vermoeden gegrond achten, dat in een onderneming een of meer  der  verbindend verklaarde 
bepalingenn niet worden nageleefd, kunnen zij  met het oog op het instellen van een rechtsvordering, als bedoeld 
inn artikel 3, Onze Minister  verzoeken een onderzoek daarnaar  te doen instellen. Onze Minister  draagt het 
onderzoekk op aan daartoe door  hem aangewezen onder  hem ressorterende ambtenaren. Onze Minister  licht de 
verenigingg of de verenigingen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over  hetgeen bij  het onderzoek 
geblekenn is. 

Artike ll  10a 

Indienn Onze Minister  heeft vastgesteld dat de Stichting van de Arbeid heeft opgehouden te bestaan of de haar 
krachtenss deze wet toekomende taak te vervullen, treden voor  de toepassing van de artikelen 4, vierde lid, en 
6,tweedee lid, tweede volzin, in haar  plaats de krachtens artikel 17, eerste lid, van de Wet op de loonvorming door 
Onss aangewezen centrale organisaties van werkgevers en van werknemers. 

Artike ll  10b 

Onzee Minister  kan een onder  hem ressorterende ambtenaar  mandaat verlenen tot het uitoefenen van de bevoegd-

heden,, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 6, eerste lid. 

Artikele nn 11-13 (Deze artikelen bevatten wijzigingen in andere regelgeving.) 

Artike ll  14 

Hetgeenn nog ter  voorbereiding van het in werking treden van deze wet en tot hare uitvoering noodig is, wordt bij 

algemeenenn maatregel van bestuur  geregeld. 

Artike ll  15 

Dezee wet kan worden aangehaald onder  den titel: "Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend ver-

klarenn van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten". 

Artike ll  16 

Dezee wet treedt in werking op een door  Ons te bepalen tijdstip . 
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C.. Wet inzake spaarbewijzen 
(Stb.. 1985,293) 

Alzooo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te geven met betrekking tot de uitgifte, 

dee verhandeling en de uitbetaling van niet op naam gestelde spaarbewijzen; 

Artike ll  1 

Voorr de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 

a.. spaarbewijzen: waardepapieren aan toonder, welke een nominale vordering op de uitgevende instelling 
inhoudenn en waarbij de rente niet gedurende de looptijd opeisbaar wordt; 

b.. Onze Minister: Onze Minister van Financiën; 

c.. De Bank: De Nederlandsche Bank N.V.; 

d.. Representatieve organisatie: een organisatie, die met betrekking tot de uitvoering van deze wet door Onze 

Minister,, de Bank gehoord, als representatieve organisatie voor een groep van ondernemingen en instel-

lingenn is aangewezen. 

Artike ll  2 

1.. Indien de Bank met de representatieve organisaties overeenstemming bereikt over de invoering van een 

regelingg omtrent de uitgifte, de verhandeling en de uitbetaling tegen inlevering van spaarbewijzen, kunnen 

Wijj  deze regeling algemeen verbindend verklaren ten aanzien van ondernemingen en instellingen, die 

spaarbewijzenn uitgeven. 

2.. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 

uitvoerenn van een algemeen verbindend verklaarde regeling. 

3.. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid treedt niet eerder in werking dan een 

maandd na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij wordt geplaatst. Van de plaatsing wordt 

onverwijldd mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Artike ll  3 

1.. Voor de duur dat een regeling als bedoeld in artikel 2 van kracht is, geldt het in de volgende leden bepaalde. 

2.. Overdracht en aanvaarding van spaarbewijzen is verboden tenzij door tussenkomst van een lid van de 

Verenigingg voor de Effectenhandel dan wel de onderneming of instelling die de spaarbewijzen heeft 
uitgegeven. . 

3.. Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing op overdracht en aanvaarding van spaarbewijzen indien 

dee overdracht en aanvaarding geschieden door natuurlijke personen anders dan in de uioefening van hun 

beroepp of bedrijf. 

Artikell  4 

Handelenn in strijd met een op grond van artikel 2 algemeen verbindend verklaarde regeling of de krachtens 

artikell  2, tweede lid, gegeven nadere regels is een strafbaar feit. 

Artikel s s 

Inn de Wet op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder 4°, toegevoegd: de Wet inzake spaarbewijzen, 

artikell  3, tweede en derde lid, en - voorzover aangeduid als strafbare feiten - artikel 2. 
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Artike ll  6 

Dezee wet is niet van toepassing op: 
a.. waardepapieren, uitgegeven door  publiekrechtelijk e lichamen; 
b.. waardepapieren die zijn uitgegeven op een tijdstip , waarop een regeling als bedoeld in artikel 2 niet van 

krachtt  is. 

Artike ll  7 

1.. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet inzake spaarbewijzen. 
2.. Zij  treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgift e van het Staatsblad waarin zij 

wordtt  geplaatst. 
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D.. Wet vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële 
dienstenn worden verleend 

(Stb.. 1988, 278) 

Alzooo Wij  in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een overeenkomst tussen De Nederlandsche 
Bankk N.V. en de representatieve organisaties van het bankwezen met betrekking tot de vaststelling en registratie 
vann de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend bij  algemene maatregel van bestuur 
algemeenn verbindend kan worden verklaard ten aanzien van degenen die deze diensten bedrijfsmatig verlenen; 

Artike ll  1 

Inn deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a.. financiële dienst: 1°. het aangaan van een overeenkomst tot het in bewaring nemen van effecten; 2 °. het 
aangaann van een overeenkomst tot het openstellen van een rekening waarop een saldo kan worden aange-
houden;;  3 °. het aangaan van een overeenkomst tot het verhuren van een safe-loket; 

b.. de Bank: De Nederlandsche Bank; 
c.. representatieve organisatie: een organisatie die ingevolge artikel 1, eerste lid, onder  h, van de Wet toezicht 

kredietwezenn (Stb. 1978,255) als representatieve organisatie is aangewezen. 

Artike ll  2 

1.. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over  een regeling omtrent de 
vaststellingg en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend, kan bij 
algemenee maategel van bestuur  deze regeling algemeen verbindend worden verklaard ten aanzien van 
degenenn die deze financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindendverklaring heeft geen 
terugwerkendee kracht 

2.. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over  een wijziging van de 
regeling,, bedoeld in het eerste lid, kan onder  intrekkin g van de bestaande algemeen verbindend verklaring, 
dee gewijzigde regeling bij  algemene maatregel van bestuur  algemeen verbindend worden verklaard ten 
aanzienn van degenen die de financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindend verklarin g 
heeftt  geen terugwerkende kracht 

3.. Indien een regeling als bedoeld in bet eerste en tweede lid wordt beëindigd, wordt de algemeen verbindend 
verklarin gg bij  Koninklij k besluit ingetrokken. Het Koninklij k besluit wordt in het Staatsblad geplaatst 

4.. Bij  algemene maatregel van bestuur  kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 
uitvoerenn van een algemeen verbindend verklaarde regeling. 

5.. Een algemene maatregel van bestuur  als bedoeld in het vierde lid treedt niet eerder  in werking dan een 
maandd na de datum van uitgift e van het Staatsblad waarin hij  wordt geplaatst. Van de plaatsing wordt 
onverwijl dd mededeling gedaan aan de beide Kamers der  Staten-Generaal. 

Artike ll  3 

Hett  is verboden in strij d te handelen met een krachtens artikel 2 algemeen verbindend verklaarde regeling of de 
krachtenss artikel 2, vierde lid, gegeven nadere regels. 

Artike ll  4 

Inn de Wet op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder  4°, toegevoegd: de Wet identiteitsvaststelling 
bijj  financiële dienstverlening, artikel 3;. 
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Artikel S S 

Wijzigingg Wet inzake spaaibewijzen: artikel 2, tweede en derde lid, en artikel 4 

Artike ll  6 

Dezee wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 

wordtt geplaatst. 

Artike ll  7 

Dezee wet kan worden aangenaaid als: Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening 
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E.. Wet toezicht kredietwezen 1992 

(Stb.. 1992,722); gewijzigd bij wet van 14 december 1995 (Stb. 1995, 644) ta.v. artikel 84 

§§ 3. Collectieve garantiestelling 

Artike ll  84 

1.. De Bank pleegt overleg met de betrokken representatieve organisaties over de invoering van een 
regelingg omtrent een garantie voor nader te bepalen schuldvorderingen van natuurlijke personen, rechts-
personenn en vennootschappen tot een nader te bepalen maximum op kredietinstellingen, die ingevolge 
artikell  52, tweede lid, onder a, zijn geregistreerd, tegen het risico, dat een zodanige onderneming of 
instellingg haar verplichtingen met betrekking tot die schuldvorderingen niet nakomt 

2.. Bij koninklijk besluit kan, indien het overleg bedoeld in het eerste lid leidt tot overeenstemming tussen 
dee Bank en alle betrokken representatieve organisaties, worden bepaald, dat de kredietinstellingen be-
doeldd in het eerste lid alsmede de instellingen die gebruik maken van de vrijstelling bedoeld in artikel 
122 van richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 
19944 inzake depositogarantiestelsels (PbEG L 135) verplicht zijn aan de uitvoering van die regeling 
medee te werken. 

3.. Onze Minister kan besluiten dat een kredietinstelling die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder b, is 
geregistreerd,, verplicht is aan de uitvoering van de regeling bedoeld in het eerste lid mee te werken, 
indienn de Bank van oordeel is dat voor de schuldvorderingen op die kredietinstelling geen garantie-
regelingg van toepassing is, welke gelijkwaardig is aan de dekking bedoeld in artikel 6, eerste lid, van 
richtlijnn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 
inzakee depositogarantiestelsels (PbEG L 135). 

4.. Bij koninklijk besluit kan, indien het overleg bedoeld in het eerste lid niet binnen een door Onze 
Ministerr te bepalen termijn leidt tot overeenstemming, dan wel indien de regeling, waaromtrent over-
eenstemmingg is bereikt, niet de instemming van Onze Minister heeft, een regeling als bedoeld in het 
eerstee lid worden ingevoerd, nadat de Bank, de Bankraad en de betrokken representatieve organisaties 
inn de gelegenheid zijn gesteld hun gevoelen omtrent de inhoud van de in te voeren regeling kenbaar te 
maken. . 

5.. Binnen twee maanden, nadat een regeling krachtens het vierde lid is ingevoerd, wordt door ons een 
voorstell  aan de Staten-Generaal gedaan om deze regeling bij de wet te bekrachtigen. Indien het voorstel 
doorr een van beide Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt deze regeling terstond inge-
trokken.. Van de intrekking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

6.. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde, onderscheidenlijk vierde en vijfde lid is mede van toepas-
singg op wijziging en intrekking van een garantieregeling, tot stand gekomen met inachtneming van die 
bepalingen. . 

§§ 4. Minimumconditieregeling 

Artikell  85 

Bijj  koninklijk besluit kunnen, nadat de Bank daarover advies heeft uitgebracht, aan kredietinstellingen die 
ingevolgee artikel 52, tweede lid, onder a of b, zijn geregistreerd voorschriften worden gegeven omtrent de rente 
enn de overige voorwarden die zij met betrekking tot de direct opvraagbare tegoeden van natuurlijke personen, 
verenigingenn en stichtingen in acht moeten nemen. 
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Artike ll  II I  (van Wet van 14 december 1995 (Stb. 1995,644)) 

Inn artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 na 
"83,, eerste en vierde lid," ingevoegd: 84, tweede en derde lid,. 
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F.. Wet toezicht effectenverkeer  1995 

(Sib.. 1995, 574); gewijzigd bij Wet van 1 juli 1998 (Stb. 1998, 482) ta.v. artikel 28a 

Artikell  28a 

1.. Onze Minister pleegt overleg met de betrokken representatieve organisaties van in Nederland gevestigde 
effecteninstellingenn over de invoering van één of meer regelingen omtrent een garantie voor nader te bepa-
lenn vorderingen van beleggers in verband met beleggingsverrichtingen tot een nader te bepalen maximum op 
inn Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is 
verleend,, alsmede op kredietinstellingen en financiële instellingen waaraan het ingevolge artikel 6 onder-
scheidenlijkk artikel 45 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is toegestaan diensten ter zake van effecten-
bemiddelingg of vermogensbeheer aan te bieden of te verrichten, tegen het risico dat een zodanige instelling 
haarr verplichtingen met betrekking tot die vorderingen niet nakomt 

2.. Indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, leidt tot overeenstemmmg tussen Onze Minister en de betrok-
kenn representatieve organisaties, kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat de instellingen, bedoeld in 
hett eerste lid, verplicht zijn aan de uitvoering van een samenstel van regelingen mee te werken. 

3.. Onze Minister kan besluiten dat een effecteninstelling die niet in een Lid-Staat is gevestigd en waaraan een 
vergunningg als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is verleend onderscheidenlijk een kredietinstelling of een 
financiëlefinanciële instelling, waaraan ingevolge artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992is toegestaan in 
Nederlandd diensten ter zake van effectenbemiddeling of vermogensbeheer aan te bieden of te verrichten, 
verplichtt is aan de uitvoering van een van de op hem toepasselijke regelingen, bedoeld in het eerste lid, mee 
tee werken, indien Onze Minister van oordeel is dat op vorderingen in verband met beleggingsverrichtingen 
opp die onderneming of instelling geen beleggerscompensatieregeling van toepassing is waarvan de dekking 
gelijkwaardigg is aan de dekking bedoeld in artikel 11, eerste lid, van richtlijn 97/9/EG van het Europees 
Parlementt en de Raad van de Europese Unie van 3 maart 1997 inzake beleggerscompensatiestelsels (PbEG 
L84). . 

4.. Indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, niet binnen een door Onze Minister te bepalen termijn leidt tot 
overeenstemming,, dan wel indien de regeling of het samenstel van regelingen waaromtrent overeen-
stemmingg is bereikt, niet de instemming heeft van Onze Minister, kan bij koninklijk besluit een regeling als 
bedoeldd in het eerste lid worden ingevoerd, nadat de in het eerste lid bedoelde organisaties van effecten-
instellingenn alsmede, indien van toepassing, de rechtspersoon, waaraan ingevolge artikel 40 de in het eerste 
lidd bedoelde bevoegdheid is overgedragen, in de gelegenheid zijn gesteld hun gevoelen omtrent de inhoud 
vann de in te voeren regeling kenbaar te maken. 

5.. Na inwerkingtreding van een koninklijk besluit als bedoeld in het vierde lid wordt zo spoedig mogelijk, 
maarr uiterlijk binnen acht weken, een voorstel van wet tot goedkeuring van het koninklijk besluit aan de 
Tweedee Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel wordt ingelrokken of indien één van de 
Kamerss der Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, wordt zo spoedig mogelijk bij 
koninklijkk besluit een nieuwe regeling als bedoeld in het eerste lid ingevoerd. Het vierde lid en de eerste 
tweee volzinnen van dit lid zijn op het in de vorige volzin bedoelde koninklijk besluit van overeenkomstige 
toepassing. . 

6.. Het eerste, tweede, vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op wijziging of intrekking van 
eenn met inachtneming van die leden tot stand gekomen regeling. 

Artikell  H 

Inn artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt onder de Wet toezicht effectenverkeer 1995 

.... ingevoegd: artikel 28a, tweede en vierde lid. 
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G.. Wet milieubeheer 

(Stb.. 1994, 80); gewijzigd bij  Wet van 21 juni 2001 (Stb. 2001, 346) 

TITE LL  15.10 Afvalbeheersbijdragen 

Artike ll  1535 

Voorr  de toepassing van deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
afvalbeheersbijdrage::  bijdrage in de kosten van het beheer  van een afvalstof; 

overeenkomstt  over  een afvalbeheersbijdrage: schriftelijk e overeenkomst tussen degenen die een stof, preparaat 
off  ander  product in Nederland invoeren of op de markt brengen, tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. 

Artike ll  15.36 

1.. Onze Minister  kan, indien dat in het belang is van een doelmatig beheer  van afvalstoffen, op een met 
redenenn omkleed verzoek, na overleg met Onze Minister  van Economische Zaken een overeenkomst over 
eenn afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend verklaren voor  een ieder  die die stof, dat preparaat of dat 
anderee product in Nederland invoert of op de markt brengt. 

2.. Onze Minister  stelt regels met betrekking tot de onderwerpen die in ieder  geval in een overeenkomst over 
eenn afvalbeheersbijdrage, waarvoor  een algemeen verbindend verklarin g wordt gevraagd, aan de orde dienen 
tee komen, alsmede met betrekking tot de bij  een verzoek als bedoeld in het eerste lid over  te leggen gege-
vens.. Tot die gegevens behoren in ieder  geval gegevens, waaruit duidelij k wordt dat redelijkerwij s is 
getrachtt  te voorkomen, dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere product in de praktij k meer 
dann eenmaal een bijdrage voor  het beheer  daarvan verschuldigd zullen zijn. 

Artike ll  15.37 

1.. Een verzoek als bedoeld in artikel 15.36 kan slechts worden ingediend door  degenen die, onderscheidenlijk 
organisatiess van degenen die wat betreft de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of 
anderee producten een naar  het oordeel van Onze Minister  belangrijke meerderheid vormen van degenen die 
dezee stoffen, preparaten of andere producten in Nederland invoeren of op de markt brengen. Onze Minister 
betrektt  bij  zijn oordeel met betrekking tot de vraag of degenen die, onderscheidenlijk de organisaties van 
degenenn die het verzoek hebben ingediend, een belangrijke meerderheid vormen, in ieder  geval het aantal 
vann hen in verhouding met het totale aantal van degenen die deze stoffen, preparaten of andere producten in 
Nederlandd invoeren of op de markt brengen. 

2.. Onze Minister  doet van de indiening van het verzoek mededeling in de Staatscourant en in een of meer 
landelijkk  verschijnende dagbladen. Artike l 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 
toepassing,, met dien verstande dat uitsluitend de zakelijke inhoud van het verzoek wordt vermeld en dat een 
iederr  alleen schriftelij k bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen. 

3.. Onze Minister  beslist op het verzoek binnen zestien weken na de indiening ervan. Indien een besluit niet kan 
wordenn genomen dan nadat is voldaan aan een uit een voor  Nederland verbindend verdrag of een voor 
Nederlandd verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie voortvloeiende verplichting, wordt de 
termij nn voor  het nemen van dat besluit opgeschort tot de ten aanzien van die verplichting geldende 
proceduree is afgerond. Van de opschorting wordt mededeling gedaan aan de verzoeker. 

4.. Onze Minister  doet van zijn beslissing op het verzoek mededeling in de Staatscourant. De motivering van 
hett  besluit vermeldt in ieder  geval de overwegingen over  de omtrent het verzoek gegeven zienswijzen. 
Indienn bij  het besluit een overeenkomst over  een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend wordt 
verklaard,, wordt de tekst van de overeenkomst in de Staatscourant geplaatst 
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5.. Onze Minister doet tevens mededeling van zijn beslissing op het verzoek door kennisgeving van de zake-
lijkee inhoud van het besluit in één of meer landelijk verschijnende dagbladen onder vermelding van de 
vindplaatss van de mededeling omtrent de beslissing op het verzoek in de Staatscourant 

Artike ll  1538 

11 Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage op 
eenn daartoe strekkend verzoek, na overleg met Onze Minister van Economische Zaken ontheffing verlenen, 
indienn de verzoeker zorg draagt voor een zodanig beheer van de betrokken afvalstoffen dat deze naar het 
oordeell  van Onze Minister ten minste gelijkwaardig is aan het beheer overeenkomstig de betrokken 
algemeenn verbindend verklaarde overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage. 

2.. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden 

verbonden. . 
3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 

wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel 15.39, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstandee dat voor het in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer 
voldoenn aan het in het eerste lid van dit artikel genoemde vereiste. 

4.. Met betrekking tot de totstandkoming van een besluit als bedoeld in het eerste en derde lid, is artikel 15.37, 
tweedee tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. Onze Minister stelt de houder van de 
ontheffing,, behoudens in gevallen waarin deze om wijziging of intrekking verzoekt, van zijn voornemen tot 
wijzigingg of intrekking in kennis, alvorens een besluit te nemen. 

Artike ll  15.39 

1.. Een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste vijf 

jaar. . 

2.. Onze Minister kan een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, na overleg met Onze Minister van 

Economischee Zaken intrekken, indien: 
a.. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 
b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 

besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van een doelmatig 
beheerr van afvalstoffen op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten. 

3.. Alvorens een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, op grond van het tweede lid, onder a, in te trekken, 
steltt Onze Minister degenen die het verzoek tot algemeen verbindend verklaring hebben gedaan, in de 
gelegenheidd hun zienswijze kenbaar te maken. Onze Minister maakt het besluit tot intrekking bekend in de 
Staatscourant t 

4.. Op het voornemen tot intrekking van een besluit krachtens artikel 15.36, eerste lid, op grond vann het tweede 
lid,, onder b of c, is artikel 15.37, tweede, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. 

Artike ll  15.40 

Eenn ieder is tot naleving van een voor hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over een 
afvalbeheersbijdragee gehouden tegenover ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft 
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Artike ll  15.41 

Indienn een of meer van degenen die een stof, preparaat of ander product in Nederland invoeren of op de markt 
brengen,, waarvoor een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend is verklaard, het 
vermoedenn gegrond achten dat door een of meer anderen een of meer van de algemeen verbindend verklaarde 
bepalingenn uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen van een 
rechtsvorderingg op grond van artikel 15.40 Onze Minister verzoeken een onderzoek Haam r̂ te doen instellen. 
Dee inspecteur stelt het onderzoek in en brengt aan Onze Minister verslag uit van hetgeen bij het onderzoek is 
gebleken.. Onze Minister stelt het verslag ter beschikking van degene of degenen, die om het onderzoek hebben 
gevraagd. . 
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H.. Verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober  1996 houdende een 
gemeenschappelijkee ordening der  markten in de sector  groenten en frui t 

(PbEGG 21-11-1996 L 297/1) 

Artike ll  18 

1.. Ingeval een telersvereniging of een groepering van telersverenigingen die dezelfde regels heeft vastgesteld 
enn in een bepaalde economische regio werkzaam is, voor  een bepaald produkt representatief wordt geacht 
voorr  de produkti e en voor  de telers van die regio, kan de betrokken Lid-Staat, op verzoek van de betrokken 
verenigingg of groepering, voor  de in de regio gevestigde telers die niet bij  die vereniging of groepering zijn 
aangesloten,, de volgende regels verbindend verklaren: 

a.. de in artikel 11, lid 1, onder  c), punt 1, bedoelde regels (regels inzake de verstrekking van teeltgegevens, 

produktie,, afzet en milieubescherming ; MJD), 
b.. de door  de vereniging of groepering van verenigingen vastgestelde regels inzake het uit de markt nemen 

vann produkten, 
opp voorwaarde dat deze regels: 

sedertt  ten minste eenjaar  toepasselijk zijn, 
zijnn vermeld in de in bijlage Hl opgenomen limitatieve lijst , 
gedurendee ten hoogste drie verkoopseizoenen verplicht moeten worden toegepast 

2.. In dit artikel wordt onder  "economische regio"  verstaan, een geografische zone die bestaat uit aan elkaar 
grenzendee of naburige produktiegebieden met homogene omstandigheden inzake produkti e en verhandeling. 

3.. Een telersvereniging of groepering van telersverenigingen wordt als representatief in de zin van lid 1 
beschouwd,, wanneer  ten minste twee derde van de telers van de economische regio waarin zij  werkzaam is, 
bijj  haar  is aangesloten en zij  ten minste twee derde van de produkti e van deze regio voor  haar  rekening 
neemt t 

4.. De regels die verbindend worden verklaard voor  alle telers van een bepaalde economische regio: 
a.. mogen geen schade toebrengen aan andere telers in de Lid-Staat of in de Gemeenschap; 
b.. gelden, met uitzondering van de in lid 1, onder  a), bedoelde regels inzake het verstrekken van 

teeltgegevens,, niet voor  produkten die in het kader  van een vóór  het begin van het verkoopseizoen 
geslotenn contract voor  verwerking worden geleverd, tenzij  de regels speciaal daarvoor  zijn vastgesteld; 

c.. mogen niet strijdi g zijn met de vigerende Gemeenschapswetgeving en nationale wetgeving. 
5.. De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de regels die zij  voor  alle telers van een 

bepaaldee economische regio verbindend hebben verklaard. Deze regels worden bekendgemaakt in de C-
reekss van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Dee Commissie besluit dat de Lid-Staat de door  hem aldus algemeen verbindend verklaarde regels moet 

intrekkenn wanneer 
a.. zij  vaststelt dat daardoor  de mededinging voor  een wezenlijk deel van de interne markt wordt 

uitgeslotenn of het vrij e handelsverkeer  wordt belemmerd, dan wel de doelstellingen van artikel 39 
(thans::  artikel 33;MJD) van het Verdrag in gevaar  worden gebracht; 

b.. zij  vaststelt dat artikel 85, lid 1, (thans: artikel 81, eerste lid; MJD) van het Verdrag van toepassing is op 
dee algemeen verbindend verklaarde overeenkomsten, besluiten of feitelijk e gedragingen. De beschik-
kingg van de Commissie inzake de overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijk e 
gedragingenn geldt pas vanaf de datum waarop dit wordt vastgesteld; 

c.. zij  in het kader  van een krachtens titel VI  verrichte controle achteraf vaststelt dat de bepalingen van dit 

artikell  niet zijn nageleefd. 

369 9 



Wettekstenn a.v. v. 

6.. Wanneer  lid 1 wordt toegepast, kan de betrokken Lid-Staat op grond van bewijsstukken bepalen dat niet-
aangeslotenn telers aan de vereniging of eventueel aan de groepering van verenigingen een bedrag 
verschuldigdd zijn gelijk aan het gedeelte van de door  de leden te betalen financiële bijdragen dat dient ter 
dekkingg van: 

a.. de administratiekosten gemoeid met de toepassing van de in lid 1 bedoelde regeling, 
b.. de kosten van acties van de vereniging of de groepering van verenigingen op het gebied van 

wetenschappelijkk  onderzoek, marktonderzoek en verkoopbevordering, wanneer  deze acties aan de 
gehelee produkti e van de regio ten goede komen. 

7.. De Lid-Staten delen de Commissie de lijst van de in lid 2 bedoelde economische regio's mede. Binnen een 
maandd na de datum van de mededeling keurt de Commissie de lijst goed of bepaalt zij  na overleg met de 
betrokkenn Lid-Staat welke wijzigingen de Lid-Staat daarin moet aanbrengen. De goedgekeurde lijst wordt 
bekendgemaaktt  in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Bijlag ee m 

Limitatiev ee lijst van door  de telersverenigingen toegepaste regels die krachtens artikel 18, lid 1, algemeen 
verbindendd kunnen worden verklaard 

1.. Regels inzake de produktiegegevens 

a.. opgave van de voorgenomen inzaai en aanplant, per  produkt en eventueel per  ras/variëteit; 
b.. melding van de feitelijk e inzaai en aanplant; 

c.. opgave van de totale bebouwde oppervlakte, uitgesplitst naar  produkt en zo mogelijk naar  ras/variëteit; 
d.. opgave van de oogstverwachtingen en de verwachte oogstdata, uitgesplitst naar  produkt en zo mogelijk 

naarr  ras/variëteit; 
e.. periodieke opgave van de geoogste hoeveelheden of beschikbare voorraden per  ras/variëteit; 
f.. informati e over  de opslagcapaciteit. 

2.2. Regels inzake de produktie 

a.. gebruik van het op grond van de bestemming van het produkt (markt voor  verse produkten of 
industriëlee verwerking) gekozen yaaizaad en plantgoed; 

b.. naleving van de voorschriften inzake het uitdunnen van de boomgaarden. 

3.. Regels inzake het in de handel brengen van de produkten 

a.. naleving van de datum waarop met oogsten kan worden begonnen en van het verkoopschema; 
b.. naleving van minimumeisen inzake kwaliteit en groottesortering; 
c.. naleving van de regels inzake behandeling, presentatie, verpakking en etikettering wanneer  de 

produktenn voor  het eerst op de markt worden gebracht; 
d.. aanduiding van de oorsprong van het produkt 

4.4. Regels inzake milieubescherming 

a.. regels inzake het gebruik van kunstmeststoffen en andere mest; 
b.. regels inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere methoden om de gewassen te 

bescher-men; ; 
c.. regels inzake het maximumgehalte aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in 

groen-tenn en fruit ; 
d.. regels inzake de verwijderin g van bijprodukte n en gebruikt materiaal; 
e.. regels inzake de vernietiging van uit de markt genomen produkten. 

5.. Regels inzake het uit de markt nemen van produkten 

terr  uitvoering van artikel 23 vastgestelde regels, onder  de in artikel 25 vermelde voorwaarden. 
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I .. Proeve van wetsvoorstel hoofdstuk 9 Stoffen en producten Wet milieubeheer 
(aprill  2002) 

Titell  9.5. Algemeenverbindendverklaring 

Artike ll  9.40 

1.. Onze Minister kan in het belang van de bescherming van het milieu op een met redenen omkleed verzoek 
eenn schriftelijke overeenkomst tussen degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelingen 
mett betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten verrichten, algemeen verbindend verklaren. 

2.. Een verzoek kan slechts worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen 
die,, wat betreft hun aantal en de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of andere 
productenn een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke meerderheid vormen van degenen die de 
betrokkenn handelingen met deze producten verrichten. 

3.. Onze Minister stelt regels met betrekking tot de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst, 
waarvoorr een algemeenverbindendverklaring wordt verzocht, aan de orde dienen te komen, alsmede met 
betrekkingg tot de bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid over te leggen gegevens. 

Artike ll  9.41 

1.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
hett besluit op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring, met dienn verstande dat in afwijking van artikel 
3:155 een ieder bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend 
schriftelijkk kunnen worden ingebracht 

2.. Indien een besluit niet kan worden genomen dan nadat is voldaan aan een uit een voor Nederland verbin-
dendd verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie voortvloeiende 
verplichting,, wordt de termijn voor het nemen van dat besluit opgeschort tot de ten aanzien van die 
verplichtingg geldende procedure is afgerond. Van de opschorting wordt mededeling gedaan aan de ver-
zoeker. . 

3.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste 

vijfjaar. . 

Artike ll  9.42 

1.. Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst over stoffen, preparaten of 
anderee producten op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen, indien de verzoeker zorg draagt 
voorr het op een zodanige wijze verrichten van handelingen met betrekking tot de betrokken stoffen, 
preparatenn of andere producten dat deze wijze naar het oordeel van Onze Minister ten minste gelijkwaardig 
iss aan de wijze waarop handelingen met betrekking tot de betrokken stoffen, preparaten of andere producten 
overeenkomstigg de betrokken algemeen verbindend verklaarde overeenkomst worden verricht 

2.. Een ontheffing van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst kan onder beperkingen worden 
verleend.. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 
wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel 9.43, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstandee dat voor het in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer 
voldoenn aan het in het eerste lid van dit artikel genoemde vereiste. 
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4.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
eenn beschikking als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in afwijkin g van artikel 3:15 een ieder 
bedenkingenn met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend schriftelij k kunnen 
wordenn ingebracht. 

Artike ll  9.43 

1.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring kan worden ingetrokken, indien: 
a.. de ter  zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken , dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij  de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 

b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 
besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van de 
beschermingg van het milieu op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor  Nederland verbindend verdrag of een voor  Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter  uitvoering daarvan, hiertoe verplichten, of 

d.. degenen die het verzoek hebben ingediend, daartoe verzoeken. 

2.. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van 
eenn besluit als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in afwijkin g van artikel 3:15 een ieder 
bedenkingenn met betrekking tot het verzoek kan inbrengen en bedenkingen uitsluitend schriftelij k kunnen 
wordenn ingebracht. 

Artike ll  9.44 

Eenn ieder  is tot naleving van een voor  hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst gehouden 
tegenoverr  ieder  ander, die bij  de naleving een redelijk belang heeft. 

Artike ll  9.45 

1.. Indien een of meer  van degenen voor  wie een overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, het 
vermoedenn gegrond achten dat door  een of meer  anderen een of meer  van de algemeen verbindend 
verklaardee bepalingen uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij  met het oog op het instellen 
vann een rechtsvordering op grond van artikel 9.44 Onze Minister  verzoeken een onderzoek Haprnpar  te doen 
instellen. . 

2.. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is ingediend, stelt Onze Minister  een onderzoek in. Nadat het 
onderzoekk is verricht en Onze Minister  van de uitkomsten daarvan op de hoogte is gesteld, licht hij  degene 
off  degenen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over  hetgeen bij  het onderzoek is gebleken. 
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J.. Proeve van een algemene regeling van de algemeenverbindendverklaring in de 
Wett  milieubeheer 

Titell  Algemeenverbindendverklaring 

Artike l l 

1.. Onze Minister kan op een met redenen omkleed verzoek (bepalingen van) een schriftelijke overeenkomst 
tussenn degenen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelingen verrichten die gevolgen hebben 
voorr het milieu, algemeen verbindend verklaren. 

2.. Een verzoek kan slechts worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen die 
watt betreft hun aantal en de gezamenlijke omzet een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke 
meerderheidd vormen van degenen die de betrokken handelingen verrichten. 

3.. Onze Minister stelt regels met betrekking tot: 
a.. de onderwerpen die in ieder geval in een overeenkomst, waarvoor een algemeenverbindendverklaring 

wordtt verzocht, aan de orde dienen te komen, 
b.. de onderwerpen die niet voor een algemeenverbindendverklaring in aanmerking komen, en 
c.. de bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid over te leggen gegevens. 

4.. Onze Minister kan een termijn stellen waarbinnen een verzoek als bedoeld in het tweede lid moet zijn 
ingediend. . 

Artike l l 

1.. Het besluit op het verzoek kan slechts worden geweigerd wegens: 
a.. strijd met het recht, 
b.. strijd met het belang van de bescherming van het milieu of 
c.. een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de betrokken bedrijfstak of daar-

buiten. . 
2.. Een besluit tot algemeenverbindendverklaring geldt voor een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste 

vijfjaar.. Onze Minister kan deze termijn ambtshalve met een periode van ten hoogste twee jaar verlengen. 
3.. Onze Minister kan aan het besluit tot algemeenverbindendverklaring uitsluitend een voorschrift verbinden 

tenn aanzien van de aan hem over te leggen rapportages over de uitvoering en handhaving van de 
overeenkomst t 

Artike l l 

1.. Onze Minister kan van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst op een daartoe strekkend verzoek 
ontheffingg verlenen, indien de verzoeker zorg draagt voor het op een zodanige wijze verrichten van de 
betrokkenn handelingen dat deze wijze naar het oordeel van Onze Minister ten minste gelijkwaardig is aan de 
wijzee waarop die handelingen overeenkomstig de betrokken algemeen verbindend verklaarde overeenkomst 
wordenn verricht 

2.. Een ontheffing van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst kan onder beperkingen worden 
verleend.. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

3.. Een krachtens het eerste lid verleende ontheffing kan ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek 
wordenn gewijzigd of ingetrokken. Artikel.. is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 
hett in onderdeel b van dat lid genoemde belang in de plaats treedt: het niet langer voldoen aan het in het 
eerstee lid van dit artikel genoemde vereiste. 
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Artike l l 

1.. Onze Minister kan een besluit tot algemeenverbindendverklaring intrekken, indien: 

a.. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist zijn of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere 

beslissingg zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 

b.. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het nemen van het 

besluit,, moet worden aangenomen dat het van kracht blijven van het besluit het belang van de 

beschermingg van het milieu op onaanvaardbare wijze zou schaden; 

c.. een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een 

volkenrechtelijkee organisatie, dan wel regels ter uitvoering daarvan, hiertoe verplichten, of 

d.. degenen die het verzoek hebben ingediend, daartoe verzoeken. 

Artike l l 

Afdelingg 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van het 

besluitt op het verzoek tot algemeenverbindeiidverklaring, het besluit op het verzoek tot ontheffing van het besluit 

tott algemeenverbindendverklaring en het besluit tot intrekking van de algemeenverbindendverklaring, met dien 

verstandee dat in afwijking van artikel 3:15 een ieder bedenkingen met betrekking tot het verzoek kan inbrengen 

enn bedenkingen uitsluitend schriftelijk kunnen worden ingebracht. 

Artike l l 

Eenn ieder is tot naleving van een voor hem geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst gehouden 
tegenoverr ieder ander, die bij de naleving een redelijk belang heeft. 

Artike l l 

1.. Indien een of meer van degenen voor wie een overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, het ver-
moedenn gegrond achten dat door een of meer anderen een of meer van de algemeen verbindend verklaarde 

bepalingenn uit die overeenkomst niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog op het instellen van een 

rechtsvorderingg op grond van artikel. Onze Minister verzoeken een onderzoek Haamaar te doen instellen. 

2.. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is ingediend, stelt Onze Minister een onderzoek in. Nadat het 
onderzoekk is verricht en Onze Minister van de uitkomsten daarvan op de hoogte is gesteld, licht hij degene 

off  degenen, die om het onderzoek hebben gevraagd, in over hetgeen bij het onderzoek is gebleken. 

374 4 


