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Voorwoord

Tijdens mijn student-assistentschap aan het Instituut voor Staats- en bestuursrecht
van de Universiteit Utrecht bood Henk Addink mij in 1999 de mogelijkheid een
promotieonderzoek te verrichten naar ‘De naleving van de internationale klimaat-
regelgeving in het kader van Europees en Nederlands milieurecht’. Na mijn
aanvankelijke twijfels over een ‘aio-bestaan’ te hebben overwonnen, heb ik de kans
om te promoveren uiteindelijk dankbaar en met veel enthousiasme aangegrepen.
De nodige afbakeningen en wijzigingen in de onderzoeksopzet hebben geleid tot
dit proefschrift ‘Milieuconvenanten gehandhaafd’. Bij de totstandkoming van dit
boek zijn verschillende mensen behulpzaam geweest. Een aantal wil ik daarvoor
hier in het bijzonder bedanken.

In de eerste plaats zijn dat mijn promotor prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven en co-
promotor mr. dr. G.H. Addink. Ik dank hen voor het vertrouwen dat zij steeds in
mij hebben gesteld en voor de ruimte die zij mij lieten om het onderzoek zelfstan-
dig uit te voeren. Rob hield daarbij altijd de algemene lijn goed in de gaten en dat
is het proefschrift zeer ten goede gekomen. Henk stimuleerde mij met zijn com-
mentaar op mijn stukken en de discussies die wij voerden, tot het nog eens over-
denken van ingenomen standpunten en ook daarvan is dit boek beter geworden.
Gelet op het oorspronkelijk internationale karakter van het onderzoek, was prof.
mr. A.H.A. Soons daarbij in het begin mede als promotor betrokken. Toen bleek
dat het onderzoek toch een meer nationaalrechtelijke invulling kreeg, was de rol
van Fred in het onderzoek noodgedwongen dusdanig klein geworden dat hij
besloot zich daaruit terug te trekken. Hoewel Fred Soons slechts kort mijn promo-
tor is geweest, ben ik dankbaar voor de deskundige wijze waarop hij gedurende die
tijd het onderzoek heeft begeleid.

Prof. mr. M. Scheltema, prof. mr. L.J.A. Damen, prof. mr. N.S.J. Koeman, prof. dr.
P. Glasbergen en prof. dr. Ch.W. Backes dank ik voor hun bereidheid om in de
beoordelingscommissie zitting te nemen. Leo Damen en Chris Backes bedank ik
bovendien voor hun commentaar op het manuscript. In het bijzonder ben ik Chris
erkentelijk voor de grondige wijze waarop hij het (lijvige!) manuscript volledig
heeft doorgenomen en de suggesties voor veranderingen die hij heeft gedaan.

Een aantal inmiddels oud-collega’s heeft delen van mijn proefschrift in concept
gelezen. Tonny Nijmeijer heeft de hoofdstukken 1-7 en 11 op de hem kenmerken-
de, grondige wijze gelezen en van waardevol commentaar voorzien. Zijn scherpe
inzichten zijn van groot nut geweest voor mijn onderzoek. Verder vond ik onze
besprekingen niet alleen bijzonder leerzaam, maar ook erg aangenaam. Gerdy Jur-
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gens dank ik voor haar nauwgezette lezing van de hoofdstukken 4 en 5. Haar
waardevolle opmerkingen hebben mij geholpen het overheid en privaatrecht beter
te doorgronden. Marlies Jongma bedank ik voor het lezen van hoofdstuk 7 en voor
haar bereidheid om altijd mijn vragen over milieurechtelijke leerstukken te beant-
woorden. Rolf Ortlep en Andrea Keessen ben ik erkentelijk voor het becommenta-
riëren van hoofdstuk 1 respectievelijk de samenvatting van dit boek.

Ook bij de afwerking van dit boek hebben verschillende personen mij geholpen.
Willemien Vreekamp heeft de vormgeving van het boek verzorgd. Corinne van den
Berg heeft de samenvatting in het Engels vertaald. Miranda Walraven heeft het
jurisprudentieregister gemaakt. Ik ben hen hiervoor veel dank verschuldigd.

De eerste twee jaren van mijn aio-schap was mijn ‘standplaats’ het G.J. Wiarda
Instituut op de Boothstraat. Mijn toenmalige collega’s dank ik hartelijk voor de
goede tijd die ik daar heb gehad. De collegialiteit was dan ook niet de reden
waarom ik na twee jaar besloot de Boothstraat te verruilen voor het Instituut voor
Staats- en bestuursrecht op ASP200. Bij SBR vond ik de (milieu)bestuursrech-
telijke diepgang waaraan ik behoefte had. Ik dank mijn oud-collega’s daar voor de
interesse die zij toonden in de voortgang van mijn onderzoek. De goede werksfeer
in de disciplinegroep heeft het schrijven van mijn proefschrift bovendien verge-
makkelijkt. Een speciaal woord van dank richt ik daarbij tot Oda Essens. Bijna 3,5
jaar zijn wij kamergenoten geweest. Haar vele bemoedigende woorden over de
afronding van het proefschrift zijn slechts een van de voorbeelden van de uitingen
van haar steun. Ik ben heel blij dat wij van collega’s vriendinnen zijn geworden.

Tot slot wil ik degenen die mij dierbaar zijn bedanken voor hun betrokkenheid bij
de totstandkoming van dit boek. Het geweldige relativeringsvermogen van Pieter
en Paul plaatste het schrijven van het proefschrift in perspectief. Met Susanne kon
ik ervaringen uitwisselen over het verrichten van een promotieonderzoek en haar
adviezen daarover heb ik graag ter harte genomen. Van Peter kreeg ik veel steun
tijdens de allerlaatste loodjes. Mijn ouders hebben mij gedurende de uitvoering van
dit onderzoek onvoorwaardelijk gesteund. Ik heb het in hoge mate aan hen te
danken dat dit proefschrift er is gekomen en aan hen ben ik dan ook verreweg de
meeste dank verschuldigd.

Juliette van der Jagt
Utrecht, augustus 2006
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AA Ars Aequi
aant. aantekening
AB Administratiefrechtelijke Beslissingen
ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
afara as fast as reasonably achievable
AGRvS Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van

State
alara as low as reasonably achievable
amvb algemene maatregel van bestuur
ARRvS Afdeling rechtspraak van de Raad van State
art. artikel
Awb Algemene wet bestuursrecht
bbt beste beschikbare technieken
B&W burgemeester en wethouders
BANS Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BEES A Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
BEES B Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
BEP bedrijfsenergieplan 
BERK Bio-Energie Realisatie Koepel
bijv. bijvoorbeeld
BLA Besluit Luchtemissies Afvalverbranding
BMP bedrijfsmilieuplan
BR Bouwrecht
BREF Best Available Techniques Reference Documents 
BVA Besluit verbranden afvalstoffen
BW Burgerlijk Wetboek
BZK Binnenlandse Zaken 
CBB College van Beroep voor het bedrijfsleven
CO2 kooldioxide
COM Commissiedocument
CRvB Centrale Raad van Beroep
diss. dissertatie
e.a. en andere
ed(s). editor(s)
e.v. en verder
EBP energiebesparingsplan
EEP energie-efficiencyplan
EG Europese Gemeenschap(pen)
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EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
ELNI Environmental Law Network International
e-MJV elektronisch milieujaarverslag
EPK Europees Programma inzake Klimaatverandering
EPZ ElektriciteitsProduktiemaatschappij Zuid-Nederland
etc. etcetera
EU Europese Unie
EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden
EZ Economische Zaken
GLAMI Glastuinbouw en Milieu
GS gedeputeerde staten
Gst. De Gemeentestem
Gw Grondwet
ha hectare
HR Hoge Raad der Nederlanden
HUM Handhavings- en Uitvoeringsmethode
HvJEG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
i.h.b. in het bijzonder
IMT Integrale Milieu Taakstelling
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPO Interprovinciaal Overleg
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
Ivb Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke

Rechten 
JB Jurisprudentie Bestuursrecht
JBplus Jurisprudentie Bestuursrecht plus
JM Jurisprudentie Milieurecht
jo juncto
KB Koninklijk Besluit
kWh kilowattuur
LAP Landelijk Afvalbeheerplan
LNV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
losbl. losbladige uitgave
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie 
m.b.t. met betrekking tot
MenR Milieu en Recht
MEP milieukwaliteit elektriciteitsproductie
m3 kubieke meter
mg/m3 milligram (van een materiaal) per kubieke meter
MJA1 Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (eerste generatie)
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MJA2 Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 (tweede
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MJV milieujaarverslag
m.nt. met noot
Mton megaton
MW Megawatt
MWe Megawatt elektrisch vermogen
NAP 2005-2007 Nederlands Allocatieplan CO2-emissierechten 2005 t/m

2007 
(n).n.g. (nog) niet gepubliceerd
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad
NJF Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NOx stikstofoxiden
nr(s). nummer(s)
NTB Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTE Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
o.a. onder andere
O&A Overheid & Aansprakelijkheid
o.m. onder meer
OGE Overleggroepen Energiebesparing
p. pagina
Pb. EG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PJ Peta Joule 
Rb. Rechtbank
REB regulerende energiebelasting
red. redactie
RM Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis
r.o. rechtsoverweging
Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
RvS Raad van State
SNM Stichting Natuur en Milieu
StAB Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
TAR Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
T&C Tekst en commentaar
TMA Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid
Trb. Tractatenblad
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UO-IMT Uitvoeringsorganisatie IMT 
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
VBE Verificatiebureau Energie-Efficiency
vgl. vergelijk
VMR Vereniging voor Milieurecht
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW (samentrekking van) Verbond van Nederlandse

Ondernemingen en Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vz. Voorzitter
Wbm Wet belastingen op milieugrondslag
Wet Arob Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet Bab Wet Beroep administratieve beschikkingen
Wet RvSt Wet op de Raad van State
Wlv Wet inzake de luchtverontreiniging
Wm Wet milieubeheer
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WPNR Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren
zgn. zogenoemd
z.j. zonder jaartal
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1 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2 (Nationaal Milieubeleidsplan),
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 137, nrs. 20-21 (Nationaal Milieubeleidsplan-
plus). 

2 Zo is er met name in de jaren ’90 veel literatuur over dit instrument verschenen. 
3 Zie voor buitenlandse studies over dit instrument onder meer Higley en Lévêque, 2001,

ELNI (ed.), 1998, EEA, 1997, Jülich en Falk, 1999, UNEP, 2000, Krarup en Ramesohl,
2000, Enevoldsen, 1998. 

1 Inleiding

1.1 AANLEIDING TOT HET VERRICHTEN VAN HET ONDERZOEK

1.1.1 Milieuconvenanten algemeen

In Nederland maken de overheid en het bedrijfsleven reeds lange tijd afspraken in
de vorm van convenanten om het voorgenomen milieubeleid te verwezenlijken.
Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde doelgroepconvenanten die vanaf begin
jaren negentig van de twintigste eeuw als uitvloeisel van het in het NMP1 en het
NMP+ uitgezette doelgroepenbeleid tot stand zijn gekomen.1 De convenantfiguur
staat in de belangstelling2 en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland
zijn diverse studies verricht over dit instrument, waarbij het Nederlandse milieu-
convenant meer dan eens als voorbeeld werd genomen.3 De populariteit van de
convenantfiguur is, gelet op de voordelen die aan het gebruik van dit instrument
worden toebedacht, ook goed verklaarbaar. Zo kan een convenant een groter
draagvlak bij het bedrijfsleven creëren om milieumaatregelen uit te voeren dan
door het eenzijdig opleggen van maatregelen. De reden hiervoor is dat het bedrijfs-
leven een convenant samen met de overheid, op basis van (veronderstelde) gelijk-
waardigheid, tot stand heeft gebracht. Verder kenmerkt een convenant zich door
flexibiliteit, omdat aan bedrijven zoveel mogelijk de vrijheid wordt gelaten om te
bepalen op welke wijze zij milieuvervuiling willen voorkomen dan wel bestrijden.
Daardoor kunnen bedrijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en technologieën
op milieugebied. Tot slot bieden convenanten ruimte om maatwerk te leveren en
kunnen doelen dus vergaand worden afgestemd op individuele bedrijfstakken.
Maar het is niet alles goud wat er blinkt. De uitvoering van milieuconvenanten
blijkt namelijk niet altijd succesvol te zijn, waardoor de beoogde milieudoelen niet
worden bereikt. Ook vanuit juridisch perspectief zijn er problemen bij het gebruik
van milieuconvenanten; één van die problemen betreft de handhaving. Het belang
van handhaving van milieuconvenanten wordt zowel in de juridische literatuur als
in het regeringsbeleid benadrukt. In de juridische literatuur is diverse malen
vermeld dat het succes van een convenant mede wordt bepaald door de mogelijk-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 12

4 Uilhoorn, 1994, p. 53, Van Acht en Damen, 1991, p. 9, Van de Gronden, 1997, p. 178,
Hommes en Smit, 1989, p. 280, Helby, 2001, p. 18, Van Rossum, 1988, p. 61 en 76, Gilhuis,
1989, p. 28, Van den Broek en Korten, 1997, p. 11, ELNI, 1998, p. 125 en 128, Gaines en
Kimber, 2001, p. 176, 177. 

5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 801, nr. 1, p. 73 (Vierde Nationaal Milieube-
leidsplan). Zie ook Discussienota ‘Met recht verantwoordelijk! Over de toekomst van de
milieuwetgeving’, 2001, p. 30-31, 54 en 58 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27
664, nr. 2) en Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 663, nr. 19.

6 De Haan, 1993, p. 348, Van Acht, 1991, p. 326, Van Rossum, 1988, p. 46 en 61, Van
Rossum en Aalders, 1989, p. 245, Drupsteen e.a., 1998, p. 25, 30 en 84, De Lange, 1998,
p. 867, Van Acht en Damen, 1991, p. 5. 

heid om de verplichtingen eruit in rechte te handhaven en dat het dus wenselijk is
in handhaving van convenanten te voorzien.4 Ook de regering onderstreept het
belang van handhaving van dit instrument. Zo wordt bijvoorbeeld in het NMP4
aangegeven dat voor het succes van een convenant bepalend is de mate waarin de
partijen de gemaakte afspraken in de uitvoeringsfase serieus nemen en de hun
toebedeelde verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nakomen, bijvoorbeeld
wanneer het gaat om het opleggen van sancties. Volgens de regering:

‘[z]ijn [convenanten] primair bedoeld om milieudoelen te realiseren. De gemaakte
afspraken vormen het kader voor verdere samenwerking met partijen. Die afspraken
moeten door alle partijen worden nageleefd en het commitment dat partijen aangaan,
moet ook in daden worden omgezet. Daarbij past een goede en betrouwbare monito-
ring van de voortgang, een afdwingbare vorm van geschillenbeslechting en ingrijpen
wanneer convenantsafspraken niet of onvoldoende terug te zien zijn in de resultaten.
De naleving en handhaving van convenanten zal daarom nu reeds verder worden
versterkt.’5

Ondanks het belang dat daaraan wordt gehecht, blijkt de handhaving van milieu-
convenanten met name vanuit juridisch perspectief niet altijd (duidelijk) gewaar-
borgd te zijn. Het bestaan van onzekerheid omtrent de mogelijkheid tot handhaven
wordt in de literatuur als één van de voornaamste problemen ten aanzien van het
gebruik van convenanten gesignaleerd.6 De onzekerheid kan in dit verband niet
alleen worden toegeschreven aan het toe te passen handhavingsinstrumentarium,
maar zeker ook aan aspecten die indirect van invloed zijn op de handhaving (zoals
de partijen, het rechtskarakter en de verplichtingen), aspecten dus die de handhaaf-
baarheid van milieuconvenanten beïnvloeden. Hierin is dan ook een aanleiding
gezien om milieuconvenanten vanuit handhavingsoogpunt aan een nader onderzoek
te onderwerpen en met name te kijken naar de handhaafbaarheid en handhaving
van dit instrument. Om tot concretere onderzoeksresultaten te kunnen komen, is
besloten om naast een bespreking van het convenanteninstrument op milieugebied
in algemene zin, een aantal milieuconvenanten in detail te analyseren. Daartoe zijn
vier convenanten die ter uitvoering van klimaatbeleid zijn opgesteld, onderzocht.
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7 Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (9 mei 1992), Trb. 1992,
189 en 1994, 187. De officiële benaming is United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC). 

8 Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverande-
ring (11 december 1997), Trb. 1998, 170 en 1999, 110 (vertaling).

9 Dit blijkt uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I uit 1999 (Tweede Kamer, vergaderjaar
1998-1999, 26 603, nrs. 1 en 2) en daaropvolgende nota’s. 

10 Vgl. Algemene Rekenkamer, 2002, p. 18.

De aanleiding om juist convenanten op dit terrein te onderzoeken, wordt in de
volgende subparagraaf toegelicht.

1.1.2 Klimaatconvenanten

Het Nederlandse klimaatbeleid is vastgesteld ter uitvoering van het Klimaatver-
drag7 en het ter uitwerking daarvan gesloten Kyoto Protocol.8 In het Kyoto Protocol
zijn voor industrielanden en voor de Europese Gemeenschap kwantitatieve reduc-
tieverplichtingen opgenomen voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals bijvoor-
beeld kooldioxide (CO2). Hiermee wordt beoogd (dreigende) klimaatverandering
in de wereld tegen te gaan. De Europese Gemeenschap en Nederland dienen in de
periode van 2008 tot 2012 hun emissies van broeikasgassen met 8% te reduceren
ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dit reductiepercentage vormt het kader
voor het klimaatbeleid van de Europese Gemeenschap en van haar lidstaten.
Binnen de Europese Gemeenschap is een lastenverdelingsovereenkomst gesloten
waarin een herverdeling is aangebracht in de reductieverplichtingen die de lidstaten
op grond van het Kyoto Protocol zijn aangegaan. Als gevolg daarvan dient Neder-
land tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 6% te komen. Het
Kyoto Protocol geeft niet aan hóe de reductieverplichting moet worden uitgevoerd,
zodat elke partij bij het Protocol vrij is in de keuze van middelen om aan zijn
reductieverplichting te voldoen.
Tot de instrumenten die de Nederlandse overheid heeft ingezet om de benodigde
emissiereductie te realiseren, behoren convenanten,9 die ik gemakshalve aanduid
als klimaatconvenanten. Dit instrument behoort zelfs tot de centrale elementen van
het regeringsbeleid inzake klimaatverandering.10 Het feit dat klimaatconvenanten
worden gebruikt om de internationale emissiereductieverplichtingen uit te voeren,
heeft als consequentie dat als de met de convenanten beoogde bijdrage aan deze
verplichtingen niet gehaald blijkt te kunnen worden èn dat niet door de uitvoering
van andere beleidsmaatregelen kan worden ondervangen, de Nederlandse regering
haar reductieverplichting niet kan nakomen en derhalve in strijd handelt met het
Kyoto Protocol. Nederland kan hierop op zowel internationaal als Europees niveau
worden aangesproken, omdat, gelet op het voorgaande, op beide niveaus verplich-
tingen zijn aangegaan. Het welslagen van de klimaatconvenanten is dus van groot

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 14

belang. Daarmee neemt het belang toe om de vraag naar de handhaafbaarheid en
handhaving van deze convenanten (als onderdeel van milieuconvenanten) te
stellen. Dit is dan ook één van de argumenten om juist convenanten op dit terrein
vanuit handhavingsoogpunt te onderzoeken. Bovendien heeft een onderzoek naar
klimaatconvenanten ook een hoge actualiteitswaarde, aangezien het klimaatpro-
bleem één van de grootste milieuproblemen lijkt te zijn waarmee de mensheid zich
op dit moment ziet geconfronteerd.

1.2 PROBLEEMSTELLING

In de vorige paragraaf is de aanleiding uiteengezet om een onderzoek te verrichten
naar de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten, waarbij vier
klimaatconvenanten in detail worden geanalyseerd. Als kader waarbinnen dit
onderzoek wordt uitgevoerd, is de Nederlandse democratische rechtsstaat gekozen.
Elk overheidshandelen dient te voldoen aan eisen die op grond van de democrati-
sche rechtsstaat aan dat handelen kunnen worden gesteld. Daarom moet de over-
heid, ook wanneer ze milieuconvenanten inzet, deze eisen in acht nemen. Dit zijn
niet alleen nationale eisen, maar mogelijk ook eisen die vanuit het internationale
en Europese recht aan het gebruik van milieuconvenanten op nationaal niveau
worden gesteld. In een democratische rechtsstaat moet immers ook het internatio-
nale en Europese recht in acht worden genomen. Daarom moet worden bezien of
en zo ja, welke beperkingen vanuit deze rechtsgebieden worden gesteld aan de
inzet en handhaving van milieuconvenanten. De democratische rechtsstaat dient
zodoende als normatief kader voor de uitvoering van dit onderzoek. Gelet hierop,
is de probleemstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd:

In hoeverre voldoen de handhaafbaarheid en handhaving van Nederlandse milieu-
convenanten, en in het bijzonder van klimaatconvenanten, aan de eisen die daar-
aan op grond van de Nederlandse democratische rechtsstaat kunnen worden
gesteld?

Ter beantwoording van de probleemstelling dient in de eerste plaats de vraag te
worden behandeld welke eisen op grond van de Nederlandse democratische
rechtsstaat aan de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten kunnen
worden gesteld. Vervolgens moet worden onderzocht op welke wijze aan de
democratisch rechtsstatelijke eisen nadere inhoud wordt of kan worden gegeven
om de vraag te beantwoorden hoe de handhaafbaarheid en handhaving van
milieuconvenanten in algemene zin in het licht van die eisen kunnen worden
beoordeeld. Tot slot dient specifiek voor de klimaatconvenanten te worden nage-
gaan in hoeverre de handhaafbaarheid en handhaving daarvan voldoen aan de
democratisch rechtsstatelijke eisen.
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Bij de formulering van de probleemstelling is – impliciet – aangenomen dat
handhaving van milieuconvenanten en, als onderdeel daarvan, klimaatconvenanten,
nodig en ook wenselijk is. Immers, indien die noodzakelijkheid en wenselijkheid
niet zouden bestaan, behoeft over de handhaving van dit instrument ook geen
verder onderzoek te worden verricht. Deze aanname wordt gevoed door het belang
van handhaving van milieuconvenanten en klimaatconvenanten dat in §1.1 is
aangegeven. De noodzaak tot handhaving van milieuconvenanten kan ook uit
democratisch rechtsstatelijke eisen worden afgeleid, zoals zal blijken in hoofdstuk
3. Niettemin is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat handhaving van milieu-
convenanten zou moeten plaatsvinden: met name door bestuurskundigen wordt aan
het belang hiervan getwijfeld. Daarom wordt op de vraag of de mogelijkheid dient
te bestaan verplichtingen uit milieuconvenanten te handhaven, uitgebreider terug-
gekomen in §3.3.2.5. In wezen is dit dus een voorvraag ten opzichte van de
hierboven geformuleerde probleemstelling.

Verder wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag welke plaats het
milieuconvenant in Nederland heeft en hoe dit functioneert. Strikt genomen kan de
probleemstelling ook zonder deze vraag worden beantwoord. Voor een goed begrip
van het convenanteninstrument heb ik het echter nodig gevonden in te gaan op de
achtergronden van dit instrument. Daarom is ervoor gekozen dit aspect in de vorm
van een voorvraag ten opzichte van de probleemstelling te behandelen.

Tot slot wordt de vraag beantwoord op welke wijze het internationale, Europese
en Nederlandse klimaatbeleid is vormgegeven. De klimaatconvenanten worden
ingezet om uitvoering te geven aan het klimaatbeleid dat op deze niveaus is
vastgesteld en daarom is het interessant te bezien hoe dit beleid gestalte is gegeven.
Het is niet strikt noodzakelijk om ter beantwoording van de probleemstelling in te
gaan op het klimaatbeleid. Om de te behandelen klimaatconvenanten in een breder
kader te plaatsen en de aspecten van het klimaatbeleid te behandelen die relevant
zijn voor de uitvoering van klimaatconvenanten, heb ik het niettemin nodig
gevonden een overzicht van het klimaatbeleid op genoemde niveaus te geven.
Daarom wordt deze vraag voorafgaand aan de behandeling van de klimaatconve-
nanten beantwoord.
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1.3 DEFINIËRING VAN BEGRIPPEN EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

1.3.1 Definiëring van begrippen

Bij de formulering van de probleemstelling zijn begrippen gebruikt, die een
toelichting behoeven.
In de eerste plaats betreft dit het begrip ‘milieuconvenant’. Milieuconvenanten
kunnen op verschillende wijzen worden onderscheiden en kunnen op diverse
manieren worden gedefinieerd. Zo kan er onderscheid worden gemaakt naar de
partijen die aan een convenant kunnen deelnemen: milieuconvenanten kunnen
worden gesloten tussen overheden onderling, tussen particulieren, en tussen
overheden en het bedrijfsleven. In dit onderzoek hebben milieuconvenanten
betrekking op deze laatste categorie. Onder milieuconvenant wordt in dit onder-
zoek dan ook verstaan: een schriftelijke buitenwettelijke afspraak tussen enerzijds
– in elk geval – de centrale overheid en anderzijds brancheorganisaties en/of één
of meer individuele bedrijven ter uitvoering van milieubeleid.
Naast de centrale overheid kunnen decentrale overheden of samenwerkingsverban-
den van decentrale overheden partij zijn bij een milieuconvenant. Milieuconvenan-
ten waarbij alleen overheden of samenwerkingsverbanden van deze overheden
partij zijn, vallen, gelet op de hier gebruikte definitie van het begrip milieuconve-
nant, buiten de reikwijdte van dit onderzoek.
Van het milieubeleid maakt het energiebesparingsbeleid deel uit. Specifiek op het
terrein van energiebesparing zijn ook convenanten gesloten, die energieconvenan-
ten of ook wel energie-efficiencyconvenanten worden genoemd. Deze convenanten
vallen in dit onderzoek binnen de term milieuconvenanten. Verder kunnen deze
energieconvenanten als klimaatconvenanten worden aangeduid. Energieconvenan-
ten worden namelijk gebruikt om het klimaatbeleid uit te voeren, omdat bij de
productie en het gebruik van energie CO2 vrijkomt en met de verbetering van
energie-efficiency reducties in de uitstoot van CO2 kunnen worden bereikt.

Een begrippenpaar dat vervolgens uitleg behoeft, betreft de ‘handhaafbaarheid’ en
‘handhaving’ van milieuconvenanten. In het in §1.1 weergegeven citaat uit het
NMP4 worden mechanismen genoemd die in dit onderzoek als ‘handhaving’
worden beschouwd. Onder handhaving versta ik elke handeling die erop is gericht
de nakoming van in een milieuconvenant opgenomen verplichtingen te bevorderen
of een schending van die verplichtingen te beëindigen. Hiermee wordt een ruim
begrip van handhaving gehanteerd. Dat brengt met zich dat onder de term ‘handha-
ving’ mechanismen kunnen worden gebracht die daartoe traditioneel niet worden
gerekend, zoals mechanismen voor monitoring, rapportage en verificatie. Deze
mechanismen kunnen worden beschouwd als vormen van (zelf)toezicht en daarmee
als handhaving. Aan de hand van gerapporteerde en geverifieerde gegevens kan
worden nagegaan in hoeverre de verplichtingen in het convenant zijn nagekomen.
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11 Dit laat onverlet dat de vraag of de overheid op milieuterrein een convenant mag sluiten,
gelet op onder meer de leer van de onaanvaardbare doorkruising, wel in dit onderzoek wordt
gesteld en beantwoord. Zie daarover §4.7. Ook uit het internationale en Europese recht
kunnen restricties voortvloeien ten aanzien van de inzet van milieuconvenanten; daarop
wordt ingegaan in §3.3.1.

Bovendien kan de opname van dergelijke voorzieningen ertoe leiden dat de con-
venantverplichtingen in hogere mate worden nageleefd; er dient immers verant-
woording te worden afgelegd over de verrichte inspanningen en dat kan een
stimulans zijn voor naleving. Uitgaande van de hier gebruikte definitie van hand-
having wordt daaronder in dit onderzoek meer begrepen dan de mechanismen
waarvan (alleen) de overheid gebruik kan maken. Ook het bedrijfsleven, dat wil
zeggen de brancheorganisatie en/of één of meer individuele bedrijven, en derden
(niet-partijen) kunnen de handhaving van milieuconvenanten op zich nemen. Tot
slot wordt in dit onderzoek rechtsbescherming als element van handhaving be-
schouwd. Rechtsbescherming die in het privaatrecht en in het bestuursrecht (zie
over de rol van het bestuursrecht §1.4) wordt geboden, dient namelijk in veel
gevallen tegelijkertijd als handhavingsinstrument en maakt daarmee deel uit van
handhaving (zie daarover nader §3.3.5).
De handhaafbaarheid van een milieuconvenant heeft betrekking op de mate waarin
handhaving van de verplichtingen uit het convenant daadwerkelijk mogelijk is. De
handhaafbaarheid wordt in de eerste plaats bepaald door de aanwezigheid van een
handhavingsinstrumentarium. Daarnaast komt de handhaafbaarheid tot uiting in
aspecten die indirect van invloed zijn op de handhaving van milieuconvenanten,
zoals de partijen bij een convenant, het rechtskarakter van een convenant, de ver-
plichtingen in een convenant en de openbaarheid van de convenanttekst en van
documenten die inzicht geven in de uitvoering van een convenant. Er is sprake van
een indirecte invloed, omdat deze aspecten zelf niet direct betrekking hebben op
de handhaving, terwijl de aanwezigheid van een handhavingsinstrumentarium dat
bijvoorbeeld wel heeft. De aspecten van handhaafbaarheid spelen een rol bij het
sluiten, het bepalen van de inhoud en het uitvoeren van milieuconvenanten.
Ondanks dat ook het handhavingsinstrumentarium de handhaafbaarheid bepaalt,
wordt deze term in dit onderzoek gebruikt voor de aspecten die die handhaving
indirect beïnvloeden. Gelet op de invloed die de aspecten van handhaafbaarheid
kunnen hebben op de handhaving van milieuconvenanten, staan handhaafbaarheid
en handhaving in nauw onderling verband.

1.3.2 Afbakening van het onderzoek

De vraag of überhaupt convenanten ter uitvoering van milieubeleid zouden moeten
worden gesloten, wordt in dit onderzoek niet beantwoord. Het convenant wordt
hier dan ook als een vaststaand gegeven beschouwd.11 Daarmee wordt ook niet aan
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12 Zie voor volkenrechtelijke convenanten bijvoorbeeld Klabbers, 1993, p. 983-988. Het gaat
hierbij dus niet om bijvoorbeeld de mensenrechtenverdragen die in de authentieke Engelse
benaming als ‘covenant’ worden aangeduid. 

13 Zie Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Milieuconvenanten op het niveau van de
Gemeenschap binnen het kader van het actieplan inzake de vereenvoudiging en verbetering
van de regelgeving, COM(2002) 412 definitief.

14 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden, 25 juni 1998, Trb. 2001, 73.

15 Richtlijn van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot
intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, Pb. EGL 41 van 14 februari 2003, p. 26-
32.

de orde gesteld of vanuit handhaafbaarheids- en handhavingsoogpunt in plaats van
een milieuconvenant niet beter voor een ander instrument, zoals wetgeving waarin
eenzijdig verplichtingen worden opgelegd aan bedrijven, kan worden gekozen om
milieubeleid te verwezenlijken. Deze invalshoek is niet gekozen, omdat dit een
vergelijking zou vergen tussen een groot aantal instrumenten en een dergelijk
onderzoek binnen het gekozen concept van de democratische rechtsstaat te om-
vangrijk zou worden. Bovendien zijn bij de vraag naar de keuze tussen instrumen-
ten niet alleen juridische factoren van belang. In dit primair juridische onderzoek
valt die vraag dan ook niet goed te beantwoorden.

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal en Europees niveau is
er aandacht voor het convenanteninstrument. Zo worden er op internationaal
niveau regelmatig informele akkoorden tussen staten gesloten die als convenant
kunnen worden aangemerkt.12 Deze convenanten hebben een fundamenteel ander
karakter dan de milieuconvenanten die in dit onderzoek centraal staan en blijven
daarom buiten beschouwing. Op Europees niveau heeft de Europese Commissie
een kader vastgesteld voor de inzet van milieuconvenanten op het niveau van de
Europese Gemeenschap, omdat ze het sluiten van milieuconvenanten op commu-
nautair niveau wil stimuleren.13 Deze convenanten komen tot stand tussen de
Europese Commissie en de industriële sector. Deze convenanten worden in dit
onderzoek niet besproken, omdat de eisen van de Nederlandse democratische
rechtsstaat zich niet uitstrekken tot deze op communautair niveau gesloten conve-
nanten. De bespreking van milieuconvenanten blijft dan ook beperkt tot milieucon-
venanten die op nationaal niveau zijn gesloten. Daarmee is niet gezegd dat het
internationale en Europese recht als zodanig in dit onderzoek geen rol spelen. Zoals
in §1.2 is aangegeven, wordt de vraag beantwoord welke betekenis het internatio-
nale en Europese recht hebben voor de inzet en handhaving van milieuconvenanten
op nationaal niveau. Daarnaast komt voor dit onderzoek relevante wetgeving op
specifieke terreinen aan de orde. Dit betreft voornamelijk het Verdrag van Aarhus14

en de Richtlijn 2003/4/EG.15
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16 Zie voor bestuurskundig onderzoek bijvoorbeeld Glasbergen, 1999. Een beleidsmatige
invalshoek is gekozen in CSTM, 2003.

17 Zie Wit, Leurs en De Wit, 1999.

Van een viertal klimaatconvenanten wordt de handhaafbaarheid en handhaving in
het licht van de daaraan te stellen democratisch rechtsstatelijke eisen onderzocht.
Dit betreft de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012, het Convenant
Benchmarking Energie-Efficiency, het Convenant Glastuinbouw en Milieu en het
Convenant kolencentrales en CO2-reductie. Aldus is een selectie aangebracht in de
bespreking van convenanten die ter uitvoering van het klimaatbeleid tot stand zijn
gekomen. Er is voor deze convenanten gekozen, omdat dit de belangrijkste conve-
nanten zijn om het klimaatbeleid uit te voeren. Bovendien vallen ze onder de
definitie van milieuconvenanten zoals gehanteerd in dit onderzoek. Verder is
ervoor gekozen de te bestuderen klimaatconvenanten te beperken tot een klein
aantal, omdat het dan mogelijk is een diepgaande analyse van de convenanten te
verrichten. Een dergelijke analyse is met het oog op het realiseren van concrete
onderzoeksresultaten van belang.

Het is tot slot belangrijk hier te vermelden dat dit onderzoek juridisch van karakter
is. Het convenanteninstrument kan, door de wijze van totstandkoming en zijn aard,
ook vanuit andere invalshoeken worden beschouwd, zoals het bestuurskundige
perspectief en het beleidswetenschappelijke perspectief. Vanuit deze invalshoeken
is ook onderzoek verricht naar dit instrument.16 Convenanten worden ook wel
vanuit economisch perspectief beschouwd.17 Er zijn dus naast juridische aspecten
andere aspecten aan de hand waarvan het gebruik van milieuconvenanten kan
worden getoetst. In het onderhavige onderzoek wordt het convenanteninstrument
echter voornamelijk vanuit juridisch perspectief bezien en gaat de aandacht dus
vooral uit naar juridische vragen en oplossingen. Het risico van deze afbakening
is dat het onderzoek tot resultaten kan leiden die vanuit juridisch perspectief
weliswaar te verdedigen zijn, maar die vanuit een ander perspectief minder voor
de hand liggen. Het kan zelfs zo zijn dat met het oog op de handhaafbaarheid en
handhaving van milieuconvenanten, aan bijvoorbeeld bepaalde bestuurskundige
aspecten voorrang moet worden gegeven boven juridische aspecten. Door alleen
naar het juridische perspectief te kijken, boet dit onderzoek dus in enige mate aan
waarde in. De lezer dient daarop bedacht te zijn. Wel wordt op sommige plaatsen
in dit boek aandacht geschonken aan visies uit andere disciplines, namelijk daar
waar ik het nodig vind het verschil in denkwijze tussen verschillende disciplines
duidelijk te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wordt ingegaan op het
belang van handhaving van milieuconvenanten (zie daarover §3.3.2.5).
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18 Hierop wordt ingegaan in §4.7 en de hoofdstukken over de klimaatconvenanten.

1.4 BETEKENIS VAN HET BESTUURSRECHT VOOR HET ONDERZOEK

Milieuconvenanten kunnen betrekking hebben op activiteiten waarvoor de bij het
convenant betrokken bedrijven een vergunning moeten hebben op grond van artikel
8.1 van de Wet milieubeheer. Ter uitvoering van een dergelijk convenant dienen
de bedrijven doorgaans elk voor zich een bedrijfsplan op te stellen, waarin op de
een of andere wijze op bedrijfsniveau een vertaling plaatsvindt van de in het
convenant opgenomen afspraken, zoals milieudoelstellingen. De uitvoering van die
plannen kan vervolgens tot het aanvragen of wijzigen van een milieuvergunning
nopen, waarin de maatregelen uit het bedrijfsplan kunnen worden geformaliseerd.
Het is ook voorstelbaar dat ter uitvoering van het plan kan worden volstaan met een
melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Voor zover de in het plan
opgenomen maatregelen doorwerken in de vergunning of de melding, vormt het
plan en daarmee het milieuconvenant een inhoudelijke invulling van het bestuurs-
rechtelijke instrumentarium. In plaats van vergunningplichtig te zijn kan een bij
een milieuconvenant aangesloten bedrijf ook vallen onder bestaande algemene
regels (zoals een amvb ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer). Met de uitvoering
van het op basis van het milieuconvenant op te stellen bedrijfsplan kunnen dan
onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld energievoorschriften uit de algemene
regel worden ingevuld. Tot slot kan een convenant inhoudelijk vooruitlopen op tot
stand te brengen wetgeving. Met de nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld een amvb,
wordt dan uitvoering gegeven aan milieudoelstellingen die in het kader van het
convenant zijn overeengekomen. Het bedrijfsleven zal de verwachting koesteren
dat het milieuconvenant (en met name het op basis daarvan op te stellen bedrijfs-
plan) doorwerkt in de genoemde bestuursrechtelijke instrumenten. Ondanks dat de
overheidspartij daarover ook afspraken kan hebben gemaakt, moeten bestuursorga-
nen bij de totstandkoming van deze instrumenten wel volgens het geldende milieu-
wettelijke kader handelen, zij het dat er wel enige beleidsvrijheid op dit punt
bestaat. Bovendien dienen zij rekening te houden met de belangen van derden. De
vraag is daarom welke rol milieuconvenanten uiteindelijk in het bestuursrecht, bij
de milieuvergunningverlening en de invulling van de andere instrumenten, mogen
spelen.18

Voor zover in een milieuconvenant neergelegde milieudoelstellingen, al dan niet
via een bedrijfsplan, zijn vertaald in bestuursrechtelijke normen, heeft dit conse-
quenties voor de handhaving van de verplichtingen uit het milieuconvenant. De
naleving van de bestuursrechtelijke normen is op zichzelf onderworpen aan
bestuursrechtelijke handhaving. Als gevolg van de inhoudelijke invulling van deze
instrumenten door een milieuconvenant en bedrijfsplan, worden met de handhaving
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19 Zie hierover verder §5.5.
20 Daarnaar is al onderzoek verricht. Zo heeft bijvoorbeeld Blomberg (2000) een proefschrift

geschreven over de handhaving van het milieurecht door de overheid vanuit democratisch
rechtsstatelijk perspectief. Zie voor een proefschrift over de milieuvergunning Jongma
(2002). 

21 Voor zover relevant zijn hierbij ook bronnen uit de wetgevingsgeschiedenis betrokken. 

van de bestuursrechtelijke normen tevens op indirecte wijze de in het convenant
en plan opgenomen verplichtingen respectievelijk maatregelen gehandhaafd.19 In
de milieuwetgeving is echter niet voorzien in de mogelijkheid tot handhaving van
convenantverplichtingen en daarom bestaat daarvoor geen grondslag in het be-
stuursrechtelijke milieurecht. Van bestuursrechtelijke handhaving kan dus alleen
sprake zijn voor zover een milieuconvenant (en het bedrijfsplan als onderdeel
daarvan) doorwerkt in een bestuursrechtelijk instrument. Overigens kunnen
bestuursrechtelijke regels ook via het strafrecht en het privaatrecht worden gehand-
haafd, maar daarop wordt in dit onderzoek niet ingegaan.

Zowel wat betreft normstelling als handhaving kan dus een relatie worden gelegd
tussen milieuconvenanten en het bestuursrecht. Dit brengt met zich dat bestuurs-
rechtelijke vragen die samenhangen met handhaafbaarheid en handhaving van
milieuconvenanten, in dit onderzoek aan de orde komen. Omdat rechtsbescherming
in dit onderzoek deel uitmaakt van handhaving, wordt ook aan bestuursrechtelijke
rechtsbescherming aandacht besteed. Hierbij moet echter worden bedacht dat
bestuursrechtelijke normstelling en bestuursrechtelijke handhaving op zichzelf
geen onderwerp van onderzoek vormen en zij dus niet apart aan een democratisch
rechtsstatelijke toets worden onderworpen.20 Deze normen en de handhaving ervan
worden alleen op hun democratisch rechtsstatelijkheid beoordeeld in hun verhou-
ding met milieuconvenanten.

1.5 METHODEN VAN ONDERZOEK

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. In de
eerste plaats heeft bestudering en analysering van literatuur, jurisprudentie, wetge-
ving21 en beleidsdocumenten plaatsgevonden. Er is voornamelijk gebruik gemaakt
van juridische literatuur, maar bij enkele onderwerpen is ook literatuur uit bestuurs-
kundige hoek betrokken. Daarnaast is bij het onderzoek naar de klimaatconvenan-
ten gebruik gemaakt van empirische gegevens, zoals documenten die betrekking
hebben op de uitvoering van die convenanten (handreikingen, protocollen, voort-
gangsrapportages, evaluatierapporten en dergelijke). De literatuur en jurisprudentie
over deze klimaatconvenanten is schaars. Daarom waren vooral deze documenten
een bron om inzicht te krijgen in de betekenis van convenantbepalingen en in de
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feitelijke uitvoering van de klimaatconvenanten. Om een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van de klimaatconvenanten, zijn ook diverse malen personen
geconsulteerd die betrokken zijn (geweest) bij de opstelling en/of uitvoering van
de klimaatconvenanten. Deze consultaties hadden een kwalitatief karakter en
hebben niet op dusdanige wijze plaatsgevonden, dat gesproken kan worden van
representatief empirisch onderzoek.

1.6 OPZET VAN HET BOEK

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van het convenanteninstrument beschre-
ven. Deze beschrijving heeft tot doel antwoord te geven op de in dit onderzoek
gestelde voorvraag welke plaats en functie het milieuconvenant in Nederland heeft.
Vervolgens bevat het boek vier delen. Deel I, dat bestaat uit hoofdstuk 3, schetst
het normatieve kader aan de hand waarvan in dit onderzoek wordt beoordeeld in
hoeverre de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten en in het
bijzonder van klimaatconvenanten, voldoen aan de eisen die daaraan op grond van
de Nederlandse democratische rechtsstaat kunnen worden gesteld.
In deel II staan de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten in het
algemeen centraal. Daartoe vindt in hoofdstuk 4 een nadere uitwerking plaats van
de aan de handhaafbaarheid te stellen democratisch rechtsstatelijke eisen. In
hoofdstuk 5 gaat de aandacht uit naar de handhaving van milieuconvenanten en
volgt een nadere uitwerking van de daaraan te stellen democratisch rechtsstatelijke
eisen. In deze hoofdstukken wordt, voor zover mogelijk, ook de vraag beantwoord
hoe de handhaafbaarheid respectievelijk de handhaving in algemene zin in het licht
van die eisen kunnen worden beoordeeld.
In deel III wordt ingegaan op de handhaafbaarheid en handhaving van klimaatcon-
venanten. Om de vier te bespreken klimaatconvenanten in een breder te kader te
plaatsen, geeft hoofdstuk 6 een kort overzicht van de wijze waarop het internatio-
nale, Europese en Nederlandse klimaatbeleid is vormgegeven. Vervolgens volgt
in de hoofdstukken 7 tot en met 10 een analyse van respectievelijk de Meerjarenaf-
spraken Energie-Efficiency 2001-2012, het Convenant Benchmarking Energie-
Efficiency, het Convenant Glastuinbouw en Milieu en het Convenant kolencentra-
les en CO2-reductie. Van elk van deze klimaatconvenanten wordt, voor zover
mogelijk, een beoordeling gegeven van de handhaafbaarheid en handhaving in het
licht van de in deel I geformuleerde democratisch rechtsstatelijke eisen.
Deel IV, dat bestaat uit hoofdstuk 11, bevat de belangrijkste conclusies van dit
onderzoek en een aantal aanbevelingen. Waar in deel II en met name in deel III is
gebleken dat aan de democratisch rechtsstatelijke eisen onvoldoende wordt voldaan
dan wel er juist in positieve zin navolging aan wordt gegeven, worden in deel IV
voorstellen gedaan om de inachtneming van die eisen (nog beter) te waarborgen.
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Het onderzoek is afgesloten op 1 maart 2006. Nadien verschenen literatuur en
jurisprudentie kon nog slechts incidenteel worden verwerkt en met ontwikkelingen
die zich na deze datum op het terrein van de klimaatconvenanten hebben voorge-
daan, kon nog slechts in beperkte zin rekening worden gehouden.
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1 Zie over de convenanten in deze periode Van Rossum, 1988, p. 19-21.

2 Achtergronden van milieuconvenanten

2.1 INLEIDING

Om inzicht te krijgen in de plaats en het functioneren van het milieuconvenant in
het Nederlandse rechtsstelsel, is het van belang aandacht te besteden aan de
achtergronden van dit instrument. Daartoe wordt in de eerste plaats ingegaan op de
manier waarop de convenantfiguur zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw
tot nu toe heeft ontwikkeld (§2.2). Daarna wordt de rol die aan milieuconvenanten
in het rijksbeleid wordt toebedacht, behandeld (§2.3). De keuze voor een convenant
wordt doorgaans vanuit bepaalde motieven (voordelen) gemaakt. Aan een milieu-
convenant zijn echter niet alleen voordelen verbonden, ook kleven er bezwaren
(nadelen) aan het gebruik van dit instrument. De voor- en nadelen van milieucon-
venanten worden besproken in §2.4. Tot slot wordt er een onderscheid in milieu-
convenanten naar inhoud gemaakt (§2.5). Zo kan een idee worden gekregen
waarover zoal afspraken worden gemaakt.

Opgemerkt moet nog worden dat het meeste van het in dit hoofdstuk besprokene
niet alleen betrekking heeft op milieuconvenanten, maar eveneens op convenanten
die op andere gebieden van overheidsbeleid zijn afgesloten. Het is niet goed
mogelijk bij het schetsen van de milieuconvenantfiguur een strikte scheiding te
maken tussen milieuconvenanten en convenanten op andere rechtsgebieden. Indien
het besprokene betrekking heeft op convenanten in het algemeen, zal dit worden
vermeld.

2.2 ONTWIKKELING VAN DE MILIEUCONVENANTFIGUUR

Het instrument milieuconvenant dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw.1 De
convenanten die toen door de overheid werden ingezet om het milieubelang te
behartigen, hadden slechts een beperkte reikwijdte: het ging om het uitvoeren van
milieubeleid met betrekking tot één gebied of één bedrijf. Het bedrijf dat in het
convenant centraal stond, was over het algemeen geen partij bij het convenant. In
plaats daarvan werden de afspraken tussen overheidslichamen gemaakt (bijvoor-
beeld tussen de Staat en een gemeente). De convenanten bevatten op het gebied
van milieuvervuiling een regeling, vooral tot overleg en samenwerking, die werd
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2 Bloembergen, 1974, p. 189. Voorbeelden van dergelijke convenanten zijn de vestiging van
Mobiloil in het Noordzeekanaalgebied (1965) (zie Wetsontwerpen nrs. 8318 en 8319, stuk
nr. 7, zitting 1965-1966), de vestiging van Hoechst in het Sloegebied (1966) (zie Nota
inzake de luchtverontreiniging aan de Provinciale Staten van 17 oktober 1966, nr. 2357/312,
Bijlage II) en de vestiging van Shell-chemie in Moerdijk (1968). Dit type convenant valt
eigenlijk buiten het bestek van dit onderzoek, dat immers ziet op convenanten gesloten
tussen de overheid en het bedrijfsleven. In het kader van het schetsen van de geschiedenis
van de convenantfiguur moet dit type echter worden genoemd. 

3 Bloembergen, 1974, p. 190.
4 Voorbeelden van dergelijke convenanten uit de jaren zeventig zijn de zgn. waterconvenan-

ten: het convenant Waddenzee en Eems-Dollard, het Dinkeldalconvenant en het Beekdal-
convenant. Vgl. Konijnenbelt, 1992, p. 9.

getroffen naar aanleiding van de vestiging van een groot bedrijf.2 Het instrument
werd in deze tijd gebruikt om – ten opzichte van de wet – extra voorwaarden aan
een bepaald bedrijf of gebied te kunnen stellen.3 Dit was vereist, omdat er in de
jaren zestig nauwelijks milieuwetgeving bestond. Deze lacune was dan ook de
reden om tot het afsluiten van convenanten over te gaan. Dit type convenant werd
tot ongeveer het midden van de jaren zeventig gesloten.4

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw werd een groot aantal
sectorale milieuhygiënische wetten van kracht. Men werd zich meer bewust van de
ernst van de milieuproblemen en probeerde op deze problematiek met sectorale
milieuwetgeving snel en krachtdadig te reageren. In feite ontstond hierdoor minder
behoefte om convenanten over individuele bedrijven af te sluiten. Toch verdween
dit instrument niet uit beeld, er bleef veeleer behoefte bestaan om convenanten af
te sluiten. Alleen gebeurde dit nu niet meer óver individuele bedrijven maar mét
hen (meestal met meerdere bedrijven tegelijk, dus met groepen van ondernemin-
gen) of (ook) met brancheorganisaties. Bedrijven waren bij deze convenanten
derhalve wél partij.

De vraag kan worden gesteld waarom er, ondanks de totstandkoming van veel
milieuwetgeving, toch convenanten werden afgesloten, sterker nog, dat het gebruik
van convenanten ter verwezenlijking van milieubeleid in de loop der jaren sterk
toenam. Hiervoor kan een aantal verklaringen worden gevonden, die overigens
betrekking hebben op convenanten in het algemeen en niet alleen op milieuconve-
nanten.
Een eerste verklaring is de veranderde rol van de overheid in de samenleving. In
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de overheid
niet langer alleen door middel van eenzijdige dwingende instrumenten, zoals wet-
en regelgeving, sturend kon optreden. In plaats daarvan of daarnaast diende de
overheid meer op basis van gelijkwaardigheid met belanghebbenden beleid te
maken en uit te voeren. Deze ontwikkeling wordt ook wel horizontalisering
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5 Zijlstra, 1994, p. 4. Ook CRMH, 1989, p. 8-9, Nelissen, 1994, p. 34, Konijnenbelt, 1992,
p. 14.

6 CTW, 1992, p. 8.
7 Nelissen, 1994, p. 38.
8 CTW, 1992, p. 8.
9 Nelissen, 1994, p. 38, Stout, 1994, p. 48, Haverland, 1997, p. 191.
10 O.a. Van Rossum en Aalders, 1989, p. 242, CRMH, 1989, p. 9, Nelissen, 1994, p. 36, Van

Ommeren en De Ru, 1993a, p. 520, Pleijte en Van Geleuken, 1994, p. 83-84, Gilhuis, 1989,
p. 19.

11 Zie over het doelgroepenbeleid het NMP1 en NMP+, Klok en Kuks, 1994, p. 79-96,
Liefferink, 1995, p. 9-10. Zie over het doelgroepenbeleid in de industrie de notities van
VROM ‘Aanpak doelgroepenbeleid voor de industrie’ (1990) en ‘Notitie implementatie
milieubeleid doelgroep industrie’ (1991), VROM, 1998, Van den Broek e.a., 1998, p. 194-
199. 

12 CTW, 1992, p. 9.

genoemd: ‘de overheid staat in plaats van boven, meer naast de overige maatschap-
pelijke actoren’.5 Als verklaringen voor deze ontwikkeling worden wel genoemd
de afnemende legitimiteit van het eenzijdige overheidsoptreden en de tekortschie-
tende uitvoering en handhaving van de wetgeving.6 De gebrekkige handhaving
maakte dat de wetgeving niet succesvol was. Bovendien waren de (milieu) proble-
men zo ingewikkeld, dat de wetgeving, die tot stand was gebracht door een wetge-
ver die lang niet altijd beschikte over de noodzakelijke kennis om de problemen
tegen te gaan, niet effectief was. Verder bleek dat de algemene regels neergelegd
in de wetten niet aansloten op de specifieke kenmerken en situatie van de norm-
adressaten, hetgeen de effectiviteit van de wetgeving niet ten goede kwam.7 Door
dit alles werd het voor de overheid van belang dat met het bedrijfsleven consensus
werd bereikt over het uit te voeren beleid en dat de bedrijven vrijwillig meewerkten
aan het uitvoeren van het beleid.8 De overheid onderkende de autonomie van het
bedrijfsleven en haar afhankelijkheid van hen.9 De verwachting was dat de bedrij-
ven zich beter aan de regels zouden houden als ze zelf meer bij het proces van
regelgeving betrokken zouden worden. Ook kon dan beter rekening worden
gehouden met de pluriformiteit van de bedrijven. Er zou meer draagvlak voor de
beoogde doelstellingen kunnen worden verkregen (verinnerlijking van beleid).
Daardoor zou eigen verantwoordelijkheid bij de actoren ontstaan.10 Overleg,
onderhandeling en samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven vond dan
ook steeds veelvuldiger plaats. Op milieugebied heeft deze strategie met name
gestalte gekregen in het doelgroepenbeleid.11

Het gebruik van convenanten en de toename daarvan kan in de tweede plaats
worden verklaard door meer beleidsinhoudelijke factoren. De ambitie voor het
bereiken van beleidsdoelen bleef gelijk, maar er was wel sprake van ‘een vermin-
derde tolerantie voor ineffectief beleid en voor verspilling van tijd en middelen’.12
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13 Zijlstra, 1994, p. 4, Van Ommeren en Schueler, 1992, p. 38.
14 De Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW) heeft dit ook opgemerkt:

‘Uit een oogpunt van deregulering staat de commissie kritischer tegenover dit soort afspra-
ken: het risico is aanwezig dat zij [convenanten, JvdJ] worden gebruikt om binnen een
onderhandelingscontext invloed te verwerven (of te ‘heroveren’) op punten die nu juist aan
de invloedssfeer van de rijksoverheidspartij waren onttrokken, of om aan de wederpartijen
van de rijksoverheid (in ruil voor een bepaald optreden van de rijksoverheidspartij) onnodig
belastende verplichtingen op te leggen. Een dergelijk gebruik van deze figuur acht de
commissie niet toelaatbaar.’ Zie CTW, 1992, p. 17. Zie ook Klok, 1989, p. 24.

Om hieraan tegemoet te komen was voor de realisatie van de door de overheid
gestelde ambitieuze doelen de medewerking van het bedrijfsleven gewenst of
noodzakelijk. Die medewerking kon bij uitstek gestalte krijgen in de vorm van
convenanten.

In de derde plaats dient te worden gewezen op veranderde institutionele verhou-
dingen als verklaring voor de behoefte aan (een toegenomen gebruik van) het
convenant. Toepassing van concepten als afstoting, verzelfstandiging en decentrali-
satie van bestuurstaken leidde tot het beëindigen van overheidsbemoeienis dan wel
het op afstand plaatsen van de behartiging van overheidstaken. Omdat men wel
evenveel doelstellingen wilde verwezenlijken als voorheen (dat is de gelijk geble-
ven ambitie) – doelstellingen die bovendien meer concreet waren –, ontstond
behoefte aan nieuwe instrumenten. Sturing kon immers niet op dezelfde wijze
plaatsvinden als voorheen, de behoefte aan samenwerking werd groter.

Een reden die tot slot ook wel eens genoemd wordt om het gebruik van convenan-
ten te verklaren, is de tendens om terughoudend te zijn met het gebruik van
publiekrechtelijke regelgeving. Het gaat hier om deregulering.13 Indien onder
deregulering de vermindering van het aantal wettelijke voorschriften wordt ver-
staan, dan wordt met het gebruik van convenanten hieraan inderdaad tegemoetge-
komen. Voor zover deregulering het streven naar minder overheidsinterventie als
zodanig behelst, dragen convenanten daar echter niet aan bij. Immers, met conve-
nanten worden aan het bedrijfsleven evengoed bepaalde verplichtingen opgelegd,
zij het dat dat wel op een andere manier gebeurt dan door middel van wetgeving.
De vraag is dan of het wel terecht is dat dit instrument om reden van deregulering
zou worden gebruikt.14

Deze ontwikkelingen leidden er aldus toe dat de overheid met name vanaf het
midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw steeds vaker met het bedrijfsle-
ven in overleg trad en met hem afspraken maakte in de vorm van convenanten om
het (vastgestelde) beleid te verwezenlijken. Dit instrument past namelijk goed bij
de veranderde bestuursvorm. Deze tendens zette in de jaren negentig door met als
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15 Zie voor een overzicht Van den Broek en Korten, 1997.
16 Aalders, 1998, p. 97. 
17 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2, Nationaal Milieubeleidsplan,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 137, nrs. 20-21, Nationaal Milieubeleidsplan-
plus. Bij het NMP+ is de Notitie Instrumentarium, handhaving en uitbouw van de WABM
gevoegd, zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 137, nr. 22. In deze notitie wordt
ingegaan op vragen als welke soorten instrumenten beschikbaar zijn, voor welke doelen en
in welke situaties zij kunnen worden ingezet en welke maatstaven bij het maken van keuzen
een rol spelen. Het doelgroepenbeleid werd voor het eerst geïntroduceerd in de Notitie
Milieu en Technologie, zie Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 386, nrs. 1-2. In bredere
zin, dat wil zeggen ook op andere terreinen dan de milieutechnologie, werd voor deze
aanpak gekozen in de Indicatieve Meerjaren Programma’s Milieubeheer, zie bijvoorbeeld
het IMP 1985-1989, Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 602, nrs. 1-2. 

18 NMP+, Notitie Instrumentarium, handhaving en uitbouw van de WABM, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1989-1990, 21 137, nr. 22, p. 13-14. Dit wordt echter niet als het belangrijkste
bezwaar genoemd waarom convenanten niet als volwaardig alternatief voor regelgeving
zouden mogen worden beschouwd.

gevolg dat op allerlei gebieden (onderwijs, werkgelegenheid, volkshuisvesting)
allerlei soorten convenanten voorkwamen. Op milieugebied waren aan het einde
van de jaren negentig meer dan 100 convenanten van kracht.15 Een deel daarvan
heeft nog steeds gelding en daarnaast worden er heden ten dage regelmatig nieuwe
milieuconvenanten afgesloten; dit instrument geniet dan ook nog steeds populari-
teit. In de loop der jaren zijn er wel veranderingen gekomen in de kenmerken die
milieuconvenanten vertonen.16

2.3 RIJKSBELEID INZAKE MILIEUCONVENANTEN

Op milieugebied leidden de gewijzigde opvattingen over de rol van de overheid
(§2.2) uiteindelijk tot het Nationaal Milieubeleidsplan 1 (NMP1, 1989) en het
Nationaal Milieubeleidplan-plus (NMP+, 1990) waarin het doelgroepenbeleid werd
uiteengezet.17 In deze plannen werd een voortgezette en versterkte rol aan milieu-
convenanten toegedacht naast de versterking van de directe regulering. Daarbij
zouden milieuconvenanten vooral in combinatie met andere instrumenten moeten
worden toegepast. Het belang van handhaving (van overheidswege) van de conve-
nanten wordt in deze NMP’s nog niet zeer breed uitgemeten. In het NMP+ wordt
opgemerkt dat een convenant (onder meer) duidelijk moet aangeven hoe het
toezicht op de naleving ervan zal worden verzekerd. Ook wordt aangegeven dat een
convenant niet mag worden beschouwd als een in alle opzichten volwaardig
alternatief voor op regelgeving gebaseerde regulerende of financiële instrumenten,
vanwege de soms geringe mogelijkheden nakoming ervan te verzekeren.18
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19 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 560, nr. 2, Tweede Nationaal Milieubeleids-
plan. De resultaten van het NMP2 zijn weergegeven in het Derde Nationaal Milieubeleids-
plan (NMP3), zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 887, nr. 1, p. 19 en 25-27.

20 NMP2, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 560, nr. 2, p. 190.
21 NMP2, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 560, nr. 2, p. 193 en 195.
22 Tweede Kamer, 1989-1990, 21 570, nrs. 1-2.

De aandacht voor milieuconvenanten werd in de daaropvolgende planperiodes
voortgezet. Tijdens de looptijd van het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP2, 1993)19 kwam het overhevelen van verantwoordelijkheden naar de uitvoer-
ders zelfs centraal te staan. Ook wat betreft de handhaving van dit instrument wordt
in dit NMP vooral een rol gezien voor de samenleving. Benadrukt wordt dat het
creëren van meer ruimte voor doelgroepen om door zelfregulering aan de eigen
verantwoordelijkheid voor een schoon milieu invulling te geven, de noodzaak
inhoudt van een sterke rol van de samenleving zelf bij het stimuleren van milieu-
vriendelijk gedrag en bij de handhaving van (zelf)regulering.20 Wel wordt aangege-
ven dat de lagere overheden afstemming moeten bereiken met het doelgroepenbe-
leid. Er zal eenzijdige aanscherping van de vergunning door de bevoegde instanties
(zoals het provinciaal bevoegd gezag) plaatsvinden indien de desbetreffende
bedrijven geen bedrijfsmilieuplan willen opstellen,21 met andere woorden handha-
ving van de doelgroepconvenanten zal indirect via de vergunning plaatsvinden,
voor zover de doelgroepen vergunningplichtig zijn althans.

Ook in de planperiode van het Derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3, 1998)
bleef de convenanten-aanpak bij doelgroepen richtinggevend. Deze aanpak met
nauw overleg tussen overheid en bedrijfsleven en eigen verantwoordelijkheid van
bedrijven zorgde ervoor dat over de hele linie van het milieubeleid goede voort-
gang met milieubescherming werd geboekt. Naast convenanten bleven vergunnin-
gen een belangrijke rol spelen, zeker in de beginfase van bepaalde beleidsonder-
werpen.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn ook convenanten op het gebied van
energiebesparing tot ontwikkeling gekomen. In de Nota energiebesparing uit 1990
werd als doelstelling geformuleerd het realiseren van afspraken over energiebespa-
ring voor het traject tot het jaar 2000 met de – vanuit energetisch oogpunt bezien –
belangrijkste sectoren van de industrie. Het streven was om met convenanten
ongeveer 90% van het industriële energiegebruik te bestrijken en om in de industrie
tot een energie-efficiencyverbetering te komen van gemiddeld 20% in de periode
1989-2000.22 De behoefte aan een nieuwe aanpak van energiebesparing werd met
name ingegeven door de dreigende klimaatproblematiek door CO2-emissies. De
door de regering gestelde doelstelling voor de vermindering van de CO2-uitstoot
vroeg om een veel ambitieuzer energiebeleid dan voorheen. De sluiting van
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23 Zie UU, 1997, p. 8-9, Glasbergen, 1998. Zie ook Van den Broek, 1994, p. 262 e.v. 
24 Zie Energiebesparingsnota 1998, die bij brief van 7 april 1998 door de minister van EZ aan

de Tweede Kamer is aangeboden. Zie ook het Actieprogramma Energiebesparing 1999-
2002. 

25 Zie ook de Energiebesparingsnota 2002. 
26 Zie het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4), p. 73, waarin de resultaten van het

NMP3 zijn weergegeven.
27 NMP4, p. 73. Zie ook de Discussienota ‘Met recht verantwoordelijk! Over de toekomst van

de milieuwetgeving’, 2001, p. 22 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 664, nr. 2).
28 NMP4, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 801, nr. 1, p. 73. Volgens VNO-NCW

schetst de regering hiermee een te negatief beeld aangaande de convenanten, zie VNO-
NCW, 2001 en Klerken, 2001.

convenanten op het terrein van energie-efficiency maakte deel uit van dit beleid.
Bovendien bleek het moeilijk om het aspect van energie in de milieuvergunning
te reguleren, zodat men daaraan via convenanten inhoud wilde geven. Dien-
overeenkomstig zijn vanaf 1992 met een groot aantal industriële en andere sectoren
(bijvoorbeeld de glastuinbouw, de agrarische sector, de utiliteitsbouw en de
diensten- en zorgsector) de zogenoemde Meerjarenafspraken energie-efficiency
afgesloten.23 De meeste van deze convenanten hadden een looptijd tot 2000. In de
Energiebesparingsnota uit 1998 werd een intensivering van het energiebesparings-
beleid verkend, die voornamelijk werd ingegeven door de reductieverplichting voor
Nederland uit het Kyoto Protocol.24 Als instrumenten om tot deze intensivering te
komen worden onder meer convenanten ingezet; dit betreft bijvoorbeeld de zoge-
noemde tweede generatie Meerjarenafspraken en het Convenant Benchmarking
(zie verder hoofdstuk 7 en 8).25

Hoewel met behulp van milieuconvenanten een aantal belangrijke milieusuccessen
werd geboekt, bleek ook dat de uitvoering van deze convenanten niet altijd succes-
vol was.26 In het huidige NMP, het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4,
2001) wordt dan ook aangegeven:

‘[d]e opzet en begeleiding van convenanten [moet] zodanig zijn dat partijen elkaar
beter en meer aan kunnen spreken op de voortgang. (...) [I]n voorkomende gevallen
[dient] veel indringender te worden stilgestaan bij de vraag of een convenant het
geëigende instrument is om bepaalde milieudoelen te realiseren. Convenanten dienen
zodanig te zijn opgezet, te worden uitgevoerd en te worden gehandhaafd, dat het
bereiken van de beoogde milieudoelen afdoende is gewaarborgd.’27

Het belang van handhaving van milieuconvenanten wordt in het NMP4 expliciet
onderstreept (zie §1.1).28
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29 Discussienota ‘Met recht verantwoordelijk! Over de toekomst van de milieuwetgeving’,
2001, p. 30-31, 54 en 58 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 664, nr. 2).

30 CSTM, 2003. 

Relevant is ook het in de Discussienota ‘Met recht verantwoordelijk!’ ten aanzien
van (de handhaving van) convenanten gestelde. Voor het beter mogelijk maken van
zelfregulering (waaronder het gebruik van convenanten wordt geschaard), moet aan
een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de
overheid over adequate correctiemechanismen dient te beschikken, voor het geval
de systemen van zelfregulering niet of onvoldoende werken, dan wel om free-
ridersgedrag tegen te gaan. Dat betekent onder meer dat de overheid over voldoen-
de stok achter de deur-bevoegdheden en over een doeltreffend handhavingsinstru-
mentarium moet beschikken. De overheid dient handhavend op te treden als
afspraken niet worden nageleefd.29

In het NMP4 wordt aangekondigd dat het gebruik van milieuconvenanten kritisch
tegen het licht zal worden gehouden. Daartoe is in 2003 een evaluatieonderzoek
uitgevoerd,30 waaraan het volgende is ontleend.

Centraal in dit onderzoek stond de rol van milieuconvenanten in de instrumenten-
mix, en met name de vraag hoe de effectiviteit en efficiëntie zich verhouden tot die
van andere instrumenten. Het oordeel over het instrument convenant is overwegend
positief en als totaaloordeel wijst het onderzoek op een belangrijke rol voor het
instrument convenant in de instrumentenmix. Er bestaat ook een groot draagvlak
voor het instrument bij betrokkenen, die vooral meerwaarde in de processen rond
convenanten zien via welke wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd, kennis wordt
ontwikkeld en de mogelijkheid ontstaat om constructief vorm te geven aan de
samenwerking.
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er weinig technologische doorbraken optre-
den als gevolg van de inzet van convenanten, dat de convenantprocessen soms taai
zijn en vertragend werken en dat convenanten voor hun effectiviteit vaak afhankelijk
zijn van andere instrumenten.
Hoewel het algemene oordeel over het instrument relatief positief is, is in lang niet
alle situaties de toepassing even succesvol. De volgende omstandigheden worden
genoemd waarin dit instrument minder succes zal hebben: er is veel onduidelijkheid
rondom het milieuprobleem; er is geen duidelijke partner waarmee een convenant
kan worden afgesloten; er is een grote, heterogene doelgroep; er is een doelgroep
waarin geen draagvlak bestaat voor de maatregelen die in een convenant zijn
opgenomen; en er is geen stok voor en achter de deur die ervoor zorgt dat de doel-
groep bereid is en blijft om loyaal mee te werken aan een convenant.
Het convenant wordt gezien als een goed instrument om kennis te verwerven, om
verder te werken aan de relatie tussen doelgroepen en overheden, en om beleid
mogelijk te maken in die situaties waarin de toepassing van andere instrumenten niet
mogelijk of haalbaar lijkt.
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31 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 663, nr. 19. 

Als belangrijke aandachtspunten bij de toepassing van convenanten worden transpa-
rantie en handhaafbaarheid genoemd. Om transparantie te waarborgen zouden
convenanten moeten voorzien in duidelijke afspraken over de wijze van monitoring
en de wijze waarop derdebelanghebbenden inzicht wordt geboden in de afspraken
en voortgang. Aan het probleem van handhaafbaarheid kan worden tegemoetgeko-
men door in eerste instantie de doelen helder en kwantitatief te omschrijven en
tussendoelen te onderscheiden (uitvoeringsgerichte opstelling van het convenant).

Het onderzoek heeft geresulteerd in een checklist om de toekomstige inzet van
convenanten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. De checklist kent vier
categorieën: 1. de keuze voor het instrument, 2. de processen van onderhandeling,
3. het convenant zelf, en 4. de implementatie van de afspraken. De eerste categorie
betreft gegevenheden die met name bepalend zijn voor de afweging om al dan niet
een convenant te gebruiken. In de categorieën 2-4 staan aandachtspunten voor de
vormgeving van het instrument en de processen daaromheen. Deze aandachtspunten
zijn dwingend geformuleerd, maar bij de toepassing ervan zal rekening moeten
worden gehouden met de dilemma’s die bij de inzet van convenanten in de praktijk
een rol spelen.

De staatssecretaris van VROM, Van Geel, heeft in juli 2004 in een brief aan de
Tweede Kamer aangegeven welke lessen zijn te trekken uit het evaluatieonderzoek
in relatie tot het toekomstig gebruik van milieuconvenanten in het milieubeleid:

‘(...) De beleidslijn die ik voorsta is dat convenanten onder bepaalde omstandigheden
een adequaat instrument kunnen zijn om milieudoelen te realiseren. Van belang is
dat er voldoende informatie over het milieuprobleem aanwezig is, de betrokken
partijen gelijkwaardig zijn en erkennen dat een gezamenlijke aanpak nodig is. Er is
een duidelijke stok achter de deur aanwezig, bijvoorbeeld een dreiging met een
alternatief instrument. Deze voorwaarden bewerkstelligen betrokkenheid en draag-
vlak bij de doelgroep voor de aanpak via een convenant. De doelgroep is homogeen
en kent een duidelijke vertegenwoordiging van de achterban. Er is vertrouwen tussen
de betrokken partijen en de verwachtingen zijn over en weer bekend. Het convenant
omvat concrete en op uitvoering gerichte milieudoelen. Via transparantie en open-
baarheid over de convenantafspraken en de acties die daaruit voortvloeien is verant-
woording naar de maatschappij mogelijk. Monitoring van de afspraken en naleving
c.q. handhaving van de milieudoelen via (zelf)toezicht vanuit het bedrijfsleven en/of
de overheid is nodig om goed invulling te kunnen geven aan het traject na onderteke-
ning van het convenant. Bij de keuze voor het instrument convenant en de verdere
uitwerking van het convenant dienen de Aanwijzingen voor convenanten te worden
toegepast. (...)’31

De staatssecretaris conformeert zich aan de checklist die de onderzoekers hebben
opgesteld. De checklist kan volgens de brief als hulpmiddel worden gebruikt om
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32 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2. In haar advies over deze nota gaf
de Raad van State aan dat meer aandacht voor nieuwe vormen van regelgeving zoals
convenanten was geboden. Zie Advies over de nota ‘Zicht op wetgeving’, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1990-1991, 22 008, nr. 3.

33 Commissie voor de toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW), 1992. 
34 Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Commissie Kortmann II), 1993. Zie

voor het kabinetsstandpunt Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 800 VI, nr. 4. 
35 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 800 VI, nr. 4.

te bezien of in een voorkomend geval het instrument convenant moet worden
ingezet.

Parallel met de ontwikkeling van convenanten op milieugebied (inclusief energie-
beleid), verloopt de beleidsvorming ten aanzien van convenanten in het algemeen.
In 1991 vroeg het kabinet advies aan de Commissie voor de Toetsing van Wetge-
vingsprojecten (CTW) – indertijd ook bekend als de Commissie Kortmann – over
mogelijkheden en beperkingen van convenanten als alternatief voor wetgeving. De
directe aanleiding voor het advies was de aankondiging in de nota ‘Zicht op wetge-
ving’32 van een kabinetsstandpunt hierover. De Commissie bracht in april 1992
haar advies uit, waarbij ze haar advies breder heeft getrokken dan alleen ten
aanzien van de bruikbaarheid van convenanten als alternatief voor wetgeving.33

In 1993 bracht de CTW bovendien een advies uit over de verhouding tussen conve-
nanten en vergunningverlening.34 Dit gebeurde naar aanleiding van uitspraken van
de Afdeling geschillen over de rol van milieuconvenanten bij de vergunningverle-
ning (zie daarover §4.7.3). Dit advies had dan ook betrekking op milieuconvenanten
in relatie tot de milieuvergunning.

Het kabinet nam blijkens zijn kabinetsstandpunt de aanbevelingen van de Commis-
sie over.35 Het kabinet gaf af aan dat:

‘[c]onvenanten, mits goed gehanteerd, goede bestuurlijke instrumenten [kunnen] zijn
voor het uitvoeren van het overheidsbeleid. Mits voldaan is aan een aantal rechtssta-
telijke randvoorwaarden, is een, als positief te waarderen, belangrijk kenmerk van
het gebruik van convenanten het realiseren van overheidsbeleid op basis van weder-
zijdse afspraken tussen partijen.’

Wel zou volgens het kabinet terughoudendheid met convenanten moeten worden
betracht:

‘Het is een ongewenste ontwikkeling wanneer inzet van convenanten ertoe leidt dat
de rijksoverheid zaken gaat regelen die eigenlijk aan andere bestuursorganen of aan
de samenleving zelf overgelaten zou kunnen worden.’
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36 Algemene Rekenkamer, 1995. 
37 In reactie op het rapport van de Rekenkamer brachten veel Tweede Kamerleden naar voren

dat mogelijkheden moeten bestaan om convenanten te handhaven. Zie Tweede Kamer,
vergaderjaar 1995-1996, 24 480, nr. 3, p. 4-7.

Het kabinet zegde toe te bevorderen dat er aanbevelingen ten behoeve van het
gebruik van convenanten door de rijksoverheid tot stand zouden worden gebracht.
Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt werd in 1992 dan ook een interdeparte-
mentale werkgroep ingesteld om aanwijzingen voor het gebruik van convenanten
op te stellen.

In 1994 verrichtte de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar convenanten die
waren gesloten tot 1 september 1994.36 In totaal werden 154 door de rijksoverheid
ondertekende convenanten geïnventariseerd waarvan er 85 betrekking hadden op
het milieu en 32 op het onderwijs. De meeste convenanten waren afgesloten bij de
ministeries van EZ (58) en VROM (32). De Rekenkamer ging na of er waarborgen
waren voor het nakomen van de afspraken en, daardoor, het bereiken van de
doelstellingen. Deze waarborgen omvatten: concrete doelstelling, duidelijk rechts-
karakter, begin- en eindtermijn van de uitvoering, periodieke voortgangsbewaking,
geschilbeslechting, boetebepaling, wijziging/opzegging, en evaluatiebepaling. De
Rekenkamer constateerde dat de doelstelling van de convenanten niet altijd als
zodanig werd aangekondigd. Bovendien was het rechtskarakter in de meerderheid
van de gevallen onduidelijk. Verder bleek de meerderheid van de convenanten
voornamelijk inspanningsverplichtingen te bevatten zonder concrete, meetbare
doelen en eindtermijnen; dergelijke afspraken zijn moeilijk afdwingbaar. Over de
waarborgen voor het naleven van afspraken en, uiteindelijk, het bereiken van de
gestelde doelen is de Rekenkamer niet tevreden. Meer dan de helft van de conve-
nanten waren vrijblijvend van karakter. Voorts ontbrak bij een aantal convenanten
een onderbouwing van de inzet van het instrument convenant.
De Algemene Rekenkamer deed onder meer de volgende aanbevelingen: beter
onderbouwen waarom juist het beleidsinstrument convenant wordt ingezet, meer
aandacht schenken aan het opnemen van waarborgen voor doelbereiking in conve-
nanten, meer duidelijkheid scheppen over de doelstelling en het rechtskarakter van
convenanten, komen tot een eenduidige naamgeving voor convenanten, evalueren
in welke mate de afspraken uit het convenant worden nageleefd en de doelen
worden bereikt, en opzetten van een register van convenanten.37

Met de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer werd door de
in 1992 ingestelde interdepartementale werkgroep (zie hiervoor) rekening gehou-
den bij de opstelling van de Aanwijzingen voor convenanten. De Aanwijzingen
gelden vanaf 1 januari 1996 en betreffen niet alleen milieuconvenanten, maar
hebben betrekking op convenanten gesloten op allerlei gebieden van het overheids-
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38 Circulaire van 18 december 1995, Stcrt. van 22 december 1995, nr. 249. In de Aanwijzingen
zijn veel overwegingen en aanbevelingen van de CTW terug te vinden. De door de inter-
departementale werkgroep opgestelde concept-Aanwijzingen werden in 1994 in de minister-
raad besproken. De Raad van State heeft in 1995 advies uitgebracht over de Aanwijzingen
(nr. W03.94.0037, bijvoegsel bij Stcrt. 1996, 6). Over dit advies heeft het ministerie van
Justitie in 1995 nader rapport uitgebracht, nr. 530895/95/6. Zie voor de behandeling van de
Aanwijzingen in de Tweede Kamer vergaderjaar 1995-1996, 24 480, nr. 3, Verslag van een
algemeen overleg. Naar aanleiding van dit overleg heeft de minister van Justitie nog een
nadere brief aan de Tweede Kamer gestuurd, zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996,
24 480, nr. 4. Bij dit overleg en in deze brief is ook ingegaan op het onderzoek dat de
Algemene Rekenkamer naar convenanten heeft verricht. Zie over de Aanwijzingen Polak,
1996, p. 57 en Langius, 2000, p. 129. 

39 Hiertoe werd besloten, omdat ten tijde van de totstandkoming van de Aanwijzingen de
inzichten en de praktijk met betrekking tot het sluiten van convenanten nog niet uitgekristal-
liseerd waren. Zie de toelichting bij de Aanwijzingen in Stcrt. 1995, 249. 

40 Op grond van Aanwijzing 2 moeten de aanwijzingen door deze personen en dienstonderde-
len in acht worden genomen.

41 Zie de toelichting bij de Aanwijzingen in Stcrt. 1995, 249. 

beleid.38 Ze moeten wetgevings- en beleidsambtenaren criteria bieden voor de
keuze voor convenanten en regels stellen over de inhoud van convenanten en de
procedure van totstandkoming daarvan. De Aanwijzingen beogen een hulpmiddel
te zijn bij de totstandkoming van convenanten, ze dragen bij aan een betere kwali-
teit van convenanten en bevorderen de efficiëntie bij de totstandkoming ervan.39

Ze kunnen naar mijn mening worden gekwalificeerd als interne richtlijnen en
brengen zelfbinding teweeg voor alle ministers en staatssecretarissen en voor alle
onder hen ressorterende dienstonderdelen en personen.40 Het gaat hier dus niet om
een algemeen verbindende regeling die juridisch afdwingbaar is.
Gelet op het feit dat de Aanwijzingen zelfbinding teweegbrengen, vind ik het
verwarrend dat in de toelichting bij de Aanwijzingen staat dat ze niet op alle punten
‘bindend’ zijn geformuleerd en wanneer daarvan sprake is, ze meer voorzien in
aanbevelingen.41 Ook als het gaat om aanbevelingen, is namelijk nog steeds wel
sprake van binding aan de Aanwijzingen, zij het dat er dan (nog) meer ruimte is om
ervan af te wijken. Daarom zou naar mijn mening beter van sommige aanwijzingen
kunnen worden gezegd dat ze dwingender zijn geformuleerd dan andere aanwij-
zingen die meer als aanbevelingen moeten worden beschouwd.

Vergelijk bijvoorbeeld het verschil in de dwingendheid van formulering tussen de
volgende twee Aanwijzingen uit 1995:
‘Indien partijen niet beogen met het convenant in rechte afdwingbare rechten en
verplichtingen in het leven te roepen wordt dit uitdrukkelijk in het convenant be-
paald.’ (Aanwijzing 14)

‘Overwogen wordt of het wenselijk is in het convenant specifieke maatregelen op
te nemen ter bevordering van de naleving.’ (Aanwijzing 16)
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42 Zie Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 16. 
43 Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 21 januari 2003, tot

vaststelling van de Aanwijzing voor convenanten, Stcrt. van 27 januari 2003, nr. 18. Het
Interdepartementaal Convenantenoverleg heeft bij de Aanwijzingen een samenvatting en
een checklist ontwikkeld, die geen officiële status hebben maar als hulpmiddel dienen bij
het opstellen van een convenant. 

44 Zie Langius, 2005, p. 10.
45 De handreiking heet volledig Bestuursakkoord Nieuwe Stijl, Convenanten: Naar een goed

gebruik en is uitgegeven door het Ministerie van BZK (2001).

Sinds de totstandkoming van de Aanwijzingen hebben convenanten zich als
beleidsinstrument steeds verder ontwikkeld, hetgeen aanleiding gaf de Aanwijzin-
gen te evalueren. De in 1999 opgerichte werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor
convenanten had onder meer als taak de ervaringen met de huidige Aanwijzingen
te inventariseren en voorstellen te doen voor aanvulling van het ‘wetgevingsbeleid’
voor convenanten, onder meer door aanpassing van de Aanwijzingen.42 De werk-
groep heeft diverse aanbevelingen voor de wijziging van de (toelichting bij de)
Aanwijzingen gedaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie van de Aanwij-
zingen voor convenanten die op 1 februari 2003 in werking zijn getreden.43 Ten
opzichte van de Aanwijzingen uit 1996 zijn de herziene Aanwijzingen vooral
verduidelijkt wat dan met name geldt voor de bij elke aanwijzing opgenomen
toelichting; verder zijn de herziene Aanwijzingen op enkele punten dwingender
geformuleerd.

Ik kan het dan ook niet eens zijn met Langius waar zij stelt dat de herziene Aanwij-
zingen ‘over het algemeen meer bindend geformuleerd zijn’ (waarmee Langius met
de term ‘bindend’ aansluit bij het in de Aanwijzingen gemaakte onderscheid tussen
bindend geformuleerde aanwijzingen en aanbevelingen).44 Een vergelijking tussen
de oude en nieuwe Aanwijzingen kan deze conclusie naar mijn mening niet staven.

De Aanwijzingen laten de opstellers van convenanten veel beleidsvrijheid bij het
bepalen van de inhoud van een convenant. Dat is echter ook niet verwonderlijk,
omdat het gelet op de verschillende soorten convenanten die onder de Aanwijzin-
gen vallen, moeilijk is van te voren te bepalen welke inhoud een convenant moet
krijgen.

Naast de Aanwijzingen voor convenanten is de BANS-handreiking Convenanten
opgesteld.45 Deze handreiking beoogt een hulpmiddel te zijn om de keuze voor een
convenant of een ander instrument te kunnen maken. Bovendien is het een hulp-
middel bij het opstellen van de feitelijke convenanttekst. In tegenstelling tot de
Aanwijzingen voor convenanten geldt de handreiking niet alleen voor de rijksover-
heid, maar ook voor lagere overheden. In de handreiking wordt uitdrukkelijk ‘elk
bindend karakter’ ervan uitgesloten.
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46 Van Rossum, 1988, p. 58, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 246, Van Acht, 1991, p. 316,
Michiels, 1993, p. 228, Van den Heuvel, 1994, p. 13, Wit, Leurs en De Wit, 1999, p. 17,
Dippel, 1993, p. 502, Konijnenbelt, 1992, p. 14, Winsemius, 1993, p. 90, CTW, 1992, p. 21,
Van Ommeren, 1999, p. 138, Van den Broek en De Graeff, 1993, p. 570.

De vraag laat zich stellen naar de verhouding tussen de Aanwijzingen en de
handreiking. De handreiking heeft weliswaar een groter bereik omdat hij zich ook
expliciet richt tot lagere overheden, maar het staat lagere overheden vrij de Aanwij-
zingen te volgen (dat wordt in de Aanwijzingen ook aanbevolen). In de handrei-
king wordt aangegeven dat bij convenanten waarbij zowel de centrale als decentra-
le overheid is betrokken, het beste de handreiking kan worden gevolgd. Gelet op
het feit dat de handreiking globaler van aard is dan de Aanwijzingen, is het echter
de vraag of dat wel zo’n gelukkige keuze is. Nu beide beleidsdocumenten niet
juridisch afdwingbaar zijn, valt er in elk geval in juridisch opzicht geen rangorde
tussen de twee aan te brengen. Omdat de Aanwijzingen gedetailleerder zijn dan de
handreiking, ga ik in dit onderzoek verder vooral uit van de Aanwijzingen.

2.4 VOOR- EN NADELEN VAN MILIEUCONVENANTEN

In de literatuur worden diverse voor- en nadelen genoemd van het sluiten van
milieuconvenanten. Daarbij worden ze nogal eens afgezet tegen de eenzijdige
oplegging van verplichtingen via wet- en regelgeving. Het gevaar bestaat hierbij
dat ten aanzien van die instrumenten van bepaalde veronderstellingen wordt
uitgegaan die in de praktijk niet geheel blijken te kloppen (deze instrumenten
worden zuiver positieve of negatieve kenmerken toegedacht). Op zichzelf doet dit
echter geen afbreuk aan de beschrijving van de voor- en nadelen. De hierna
volgende bespreking van voor- en nadelen is niet specifiek kenmerkend voor
milieuconvenanten, maar heeft veelal betrekking op convenanten in het algemeen.

2.4.1 Voordelen

Het bedrijfsleven heeft een convenant zelf, op basis van gelijkwaardigheid met de
overheid, mede tot stand gebracht. Dit doet commitment ontstaan met de bereikte
afspraken, stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven en leidt
daarmee tot een groter maatschappelijk draagvlak. Het bedrijfsleven zal zich
daarom sterker gebonden achten aan de afspraken dan wanneer de verplichtingen
eenzijdig zouden zijn opgelegd. De bereidheid om het convenant uit te voeren en
na te leven zal daarom groter zijn.46

Het feit dat een convenant een commitment van de partijen is, biedt het bedrijfsle-
ven verder de mogelijkheid om de overheid aan de gekozen weg te houden en zich
op die manier te verzekeren tegen wisselvalligheden van overheidsbeleid. De
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47 Van den Broek, 1997, p. 203, Van den Broek, 1992, p. 260, CTW, 1992, p. 13-14, Van de
Peppel en Herweijer, 1994, p. 204, Wessels, 1994, p. 45, Van Ommeren en De Ru, 1993,
p. 297, Van Ommeren, 1999, p. 138.

48 Van Rossum en Aalders, 1989, p. 246, Van Rossum, 1988, p. 53-54 en 57-58, Konijnenbelt,
1992, p. 16, Michiels, 1993, p. 228, Van den Broek, 1997, p. 203, VNO-NCW, 1999, p. 27,
Van de Peppel en Herweijer, 1994, p. 204, CTW, 1992, p. 14, De Ru, 1993, p. 2, Klok,
1989, p. 23-24. 

49 Van den Broek, 1997, p. 203, VNO-NCW, 1999, p. 28, Van den Broek en De Graeff, 1993,
p. 570, Van de Peppel en Herweijer, 1994, p. 202 (zij verwijzen naar een interview met
(oud-)minister Alders, gepubliceerd in de Volkskrant), CTW, 1992, p. 16. Ook het kabinet
ziet vooral hier een rol voor convenanten. Zie kabinetsstandpunt over het advies van de
CTW inzake convenanten, p. 8.

50 Helby, 2001, p. 2, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 246, Wessels, 1994, p. 45, Wit, Leurs
en De Wit, 1999, p. 17, Van Rossum, 1988, p. 59, Van den Broek, 1992, p. 260, Van den
Heuvel, 1994, p. 14, Zijlstra, 1994, p. 6.

51 Zie voor deze vormen van flexibiliteit Van den Broek, 1997, p. 202 en VNO-NCW, 1999,
p. 26. Over economische flexibiliteit ook Helby, 2001, p. 2. 

overheid kan het beleid niet zomaar eenzijdig wijzigen. Daarom bieden convenan-
ten voorspelbaarheid en daarmee rechtszekerheid voor bedrijven.47 De functie van
convenanten en de rechtszekerheid die ermee zou kunnen worden bereikt, moet
mijns inziens in dit verband zo worden begrepen dat door het alleen al vastleggen
van afspraken, bedrijven zekerder kunnen zijn van het gedrag van de overheid dan
wanneer ze niets afspreken.

De snelheid waarmee een convenant tot stand komt, wordt vaak als voordeel
genoemd. Voor de totstandkoming van convenanten bestaan geen wettelijke regels,
er hoeft geen bepaalde procedure te worden doorlopen. In verhouding tot wet- en
regelgeving kunnen convenanten dan ook snel worden gesloten.48

Doordat het convenant vormvrij is, kunnen er allerlei soorten afspraken in worden
opgenomen. In het geval dat partijen over een bepaald onderwerp overeenstem-
ming hebben bereikt, maar niet alle gemaakte afspraken (reeds) volledig gedetail-
leerd op papier kunnen worden gezet, kan een convenant worden gesloten waarin
bepaalde kwesties (vooralsnog) worden opengelaten. Daarom kunnen convenanten
een uitkomst bieden in gevallen waarin het nog niet goed of niet mogelijk is
bepaalde kwesties door middel van wetgeving te regelen.49 Met de vormvrijheid
hangt de flexibiliteit van het instrument samen.50 Convenanten kunnen worden
afgestemd op een bepaalde bedrijfstak. De bij het convenant aangesloten bedrijven
wordt zoveel mogelijk vrijheid gelaten om te bepalen op welke wijze zij de milieu-
vervuiling willen voorkomen dan wel tegengaan. Er kunnen vier vormen van
flexibiliteit voor het bedrijfsleven worden onderscheiden: materiële, procedurele,
temporele en economische flexibiliteit.51
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52 Klok wijst erop dat voor veranderingen wel steeds overeenstemming noodzakelijk is. Als
er dan tussen de partijen geen overeenstemming is over de wijziging, dan blijft er van de
(procedurele) flexibiliteit niet veel over, Klok, 1989, p. 24-25.

53 VNO-NCW, 1999, p. 27-28.
54 Van den Broek, 1997, p. 202. Zie ook Van Acht, 1991, p. 316, CTW, 1992, p. 14, Winse-

mius, 1993, p. 90, Zijlstra, 1994, p. 6.
55 Van Rossum, 1988, p. 45 (reactie Korten van (destijds) NCW). Zie ook Van den Heuvel,

1994, p. 13.
56 Van Rossum en Aalders, 1989, p. 246, CTW, 1992, p. 22, Van den Heuvel, 1994, p. 13.

Materiële flexibiliteit ziet op de flexibiliteit die bedrijven hebben bij het kiezen van
de instrumenten om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken. Procedurele flexibiliteit houdt in dat niet telkens wanneer
een bedrijf een verandering aanbrengt in de inrichting, een nieuwe vergunning hoeft
te worden aangevraagd of een melding moet worden gedaan. Het ontbreken van
procedurele regels heeft tot gevolg dat de inhoud van een convenant zonder veel
moeite kan worden veranderd.52 Temporele flexibiliteit betekent dat het bedrijf
prioriteiten kan stellen, zodat niet alle maatregelen meteen hoeven te worden
genomen. Economische flexibiliteit ten slotte houdt in dat rekening kan worden
gehouden met de specifieke economische situatie van de bedrijfstak en de draag-
kracht van individuele bedrijven. Economische flexibiliteit leidt tot kosteneffectivi-
teit.

Convenanten bieden verder meer ruimte om ‘maatwerk’ te leveren. Ze worden
gesloten met bedrijfstakken (en de bedrijven die daartoe behoren), zodat doelen
– zo nodig – vergaand kunnen worden afgestemd op individuele bedrijfstakken (en
bedrijven). Dit terwijl wet- en regelgeving vaak algemeen van aard zijn.53

Doordat het convenant in gezamenlijk overleg tot stand komt, zullen de partijen
meer begrip krijgen voor elkaars opvattingen en problemen. Door de betrokkenheid
bij het convenant wordt de kans groter op het vinden van win-win-situaties. Voor
de overheid ligt die winst erin dat zij gebruik kan maken van de specialistische
kennis van het bedrijfsleven die nodig is om tot optimale oplossingen te komen. De
winst zal voor het bedrijfsleven vooral liggen in de mogelijkheid het overheidsbe-
leid meer te beïnvloeden.54 Verder is een argument voor bedrijven om mee te
werken aan het sluiten van convenanten, dat ze daarmee (strengere) wetgeving
voor willen zijn. Dit is van belang, omdat wetgeving voor bedrijven grotere ad-
ministratieve kosten met zich kan brengen.55

Tot slot is als bijkomend voordeel van convenanten wel genoemd dat ze de partijen
een goed imago kunnen opleveren of een slecht imago kunnen opvijzelen. Daarom
ook wordt vaak de publiciteit gezocht als de partijen overgaan tot het ondertekenen
van het convenant.56
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57 Van Acht, 1991, p. 316, Van Rossum, 1988, p. 59, Van de Peppel en Herweijer, 1994, p.
204 en 206, Pleijte en Van Geleuken, 1994, p. 88. 

58 Zie Van de Peppel en Herweijer, 1994, p. 202.
59 Van Acht, 1991, p. 316, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 247, Van Rossum 1988, p. 59,

Wit, Leurs en De Wit, 1999, p. 16, Van de Peppel en Herweijer, 1994, p. 204 en 206,
Michiels, 1993, p. 228.

60 Van Acht, 1991, p. 316, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 247, Van Acht en Damen, 1991,
p. 5, Van den Heuvel, 1994, p. 15. 

2.4.2 Nadelen

Aan het sluiten van convenanten zijn de volgende nadelen verbonden.
Indien de opvattingen van de partijen over het te regelen onderwerp sterk van
elkaar verschillen, zal het overleg veel tijd in beslag nemen en kunnen er jaren
overheen gaan voordat er overeenstemming wordt bereikt en er een convenant
wordt gesloten. Het in de vorige paragraaf genoemde voordeel van de snelle
totstandkoming van convenanten is daarmee tenietgedaan. In plaats daarvan is de
trage totstandkoming van convenanten een nadeel.57

Of overeenstemming wordt bereikt en er uiteindelijk afspraken worden gemaakt,
hangt af van een aantal factoren. Als de te behartigen belangen binnen de doelgroe-
pen erg verschillen en de overheid en de doelgroepen niet in hoge mate van elkaar
afhankelijk zijn, zal er niet snel tot overeenstemming worden gekomen. Hetzelfde
geldt indien er met de overeenstemming geen voordelen voor de betrokken partijen
kan worden behaald. Overigens is het niet zo dat overeenstemming nooit zou kunnen
worden bereikt als de belangen van de overheid enerzijds en de doelgroepen ander-
zijds van elkaar verschillen. Het kan best zo zijn dat de belangen van de partijen met
elkaar zijn te verenigen, zodat uiteindelijk toch tot overeenstemming kan worden
gekomen.58

Het convenant is het resultaat van overleg en onderhandelingen tussen partijen. De
partijen doen daarbij vaak water bij de wijn, hetgeen kan inhouden dat milieudoel-
stellingen lager worden dan de overheid oorspronkelijk voor ogen had. Het conve-
nant heeft aldus een compromiskarakter en leidt daardoor niet altijd tot een rege-
ling die het beste voor het milieu is. Vanuit milieuoogpunt is dit compromiskarak-
ter niet wenselijk.59

Van de kant van het bedrijfsleven zijn het vaak brancheorganisaties die het conve-
nant ondertekenen. Zij hebben meestal geen zeggenschap over de individuele
bedrijven die bij hen zijn aangesloten, dat wil zeggen degenen die de afspraken in
de praktijk moeten uitvoeren.60 Daardoor bestaat de kans dat de afspraken niet
worden nagekomen.
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61 Van Rossum, 1988, p. 60, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 247, Van Acht en Damen,
1991, p. 5. 

62 Van Rossum, 1988, p. 60, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 247, Stout, 1994, p. 61, Van
de Peppel en Herweijer, 1994, p. 205, Michiels, 1993, p. 228, Van den Heuvel, 1994, p. 15,
Klok, 1990, p. 21-23.

63 Oosschot, 1992, p. 4. 
64 Van den Heuvel, 1994, p. 15, Van Rossum en Aalders, 1989, p. 243 en 247, Van Acht en

Damen, 1991, p. 5, Van Rossum, 1988, p. 60-61, Van Acht, 1991, p. 316, Klok, 1989, p. 26.
Zie ook Michiels, 1993, p. 228, WRR, 1988, 34.

Bedrijven die het convenant niet ondertekenen (maar wel op de relevante markt
opereren), zijn niet gebonden aan de daarin gemaakte afspraken. Het zijn free-
riders. Voor de bedrijven die wel partij zijn, kan free-ridergedrag uit concurrentie-
overwegingen nadelig zijn. Verder kan het feit dat sommige bedrijven niet ‘getrof-
fen’ worden door de convenantafspraken ten opzichte van de bedrijven die het
convenant wel hebben gesloten, demotiverend werken. Voor de overheid heeft het
mogelijk tot gevolg dat de uitvoering van het beleid wordt vertraagd. Deze nadelen
gelden vooral als veel bedrijven het convenant niet ondertekenen.61

Aan derden, zoals milieuorganisaties, wordt bij de totstandkoming van een milieu-
convenant doorgaans niet de mogelijkheid tot inspraak geboden. Ze kunnen dan
geen invloed uitoefenen op wat de partijen bij een convenant afspreken. Gelet op
de aard van de materie die in het convenant wordt geregeld, bestaat er vaak wél
reden om inspraak te houden. Behalve de positie van derden, is ook de democrati-
sche beïnvloeding vooraf lang niet altijd gewaarborgd (in hoeverre kan de Tweede
Kamer invloed uitoefenen?).62 Er kan al met al sprake zijn van een weinig demo-
cratische wijze van besluitvorming. Dit kan ertoe leiden dat het maatschappelijk
draagvlak van het convenant buiten de doelgroep niet zo groot is.63

Met het convenant gaat een gebrek aan rechtszekerheid gepaard. Deze rechtsonze-
kerheid kan verschillende oorzaken hebben. Het rechtskarakter van convenanten
is vaak onduidelijk. Ook de verplichtingen zijn niet altijd even duidelijk en daar-
mee voor meerdere interpretaties vatbaar. Verder zijn de controle op de naleving
en sanctionering (wat moet er gebeuren indien de wederpartij zich niet aan de
afspraken houdt?) vaak niet of onvoldoende in het convenant geregeld.64 Hoewel
een convenant in die zin rechtszekerheid kan bieden dat de overheid zich in zekere
mate vastlegt over de uitvoering van haar beleid (vgl. §2.4.1), kan vervolgens de
manier waarop aan inhoudelijke en procedurele waarborgen wordt voldaan (of
beter gezegd: niet wordt voldaan), tot rechtsonzekerheid leiden. Het argument van
de rechts(on)zekerheid kan dus vanuit verschillend perspectief worden gebruikt en
daardoor verschillend worden uitgelegd.
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65 Vgl. Van Ommeren, 1993, p. 29.
66 Zie voor deze categorisering Van den Broek en Korten, 1997 en Van den Broek en De

Graeff, 1993, Langius, 2005. Naast de hiergenoemde categorieën kunnen ook nog de
overeenkomsten over een afvalbeheersbijdrage worden genoemd. De minister van VROM
kan deze overeenkomsten op grond van artikel 15.35 Wm algemeen verbindend verklaren.
Omdat deze overeenkomsten tussen particulieren worden gesloten en ze daarmee niet onder
de definitie vallen die ik hanteer van milieuconvenanten, worden ze hier niet als afzonderlij-
ke categorie behandeld. 

Zoals nog zal blijken, betreffen veel van de in de literatuur gepercipieerde nadelen
waarborgen die, gelet op de eisen die vanuit de democratische rechtsstaat aan de
handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten worden gesteld, juist in
acht moeten worden genomen (zie hoofdstuk 3).

2.5 MILIEUCONVENANTEN ONDERSCHEIDEN NAAR INHOUD

Milieuconvenanten komen in zeer veel verschillende soorten en maten voor. Ze
kunnen op diverse wijzen worden onderscheiden, afhankelijk van het aspect dat als
uitgangspunt wordt genomen.65 Indien van de inhoud als onderscheidend criterium
wordt uitgegaan, dan kunnen milieuconvenanten grosso modo in drie categorieën
worden onderverdeeld:66

Milieuconvenanten gericht op de reductie van emissies
Deze convenanten beogen tot een vermindering van de uitstoot van milieubelasten-
de stoffen te komen.

Eind jaren tachtig van de twintigste eeuw werden diverse convenanten van deze
categorie gesloten, zoals het Convenant inzake maatregelen ter bestrijding van de
emissie van vluchtige organische stoffen in het algemeen en zwarte lijst-stoffen in
het bijzonder (VOTOB-Convenant, 1989), het Convenant inzake vermindering van
de milieubelasting door de fosfaatkunstmestindustrie (1988) en KWS 2000 (een
landelijk plan van aanpak voor de vermindering van koolwaterstoffen in het jaar
2000).

Tot deze categorie behoort bijvoorbeeld het Convenant kolencentrales en CO2-
reductie dat in 2002 is gesloten; dit convenant zal uitgebreid worden besproken in
hoofdstuk 10, waarnaar ik op deze plaats verwijs. Verder maken van deze categorie
tegenwoordig vooral de doelgroepconvenanten deel uit, die in het kader van de
uitvoering van het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie met elf bedrijfstakken
zijn gesloten. De vaststelling van de convenanten voor de industrie volgt het
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67 Zie hiervoor Klok en Kuks, 1994, p. 82-83 en 89-90, Peters, 1993, p. 24-25, Van den Broek,
1992, p. 258 e.v., Van den Broek, 1993, p. 34-36, Van den Broek e.a., 1998, p. 194-197,
VNO-NCW, 1999, p. 14-16, Biekart, 1995, p. 18. Zie voor de effecten van de doelgroepcon-
venanten bij lagere overheden Hoek en Van de Peppel, 2002, p. 45-65. Zie over de voort-
gang van de toekomst van de doelgroepconvenanten Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-
2004, 28 663, nr. 23 (brief d.d. 18 augustus 2004 van de staatssecretaris over de ontwikke-
lingen in het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie), Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-
2005, 28 663, nr. 38 (brief d.d. 8 juni 2005 van de staatssecretaris bij jaarrapportage 2002
met stand van zaken IMT in kader van Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie).

68 Voor het opstellen van bedrijfsmilieuplannen is in 1997 een Leidraad opgesteld door het
ministerie van VROM.

volgende stramien.67 In de eerste plaats worden de emissiereductiedoelstellingen
voor een bedrijfstak geformuleerd. Hierbij worden de globale emissiedoelstellingen
die gelden voor de gehele industrie, uit verschillende beleidsnota’s (zoals de
NMP’s) vertaald naar concrete doelstellingen voor de bedrijfstak. Deze geïnte-
greerde vertaling van de doelstellingen van de diverse nota’s voor de bedrijfstak
heet de integrale milieutaakstelling (IMT); daarin worden eind- en tussendoelen
vastgelegd.
Vervolgens worden afspraken over de uitwerking en implementatie van deze
integrale milieutaakstelling opgenomen in een intentieverklaring, die wordt
afgesloten tussen de overheid en brancheorganisaties. Individuele bedrijven kunnen
tot de intentieverklaring toetreden en zo partij bij dit convenant worden.
De individuele leden van de bedrijfstak nemen ter uitvoering van de gemaakte
afspraken milieumaatregelen voor daadwerkelijke emissiereducties. Hoe dit
gestalte krijgt, hangt af van de omstandigheid of de bedrijfsprocessen binnen een
bedrijfstak heterogeen of homogeen zijn. Is sprake van een heterogene bedrijfstak
(een bedrijfstak die bestaat uit bedrijven met veel verschillende bedrijfsprocessen),
dan vertaalt elk individueel bedrijf de afspraken uit het convenant in een bedrijfs-
milieuplan (BMP). Daarin wordt gedetailleerd aangegeven met welke maatregelen
de bedrijven de IMT beogen te bereiken. Het plan bevat in elk geval de voorgeno-
men milieumaatregelen ten aanzien van het terugdringen van allerlei emissies. In
een homogene bedrijfstak (een bedrijfstak die bestaat uit bedrijven met vergelijkba-
re bedrijfsprocessen) zijn of worden er op brancheniveau werkboeken ontwikkeld
waarin standaardmilieumaatregelen zijn opgenomen. Individuele bedrijven kunnen
met behulp van deze werkboeken een BMP opstellen.68

Tot slot worden de plannen uitgevoerd en ervoor worden gezorgd dat ze worden
nageleefd. De bedrijven die zich bij deze doelgroepconvenanten hebben aangeslo-
ten, ontplooien activiteiten die vergunningplichtig zijn op grond van de Wet
milieubeheer. De naleving van de plannen loopt daarom via de milieuvergunning.
Het bevoegd gezag ten aanzien van de milieuvergunning keurt de BMP’s goed en
legt de daarin voorgenomen milieumaatregelen vast in de milieuvergunning van
de bedrijven.
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69 Deze convenanten zijn raadpleegbaar via http://www.fo-industrie.nl. Zie over het convenant
met de textiel- en tapijtindustrie ook CB-media en Eckstein, 2000, p. 796-801. 

Voorbeelden van deze doelgroepconvenanten zijn de Intentieverklaring uitvoering
milieubeleid zuivelindustrie en Intentieverklaring uitvoering milieubeleid textiel- en
tapijtindustrie.69 Een ander voorbeeld betreft de Milieubeleidsovereenkomst die met
de grafische industrie is gesloten. In deze bedrijfstak gebruiken de bedrijven alleen
het werkboek met milieumaatregelen en stellen dus geen BMP op, dit vanwege de
grote homogeniteit in deze bedrijfstak. Deze werkboekmaatregelen kunnen recht-
streeks in de milieuvergunning worden opgenomen.

Milieuconvenanten gericht op energiebesparing
In §2.3 werd aangegeven dat in het kader van de uitvoering van het energiebespa-
ringsbeleid met verschillende bedrijfstakken energieconvenanten worden gesloten.
Tot deze convenanten kunnen in de eerste plaats de Meerjarenafspraken Energie-
Efficiency worden gerekend. In dat verband wordt gesproken van de eerste en
tweede generatie Meerjarenafspraken. De eerste generatie Meerjarenafspraken
hadden een looptijd tot 2000. De tweede generatie Meerjarenafspraken (MJA2) zijn
vanaf 2001 afgesloten en hebben een looptijd tot 2012. Behalve met diverse
bedrijfstakken zoals industriële bedrijfstakken, de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie, de agrarische sector en dienstensector, zijn deze convenanten ook met
alleen individuele bedrijven gesloten.
Tot de convenanten gericht op energiebesparing behoort ook het in 1999 gesloten
Convenant Benchmarking Energie-Efficiency dat betrekking heeft op energie-
intensieve bedrijven.
Net als in het kader van de doelgroepconvenanten dienen individuele bedrijven op
grond van de MJA2 en het Convenant Benchmarking plannen – respectievelijk
energiebesparingsplannen en energie-efficiencyplannen genoemd – op te stellen.
Uit hoofde van de MJA2 geven de bedrijven daarin aan welke bijdrage ze leveren
aan de verbetering van de energie-efficiency van de branche en hoe ze dat doen.
Op grond van het Convenant Benchmarking vermelden de bedrijven in hun
bedrijfsplan welke maatregelen ze nemen om de wereldtop voor energie-efficiency
te bereiken. De in de plannen opgenomen maatregelen kunnen, nadat ze zijn
goedgekeurd door het bevoegd gezag, vervolgens worden geformaliseerd in de
milieuvergunning. De MJA2 en het Convenant Benchmarking zullen uitgebreid
worden besproken in hoofdstuk 7 en 8, waarnaar ik op deze plaats verwijs.

Overige milieuconvenanten
Deze categorie omvat een veelheid aan convenanten. Zo kunnen deze zijn gericht
op de verbetering van de milieukwaliteit van bepaalde producten. De convenanten
kunnen zich ook richten op een productieketen. Het Convenant Verpakkingen III
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70 Zie voor dit convenant http://www.svm-pact.nl. Dit convenant is eind 2005 afgelopen. Een
deel van het convenant had echter een looptijd tot 31 december 2006, maar met de (gedeel-
telijke) inwerkingtreding van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Stb.
2005, 183) op 1 januari 2006, is het convenant vervallen. Zie http://www.vrom.nl/pagina.
html?id=9172.

71 Zie over dit convenant Van der Wilt, 2002, p. 26 e.v.
72 Zie Stcrt. van 18 februari 2004, nr. 33, p. 18.

is een voorbeeld van een dergelijk milieuconvenant.70 Daarnaast zijn er convenan-
ten die zich richten op een branchegewijze aanpak, zoals bijvoorbeeld het Conve-
nant Glastuinbouw en Milieu dat doet (zie voor een bespreking van dat convenant
hoofdstuk 9). Overigens heeft dit convenant betrekking op de uitvoering van de
IMT die gericht is op de reductie van emissies in de glastuinbouw. In het kader van
de reductie van CO2 is een energie-efficiencydoelstelling opgenomen. In zoverre
past dit convenant dus ook in de twee andere categorieën. Verder kan het Conve-
nant Bodemsanering bedrijfsterreinen worden genoemd dat erop gericht is de
sanering van historische bodemverontreiniging te stimuleren. Uit hoofde van dit
convenant is de eigenaar dan wel erfpachter van het bedrijfsterrein verplicht om in
ruil voor een bijdrage in de saneringskosten, over te gaan tot het saneren van de
vervuilde bedrijfsterreinen.71

Hoewel de convenanten die onder één van de genoemde categorieën vallen,
afspraken bevatten over bepaalde te bereiken milieubeleidsdoeleinden en daarmee
als ‘inhoudelijke convenanten’ kunnen worden betiteld, bevatten ze veelal ook
procedurele afspraken, die bijvoorbeeld betrekking hebben op het voeren van
overleg, de controle op de naleving van het convenant, de openbaarheid en de
geschillenbeslechting. Daarnaast zijn er convenanten die vooral betrekking hebben
op het regelen van overleg en samenwerking met betrekking tot een bepaald
onderwerp. Uiteindelijk dienen ook dergelijke convenanten tot het behalen van een
bepaald inhoudelijk milieudoel, maar ze zijn toch allereerst procedureel van aard.
Een voorbeeld van dergelijke procedurele convenanten is het Convenant Stoffen.72

2.6 CONCLUSIES

De convenantfiguur is een instrument dat in het (milieu)beleid een grote populari-
teit geniet. Dit instrument is door de overheid vooral vanaf het midden van de jaren
tachtig van de vorige eeuw vaak gebruikt om het (milieu)beleid uit te voeren. De
gedachte achter de inzet van dit instrument is voornamelijk dat de overheid niet
alleen met eenzijdige dwingende instrumenten sturend optreedt, maar ook samen
met het bedrijfsleven tot beleidsuitvoering wil komen. De overheid heeft het
bedrijfsleven nodig om tot de realisering van de gestelde (milieu)doelen te komen.
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Een instrument als het convenant kan in de behoefte aan samenwerking voorzien.
Door op basis van gelijkwaardigheid afspraken te maken met het bedrijfsleven,
wordt verwacht dat bij bedrijven verinnerlijking van het beleid plaatsvindt, hun
eigen verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het milieu wordt gestimuleerd en zij
zich sterker gebonden achten aan de afspraken dan wanneer verplichtingen eenzij-
dig zouden zijn opgelegd. Het ontstaan van commitment aan de afspraken is dan
ook, voor de partijen aan zowel overheidszijde als aan bedrijfszijde, één van de
voordelen van de convenantfiguur. Daarnaast zijn de snelheid waarmee een
convenant tot stand komt, de vormvrijheid en flexibiliteit van het instrument, de
ruimte om ‘maatwerk’ te leveren, de kans op het vinden van win-win-situaties en
het krijgen van een goed (milieu)imago, motieven om de keuze voor een convenant
te maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid in de loop der jaren
aan dit instrument op milieuterrein, en met name in het doelgroepenbeleid, een
centrale rol heeft toebedacht. Milieuconvenanten gericht op de reductie van
emissies (vooral doelgroepconvenanten), milieuconvenanten gericht op energiebe-
sparing en andere milieuconvenanten (zoals convenanten gericht op een productie-
keten) werden en worden afgesloten. Toen bleek dat de uitvoering van milieucon-
venanten niet altijd succesvol was, gaf de overheid het belang van het maken van
een weloverwogen keuze voor het convenanteninstrument ook aan. Wordt dit
instrument ingezet, dan is volgens de overheid de aandacht voor de handhaving
ervan een van de bepalende succesfactoren. Naast de onder omstandigheden trage
totstandkoming, het compromiskarakter, de niet-gebondendheid van individuele
bedrijven, free-ridersgedrag, het gebrek aan inspraak voor derden en democratische
controle, en de onduidelijkheid van het rechtskarakter en van de verplichtingen, is
het gebrek aan aandacht voor de handhaving van dit instrument echter één van de
mogelijke nadelen die aan het sluiten van convenanten zijn verbonden. Deze in de
literatuur gepercipieerde nadelen betreffen waarborgen die, gelet op de eisen die
vanuit de democratische rechtsstaat aan de handhaafbaarheid en handhaving van
milieuconvenanten worden gesteld, juist in acht moeten worden genomen. Aan
deze waarborgen wordt ook aandacht besteed in de Aanwijzingen voor convenan-
ten waarin regels worden gesteld aan de inhoud van convenanten en de procedure
van totstandkoming daarvan. De Aanwijzingen hebben echter niet het karakter van
een algemeen verbindende regeling die juridisch afdwingbaar is, maar van een
interne richtlijn die zelfbinding teweegbrengt.
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Deel I
Normatief kader
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1 Op dit punt kan een parallel worden getrokken met het rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid over de Toekomst van de nationale rechtsstaat, zie WRR,
2002, p. 23-26. De WRR onderscheidt de rechtsstaat in vier lagen, waarvan de eerste laag
het grondidee van de rechtsstaat bevat, de tweede laag de fundamentele rechtsbeginselen
(zoals het legaliteitsbeginsel, het beginsel van rechtsbescherming door een onafhankelijke
rechter en het beginsel van de dienende overheid, vgl. §3.2), de derde laag de juridische
regelingen (waarin de staatsinrichting en de taakverdeling en bevoegdheden van de staatsor-
ganen is vormgegeven) en de vierde laag de praktische vormgeving van de basisideeën en
waarden van de rechtsstaat (rechtsregels, rechtsbeslissingen en uitvoeringsbesluiten) betreft.

3 De democratische rechtsstaat: 
eisen inzake de handhaafbaarheid en handhaving 
van milieuconvenanten

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen die op grond van de Nederlandse
democratische rechtsstaat aan de handhaafbaarheid en handhaving van milieucon-
venanten (en als onderdeel daarvan klimaatconvenanten) kunnen worden gesteld.
Dit is het normatieve kader dat in dit onderzoek wordt gebruikt. De eisen die in de
Nederlandse democratische rechtsstaat aan het handelen van de overheid worden
gesteld, worden dus als uitgangspunt genomen. De democratisch rechtsstatelijke
eisen normeren niet alleen het handelen van de overheid, maar legitimeren ook haar
optreden. Daarbij gelden deze eisen voor het gehele overheidsoptreden, ongeacht
of de overheid publiekrechtelijk, privaatrechtelijk of feitelijk handelt, en daarom
dient ook bij de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de handhaving van
milieuconvenanten daaraan te worden voldaan. Aldus kunnen de democratisch
rechtsstatelijke eisen als beoordelingskader dienen voor het onderwerp dat in dit
onderzoek centraal staat.

In §3.2 zal uiteen worden gezet welke eisen ten grondslag liggen aan de democrati-
sche rechtsstaat. Gelet op het feit dat de functie van de bespreking van deze eisen
is om tot een toetsingskader te komen voor de beoordeling van de handhaafbaar-
heid en handhaving van milieuconvenanten, worden deze eisen zelf niet ter discus-
sie gesteld. Aldus vormen de democratisch rechtsstatelijke eisen zelf geen voor-
werp van onderzoek. Na de algemene behandeling van de eisen, wordt de bespre-
king toegespitst op milieuconvenanten en in het bijzonder op de handhaafbaarheid
en handhaving van dit instrument (§3.3). Deze nadere toespitsing is van belang,
omdat de manier waarop de democratisch rechtsstatelijke eisen nader moeten
worden ingevuld, afhangt van het soort overheidsoptreden dat centraal staat.1
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De laatste twee lagen kunnen naar tijd en plaats verschillen, terwijl de eerste twee lagen
nauwelijks worden aangepast. De eisen die in dit hoofdstuk worden gesteld aan de hand-
haafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten kunnen in de derde en vooral in de
vierde laag worden geplaatst en de democratisch rechtsstatelijke eisen waaruit ze worden
afgeleid maken onderdeel uit van de tweede laag. 

2 De aanpak waarbij uit de eisen van de democratische rechtsstaat nadere eisen voor bepaald
overheidshandelen worden afgeleid en vervolgens de verhouding wordt geschetst tussen de
onderscheiden eisen, is in de wetenschappelijke literatuur niet nieuw. Zie voor toepassingen
hiervan onder meer Zijlstra, 1997 en Blomberg, 2000.

Daartoe zal de aandacht eerst worden gericht op de eisen die vanuit het internatio-
nale en Europese recht aan de inzet en handhaving van milieuconvenanten op
nationaal niveau, dus binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat, worden
gesteld. De inzet van dit instrument heeft dan voornamelijk betrekking op de vraag
in hoeverre het internationale recht geïmplementeerd en het Europese recht en met
name Europese richtlijnen omgezet mogen worden door middel van milieuconve-
nanten. De beantwoording van deze vraag bepaalt dus of überhaupt wel van een
milieuconvenant gebruik mag worden gemaakt en daarom dient hierop eerst te
worden ingegaan. Vervolgens worden van de democratisch rechtsstatelijke eisen
andere eisen afgeleid die zijn toegespitst op de handhaafbaarheid en handhaving
van milieuconvenanten. Zoals zal blijken, zijn deze eisen deels ook weer terug te
vinden in het Europese recht. Daarna zal in §3.4 de verhouding tussen de diverse
gevonden eisen worden besproken.2 Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een
weergave van de eisen die aan de handhaafbaarheid en handhaving van milieucon-
venanten worden gesteld (§3.5).

Vooraf dient nog het volgende te worden opgemerkt. Democratisch rechtsstatelijke
eisen worden aan overheidshandelen gesteld. Het feit echter dat de overheid bij
gebruikmaking van milieuconvenanten niet eenzijdig optreedt, maar veeleer in
samenspraak met private partijen handelt, brengt mee dat de toepassing van een
aantal democratisch rechtsstatelijke eisen automatisch gevolgen heeft voor het
handelen van de private partij. Omdat er eisen aan het convenant zelf en de handha-
ving daarvan worden gesteld en de private partij daarbij evenzeer betrokken is als
de overheid, betekent dit dat ook deze partij geconfronteerd wordt met de plicht tot
inachtneming van de democratisch rechtsstatelijke eisen.

3.2 DEMOCRATISCH RECHTSSTATELIJKE EISEN: ALGEMENE ASPECTEN

De behandeling van democratisch rechtsstatelijke eisen doet de vraag rijzen wat
onder de democratische rechtsstaat zelf moet worden verstaan. Dit nu is lastig aan
te geven, omdat het begrip ‘democratische rechtsstaat’ niet een voor altijd vastlig-
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3 Zie Scheltema, 1989, p. 14, WRR, 2002, p. 17, 35 e.v. (ten aanzien van het begrip ‘rechts-
staat’). Ook minister van Justitie Donner heeft dit recent aangegeven, zie Pasma en Witjens,
2004, p. 579.

4 Zie o.a. Burkens e.a., 2001, p. 16-36, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 35-48,
Scheltema, 1989, p. 11-25, Kortmann, 2005, p. 52-54, De Haan, Drupsteen en Fernhout,
2001, p. 20-27, Zijlstra, 1997, p. 43-51. Zie ook WRR, 2002, p. 42 e.v.

5 Zie voor de ontwikkeling van de rechtsstaat nader o.a. Burkens e.a., 2001, p. 11-26, De
Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 20-27, Zijlstra 1997, p. 36.

6 Burkens e.a., 2001, p. 17, 19-20, Kortmann, 2005, p. 51, Zijlstra, 1997, p. 36.
7 Scheltema, 1989, p. 19. Zie ook Kortmann, 2005, p. 333-336.
8 Burkens e.a., 2001, p. 26, Scheltema, 1989, p. 20.

gend begrip is. De inhoud van het begrip moet steeds weer worden bijgesteld.3 Een
voor altijd geldende definitie van ‘democratische rechtsstaat’ is dan ook niet te
geven. Wat echter wel mogelijk is, is aan te geven welke fundamentele eisen in elk
geval ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat. In de literatuur zijn
diverse bijdragen gewijd aan wat deze eisen behelzen.4 Hoewel niet alle auteurs
dienaangaande hetzelfde betogen, bestaat er in het algemeen wel eenstemmigheid
over de ontwikkeling die de rechtsstaat heeft doorgemaakt naar aanleiding waarvan
de democratisch rechtsstatelijke eisen zijn ontstaan.
In historische zin heeft de rechtsstaat in Nederland zich van een liberale rechtsstaat
naar een democratie en tenslotte tot een sociale rechtsstaat ontwikkeld5; onze
huidige democratische rechtsstaat bevat elementen van al deze ‘verschijningsvor-
men’. In de liberale rechtsstaat staat de individuele vrijheid van de mens centraal.
Het is de staat die deze vrijheid, die tot uiting komt in de fundamentele rechten van
de mens, moet waarborgen. De rol van de overheid ten opzichte van burgers is zeer
terughoudend. Als de overheid moet optreden, dient dit optreden zoveel mogelijk
te worden begrensd.6 Met democratie kan vervolgens worden gewaarborgd dat een
ieder gelijke mogelijkheden heeft om invloed op overheidshandelen uit te oefenen.
De burger dient te bepalen welke taken de overheid moet vervullen.7 Door aan het
overheidshandelen een democratisch karakter toe te kennen, wordt dat handelen
gelegitimeerd. De sociale rechtsstaat tenslotte laat zien dat de overheid zich niet
alleen terughoudend moet opstellen (respecteren en beschermen van de vrijheden
en rechten van de burger), maar ook een opdracht heeft te vervullen. De overheid
dient zich actief in te spannen om een menswaardig bestaan voor iedere burger te
garanderen. Het overheidshandelen dient zich te richten op het op allerlei terreinen
scheppen van condities voor ontplooiing van de mens.8
Gelet op deze ontwikkeling van de rechtsstaat, kunnen de volgende democratisch
rechtsstatelijke eisen worden onderscheiden: het legaliteitsbeginsel, de verdeling
van machten, de waarborging van grondrechten, rechterlijke controle, het beginsel
van de dienende overheid en het democratiebeginsel. De eerste vier eisen betreffen
primair een uitwerking van de liberale rechtsstaat; het beginsel van de dienende
overheid moet worden beschouwd als een uitwerking van de sociale rechtsstaat; het

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 344

9 Zie Scheltema, 1989, p. 20 e.v. Overigens positioneert Scheltema de genoemde democra-
tisch rechtsstatelijke eisen wel anders: als normatieve waarden die fundamenteel zijn voor
de rechtsstaat, ziet Scheltema het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het
democratiebeginsel en het beginsel van de dienende overheid. Uit de eerste twee beginselen
leidt hij vervolgens de eisen van legaliteit, machtsverdeling, grondrechten en rechterlijke
controle af. Zie Scheltema, 1989, p. 11-25.

10 Zie Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 37, Kortmann, 2005, p. 330.
11 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 39.
12 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 39.

spreekt tenslotte voor zich dat het democratiebeginsel gebaseerd is op het element
van de democratie.

In de literatuur bestaat er eenstemmigheid over dat de eerste vier eisen in ieder geval
in acht moeten worden genomen om de rechtsstaatgedachte te verwezenlijken. Het
democratiebeginsel wordt in het algemeen ook als onderdeel van de democratische
rechtsstaat genoemd. Het beginsel van de dienende overheid wordt echter niet
algemeen gezien als een eis die voortvloeit uit de rechtsstaat. In dezen volg ik echter
Scheltema die genoemd beginsel wel als fundamentele waarde voor de rechtsstaat
beschouwt.9

De zes onderscheiden democratisch rechtsstatelijke eisen houden het volgende in.
Het legaliteitsbeginsel omvat twee aspecten. Als eis van wetmatigheid van bestuur
houdt het beginsel in dat in elk geval wanneer overheidsoptreden ingrijpt in en
beperkingen stelt aan de vrijheid van burgers, daarvoor een wettelijke grondslag
is vereist. Dit betreft dan eenzijdig belastend of verplichtend overheidsoptreden.

Aangenomen wordt echter dat de werking van het legaliteitsbeginsel in zoverre moet
worden uitgebreid, dat in beginsel ook een wettelijke grondslag is vereist voor
presterend overheidsoptreden dat tevens ingrijpt in de vrijheid van de burger. Omdat
niet vaststaat wat onder presterend overheidsoptreden dient te worden verstaan, is
echter onduidelijk welke reikwijdte het legaliteitsbeginsel in dezen heeft. De me-
ningen lopen uiteen over de vraag of voor dit overheidsoptreden altijd een wettelijke
grondslag zou moeten bestaan.10

Naast het belang van de wetmatigheidseis voor het bestaan en de grenzen van de
overheidsbevoegdheid in kwestie, is het doel van deze eis ook het bevorderen van
de rechtszekerheid van justitiabelen en het verzekeren van gelijkheid van behande-
ling van justitiabelen.11 Voor de rechtszekerheid geldt dat, indien overheidsoptre-
den alleen mogelijk is op grond van een wettelijke regeling, die regeling dat
optreden ook voorspelbaar maakt. Het recht moet dus de burgers voldoende ze-
kerheid bieden over wat zij van overheidszijde kunnen verwachten.12 De wet moet
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13 Dit kan zo worden begrepen dat de wet zo gedetailleerd mogelijk moet zijn. Of hiermee de
rechtszekerheid altijd daadwerkelijk is gediend, is echter maar de vraag. Zie Scheltema,
1989, p. 17. Bovendien zegt de gedetailleerdheid van de wet niet per definitie ook iets over
de duidelijkheid van de wet; immers, gedetailleerde voorschriften kunnen zeer onduidelijk
zijn. 

14 Scheltema, 1989, p. 17.
15 Scheltema, 1989, p. 18-19. Met deze bespreking wordt duidelijk dat ik in navolging van Van

Wijk, Konijnenbelt en Van Male het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel anders
positioneer dan Scheltema. Waar ik deze beginselen als uitvloeisel of als nadere eisen van
het legaliteitsbeginsel (in de zin van wetmatigheid) beschouw, merkt Scheltema de legali-
teitseis juist als uitwerking van het rechtszekerheidsbeginsel aan. Toch is het niet mijn
bedoeling een andere inhoud aan deze twee beginselen te geven dan de betekenis die
Scheltema daaraan geeft; vandaar ook mijn verwijzing naar deze auteur op dit punt. 

16 Zie Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 38, Kortmann, 2005, p. 331, De Haan,
Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 21-22, Burkens e.a., 2001, p. 17, 39-45, 47. Zie ook Van
Ommeren, 1996, p. 200, 318-325. Hij brengt deze eisen niet onder het legaliteitsbeginsel,
maar onder respectievelijk het rechtsstaatbeginsel (onderworpenheid van de overheid aan
het recht) en het consistentiebeginsel (overheidshandelen overeenkomstig algemene regels).

dan wel duidelijkheid scheppen over de wijze van optreden.13 De wet moet ook
voldoende kenbaar zijn, hetgeen betekent dat ze van tevoren is bekendgemaakt en
in beginsel zonder terugwerkende kracht werkt.14 De rechtszekerheid heeft hier dus
betrekking op de voorspelbaarheid van het recht ofwel het duidelijkheidsbeginsel.
Daarnaast eist het rechtszekerheidsbeginsel dat het recht wordt nageleefd en
gehandhaafd. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de overheid zonder aanzien des
persoons moet handelen en de wet voor iedereen op dezelfde wijze moet gelden.
Het beginsel leidt tot de eis dat het overheidsoptreden door algemeen geformuleer-
de regels moet worden bepaald.15

Het tweede aspect van het legaliteitsbeginsel betreft de gebondenheid van de
overheid aan het recht: de overheid is gebonden aan en moet in overeenstemming
handelen met de geldende wettelijke regels en rechtsbeginselen. Het overheidsop-
treden moet derhalve binnen de grenzen van geschreven en ongeschreven recht
blijven.16 Dit betreft zowel het Nederlandse recht als het internationale en het
Europese recht.

De eis van machtsverdeling houdt traditioneel in dat de overheidsmacht verdeeld
moet worden in een wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. De gedach-
te hierachter is dat wanneer deze drie activiteiten door hetzelfde overheidsorgaan
zouden worden uitgevoerd, het gevaar van machtsconcentratie en willekeur rijst.
De macht van de overheid moet dus gedeeld worden, waarbij de organen hun
bevoegdheden deels zelfstandig en deels in samenwerking met elkaar uitoefenen
en dat doen in onderlinge afhankelijkheid en controle. Dit systeem van machts-
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17 Zie Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 40, Kortmann, 2005, p. 300-303,
Burkens e.a., 2001, p. 17-19, 45, 48, WRR, 2002, p. 27. 

18 Burkens e.a., 2001, p. 19-22, 46, 48, Kortmann, 2005, p. 382 e.v. 
19 Burkens e.a., 2001, p. 26, De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 24-26, Kortmann,

2005, p. 366-367, 407.
20 Zie ook WRR, 2002, p. 45. 
21 Scheltema, 1989, p. 20. Zie ook De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 8. 
22 Scheltema, 1989, p. 21.

evenwicht en controle wordt wel het stelsel van checks and balances genoemd.17

In ons land wordt van dit systeem van machtsevenwicht uitgegaan en is een stelsel
waarin de overheidsmacht strikt verdeeld is over drie van elkaar gescheiden
machten nooit tot ontwikkeling gekomen.

De grondrechten leggen de fundamentele rechten en vrijheden van het individu in
de rechtsstaat vast en moeten door de overheid worden gerespecteerd. Deze functie
wordt vooral vervuld door de klassieke grondrechten.18 Daarnaast zijn er sociale
grondrechten, die de burgers ten opzichte van de overheid een aanspraak op
bestaanszekerheid bieden.19 Beide soorten grondrechten kunnen niet strikt van
elkaar worden onderscheiden. De grondrechten zijn opgenomen in de Grondwet
en diverse internationale verdragen.

De eis van rechterlijke controle houdt in dat de burger toegang dient te hebben tot
een onafhankelijke rechter. Deze kan worden verzocht een geschil tussen justitiabe-
len of tussen justitiabelen en de overheid te beslechten, en de rechtmatigheid van
het ter discussie gestelde (overheids)handelen te beoordelen. Met name het feit dat
de burger de mogelijkheid heeft om bestuursoptreden waardoor hij in zijn belang
wordt geraakt, op rechtmatigheid te laten toetsen, is vanuit rechtsstatelijk oogpunt
van belang.20 Daarbij is relevant dat er niet alleen in beginsel rechtsbescherming
is, maar ook dat die rechtsbescherming zodanig wordt vormgegeven dat de eis van
rechterlijke controle ook daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. Er dient dus niet
alleen formele toegang tot de rechter te bestaan, maar de rechtsbescherming dient
ook effectief te zijn.

Het beginsel van de dienende overheid brengt tot uiting dat het bij de werkzaamhe-
den van de overheid nooit om een doel op zichzelf gaat, maar om het zo goed
mogelijk bevorderen van het algemeen belang. Elke handeling die de overheid
verricht, moet te herleiden zijn tot en gericht zijn op de behartiging van dit
belang.21 Dit betekent in de eerste plaats dat de overheid de fundamentele voor-
waarden voor een menswaardig bestaan moet garanderen. Dit heeft geleid tot de
vastlegging van klassieke en sociale grondrechten. In de tweede plaats dient de
overheid zo doeltreffend en doelmatig mogelijk op te treden.22 Bij doeltreffendheid
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23 Michiels, 1998, p. 6. Zie ook De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 50-51, Van Wijk,
Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 47-48.

24 Zie voor deze eisen Scheltema, 1989, p. 19-20, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005,
p. 41-46. Ook Burkens e.a., p. 23-25, 195 e.v., Kortmann, 2005, p. 333 e.v., Zijlstra, 1997,
p. 44-46.

(effectiviteit) gaat het om de mate waarin het beoogde doel daadwerkelijk wordt
bereikt: het doel moet zo veel en zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Doelma-
tigheid (efficiëntie) heeft betrekking op de mate waarin het bereiken van het doel
geschiedt tegen de geringste inspanningen en kosten (in termen van geld, tijd en
(bestuurs)lasten).23

Uit het democratiebeginsel tenslotte vloeit een aantal eisen voort die betrekking
hebben op de procedure waarin overheidsbeslissingen (en andere overheidshande-
lingen) tot stand komen en op de inhoud van die beslissingen.24 Zo dienen regels
voor overheidsoptreden – zoals wetten – te worden vastgesteld door of met mede-
werking van vertegenwoordigende lichamen, die worden samengesteld op basis
van vrije, geheime verkiezingen, waarin aan eenieder het actief en passief kiesrecht
toekomt. Bovendien moeten vertegenwoordigende organen het bestuursoptreden
(achteraf) kunnen controleren en het bestuur zo nodig ter verantwoording roepen
(democratische controle). Verder moet er openbaarheid van bestuur zijn en moeten
degenen die een bijzonder belang hebben bij bepaald overheidshandelen, de
mogelijkheid tot inspraak hebben. Het overheidsoptreden kan aldus door hen direct
worden beïnvloed. Tot slot dienen de belangen van degenen op wie het overheids-
handelen betrekking heeft of wier belangen anderszins bij het overheidshandelen
in het spel zijn, door het bestuur op een evenredige wijze te worden afgewogen.

3.3 DEMOCRATISCH RECHTSSTATELIJKE EISEN TOEGESPITST OP DE
HANDHAAFBAARHEID EN HANDHAVING VAN MILIEUCONVENANTEN

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de handhaafbaarheid en handhaving van
milieuconvenanten voldoet aan de in §3.2 besproken democratisch rechtsstatelijke
eisen, is het noodzakelijk die eisen nader toe te spitsen op dit specifieke overheids-
optreden. Concreet heeft het overheidsoptreden hier betrekking op het sluiten, het
bepalen van de inhoud, het uitvoeren en handhaven van milieuconvenanten; de
handhaafbaarheid heeft betrekking op de eerste drie elementen.
Eerst zullen de eisen worden besproken die vanuit het internationale en Europese
recht aan de inzet en handhaving van milieuconvenanten op nationaal niveau
worden gesteld (§3.3.1). In een democratische rechtsstaat moet ook aan het interna-
tionale recht en Europese recht worden voldaan. Van belang is dan te bezien wat
in deze rechtsgebieden is bepaald over het gebruik van milieuconvenanten ter
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25 In het internationale recht bestaan verschillende instrumenten (met bindende werking)
waaruit rechten en verplichtingen voor staten kunnen voortvloeien. Het gaat om: verdragen,
gewoonterecht, algemene rechtsbeginselen, rechterlijke beslissingen, besluiten van interna-
tionale organisaties, eenzijdige handelingen en verklaringen, en ius cogens. Deze bronnen

implementatie van dwingende verplichtingen en over de handhaving van dit
instrument op nationaal niveau. Gelet op het feit dat het internationale en Europese
recht hoger in rangorde staan dan het Nederlandse recht, is een milieuconvenant
dat in strijd met dwingend internationaal en Europees recht wordt afgesloten, niet
geldig en dus niet handhaafbaar. Het Nederlandse recht kan dus niet los van deze
rechtsgebieden worden gezien, in plaats daarvan is in toenemende mate sprake van
geïntegreerde rechtsordes.

Na de bespreking van het internationale en Europese recht volgt een behandeling
van andere democratisch rechtsstatelijke eisen die specifiek aan de handhaafbaar-
heid en handhaving van milieuconvenanten kunnen worden gesteld. Voor een deel
zijn deze eisen ook weer terug te vinden in het Europese recht. De eisen hebben
voornamelijk betrekking op milieuconvenanten waarmee wordt beoogd rechtsge-
volgen in het leven te roepen (rechtshandelingen dus). De eisen worden ook
besproken in het licht van de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconve-
nanten, zodat hier voornamelijk is gedacht aan convenanten waarmee wordt
beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen. Immers, als een convenant dit effect
niet beoogt, zal het doorgaans niet mogelijk zijn de nakoming daarvan in rechte af
te dwingen. Niettemin kunnen de democratisch rechtsstatelijke eisen mutatis
mutandis relevant zijn voor milieuconvenanten met een ander karakter.

Er wordt een andere volgorde van behandeling aangehouden dan in de vorige
paragraaf is gedaan. Na de bespreking van het legaliteitsbeginsel (§3.3.2) en de
grondrechten (§3.3.3) worden eerst de uit het democratiebeginsel voortvloeiende
eisen uiteengezet (§3.3.4), waarna een toespitsing plaatsvindt van de eisen van
rechterlijke controle (§3.3.5) en het beginsel van de dienende overheid (§3.3.6).
Hiervoor is gekozen, omdat de uit het democratiebeginsel voortkomende eisen in
het totstandkomingsproces van milieuconvenanten eerder aan bod komen dan
rechterlijke controle. Verder keert de eis van machtsevenwicht in het navolgende
niet terug, omdat hieruit geen eisen zijn af te leiden die specifiek betrekking
hebben op de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten.

3.3.1 De inzet en handhaving van milieuconvenanten op nationaal niveau
vanuit het internationale en Europese recht beschouwd

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de vraag of en zo ja, welke eisen door
het internationale recht25 worden gesteld aan de manier waarop dat recht moet

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Eisen inzake handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten 49

van het internationale recht zijn deels in artikel 38 van het Statuut van het Internationaal
Gerechtshof en deels in de jurisprudentie van het Internationaal Gerechtshof opgesomd.
Deze paragraaf heeft betrekking op verdragen. Hetgeen hierna met betrekking tot het
internationale recht in algemene zin wordt gezegd, geldt echter ook voor de andere bronnen
van het internationale recht.

26 Slechts een deel van het Europese recht is hier van belang en wel het recht van de Europese
Gemeenschap (EG). Dit recht vormt de zogenaamde eerste pijler van de Europese Unie. De
basis van het EG-recht wordt heden ten dage gevormd door twee verdragen, te weten het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag). Behalve
uit deze eerste pijler, bestaat de Europese Unie uit een tweede pijler, het gemeenschappelijk
buitenlands- en veiligheidsbeleid, en een derde pijler inzake politiële en justitiële samenwer-
king in strafzaken. 

27 Zie voor een opsomming van instrumenten die in het EG recht kunnen voorkomen, Jans e.a.,
2002, p. 28-31.

28 Zie over dit implementatieproces Mortelmans en Van Rijn, 1992, p. 78-79, Jans e.a., 2002,
p. 32-29, Van de Gronden, 1998, p. 4, Veltkamp, 1998, p. 7-8. In dit onderzoek worden de
eerste en de laatste fase nader besproken. 

worden geïmplementeerd in de nationale rechtsorde. Uit het internationale recht
afkomstige regels die op nationaal niveau moeten worden gehandhaafd, moeten in
het algemeen eerst worden geïmplementeerd om betekenis te hebben. Met de
behandeling van de eisen over implementatie wordt duidelijk in hoeverre het is
toegestaan dat ter implementatie van internationaal recht milieuconvenanten
worden gebruikt. Is dat toegestaan, dan komt vervolgens de vraag aan de orde in
hoeverre er vanuit dit rechtsgebied eisen aan de nationale handhaving van milieu-
convenanten worden gesteld (§3.3.1.1). Ook ten aanzien van het Europese recht26

worden eerst de eisen besproken die in dit rechtsgebied worden gesteld aan de
wijze waarop het moet worden omgezet in de nationale rechtsorde. De bespreking
wordt hier beperkt tot Europese richtlijnen, omdat dit instrument in het Europese
milieubeleid veruit het meest wordt gebruikt.27 Daarna wordt de vraag beantwoord
of, en zo ja, welke eisen uit het Europese recht kunnen worden afgeleid ten aanzien
van de nationale handhaving van milieuconvenanten (§3.3.1.2).

Met betrekking tot Europese richtlijnen is het in dit verband juister te spreken over
‘omzetting’ daarvan in nationaal recht dan over ‘implementatie’. Dit komt omdat de
implementatie een omvangrijk traject beslaat waarvan de handhaving van het
Europese recht in de nationale rechtsorde reeds deel uitmaakt. In het implementatie-
traject zijn vier verschillende fasen te onderscheiden, te weten de omzetting van
richtlijnen in nationaal recht, de inkadering van deze instrumenten, de toepassing
van deze instrumenten in concrete gevallen, en de handhaving van deze instrumen-
ten.28

In het Europese klimaatbeleid wordt ook veel gebruik gemaakt van richtlijnen (zie
§6.3). Op deze plaats moet echter reeds worden vermeld dat de desbetreffende
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29 Ten aanzien van verdragen wordt deze regel tot uiting gebracht door het beginsel ‘pacta sunt
servanda’, dat is neergelegd in artikel 26 van de Weense Conventie inzake het verdragen-
recht (1969): ‘Elk in werking getreden verdrag verbindt de partijen en moet door hen te
goeder trouw ten uitvoer worden gelegd.’

30 Brownlie, 2003, p. 35, Kooijmans, 2002, p. 82. Vgl. Wolfrum, 1999, p. 29.
31 Malanczuk, 1997, p. 64, Vierdag, 1995, p. 115, Jackson, 1992, p. 323. Ook reeds Erades,

1980, p. 376, 415. 
32 Zie over dit stelsel o.a. Vierdag, 1995, p. 115-124, Schermers, 1987, p. 112-119. Zie voor

een toepassing van artikel 93 en 94 Gw in de rechtspraak ABRvS 15 september 2004, JB
2004, 358, m.nt. Vlemminx en Vlemminx (omtrent de Europese overeenkomst inzake
internationale hoofdverkeerswegen).
Behalve het direct toepassen van een ieder verbindende bepaling van geschreven internatio-
naal recht, past de Nederlandse rechter de regel toe dat het Nederlandse recht zoveel
mogelijk conform het voor Nederland bindend internationaal recht dient te worden geïnter-
preteerd. Dit wordt indirecte toepassing van internationaal recht of verdragsconforme uitleg
genoemd. Zie daarover nader Hey, 1998, p. 29-30, Betlem en Nollkaemper, 1998, p. 48 e.v.

richtlijnen in Nederland niet door middel van de in deel III van dit boek te bespreken
klimaatconvenanten (en voor zover mij bekend, ook niet door andere klimaatconve-
nanten) zijn omgezet. Daarom zijn de eisen die het Europese recht stelt aan de
omzetting en handhaving van richtlijnen door milieuconvenanten van weinig belang
voor klimaatconvenanten.

3.3.1.1 Eisen gesteld vanuit het internationale recht aan de implementatie door
en handhaving van milieuconvenanten op nationaal niveau

Wat bepaalt het internationale recht over de implementatie van internationaalrech-
telijke verplichtingen? Op grond van het internationale recht dienen staten hun uit
het internationale recht voortvloeiende verplichtingen na te komen29 en bestaat er
een algemene plicht om het nationale recht, voor zover noodzakelijk, in overeen-
stemming te brengen met die verplichtingen. Past een staat zijn nationale rechtssys-
teem niet dusdanig aan dat hij aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan schendt hij
het internationale recht.30 Hoewel het internationale recht bepaalt dat staten hun
internationale verplichtingen moeten nakomen en het nationale recht in overeen-
stemming moeten brengen met die verplichtingen, bevat het internationale recht,
althans in algemene zin, geen regels over de wijze waarop staten dit moeten
bewerkstelligen. De staten zijn vrij om te beslissen hoe de internationale verplich-
tingen het beste kunnen worden vertaald naar nationaal recht en vrij om te bepalen
welke juridische status het internationale recht in de nationale rechtsorde heeft.31

Welke houding staten aannemen ten opzichte van het internationale recht, bepalen
ze derhalve zelf.

In Nederland is in dit verband gekozen voor een gematigd monistisch stelsel, dat tot
uitdrukking komt in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.32 Het Nederlandse
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Daarnaast zijn er verdragsbepalingen die verplichtingen inhouden tot nadere uitwerking
door de wetgever en bestuursorganen. 

33 Basse, 1997, p. 126.
34 Bastmeijer, 1998, p. 115.
35 Backes et al, 1998, p. 160.

stelsel is relevant voor de doorwerking van het internationale recht in de nationale
rechtsorde. Zo kan er bijvoorbeeld onder omstandigheden een beroep op het interna-
tionale recht voor de nationale rechter worden gedaan. Maar ons stelsel stelt geen
eisen aan de implementatie van internationale regels in de nationale rechtsorde en
geeft dus ook geen antwoord op de vraag of internationaal recht door middel van
convenanten kan worden geïmplementeerd en gehandhaafd.

Het internationale recht bepaalt in algemene zin dus niets over de manier waarop
de verplichtingen moeten worden geïmplementeerd in de nationale rechtsordes.
Daaruit vloeit voort dat het internationale recht zich in algemene zin niet verzet
tegen het gebruik van convenanten ter implementatie van internationale verplich-
tingen.33 Evenzo bepaalt het internationale recht in het algemeen niets over de
manier waarop de handhaving van convenanten in de nationale rechtsorde zou
moeten plaatsvinden. Er wordt derhalve geen enkele eis door het internationale
recht gesteld aan de handhaving van convenanten op nationaal niveau. Wel kan
worden gesteld dat het voor (de stimulering van) een goede tenuitvoerlegging van
verdragen in de nationale rechtsorde van belang is dat op nationaal niveau voldoen-
de aandacht wordt besteed aan handhaving.34 Handhaving op nationaal niveau van
de uit een verdrag afstammende normen, kan een efficiënt middel zijn om schen-
ding van het verdrag op internationaal niveau te voorkomen. Er kan dus invloed
van de handhaving op nationaal niveau uitgaan op de naleving van een verdrag op
internationaal niveau. Omgekeerd wordt de naleving van een verdrag op nationaal
niveau gestimuleerd door de aanwezigheid van nalevingsprocedures in dat
verdrag.35 Er bestaat al met al wisselwerking tussen handhaving op internationaal
en op nationaal niveau.

Bovendien kunnen verdragen specifieke regels bevatten die relevant zijn voor de
implementatie via en handhaving van milieuconvenanten. In dit verband kan
worden gedacht aan de artikelen 6 EVRM en 14 IVPBR en het Verdrag van
Aarhus. Er wordt in dit boek vanuit gegaan dat aan de eisen die ten aanzien van de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen voortvloeien uit artikel 6
EVRM en 14 IVBPR, voor wat betreft de rechtsbescherming van milieuconvenan-
ten geen andere invulling wordt gegeven dan die in het algemeen aan de recht-
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36 Procedures inzake milieuconvenanten zullen betrekking hebben op de vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen, zodat de specifiek voor de ‘criminal charge’ (tegen
een persoon ingestelde strafvervolging) geschreven waarborgen uit artikel 6 leden 2 en 3
EVRM en artikel 14 leden 2-7 en 15 IVBPR niet van toepassing zijn. 

37 Basse, 1997, p. 123.
38 Verder is door de Joint Working Group on Compliance bij het Kyoto Protocol aangegeven

dat de handhaving van het Protocol op nationaal niveau positieve gevolgen zal hebben voor
de naleving van het Protocol op internationaal niveau (door de Staten dus). Deze werkgroep
heeft zich op grond van artikel 18 van het Kyoto Protocol beziggehouden met de creatie van
een handhavingssysteem voor het Protocol. Zie FCCC/SB/1999/CRP.3/Rev.1, p. 3, raad-
pleegbaar via http://www.unfccc.de. 

spraak wordt gegeven.36 Op deze eisen wordt dan ook niet ingegaan; op het
Verdrag van Aarhus wordt teruggekomen in §3.4.

Verder dient, indien men met de uitvoering van een milieuconvenant aan de
verplichtingen van een milieuverdrag beoogt te voldoen, het desbetreffende
milieuverdrag in ogenschouw te worden genomen. In dit boek worden in deel III
convenanten besproken die een bijdrage leveren aan de naleving van de verplich-
tingen die Nederland is aangegaan in het Kyoto Protocol. Hoewel met betrekking
tot de uitvoering van milieubeleidsdoeleinden neergelegd in internationale milieu-
verdragen volgens Basse heden ten dage wordt geaccepteerd dat vaker gebruik zou
moeten worden gemaakt van de combinatie publiekrecht, privaatrecht en zelfregu-
lering en derhalve mede van convenanten,37 hangt het van de desbetreffende
verdragsbepalingen (in dit onderzoek het Kyoto Protocol) af of dit daadwerkelijk
mogelijk is. Zoals zal blijken, geeft het Kyoto Protocol niet dwingend aan hoe het
moet worden geïmplementeerd, maar bevat het maatregelen die kunnen worden
gebruikt om het protocol uit te voeren. De verplichtingen inzake monitoring en
rapportage die de Partijen op grond van het Protocol moeten uitvoeren, werken
echter wel door naar nationaal niveau en hebben mogelijk consequenties voor de
manier waarop monitoring en rapportage over de uitvoering van klimaatconvenan-
ten gestalte moet worden gegeven (vgl. hoofdstuk 6).38

3.3.1.2 Eisen gesteld vanuit het Europese recht aan de omzetting door en 
handhaving van milieuconvenanten op nationaal niveau

Eisen gesteld aan de omzetting van Europese richtlijnen door milieuconvenanten
op nationaal niveau
Op grond van artikel 249 EG-Verdrag zijn de lidstaten vrij om te bepalen op welke
manier de verplichtingen van een richtlijn worden gerealiseerd: de lidstaten mogen
bij de omzetting ‘de vorm en middelen’ kiezen; een richtlijn is slechts verbindend
voor de lidstaten inzake het te bereiken resultaat. De lidstaten zijn dus wel verplicht
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39 Het resultaat dient niet alleen feitelijk maar ook rechtens te worden verzekerd. Zie o.a. zaak
C-339/87, Tweede Vogelrichtlijnzaak, Jurisprudentie 1990, p. I-885, C-361/88, TA Luft
(zwaveldioxide), Jurisprudentie 1991, p. I-2567, zaak C-64/90, Commissie tegen Frankrijk,
Jurisprudentie 1991, p. I-4335.

40 Zie hierover ook Van de Gronden, 1998, p. 58-62, Veltkamp, 1998, p. 101-131, Jans, Seven-
ster en Vedder, 2000, p. 194-196, Jans, 2000, p. 137-143, Heukels, 1993, p. 63-65.

41 Zie o.a. zaak 29/84, Commissie tegen Duitsland, Jurisprudentie 1985, p. 1661, zaak C-
365/93, Commissie tegen Griekenland, Jurisprudentie 1995, p. I-499, zaak C-144/99,
Commissie tegen Nederland, Jurisprudentie 2001, p. I-3541.

42 Zie o.a. zaak 96/81, Commissie tegen Nederland, Jurisprudentie 1982, p. 1804, zaak 97/81,
Commissie tegen Nederland, Jurisprudentie 1982, p. 1833, gevoegde zaken 227/85 tot en
met 230/85, Commissie tegen België, Jurisprudentie1988, p. 1.

43 Zie o.a. zaak C-339/87, Tweede Vogelrichtlijn, Jurisprudentie 1990, I-885, zaak C-242/94,
Commissie tegen Spanje, Jurisprudentie 1995, p. I-3031.

om de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de correcte omzetting van de
richtlijnbepalingen in het nationale recht te bewerkstelligen.39

Het Hof van Justitie van de EG heeft ten aanzien van de vorm van de nationale
omzettingsmaatregel randvoorwaarden ontwikkeld.40 Volgens vaste rechtspraak:

‘[vereist] de omzetting van een richtlijn weliswaar niet noodzakelijkerwijs een
optreden van de wetgever van elke lidstaat, doch [dient] het betrokken nationale
recht daadwerkelijk de volledige toepassing van de richtlijn door de nationale
autoriteiten te verzekeren, [dient] de uit dit recht voortvloeiende rechtssituatie
voldoende bepaald en duidelijk te zijn en [moeten] de begunstigden in staat zijn,
kennis te krijgen van al hun rechten en deze zo nodig geldend maken voor de
nationale rechterlijke instanties.’41

Als uitgangspunt geldt dus dat, voor zover een richtlijn rechten en verplichtingen
voor particulieren in het leven beoogt te roepen – hetgeen door het Hof snel wordt
aangenomen –, deze moet worden omgezet in ‘dwingende bepalingen van intern
recht’,42 juridisch bindende regels dus. Deze omzetting dient met het oog op de
rechtszekerheid ten volle, helder en nauwkeurig te gebeuren. Nationale omzettings-
maatregelen die een algemene strekking hebben, voor particulieren rechtstreeks
afdwingbare rechten en verplichtingen kunnen doen ontstaan en op afdoende
manier bekend zijn gemaakt, voldoen aan deze eisen van een dwingend rechtska-
rakter.43

Hierbij kan worden gedacht aan formele wetgeving, algemene maatregelen van
bestuur en ministeriële regelingen; algemeen verbindende voorschriften dus. Het Hof
ziet niet veel heil in omzettingsmaatregelen waarvan de bindende kracht niet zonder
meer vaststaat. Het heeft dan ook bijvoorbeeld het gebruik van ‘eenvoudige admini-
stratieve praktijken’ (zoals de voormalige Integrale Milieubeleidsplannen) als
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44 Zie o.a. zaak C-75/01, Commissie tegen Luxemburg, Jurisprudentie 2003, p. I-1585, zaak
96/81, Commissie tegen Nederland, Jurisprudentie 1982, p. 1791, zaak C-339/87, Tweede
Vogelrichtlijn, Jurisprudentie 1990, I-851.

45 Zie Jans, Sevenster en Vedder, 2000, p. 210-212 en de daar aangehaalde jurisprudentie. 
46 Vgl. Jans, Sevenster en Vedder, 2000, p. 213, Van de Gronden en Haverland, 1997, p. 98-

99, Van de Gronden, 1998, p. 68, Douma, 2000, p. 155, Krämer, 2000, p. 279-278. 
47 Vgl. Van de Gronden en Haverland, 1997, p. 99, Van de Gronden, 1998, p. 68.
48 Zie Jans, Sevenster en Vedder, 2000, p. 215. 

omzettingsmaatregel niet geaccepteerd.44 Verder lijkt uit de rechtspraak te kunnen
worden afgeleid dat beleidsregels niet kunnen dienen als omzettingsinstrument.45

Het Hof stelt dus hoge eisen aan de vorm van de nationale omzettingsmaatregelen,
wat te verklaren is vanuit het belang van rechtszekerheid en rechtsbescherming
voor burgers; zij dienen op de hoogte te zijn van hun aan de richtlijn ontleende
rechten en deze zonodig bij de nationale rechter te kunnen afdwingen. Gelet op het
feit dat het milieu een gemeenschappelijk beschermd goed is, is het bewerkstelli-
gen van rechtszekerheid juist op milieugebied van belang en worden daarom vooral
op dit terrein strenge eisen aan de omzetting van richtlijnen gesteld. De vraag rijst
dan ook in hoeverre er nog ruimte overblijft voor de inzet van milieuconvenanten
door lidstaten als omzettingsinstrument van EG-richtlijnen. Het gebruik van
milieuconvenanten als implementatie-instrumenten lijkt op onoverkomelijke EG-
rechtelijke bezwaren te stuiten.46 Immers, bij milieuconvenanten bestaat niet altijd
duidelijkheid over de afdwingbaarheid ervan en als ze al wel bindend zijn, kunnen
milieuconvenanten te allen tijde worden opgezegd of ontbonden. Bovendien
kunnen ze dan alleen nog maar bindend zijn voor partijen, waarmee dus geen
sprake is van algemene binding. Het milieuconvenant voldoet dus niet aan het
vereiste van volledige binding. Bovendien worden milieuconvenanten in beginsel
vrijwillig gesloten, waardoor niet gewaarborgd is dat alle relevante justitiabelen
eraan deelnemen en derhalve free-ridergedrag kan worden voorkomen.47 Verder
worden ze vaak slechts voor een bepaalde tijd aangegaan. Als argument waarom
omzetting via milieuconvenanten problematisch is, kan ook nog worden aan-
gevoerd dat de standaardbepaling die in de meeste richtlijnen is opgenomen,
inhoudende dat de lidstaten ‘de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin-
gen’ moeten treffen ter implementatie van de richtlijn, weinig tot geen ruimte lijkt
te bieden voor implementatie via milieuconvenanten. Het gebruik van deze zinsne-
de heeft normaliter namelijk betrekking op algemeen geldende publiekrechtelijke
rechtsnormen en daar behoren milieuconvenanten niet toe.48

Niettemin kunnen milieuconvenanten wel een rol spelen bij de omzetting van
richtlijnen. In de eerste plaats is dat het geval, indien in een richtlijn de inzet van
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49 Dit werd bijvoorbeeld gedaan in de voormalige Richtlijn inzake drankverpakkingen 85/339
en vrij recent nog in Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18
september 2000 betreffende autowrakken, Pb. EG L 269/34. Zie ook Richtlijn 93/76 van de
Raad van 13 september 1993 tot beperking van kooldioxide-emissies door verbetering van
de energie-efficiëntie, Pb. EG L 237 van 22 september 1993, p. 28-30. Op grond van deze
Richtlijn moeten de lidstaten over allerlei zaken ‘programma’s’ opstellen. In de Richtlijn
is bepaald dat deze programma’s onder meer overeenkomsten op vrijwillige basis kunnen
omvatten (artikel 1). Verder bevat Richtlijn 94/62 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval een definitie van het
begrip ‘vrijwillige overeenkomst’ (artikel 3). In de Richtlijn wordt verder echter geen enkele
maal meer verwezen naar vrijwillige overeenkomsten en er wordt derhalve ook niet
aangegeven of de richtlijn door middel van deze overeenkomsten kan worden geïmplemen-
teerd. In Richtlijn 2004/12 die strekt tot wijziging van de Richtlijn 94/62 (Pb. EG L 47 van
18 februari 2004, p. 26-32) gebeurt dit echter wel (zie artikel 22 van die Richtlijn). 

50 Zaak C-255/93, Commissie tegen Frankrijk, Jurisprudentie 1994, p. I-4949. Vgl. zaak C-
347/97, Commissie tegen België, Jurisprudentie 1999, p. I-309.

het convenant als omzettingsinstrument uitdrukkelijk wordt toegestaan.49 Deze
uitdrukkelijke voorziening is echter geen vrijbrief voor ongenormeerd gebruik van
milieuconvenanten, er moet wel aan bepaalde eisen worden voldaan. In dit verband
is zaak C-255/93, Commissie tegen Frankrijk, van belang.50

Deze zaak betreft de, inmiddels vervallen, Richtlijn 85/339 inzake verpakkingen
voor vloeibare levensmiddelen. Op grond van artikel 3 van deze richtlijn waren de
lidstaten verplicht om programma’s op te stellen voor het verminderen van de
hoeveelheden en/of het volume van verpakkingen van vloeibare levensmiddelen in
het definitief te verwijderen huisvuil (lid 1). Deze programma’s moesten regelmatig
en ten minste om de vier jaar worden herzien (lid 3). Ingevolge artikel 4 lid 1 van
de richtlijn dienden de lidstaten in het kader van de genoemde programma’s hetzij
via wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, hetzij via vrijwillige overeen-
komsten bepaalde zaken te regelen. De richtlijn bevatte geen definitie van ‘vrijwilli-
ge overeenkomsten’. De Franse regering zette de richtlijn om door middel van een
zestal vrijwillige overeenkomsten tussen de overheid en het bedrijfsleven. Deze
convenanten vormden volgens Frankrijk de door de richtlijn geëiste programma’s.
De Commissie vond echter dat de convenanten hoogstens als maatregelen in de zin
van artikel 4 konden worden aangemerkt. Ze zouden namelijk onder meer geen
gekwantificeerde doelstellingen en een nauwkeurig tijdschema bevatten, aan welke
eisen de ingevolge artikel 3 op te stellen programma’s moesten voldoen.
Het Hof oordeelde dat, hoewel de richtlijn de lidstaten vrijliet ten aanzien van de te
verminderen hoeveelheden en/of het te verminderen volume van de verpakkingen,
het aangeven van gekwantificeerde doelstellingen door de lidstaten niettemin wel
vereist was. Alleen aan de hand van deze concrete kwantificering kon de Commissie
namelijk beoordelen of de convenanten werkelijk bijdragen aan de verwezenlijking
van de programma’s waarmee het doel van de richtlijn moest worden bereikt. De
Commissie diende derhalve in staat gesteld te worden te controleren of het resultaat
van de richtlijn zou worden gehaald. Ten aanzien van het ontbreken van een nauw-
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51 Zie ook Khalastchi en Ward, 1998, p. 266-269, 271, Van de Gronden en Haverland, 1997,
p. 100.

52 Deze parallel wordt in de literatuur in het algemeen getrokken, zie Jans, Sevenster en
Vedder, 2000, p. 213, Widdershoven, 2003, p. 29, Veltkamp, 1998, p. 127, Veltkamp, 2000,
p. 149, Khalastchi en Ward, 1998, 265-266. Ook de overheid gaat hiervan uit, Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 800 VI, nr. 4 en Ministerie van Justitie, 2001, p. 65. Zie ook Aanwij-
zing 4 van de Aanwijzingen voor convenanten.

53 Met dit voorbeeld wordt dan aangesloten bij de jurisprudentie van het Hof waarin de alge-
meenverbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten als omzettingsinstrument
wordt toegestaan, zie zaak 215/83, Commissie tegen België, Jurisprudentie 1985, p. 1039
en zaak 143/83, Commissie tegen Denemarken, Jurisprudentie 1985, p. 434. Zie ook zaak
C-430/98, Commissie tegen Luxemburg, Jurisprudentie 1999, p. I-7391. Op milieuterrein
is de mogelijkheid van algemeenverbindendverklaring bijvoorbeeld voorzien terzake van
overeenkomsten rond afvalbeheersbijdragen (titel 15.10 Wm). Zie ook Jans, Sevenster en
Vedder, 2000, p. 213.

keurig tijdschema merkte het Hof op, dat in de convenanten geen regeling was
getroffen voor een herziening ervan (uit hoofde van lid 3 van artikel 3); de meeste
overeenkomsten zouden veeleer na 30 maanden aflopen en niet automatisch kunnen
worden verlengd. Niets garandeerde derhalve dat de overeenkomsten regelmatig,
tenminste om de vier jaar, opnieuw zouden worden bezien en bijgesteld overeen-
komstig artikel 3 lid 3 van de richtlijn. Dit achtte het Hof niet geoorloofd.

Uit deze uitspraak blijkt dus dat voor zover lidstaten milieuconvenanten willen
aanmerken als programma’s, die milieuconvenanten voldoende concreet moeten
zijn, zodat ze de doelstelling van de richtlijn kunnen realiseren, en binnen de
grenzen van de bewoordingen van de richtlijn moeten blijven. Het Hof sluit
derhalve niet de mogelijkheid uit dat programma’s in de vorm van milieuconvenan-
ten kunnen worden gegoten, mits de richtlijn expliciet voorziet in de mogelijkheid
om milieuconvenanten te gebruiken als omzettingsmaatregel.51 Hoewel deze
uitspraak een beperkte reikwijdte heeft, kan wellicht ook in algemene zin worden
aangenomen dat milieuconvenanten gekwantificeerde doelstellingen en een nauw-
keurig tijdschema moeten bevatten.

Het komt vaker voor dat richtlijnen niet voorzien in de mogelijkheid dat milieucon-
venanten worden gebruikt als omzettingsmaatregel. Tot op heden heeft het Hof
zich nog niet uitgesproken over de aanvaardbaarheid van specifiek milieuconve-
nanten als omzettingsmaatregel in deze situatie. Hier zou echter een parallel kun-
nen worden getrokken met jurisprudentie van het Hof inzake andere alternatieve
omzettingsinstrumenten, zoals collectieve arbeidsovereenkomsten.52 Daaruit vloeit
voort dat het gebruik van milieuconvenanten alleen is toegestaan als tevens flan-
kerende wettelijke maatregelen worden afgekondigd, waarbij kan worden gedacht
aan een algemeenverbindendverklaring van het convenant53 of een wettelijke vang-
net-regeling voor de justitiabelen die niet door het convenant zijn gebonden (de
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54 Naast een convenant (Convenant Verpakkingen) werd voorzien in een wettelijk vangnet
(Regeling verpakking en verpakkingsafval, Stcrt. 1997, 125, p. 14, laatstelijk gewijzigd
Stcrt. 2002, 233, p. 11) om de Verpakkingsrichtlijn 94/62 (Pb. EG 1994 L 365/10) om te
zetten. Door de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het Besluit beheer verpakkingen en
papier en karton (Stb. 2005, 183) op 1 januari 2006 is deze constructie beëindigd. 

55 Zie zaak C-340/96, Commissie tegen Verenigd Koninkrijk, Jurisprudentie 1999, p. I-2023.
Zie Veltkamp, 2000, p. 148-150.

56 In de literatuur over deze zaak lijkt dat ook te worden gedaan, zie Veltkamp, 2000, p. 148-
150. 

free-riders).54 Het gaat erom dat de algemene gelding van het convenant op de een
of andere manier wettelijk wordt gegarandeerd. Gelet op de jurisprudentie waarbij
hier aansluiting wordt gezocht, geldt deze eis ongeacht of de richtlijn omzetting
met behulp van convenanten uitdrukkelijk zou toestaan en voor zover de richtlijn
rechten en verplichtingen door particulieren in het leven beoogt te roepen.
Uit het Engelse Drinkwaterarrest,55 dat betrekking heeft op een ander alternatief
omzettingsinstrument, te weten een ‘verbintenis’, vloeit ten opzichte van het
voorgaande een extra eis voort voor de situatie waarin de richtlijn geen bepaling
bevat over omzetting door alternatieve omzettingsinstrumenten. Hoewel een
‘verbintenis’ als een convenant zou kunnen worden opgevat,56 is dit niet zonder
meer een convenant. Niettemin is dit arrest van betekenis voor milieuconvenanten,
aangezien beide instrumenten nauw verwant zijn met elkaar.

In deze zaak gaat het om Richtlijn 80/778/EG waarin vereisten zijn opgenomen over
de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. De lidstaten moeten
binnen twee jaar de kwaliteitseisen voor drinkwater hebben omgezet in regelgeving.
Bovendien moeten zij binnen vijf jaar de nodige maatregelen hebben genomen om
het drinkwater met de kwaliteitseisen in overeenstemming te hebben gebracht.
Verder is in de richtlijn voorzien in een aantal uitzonderingen op de verplichting
voor de lidstaten om te verzekeren dat het betrokken water aan de eisen voldoet. De
richtlijn is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door een formele wet waarin voor
watervoorzieningsbedrijven de verplichting is opgenomen om water te leveren dat
voldoet aan de in de lagere regelgeving opgenomen kwaliteitseisen van de richtlijn.
In de wet zijn verder handhavingsbepalingen opgenomen. Indien een watervoorzie-
ningsbedrijf de kwaliteitseisen niet naleeft, moet het bevoegd gezag (de Secretary
of State) een voorlopig of definitief bevel tot naleving van die eisen geven. De
Secretary of State is niet verplicht een bedrijf een bevel te geven, wanneer hij tot de
overtuiging is gekomen dat het bedrijf zich ertoe heeft verbonden alle maatregelen
te nemen die het zijns inziens op dat tijdstip zou moeten treffen om de naleving van
de betrokken normen te garanderen of te vergemakkelijken. De verplichting om die
verbintenis na te leven staat los van de basisverplichting om water te leveren dat
voldoet aan de normen. Indien een bedrijf een verbintenis niet nakomt, moet de
Secretary of State een bevel tot naleving van die verbintenis geven. De verbintenis-
sen kunnen worden gewijzigd zowel ten aanzien van de aard van de uit te voeren
werken als ten aanzien van de daarvoor gestelde termijnen.
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57 Deze opvatting wordt aangehangen door Veltkamp, 2000, p. 149, Ministerie van Justitie,
2001, p. 66. 

58 Zie ook Aanwijzing 4 van de Aanwijzingen voor convenanten, die naar aanleiding van het
Engelse Drinkwaterarrest zijn aangepast.

De Commissie is van mening dat systematische toepassing van het systeem van
verbintenissen waarin de wet voorziet, een methode is die ontoereikend is om de
volledige toepassing van de richtlijn te verzekeren. De wet preciseert onvoldoende
welke voorwaarden gelden voor de aanvaarding van verbintenissen, zodat de water-
voorzieningsbedrijven onvoldoende gedwongen worden de eisen van de richtlijn na
te leven.
Het Hof geeft aan dat de lidstaten, om de volledige toepassing van richtlijnen rech-
tens en niet alleen feitelijk te verzekeren, voor een duidelijk wettelijk kader op het
betrokken gebied moeten zorgen. Het in casu in geding zijnde systeem van verbinte-
nissen schept echter niet een dergelijk kader. De wet preciseert namelijk niet de
inhoud van de verbintenissen, en met name niet de in geval van afwijking te respec-
teren parameters, het programma van de te verrichten werken alsmede de duur daar-
van, en de in voorkomend geval aan de bevolking te verstrekken informatie. Aldus
voorziet de wet niet in de voorwaarden voor de aanvaarding van die verbintenissen.

De uit de uitspraak af te leiden eis dat de wet de inhoud van de verbintenis moet
preciseren, brengt mee dat er een specifiek inhoudelijk wettelijk kader nodig is bij
de omzetting via verbintenissen, althans in elk geval indien met een verbintenis
wordt afgeweken van de desbetreffende wet. De consequentie van het arrest zou
ook verder kunnen worden getrokken in de zin dat de eis van een specifiek inhou-
delijk wettelijk kader in algemene zin wordt gesteld, dus ongeacht of er wordt
afgeweken van de wet met een stelsel van verbintenissen. Niet alleen de verbintenis
zelf, maar ook het wettelijk kader moet dan over de hele linie inhoudelijk stroken
met de richtlijn.57 Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, is voor deze ruime op-
vatting veel te zeggen. Niettemin blijkt deze consequentie niet uit het arrest en
daarom moet vooralsnog voorzichtigheid worden betracht met het ruim uitleggen
van het arrest.
De parallel trekkend naar milieuconvenanten, kan uit deze jurisprudentie van het
Hof worden afgeleid dat de omzetting van richtlijnen door dit instrument alleen is
toegestaan als tevens flankerende wettelijke maatregelen worden afgekondigd,
waarin bovendien precies wordt aangegeven aan welke inhoudelijke eisen een
convenant moet voldoen. Dit laatste dient in ieder geval te gebeuren als met het
milieuconvenant wordt afgeweken van de wet waarin de richtlijn wordt omgezet.
Als louter zelfstandig omzettingsinstrument wordt het convenant dus niet geaccep-
teerd.58 Aan deze jurisprudentie ligt het rechtszekerheidsbeginsel ten grondslag;
door de aanwezigheid van een ondersteunend wettelijk kader is immers de af-
dwingbaarheid van de richtlijn gegarandeerd als het convenant niet wordt nage-
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59 Vgl. Ministerie van Justitie, 2001, p. 67, Jans, Sevenster en Vedder, 2000, p. 215, Van de
Gronden, 1998, p. 69. 

60 Zie Veltkamp, 1998, p. 127.

leefd. Dan moet dat wettelijk kader overigens op zichzelf wel handhaafbaar zijn;
ook dat vloeit uit het rechtszekerheidsbeginsel voort.

Het feit dat door het Hof van Justitie de eis van een ondersteunend wettelijk kader
wordt gesteld, betekent mijns inziens niet dat het convenant zelf niet met juridische
waarborgen zou hoeven te worden omkleed. Het Hof zegt hier weliswaar niets
over, maar deze waarborgen kunnen uit de rechtspraak van het Hof aangaande de
vorm van de omzettingsmaatregel in algemene zin worden afgeleid. Uit deze
jurisprudentie kunnen de volgende eisen terzake van het convenant als omzettings-
instrument worden gedestilleerd. Het convenant moet juridisch bindend zijn voor
alle betrokkenen en naleving ervan moet kunnen worden afgedwongen bij de
nationale rechter. Bovendien moeten, indien de richtlijn rechten voor derden in het
leven beoogt te roepen, ook voor hen voldoende adequate rechtsbeschermingsmo-
gelijkheden bestaan. Verder moet het convenant gelding hebben voor de hele
branche waarvoor zij is bedoeld, omdat al degenen waarvoor de richtlijn rechten
en verplichtingen in het leven beoogt te roepen gedekt moeten zijn. Tot slot moet
het convenant voldoende kenbaar zijn.59 Uit de hierboven besproken zaak C-255/93
kan bovendien wellicht in algemene zin worden afgeleid dat milieuconvenanten
gekwantificeerde doelstellingen moeten bevatten. Met betrekking tot de inhoud van
de omzettingsmaatregel geldt verder nog dat het door de richtlijn voorgeschreven
resultaat permanent moet worden verzekerd, en het milieuconvenant inhoudelijk
moet stroken met de richtlijn (er dient dus sprake te zijn van een voldoende speci-
fieke, nauwkeurige en duidelijke omzetting). Deze eisen gelden voor elk milieu-
convenant, dus ook voor milieuconvenanten waarvan de mogelijkheid dat ze
worden gebruikt als omzettingsmaatregel is voorzien in de richtlijn. Vergelijkbare
eisen vloeien overigens voort uit de andere democratisch rechtsstatelijke eisen die
in dit hoofdstuk worden behandeld.

Het voorgaande had steeds betrekking op richtlijnen die rechten en verplichtingen
voor particulieren in het leven beogen te roepen. Voor zover richtlijnbepalingen dit
niet doen, bestaat er meer ruimte om gebruik te maken van het convenanteninstru-
ment. Gelet op het feit dat de jurisprudentie van het Hof steeds richtlijnbepalingen
met rechten en verplichtingen voor particulieren betreft, zou daaruit kunnen worden
afgeleid dat – voor zover daarvan geen sprake is –, het convenant niet door een
wettelijk kader behoeft te worden ondersteund.60 Niettemin gelden ook in deze
situatie wel de algemene eisen die het Hof stelt aan de vorm van de omzettingsmaat-
regel, zij het dat deze eisen in mindere mate gelden. Onduidelijk is echter in hoever-
re de eisen dan al dan niet gelden. In elk geval dient de omzettingsmaatregel ook nu
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61 Van de Gronden meent dat ook in dergelijke gevallen het convenant moet worden gecombi-
neerd met regelgeving om zo free-ridergedrag te voorkomen en een stok achter de deur te
hebben bij niet-naleving van de gemaakte afspraken. Zie Van de Gronden, 1998, p. 69. 

62 Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over
milieuconvenanten, COM(96)0561def., van 27 november 1996. In de Mededeling wordt
ingegaan op het gebruik van milieuconvenanten op nationaal niveau, in het kader van een
communautaire richtlijn dan wel onafhankelijk van communautaire wetgeving. Tevens
besteedt de Mededeling aandacht aan het gebruik van milieuconvenanten op communautair
niveau. Zie over de Mededeling ook Lefèvre, 2000, p. 25-27, Verschuuren, 2000, p. 103-
121, Douma, 2000, p. 155-156, Van den Broek, 1997, p. 200-206, Van Calster en Deketelae-
re, 2001, p. 199-237, Khalastchi en Ward, 1998, p. 257-290.

63 Aanbeveling van de Commissie van 9 december 1996 betreffende milieuconvenanten tot
uitvoering van communautaire richtlijnen (voor de EER relevante tekst), 96/733/EG, Pb. EG
L 333 van 21 december 1996, p. 59-61. 

64 Resolutie van de Raad van 7 oktober 1997 over milieuconvenanten, 97/C321/02, Pb. EG C
321 van 22 oktober 1997, p. 6 en Resolutie over de Mededeling van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement over milieuconvenanten (COM(96)0561 – C4-0013/97).

65 Het idee van een breder gebruik van convenanten werd voor het eerst naar voren gebracht
in het Vijfde Milieu Actie Programma van de Commissie van 30 maart 1992 (COM(92)23
def. van 3 april 1992). Ook de Raad en het Europees Parlement hebben zich hierover al
eerder uitgelaten. Zie de Resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 1 februari 1993 betreffende
het Vijfde Milieu Actie Programma (Resolutie 93/C/138/0, Pb. EG C 138 van 17 mei 1993,

wel juridisch bindend te zijn, zodat het nog maar de vraag is of een ondersteunend
wettelijk kader toch niet is vereist.61

Niet alleen het Hof van Justitie heeft eisen gesteld aan de omzetting van richtlijnen
door convenanten, maar ook de andere instellingen van de EG hebben zich over het
gebruik van dit instrument als omzettingsmaatregel uitgelaten. De Commissie heeft
een Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement over milieuconvenanten
gedaan, die deels betrekking heeft op het gebruik van dit instrument ter implemen-
tatie van richtlijnen.62 Verder heeft de Commissie een Aanbeveling vastgesteld
over milieuconvenanten tot uitvoering van communautaire richtlijnen, maar in deze
Aanbeveling worden alleen richtsnoeren gegeven voor de situatie waarin een
richtlijn op milieugebied de omzetting ervan door middel van een milieuconvenant
uitdrukkelijk toestaat.63 De Raad en het Europees Parlement hebben Resoluties
over milieuconvenanten afgekondigd.64 In vergelijking tot deze documenten is de
rechtspraak van het Hof van Justitie dwingend. Gelet op het feit echter dat het Hof
zich tot op heden niet heeft uitgesproken over de aanvaardbaarheid van het gebruik
van specifiek milieuconvenanten in de situatie dat een richtlijn niet in die mogelijk-
heid voorziet, is het interessant te bezien wat de opvattingen van de andere Ge-
meenschapsinstellingen zijn.
In algemene zin juichen de instellingen van de EG een toenemend gebruik van
milieuconvenanten toe,65 maar ze verbinden wel dusdanige voorwaarden aan de

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Eisen inzake handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten 61

p. 1-4), en het Besluit Nr. 2179/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
september 1998 over de herziening van het Vijfde Milieu Actie Programma (Besluit Nr.
2179/98/EG, Pb. EG L 275 van 10 oktober, 1998, p. 1).

66 Volgens sommige auteurs zijn de instellingen in werkelijkheid ook helemaal niet zo enthou-
siast over dit instrument. Zie Van Calster en Deketelaere, 2001, p. 237.

67 Free-riders zijn (voornamelijk) bedrijven die niet deelnemen aan een convenant (ook niet
via vertegenwoordigingsconstructies), maar die zich ten opzichte van de bedrijven die wel
partij zijn in een vergelijkbare positie bevinden. 

68 De Commissie neemt zich dan ook voor om vaker in daarvoor in aanmerking komende
richtlijnvoorstellen te voorzien in de mogelijkheid gebruik te maken van convenanten ter
implementatie, een voornemen waarvan overigens tot nu toe nog niet veel terecht is
gekomen. Het enige – mij bekende – geval waarin dit tot nu toe is gebeurd is Richtlijn
2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende
autowrakken, Pb. EG L 269 van 21 oktober 2000, p. 34-43.

69 Dergelijke bepalingen gunnen de lidstaten bij de uitwerking ervan veel beleidsvrijheid en
er kunnen derhalve moeilijk direct rechten en verplichtingen voor particulieren aan ontleend
worden. Zie Van de Gronden en Haverland, 1997, p. 99.

70 Zie punten 32-34 van de Mededeling over milieuconvenanten.

inzet van dit instrument dat het (zelfstandig) gebruik daarvan in belangrijke mate
wordt beperkt.66

In haar Mededeling geeft de Commissie aan dat in het algemeen geen gebruik kan
worden gemaakt van milieuconvenanten om richtlijnbepalingen om te zetten die
rechten en verplichtingen voor particulieren in het leven beogen te roepen. De
lidstaten zouden in dat geval niet de mogelijkheid hebben om te bewerkstelligen
dat die bepalingen op eenieder toepasbaar zijn (dus ook op free-riders67 en nieuw-
komers op de markt). Er is daarom alleen plaats voor convenanten, indien de
betrokken richtlijn dit uitdrukkelijk toestaat.68 Ook zonder een dergelijke uitdruk-
kelijke bepaling kunnen soms echter richtlijnbepalingen worden omgezet via
milieuconvenanten, namelijk indien die bepalingen geen rechten en verplichtingen
voor particulieren bevatten. Hierbij kan gedacht worden aan bepalingen uit hoofde
waarvan algemene programma’s moeten worden opgezet of algemene doelstellin-
gen moeten worden gerealiseerd.69 De Commissie is wel van mening dat bij
gebruik van milieuconvenanten als omzettingsinstrument het omwille van de
rechtszekerheid doorgaans noodzakelijk is dat daarnaast ook de richtlijn formeel
in nationaal recht wordt omgezet, dat wil zeggen in wetgeving. Deze omzettings-
maatregelen kunnen voor de partijen bij het convenant een ontheffing inhouden
van de desbetreffende wettelijke bepalingen voor zover zij zich houden aan de
voorwaarden van het convenant. Een dergelijke wetgevingsconstructie vindt de
Commissie een effectief middel om te voorkomen dat free-riders kunnen profiteren
en biedt tevens een garantie voor de naleving van de gemeenschapswetgeving.70

Het convenant lijkt me dan als zelfstandig omzettingsinstrument niet veel waarde
meer te hebben.
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Het feit dat de Commissie alleen een rol ziet weggelegd voor milieuconvenanten
ter implementatie van richtlijnen waaruit rechten en plichten voor particulieren
voortvloeien als dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door de richtlijn, levert een
belangrijk verschil op met de hierboven besproken jurisprudentie van het Hof. Naar
aanleiding van de opvatting van de Commissie kan zelfs betwijfeld worden of de
inzake de aanvaardbaarheid van milieuconvenanten als omzettingsinstrument van
richtlijnen getrokken parallel met de behandelde jurisprudentie wel zo gelukkig is.
Echter, de in die jurisprudentie behandelde instrumenten zijn in hoge mate verge-
lijkbaar met milieuconvenanten en het zou dan ook zeer onlogisch zijn als het Hof
verschillende maatstaven zou aanleggen voor milieuconvenanten enerzijds en
andere alternatieve omzettingsinstrumenten anderzijds. Daarom ga ik er vanuit dat
de eerder gemaakte parallel nog steeds te trekken valt.
De Raad en het Parlement kunnen zich in principe vinden in het beleid van de
Commissie. Maar met name het Parlement stelt op bepaalde punten wel strengere
eisen. Zo is het Parlement van mening dat milieuconvenanten niet moeten worden
gesloten in gevallen waarin ervan moet worden uitgegaan dat bedrijven free-riden.
In dergelijke gevallen zou de voorkeur moeten worden gegeven aan bindende
regelgeving. Het gebruik van milieuconvenanten en tegelijkertijd wettelijke voor-
schriften voor mogelijke free-riders zou volgens het Parlement met klem moeten
worden verworpen, aangezien hierdoor de administratieve rompslomp en behoefte
aan controles verveelvoudigd wordt. Hiermee verschilt het Parlement in belangrij-
ke mate van opvatting met de Commissie, die immers een combinatie van een
convenant met regelgeving wel mogelijk acht om free-ridergedrag te voorkomen.

De Commissie geeft in haar Mededeling ook algemene richtsnoeren die bij de
totstandkoming, het bepalen van de inhoud en de handhaving van milieuconvenanten
kunnen worden gevolgd. Deze richtsnoeren hebben betrekking op convenanten die
ter omzetting van richtlijnen dan wel onafhankelijk daarvan worden ingezet in de
Lidstaten. Ook het Parlement geeft aan welke punten bij het gebruik van milieucon-
venanten moeten worden gewaarborgd. Deze richtsnoeren en punten zijn in hoge
mate vergelijkbaar met de andere eisen die voortvloeien uit de democratisch rechts-
statelijke eisen. Er zal dan ook later in dit hoofdstuk en, voor zover relevant, ook in
de hoofdstukken 4 en 5 naar worden verwezen.

Eisen gesteld aan de handhaving van Europese richtlijnen door milieuconvenanten
op nationaal niveau
Nu verduidelijkt is onder welke omstandigheden milieuconvenanten zouden
kunnen worden gebruikt als omzettingsinstrument van richtlijnen, dient vervolgens
de vraag te worden beantwoord welke eisen door het Europese recht worden
gesteld aan de handhaving van milieuconvenanten, voor zover daarmee Europees
recht wordt omgezet.
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71 ECWM, 2002/6, p. 9.
72 Zie o.a. zaak 68/88, Griekse maïs, Jurisprudentie 1989, p. 2965, zaak C-7/90, Vandevenne

e.a., Jurisprudentie 1991, p. I-4371, zaak C-326/88, Hansen, Jurisprudentie 1990, p. I-2911,
zaak C-29/95, Pastoors en Trans-Cap, Jurisprudentie 1997, p. I-285, zaak C-177/95, Ebony
Martime, Jurisprudentie 1997, p. I-1111, zaak C-265/95, Spaanse aardbeien, Jurisprudentie,
1998, p. I-963. Zie over deze eisen en de jurisprudentie van het Hof Jans e.a., 2002, p. 266-
278, Van de Gronden, 1998, p. 317 e.v., waaraan het onderstaande grotendeels is ontleend.

73 Op het terrein van de bestrijding van EG-fraude en van andere onwettige activiteiten
waardoor de financiële belangen van de EG worden geschaad, zijn deze jurisprudentiële
eisen sinds het Verdrag van Amsterdam gedeeltelijk gecodificeerd in artikel 280 EG-
Verdrag.

De primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de handhaving van het
Europese recht ligt bij de lidstaten. Op grond van artikel 10 EG-Verdrag zijn de
lidstaten verplicht om zorg te dragen voor een effectieve handhaving. De lidstaten
hebben hierbij in beginsel de vrijheid te kiezen voor een bepaald systeem van
handhaving. Ze kunnen opteren voor handhaving via het strafrecht, bestuursrecht
of privaatrecht, of voor combinaties van deze systemen. Ondanks het feit dat de
lidstaten deze vrijheid genieten, worden aan de nationale handhaving van richtlij-
nen wel eisen gesteld, hetgeen zowel in de jurisprudentie van het Hof als in het
secundaire gemeenschapsrecht gebeurt. In het onderstaande wordt de bespreking
beperkt tot de in de rechtspraak gestelde eisen, omdat dat algemeen geldende eisen
betreft, terwijl de eisen gesteld in het secundaire gemeenschapsrecht betrekking
hebben op specifieke beleidsterreinen en het dus afhankelijk is van het beleidster-
rein of en zo ja, welke handhavingseisen worden gesteld. De jurisprudentiële eisen
zijn in zoverre ‘algemeen’ dat ze alleen worden gesteld, indien vaststaat dat in
strijd wordt gehandeld met een richtlijnbepaling dan wel dat in strijd wordt gehan-
deld met een nationale regel en dat tot gevolg heeft dat ook niet meer wordt
voldaan aan de richtlijnbepaling die aan de nationale regel ten grondslag ligt.71

In ogenschouw dient te worden genomen dat de door het Hof gestelde eisen gelden
ongeacht het instrument waarmee een richtlijn wordt omgezet. Vanuit het Europese
recht bezien, is het in zoverre dus niet van belang of de lidstaten algemeen verbin-
dende voorschriften of convenanten gebruiken ter omzetting van richtlijnbepalin-
gen, voor zover dat althans mogelijk is.

Het Hof van Justitie heeft in een aantal arresten uitgemaakt dat uit artikel 10 EG-
Verdrag een handhavingsplicht voor de lidstaten voortvloeit, waarbij moet worden
voldaan aan een aantal algemeen geldende kwaliteitseisen, te weten gelijkwaardig-
heid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredigheid.72,73 Zowel de handha-
vingsmaatregelen die door de nationale wetgever worden vastgesteld, als de
daadwerkelijke uitoefening van de handhaving door het bevoegd gezag moeten aan
deze eisen voldoen. Ook uit het Europese recht vloeit dus de noodzaak tot handha-
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74 Zie o.a. zaak C-42/89, Drinkwater Verviers, Jurisprudentie 1990, p. I-2821, zaak C-361/88,
TA Luft (zwaveldioxide), Jurisprudentie 1991, p. I-2605, zaak C-56/90, Blackpool, Jurispru-
dentie 1993, p. I-4109. Zie Jans, Sevenster en Vedder, 2000, p. 224, Veltkamp, 1998, p. 50-
51.

75 Zie zaak 14/83, Von Colson en Kamann, Jurisprudentie 1984, p. 1891.
76 Zie ook zaak C-29/95, Pastoors en Trans-Cap, Jurisprudentie 1997, p. I-285.

ving van milieuconvenanten voort waarover in hoofdstuk 1 is gesproken en waarop
tevens in §3.4 wordt ingegaan.

Voor het Europese milieurecht heeft het Hof de handhavingsplicht streng geformu-
leerd. Het heeft bepaald dat het omzetten van een richtlijn in nationale wetgeving op
zich niet voldoet, maar dat die bepalingen ook daadwerkelijk in de praktijk moeten
worden gehandhaafd en zo nodig afgedwongen. Een lidstaat kan zich er dan ook in
principe niet op beroepen alles gedaan te hebben om de milieunorm in de praktijk
te realiseren.74

Op grond van het beginsel van gelijkwaardigheid – ook wel het beginsel van non-
discriminatie of assimilatie genoemd – moeten de lidstaten in de eerste plaats
overtredingen van EG-recht met dezelfde formele en materiële eisen behandelen
als vergelijkbare en even ernstige overtredingen van nationaal recht. Dit speelt zich
af op wetgevingsniveau. In de tweede plaats moeten de nationale autoriteiten, wat
betreft de controle, even energiek optreden tegen overtredingen van EG-recht als
tegen overtredingen van overeenkomstige nationale bepalingen. In het kader van
de feitelijke handhavingsinspanningen dient derhalve geen onderscheid te worden
gemaakt tussen handhaving van EG-recht en vergelijkbaar nationaal recht.
De handhaving van het EG-recht moet in de tweede plaats effectief ofwel doeltref-
fend zijn. Er moeten geschikte en relevante handhavingsmaatregelen worden ge-
troffen om de naleving van het gemeenschapsrecht te verzekeren. Maar er moeten
niet alleen in de wetgeving handhavingsbevoegdheden worden geregeld, deze
bevoegdheden dienen ook daadwerkelijk te worden toegepast. De nationale
autoriteiten moeten dus ook feitelijk handhavend optreden om de doeltreffende
toepassing van de regels te verzekeren.
De door de rechters opgelegde sancties dienen een voldoende afschrikwekkend
effect te hebben. Bovendien moeten de sancties een voldoende prikkel zijn om een
dergelijke overtreding niet nog eens te begaan.75

Tot slot dienen de handhavingsmaatregelen evenredig te zijn met de door de
handhaving te bereiken doelen. Het overheidshandelen dient dus proportioneel te
zijn. Door het in acht nemen van dit beginsel wordt tegenwicht geboden tegen een
al te grote nadruk op de effectiviteit en afschrikwekkendheid van de nationale
handhaving van EG-recht.76 Het evenredigheidsbeginsel kan de strikte werking van
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77 Zie Van de Gronden, 1998, p. 373.
78 Zie Jans e.a., 2002, p. 185-186.
79 Zie bijvoorbeeld zaak C-262/99, Louloudakis, Jurisprudentie 2001, p. I-5547. Zie Jans e.a.,

2002, p. 194.
80 ECWM, 2002/6, p. 21.

de communautaire handhavingsplicht matigen, waardoor rekening kan worden
gehouden met de omstandigheden van het geval.77

Wanneer het Hof een handhavingsmaatregel toetst aan het evenredigheidsbeginsel,
is dat een doel-middeltoetsing die volgens een vast traject verloopt. In de eerste
plaats wordt bezien of de maatregel passend is om het doel te bereiken (geschikt-
heid). In de tweede plaats wordt beoordeeld of de maatregel noodzakelijk is om het
doel te bereiken of dat er ook andere, minder ingrijpende maatregelen voor de
betrokkenen kunnen worden getroffen (noodzakelijkheid). Ten slotte wordt getoetst
of de gekozen maatregel in een evenredige verhouding tot het te dienen doel staat,
gelet op de aard van de betrokken belangen en de mate waarin de belangen als
gevolg van de maatregel worden geschaad (evenredigheid in concreto).78 Ten
aanzien van het opleggen van sancties wordt dan beoordeeld of er tussen de ernst
van de overtreding en de zwaarte van de sanctie evenredigheid bestaat.79

Zoals reeds werd vermeld, gelden de door het Hof aan de handhaving van het EG-
recht gestelde eisen ongeacht door middel van welk instrument een richtlijn wordt
omgezet. De nationale maatregelen die in het kader van de handhaving van milieu-
convenanten worden vastgesteld, dienen derhalve te voldoen aan de eisen van
gelijkwaardigheid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredigheid. Wanneer
aan deze eisen is voldaan, is moeilijk in algemene zin aan te geven. De eisen moe-
ten in elk concreet geval in onderlinge samenhang en in het licht van de overtreden
richtlijnbepaling worden beschouwd.80 De rechtspraak van het Hof geeft geen
aanknopingspunten voor de vraag welke uitwerking deze eisen krijgen in het kader
van de handhaving van milieuconvenanten, omdat het Hof zich nooit over de
handhaving van dit instrument of van andere alternatieve omzettingsinstrumenten
heeft hoeven uitlaten. Hoe de algemene kwaliteitseisen in het nationale recht van
de lidstaten worden uitgewerkt als het om de handhaving van milieuconvenanten
gaat, staat dus ter beslissing van de lidstaten. Daarbij kan mijns inziens uit de
algemene kwaliteitseisen in elk geval wel worden afgeleid dat moet worden voor-
zien in instrumenten om de naleving van milieuconvenanten te controleren; verder
zullen er geen symbolische sancties op niet-naleving mogen worden gesteld en mag
niet van feitelijke handhaving van de convenantverplichtingen worden afgezien.

De Commissie en het Parlement geven wel richtsnoeren ten aanzien van de
handhaving van milieuconvenanten door de lidstaten (zie hierover ook hoofdstuk
5). De Commissie geeft in haar Mededeling over milieuconvenanten en haar Aan-
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81 Daarnaast moet het bevoegd gezag deze eisen bij de daadwerkelijke handhaving in acht
nemen, maar allereerst behelzen ze als het ware opdrachten voor de wetgever. Zie o.m. zaak
C-180/95, Draehmpaehl, Jurisprudentie 1997, p. I-2195, zaak C-177/95, Ebony Maritime,
Jurisprudentie 1997, p. I-1111, gevoegde zaken C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-
123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 en C-157/95, Strafzaken tegen Gallotti
e.a., Jurisprudentie, 1996, p. I-4345. Zie Van de Gronden, 1998, p. 187.

beveling betreffende milieuconvenanten tot uitvoering van communautaire richt-
lijnen aan dat de resultaten die worden bereikt met de uitvoering van een
milieuconvenant moeten worden gecontroleerd. Daarbij overweegt de Commissie
op algemene wijze hoe hieraan in een convenant uitvoering moet worden gegeven.
Verder wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid van verificatie en aan welke
– door de Commissie in algemene zin geformuleerde – eisen dan moet worden
voldaan. Ten aanzien van de opname van sancties in milieuconvenanten geeft de
Commissie aan dat de convenantpartijen bij een – door de Commissie zoge-
noemd – bindend convenant als aanvullende garantie sancties op niet-naleving
kunnen afspreken. Het feit dat de Commissie de opname van sancties als aanvul-
lende garantie ziet, maakt duidelijk dat de lidstaten zelf kunnen kiezen of ze
sancties opnemen. Op dit punt is de Commissie dus aanmerkelijk terughoudender
dan ten aanzien van controle.
Het Parlement stelt in haar Resolutie strengere eisen dan de Commissie aan de
handhaving van milieuconvenanten, althans voor zover het de sanctionering be-
treft. Naast het feit dat moet worden voorzien in controlemechanismen, dienen er
volgens het Parlement in elk milieuconvenant op duidelijke wijze sancties te
worden opgenomen. De beslissing laat het Parlement hier dus niet aan de lidstaten.
Hoewel deze overwegingen van de Commissie en het Parlement niet als een directe
uitwerking van de handhavingsjurisprudentie van het Hof kunnen worden gezien,
is het wel van belang dat deze instellingen aan het punt van handhaving uitdrukke-
lijk aandacht besteden. Immers, het wordt nu voor de lidstaten extra duidelijk
gemaakt dat ze, ondanks de vrijheid die hen wordt gelaten bij de vormgeving van
de handhaving van milieuconvenanten, bij de totstandkoming en uitvoering van
milieuconvenanten aandacht moeten besteden aan handhaving. De overwegingen
van de Commissie en het Parlement hebben daarom vooral relevantie voor het feit
dát de handhaving van milieuconvenanten op de agenda moet staan.

Een vraag die nog beantwoording behoeft, is op welke plaats op grond van het
Europese recht de maatregelen terzake van handhaving moeten worden opgeno-
men: in een wet of in het convenant? Deze vraag wordt ingegeven door het feit dat
volgens het Hof de nationale wetgever bij het vaststellen van de handhavingsmaat-
regelen ervoor moet zorgen dat aan de door hem gestelde algemene handhavings-
eisen wordt voldaan,81 terwijl de Commissie en het Parlement ervan uitgaan dat de
handhavingsmaatregelen vooral worden opgenomen in de milieuconvenanten zelf.
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82 Zie zaak C-131/88, Commissie tegen Duitsland, Jurisprudentie, 1991, p. I-825, zaak C-
360/87, Commissie tegen Italië, Jurisprudentie, 1991, p. I-791. Van de Gronden, 1998, p.
192-193. Dit betreft jurisprudentie ten aanzien van expliciete controlebepalingen, maar
aangenomen kan worden dat voor sanctiebepalingen hetzelfde geldt. Zie Van de Gronden,
1998, p. 201.

Hiervoor is uiteengezet dat als een richtlijn rechten en verplichtingen voor particu-
lieren in het leven beoogt te roepen, hetgeen de meeste milieurichtlijnen doen, de
desbetreffende bepalingen moeten worden omgezet in algemeen verbindende
voorschriften. Gelet op het feit dat de nationale handhaving van die richtlijnbepa-
lingen vaak invloed heeft op de uitoefening van die rechten en verplichtingen, kan
worden betoogd dat daarom ook de handhavingsbevoegdheden moeten worden
opgenomen in algemeen verbindende voorschriften. Het lijkt er daarom op dat de
handhaving van milieuconvenanten in de wet moet worden geregeld. In dit verband
kunnen in wetgeving opgenomen algemene handhavingsbevoegdheden (zoals de
sancties die in het BW zijn opgesomd) toereikend zijn om aan de door het Hof
gestelde eisen te voldoen. Het is moeilijk te beoordelen of het BW in concrete
gevallen daadwerkelijk afschrikwekkend genoeg blijkt te zijn; het Hof heeft zich
hierover nog nooit uitgelaten. Daarnaast kan de wet voorzien in convenantspecifie-
ke controle- en sanctiebevoegdheden. Die maatregelen zouden dan in het onder-
steunend wettelijk kader moeten worden opgenomen; daarnaast kunnen handha-
vingsbepalingen in milieuconvenanten zelf worden opgenomen. Hierbij moet
worden bedacht dat dit wettelijk kader zelf ook effectief dient te worden gehand-
haafd in het geval dat daarop moet worden teruggevallen (wat gebeurt als het
convenant niet wordt nageleefd).

In de hier geschetste situatie is ervan uitgegaan dat de richtlijn geen expliciete
controle- en sanctiebepalingen bevat. In de situatie dat dergelijke bepalingen wel zijn
opgenomen in de richtlijn, moeten ze voor zover ze rechten en plichten in het leven
beogen te roepen voor particulieren, ten volle en nauwkeurig in algemeen verbinden-
de voorschriften worden overgenomen, in wetgeving dus. Daarbij kan door de
lidstaat niet worden volstaan met een verwijzing naar algemene nationale controle-
of sanctiebevoegdheden. Dit zou namelijk indruisen tegen het vereiste van rechtsze-
kerheid.82 Deze benadering is dus strenger dan hetgeen waarvan wordt uitgegaan als
een richtlijn geen expliciete controlebepalingen bevat. Afhankelijk van hoe de
handhavingsbepalingen zijn geformuleerd in de richtlijn, heeft de nationale wetgever
een meer of minder grote mate van beleidsvrijheid. De wet waarin controle- en
sanctiebepalingen moeten worden opgenomen, kan het ondersteunend wettelijk
kader zijn, dat volgens het Hof met het gebruik van milieuconvenanten als omzet-
tingsmaatregel gepaard lijkt te moeten gaan.
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83 Indien een convenant een politiek akkoord is waarmee niet wordt beoogd rechtsgevolgen
teweeg te brengen, speelt de vraag naar de toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel niet.

84 Dat is stof voor een proefschrift op zich. Aan dit onderwerp zijn ook reeds proefschriften
gewijd, zie o.a. Van der Vlies, 1984 en Van Ommeren, 1996.

85 Van Ommeren, 1996, hoofdstuk 4 en 5 van deel II, met name p. 60-63, 104, 202. Hij baseert
dit op jurisprudentie van de Hoge Raad, HR 11 oktober 1985, AB 1986, 84, m.nt. FHvdB,
NJ 1986, 322, m.nt. MS (Avanti), HR 28 maart 1990, AB 1990, 306, m.nt. FHvdB, NJ 1991,
118, m.nt. MS (Leidraad), HR 27 juni 1986, NJ 1987, 898, m.nt. MS, AB 1987, 241, m.nt.
FHvdB (Methadonbrief). Van Ommeren spreekt van ‘algemene betrokkenen bindende
rechtsregels’, p. 202, waarbij hij onder ‘bindend’ verstaat: regels die verplichtingen, ge- of
verboden, inhouden, en onder ‘betrokkenen’ begrijpt: zowel burgers als overheidslichamen
(althans bestuursorganen die niet in een hiërarchische verhouding tot de regelgever staan,
zie p. 59).

86 Van Ommeren, 1996, p. 107-145, 397.

3.3.2 Legaliteitsbeginsel: rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en gebondenheid
van de overheid aan het recht

De vraag dient te worden gesteld in hoeverre een wettelijke grondslag is vereist
voor het sluiten van milieuconvenanten en in hoeverre voor de handhaving door
de overheid van de daarin opgenomen verplichtingen een wettelijke grondslag is
vereist. Deze vraag speelt alleen voor zover met een convenant wordt beoogd
rechtsgevolgen in het leven te roepen, wat niet altijd het geval zal zijn.83 Welk
karakter het convenant heeft (een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter,
waarover §4.5.1), doet hierbij niet terzake. De moeilijkheid van het vinden van een
antwoord op de vraag of er voor dit handelen van de overheid een basis in een
wettelijke regeling moet zijn, is gelegen in het feit dat de meningen uiteenlopen
over hoe ver het legaliteitsbeginsel reikt en dan in het bijzonder de vraag in hoe-
verre het legaliteitsbeginsel voor presterend overheidsoptreden geldt (vgl. §3.2).
Het is hier echter niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de discussie aangaande
de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel.84 In navolging van Van Ommeren ga ik
van de opvatting uit dat er alleen een basis in de wet moet bestaan voor eenzijdig
door de overheid aan betrokkenen op te leggen verplichtingen, waarbij die ver-
plichtingen niet persé gesanctioneerd hoeven te zijn.85 Vervolgens kan ten aanzien
van de wettelijke grondslag de eis worden gesteld dat die grondslag specifiek (con-
creet) moet zijn. Gelet op de beperkte reikwijdte van het legaliteitsbeginsel waar-
van Van Ommeren uitgaat, is het ook mogelijk de eis van een specifieke wettelijke
grondslag te stellen. Indien de opvatting zou worden aangehangen dat voor al het
overheidsoptreden een wettelijke grondslag nodig is, kunnen ten aanzien van de
specificiteit niet al te hoge eisen worden gesteld. Immers, een specifieke grondslag
is niet altijd voorhanden en valt ook niet of nauwelijks te realiseren.86

Gelet op het voorgaande, behoeft aan het sluiten van een convenant geen wettelijke
regeling ten grondslag te liggen, aangezien daarbij aan burgers niet eenzijdig
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87 Vgl. Kortmann, 2003, p. 94-96.
88 Zie bijvoorbeeld Simon en Tak, 1994, p. 178, Teunissen, 1996, Tak, 1997. 

verplichtingen door de overheid worden opgelegd. Een convenant komt immers
door wilsovereenstemming tussen de partijen tot stand (en op grond van die
wederzijdse wilsverklaringen is een convenant ook juridisch bindend). Uit een
convenant kunnen weliswaar wel verplichtingen voortvloeien die rechtens af-
dwingbaar zijn, maar die worden niet eenzijdig opgelegd. Die verplichtingen
worden gebaseerd op de overeenkomst. Voor het sluiten van milieuconvenanten
is derhalve geen wettelijke grondslag vereist.87 Dit geldt ook voor het handhaven
door de overheid van de in convenanten opgenomen verplichtingen, want de mo-
gelijkheid daartoe wordt evengoed direct ontleend aan het convenant. Dat geldt
voor zowel de handhavingsmogelijkheden die rechtstreeks voortvloeien uit het
algemeen verbintenissenrecht opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (en voor de
toepassing waarvan ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering relevant is)
als de handhavingsmechanismen die in het convenant zelf zijn geregeld (zie nader
hierover hoofdstuk 5). Anders ligt dit voor zover de convenantverplichtingen
doorwerken in bestuursrechtelijke normstelling en die normen via het bestuursrecht
worden gehandhaafd.
De hier weergegeven opvatting is overigens niet onomstreden. Met name de
zogenoemde Maastrichtse school, die een scherpe scheiding tussen publiek- en
privaatrecht voorstaat, is de overtuiging toegedaan dat de overheid ook in het
privaatrecht pas bevoegd tot handelen is, wanneer daaraan een uitdrukkelijke en
specifieke publiekrechtelijke bevoegdheid ten grondslag ligt.88

Het feit dat voor het sluiten en de handhaving van milieuconvenanten geen wette-
lijke grondslag is vereist, wil niet zeggen dat het rechtszekerheidsbeginsel en
gelijkheidsbeginsel die met deze eis in verband zijn gebracht (vgl. §3.2), eveneens
geen rol meer spelen. Deze beginselen hebben nog steeds gelding. Met de inachtne-
ming van de wetmatigheidseis kunnen de rechtszekerheid en gelijkheid weliswaar
worden bevorderd en verzekerd, maar er kan ook op andere wijze aan deze twee
beginselen recht worden gedaan. In dit verband rijst de vraag welke eisen uit het
rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel voortvloeien met betrekking tot de
handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten. Zowel voor de rechtsze-
kerheid als de rechtsgelijkheid geldt dat er eisen kunnen worden gesteld aan
milieuconvenanten zelf en aan de handhaving ervan. De eisen die aan milieuconve-
nanten worden gesteld, hebben voornamelijk betrekking op de totstandkoming (het
sluiten) en de inhoud van milieuconvenanten en zijn van belang voor de handhaaf-
baarheid van dit instrument en zijn daarmee indirect relevant voor de handhaving
van milieuconvenanten. De in §3.3.2.1-3.3.2.4 te bespreken eisen vormen hier een
weerslag van. De in §3.3.2.5-3.3.2.8 te behandelen eisen worden gesteld aan de
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89 Vgl. Aanwijzing 9 van de Aanwijzingen voor convenanten. 
90 Zijlstra gaat in verband met de eis van strijd met het recht specifiek in op de volgende

elementen: delegatie van bevoegdheid bij convenant, de grondrechten, strijd met het
gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel en misbruik van omstandigheden. Deze
elementen bespreekt hij, omdat ze van bijzonder belang lijken bij het gebruik van convenan-
ten. Zie Zijlstra, 1994, p. 37-40. In het toetsingskader zoals ik dat hanteer, komt een deel
van deze elementen reeds in ander verband aan de orde (gelijkheidsbeginsel, grondrechten
en onaanvaardbare doorkruising) en lijkt de rest me niet specifiek van belang te zijn voor
de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten. De bespreking van die elemen-
ten laat ik hier dan ook achterwege. 

91 Dit wordt nader uitgewerkt in §4.2. Vgl. Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor conve-
nanten (2003). Het belang van duidelijkheid omtrent wie de partijen zijn, wordt ook
benadrukt in de Mededeling van de Europese Commissie over milieuconvenanten, zie

handhaving van milieuconvenanten. Daarnaast gelden er eisen van rechtszekerheid
ten aanzien van de relatie tussen milieuconvenanten en andere instrumenten; deze
eisen hebben deels betrekking op de uitvoering van milieuconvenanten en daarmee
op de handhaafbaarheid daarvan (§3.3.2.9).

Het legaliteitsbeginsel omvat tevens de eis dat de overheid is gebonden aan en in
overeenstemming moet handelen met de geldende wettelijke regels en rechtsbegin-
selen. Deze eis houdt in dat het sluiten, de inhoud en de handhaving van milieucon-
venanten niet in strijd mag zijn met het internationale, Europese en nationale
geschreven of ongeschreven recht.89 In §3.3.1 is ingegaan op de toepassing van
deze eis op milieuconvenanten in relatie tot het internationale en Europese recht.
Wat betreft het nationale recht, zijn veel van de in dit hoofdstuk uit andere demo-
cratisch rechtsstatelijke eisen voortvloeiende eisen die zijn toegespitst op de
handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten, tevens op de gebonden-
heid van de overheid aan het recht terug te voeren. Verder behoren ook het rechts-
zekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel tot het recht waaraan de overheid wordt
geacht zich te houden. In zoverre is er dus sprake van een overlapping in eisen.90

Verder vloeit uit deze meer algemene (overkoepelende) eis een drietal eisen voort
die kunnen worden aangemerkt als een verbijzondering hiervan en die in verband
met milieuconvenanten van belang zijn. Dit zijn eisen die betrekking hebben op de
totstandkoming en de inhoud van milieuconvenanten en die dus van belang zijn
voor de handhaafbaarheid van dit instrument; hierop wordt ingegaan in §3.3.2.10.

3.3.2.1 Bepaalbaarheid van partijen en binding van alle relevante actoren

Een eerste eis van rechtszekerheid is dat duidelijk moet zijn wie exact de partijen
bij een convenant zijn, zodat bezien kan worden op wie de verplichtingen betrek-
king hebben. Bovendien dienen de voor de uitvoering van het convenant relevante
actoren partij te zijn.91 Naast de overheid en het bedrijfsleven kunnen derden (zoals
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COM(96)0561 definitief, punt 26 en in de Resolutie van het Parlement over deze Medede-
ling, zie C4-0013/97, punt 5.

92 Hierover zijn ook aanwijzingen opgenomen in de Aanwijzingen voor convenanten, zie
Aanwijzing 7 onder 1 en 2. Vgl. COM(96)0561 definitief, punt 20 en 26. Zie ook reeds
CRMH, 1989, p. 19 en het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie voor de
Toetsing van Wetgevingsprojecten inzake convenanten, 1992, p. 6-7. Overigens moet de
afspraak in zijn geheel helder zijn, zie Niezen, 1993, p. 518. 

milieuorganisaties) partij bij een convenant zijn. Deze eis lijkt voor zichzelf te
spreken. Niettemin blijkt het dat zowel aan overheidszijde als aan bedrijfszijde
soms onduidelijkheid bestaat wie exact van de wederpartij aan het convenant
gebonden zijn. Een dergelijke situatie dient door zowel de overheidspartij als de
private partij (uiteraard) te worden vermeden, omdat het voor een optimale nale-
ving van het convenant van belang is dat een juist inzicht in de samenstelling van
de partijen bestaat. Gebeurt dit niet, dan kan dit problemen opleveren voor de latere
uitvoering en afdwinging van de in het convenant opgenomen verplichtingen. Zo
kan een partij zich (terecht) niet gebonden achten aan de afspraken, terwijl het voor
de uitvoering van het convenant juist belangrijk is dat die partij optreedt. Ook kan
er verwarring ontstaan wie nu precies kan worden aangesproken op de naleving
van de afspraken. De gebondenheid van partijen aan een convenant kan op ver-
schillende manieren worden bewerkstelligd (zie daarvoor §4.2).

3.3.2.2 Duidelijkheid en kenbaarheid van doelstellingen en verplichtingen

Er dient rechtszekerheid te bestaan over de na te leven en derhalve de te handhaven
normen. Dit houdt in dat de in een convenant opgenomen bepalingen, en dan met
name de doelstellingen en de verplichtingen, duidelijk en kenbaar zijn.92 Gelet op
het feit dat convenantverplichtingen meestentijds een uitwerking betreffen van de
in een milieuconvenant opgenomen doelstelling, bestaat er een directe koppeling
tussen deze twee aspecten. De doelstelling op zichzelf is niet direct van invloed op
de handhaafbaarheid en handhaving van het milieuconvenant. Dat komt omdat de
doelstelling niet gericht is op één convenantpartij, maar in het algemeen geldt en
de afzonderlijke partijen dus niet ter verantwoording zullen worden geroepen
wegens het niet bereiken van de doelstelling. Het zijn voornamelijk de verplich-
tingen die het aanknopingspunt vormen om tot handhaving van milieuconvenanten
over te gaan. Een duidelijke en overigens ook concrete doelstelling kan echter wel
de naleving van een milieuconvenant bevorderen. Immers, de partijen weten dan
beter welk resultaat ze geacht worden te bereiken. Bovendien kan naar aanleiding
van een duidelijke doelstelling na verloop van tijd worden nagegaan in hoeverre
een milieuconvenant effectief (in termen van doelbereiking) is (geweest).
In het licht van de handhaving is duidelijkheid van verplichtingen van groot
belang, omdat vage of voor meerdere interpretaties vatbare verplichtingen afbreuk
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doen aan de mogelijkheid om daadwerkelijk tot handhaving over te gaan. Omdat
het in juridisch opzicht niet eenvoudig is (in objectieve zin) aan te geven wanneer
een verplichting ‘duidelijk’ is, worden in dit onderzoek de volgende vragen
beantwoord om aan die beoordeling een nadere inhoud te geven: gaat het om
inspannings- of resultaatsverplichtingen?, is er een fasering in nakoming van de
verplichtingen aangebracht?, zijn er in het convenant termijnen genoemd waarbin-
nen de verplichtingen moeten zijn nagekomen?, en is er sprake van individuele of
collectieve verplichtingen? (zie daarover §4.4)

Een factor die bij uitstek de effectiviteit (hier bedoeld in termen van doelbereiking,
vgl. §3.3.6.2) van een milieuconvenant bepaalt, betreft de ambitie van de doelstel-
ling. Hoe ver zijn partijen bereid te gaan met het convenant? Worden fundamentele
technologische doorbraken beoogd of blijft de uitvoering steken bij een business-as-
usual-scenario waarbij dus geen innovatie valt te verwachten? Indien er grote
belangen bij de totstandkoming van een milieuconvenant op het spel staan (bedrijven
moeten kostbare maatregelen nemen, de overheid beoogt met het convenant tot een
aanzienlijke vermindering van de milieubelasting te komen), kan het lastig zijn om
tot ambitieuze doelstellingen te komen. Wanneer een convenant als ‘ambitieus’ kan
worden aangemerkt, hangt echter ook af van diverse factoren, zoals wie daar een
opvatting over heeft (een milieuorganisatie bijvoorbeeld of een onafhankelijk
wetenschappelijk bureau) en hoe de ambitie wordt gemeten. Uitspraken over de
ambitie van de doelstelling kunnen daarom van beperkte waarde zijn. Daarom zullen
de milieuconvenanten (en met name de klimaatconvenanten) in dit onderzoek niet
of slechts incidenteel op hun ambitie en hun effectiviteit (in termen van doelberei-
king) worden beoordeeld. Dit geldt ook voor de mate van uitvoering van de klimaat-
convenanten. Aangezien elk van de klimaatconvenanten nog een aantal jaren loopt,
kunnen achterstanden in de uitvoering waarvan momenteel eventueel sprake is, nog
recht worden getrokken. Definitieve uitspraken op dit punt kunnen daarmee niet
worden gedaan en daarom is het niet zinvol om daarop in te gaan.

De in milieuconvenanten opgenomen doelstellingen en verplichtingen dienen niet
alleen duidelijk, maar ook kenbaar te zijn. Deze eis staat in nauw verband met de
eisen die uit het democratiebeginsel voortvloeien en wordt daarom nader besproken
in §3.3.4.2.

3.3.2.3 Duidelijkheid van het rechtskarakter

Het bestaan van rechtszekerheid over de na te leven en te handhaven normen,
brengt ook met zich dat duidelijkheid is vereist over de juridische status (het
rechtskarakter) van het instrument waarin die normen zijn opgenomen: in hoeverre
zijn partijen aan de convenantafspraken gebonden en kunnen zij dus verwachten
dat de afspraken worden uitgevoerd?
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93 Uit de evaluatie naar het functioneren van de Aanwijzingen, blijkt dat veel van de ten
behoeve van de evaluatie ondervraagde personen (22 van de 46 ondervraagden) van mening
zijn dat convenantafspraken niet in rechte afdwingbaar zouden moeten zijn. Een minderheid
(17) was hiervoor. Men had hiervoor diverse redenen: ‘Sommigen zijn van mening dat een
en ander afhangt van de inhoud van de afspraak en van partijen zelf. Bij anderen staat de
morele binding voorop en is vrijblijvendheid het uitgangspunt. Volgens weer anderen is
afdwingbaarheid nodig als een stok achter de deur, anders is het alleen een papieren af-
spraak.’ Zie Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 46-47.

94 Ook uit de Mededeling van de Europese Commissie over milieuconvenanten komt de
wenselijkheid van een juridisch bindend convenant naar voren, omdat een dergelijk conve-
nant in het algemeen een betere garantie voor de verwezenlijking van milieudoelstellingen
zou vormen. Zie COM(96)0561 definitief, punt 19. Het Europees Parlement is van mening
dat milieuconvenanten in ieder geval voor alle partijen een juridisch bindend karakter
moeten hebben, zie C4-0013/97, punt 6.

95 Zie CRMH, 1989, p. 19, Zijlstra 1994, p. 15, Algemene Rekenkamer, 1995, p. 16-19. 
96 Zie Lambers, 1988, p. 9 en 14-15, Van Acht en Damen, 1991, p. 9, Van der Heijden en Van

der Vlies, 1993, p. 476. Zie ook Van den Gronden, 1997, p. 178.
97 Er is niet naar gestreefd om een weergave te geven van een ieders opvattingen die tot deze

‘groep’ behoren. Daarom kan het wellicht enigszins kunstmatig overkomen dat hier wordt
gesproken over geluiden uit ‘de hoek van beleidswetenschappers en bestuurskundigen’.
Bovendien wordt de visie van deze ‘groep’ op bepaalde punten gedeeld door auteurs met
een andere expertise. 

In de Aanwijzingen voor convenanten wordt als uitgangspunt genomen dat in een
convenant neergelegde rechten en verplichtingen bindend zijn. Aanwijzing 16
formuleert dit aldus: ‘Indien partijen beogen met het convenant niet afdwingbare
rechten en verplichtingen in het leven te roepen, wordt dit uitdrukkelijk in het
convenant bepaald.’93,94

Over het rechtskarakter van convenanten zijn vooral in de juridische wereld reeds
zeer veel pennen in beweging gebracht. Los van het feit dat dit een democratisch
rechtsstatelijke eis is, is het met name vanuit juridisch oogpunt ook van groot
belang dat er duidelijkheid bestaat over het rechtskarakter van een convenant. Want
vooral de juridische status bepaalt de geldigheid van het convenant, in hoeverre het
convenant de partijen bindt en of het convenant in rechte kan worden ingeroepen
en gehandhaafd.95 Over de bindende werking bestaat echter nu juist vaak veel
onzekerheid, hetgeen – veelal door juristen – vaak als één van de voornaamste
juridische bezwaren tegen de convenantfiguur wordt gezien.96

Het blijkt echter dat bepaald niet iedereen de onduidelijkheid van het rechtskarak-
ter van convenanten problematisch acht. Hierin zie ik dan ook een aanleiding om
op deze plaats op dit punt wat dieper in te gaan en derhalve ook ruimte te geven
aan andere opvattingen. Vooral vanuit de hoek van beleidswetenschappers en
bestuurskundigen zijn geluiden te horen dat de discussie over de juridische status
van convenanten helemaal niet zo relevant is in de context waarin convenanten
worden afgesloten.97 In deze benadering moeten convenanten primair worden
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98 De Vries, 1992, p. 218.
99 Hulst, 1996, p. 81-82, 84, 93. Zie o.a. ook Pleijte en Van Geleuken, 1994, p. 90-91, Hom-

mes en Smit, 1989, p. 281.
100 Het volgende is ontleend aan Glasbergen, 2000, p. 88-89.
101 Zie Glasbergen, 2000, p. 90-91, 92 en Glasbergen, 1999, waaraan het volgende is ontleend.

gezien als voorzichtige pogingen om te experimenteren met nieuwe bestuurlijke
verhoudingen.98 Volgens Hulst:

‘[s]luit een convenant altijd een leer- en groeiproces in. (…) Het convenant is
primair bedoeld voor een wordingsproces, een groeiproces, een proces van kennis-
verwerving en het verkrijgen van inzicht in elkaars positie, niet voor uitgekristalli-
seerde (detail)regelingen. (…) Vertrouwen en niet rechtszekerheid en bindende
werking vormen het hart van het convenant. (…) De enige zekerheid die een conve-
nant moet bieden is niet de rechtszekerheid, maar de zekerheid van juridische
vrijblijvendheid. (…) Als juridisch instrumentarium is voor het convenant geen rol
weggelegd, als instrument voor de vorming van (overheids)beleid echter wel.’99

Ook Glasbergen heeft aandacht besteed aan de waarde van de juridische binding
van convenanten.100 Glasbergen betoogt dat het convenant door de overheid wordt
gebruikt om een gedragsverandering te stimuleren en niet om mensen te dwingen
om te veranderen. Partijen maken convenanten vrijwillig en kunnen hun commit-
ment zo concreet formuleren als ze zelf willen en wat, vanuit hun eigen perspectief,
redelijk schijnt te zijn. Eén van de redenen waarom dit instrument zo waardevol is,
is nu juist het feit dat de partijen ervoor kunnen kiezen om niet een strikt handhaaf-
bare overeenkomst aan te gaan. Dit kenmerk kan belangrijk zijn, indien het over-
heidsbeleid nog niet nauwkeurig is omschreven of als de het hoofd te bieden
problemen ingewikkeld zijn en omgeven door onzekerheid. In dergelijke situaties
kunnen de partijen ervoor kiezen om globale convenanten aan te gaan. Technisch
gesproken zijn deze niet erg stevig gegrond in het recht. Maar ze kunnen er wel
duidelijk op gericht zijn om binnen een bepaalde termijn een wenselijke ontwikke-
ling nader uit te werken. Indien dit het geval is, dan moet de waarde van zulke
convenanten beslist niet worden onderschat. Het vrijwillige aspect moet in die
gevallen worden geïnterpreteerd als een zelf opgelegde verplichting. Al met al is
de toepasselijke vraag niet of convenanten al dan niet juridisch bindend zijn, maar
of ze worden beschouwd moreel bindend te zijn. Als er geen garantie is dat het
convenant in morele zin bindend is, dan heeft het geen zin om meer formele
(juridische) garanties te creëren. Wel moeten de partijen duidelijk in het convenant
zetten wat ze willen (doelstellingen). Verder meent Glasbergen dat convenanten
in een wijdere context moeten worden gezien dan louter het zijn van beleidsinstru-
ment.101 Het convenant zelf is niet meer dan een formeel moment in een gericht
proces van maatschappelijke verandering. Het convenant legt de punten vast
waarover de partijen overeenstemming hebben bereikt op een bepaald moment. Na
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102 Voor de uitleg van deze concepten verwijs ik naar Glasbergen, 1999, Glasbergen, 1999a,
Glasbergen, 1998b, p. 11-13, Glasbergen, 1998a, p. 133-156, Driessen, 1998, p. 251-267.

103 Hulst, 1996, p. 81, Van Acht, 1993, p. 517. Zie ook het Rapport werkgroep Evaluatie
Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 49. 

ondertekening van het convenant wordt het proces hervat. In plaats van zich te
concentreren op de formele afspraak, zou vooral het proces moeten worden bezien.
Glasbergen spreekt in dit verband van een co-venanting proces en van het coöpera-
tieve regime.102 In het kader van coöperatieve regimes is vertrouwen het startpunt
en het eindpunt. Er moet een gevoelen onder de partijen zijn dat elk van hen de
kwestie serieus neemt. Er kunnen wel juridische eisen aan het convenant worden
gesteld, maar er zijn andere eisen die belangrijker zijn. De juridisering van conve-
nanten kan een uitkomst zijn van het proces van samenwerking. Het juridische
aspect is derhalve niet het startpunt, maar het resultaat.

Gelet op de hier verwoorde benaderingen van Hulst en Glasbergen, bestaan er dus
goede redenen waarom niet zoveel aandacht aan het rechtskarakter van convenan-
ten zou moeten worden besteed. Verder willen de convenantpartijen die juridise-
ring ook vaak juist niet. Zij willen aanvankelijk vrij zijn en gesprekken kunnen
voeren zonder enige kans op repercussies.103

Uit het bovenstaande blijkt dat er nogal wat verschil in benadering bestaat over
rechtskarakter en rechtszekerheid van convenanten. Dit verschil kan naar mijn
mening verklaard worden door de visie die men heeft over het doel van het conve-
nant. De noodzaak van duidelijkheid omtrent het rechtskarakter geldt vooral als
convenanten worden gezien als instrumenten ter uitvoering van beleid en waar in
plaats van wetgeving voor kan worden gekozen. Anders is het als convenanten
worden beschouwd als leer- en uitwisselingsproces (coöperatief regime) en niet
meer dan dat. Het convenant wordt dan niet als zelfstandig instrument gezien
waardoor minder waarde hoeft te worden gehecht aan aspecten als de juridische
status. Deze beide benaderingen sluiten elkaar mijns inziens echter niet uit en
liggen niet eens zover uit elkaar. Het convenant hoeft namelijk niet te worden
gekwalificeerd als zijnde hetzij een leerproces hetzij een instrument dat gebruikt
wordt ter uitvoering van overheidsbeleid. In dit onderzoek wordt weliswaar
voornamelijk van de laatste kwalificatie uitgegaan, gelet op de definitie die ik in
§1.3.1 van het begrip ‘milieuconvenant’ heb gegeven. Maar daarmee is niet gezegd
dat het leerproces niet kan uitmonden in een juridisch instrument, want dat kan
namelijk wel gebeuren. Glasbergen geeft dit, naast de waarde van het bewerkstelli-
gen van morele binding, ook uitdrukkelijk aan. Het is ook van belang om de
resultaten van het leerproces te vertalen in heldere afspraken waar de partijen zich
aan moeten houden en elkaar op kunnen aanspreken; dit om te voorkomen dat er
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104 Vgl. CSTM, 2003, p. 22.
105 Voor zover via milieuconvenanten Europese richtlijnen worden omgezet, zal het convenant

naar mijn mening in elk geval wel juridisch bindend moeten zijn. Zie §3.3.1.2. 
106 Vgl. Aanwijzing 6 onder 2 van de Aanwijzingen voor convenanten. Indien een bedrijf er

echter zelf vrijwillig voor kiest geen partij bij het convenant te worden, is sprake van een
andere situatie (overigens kunnen dan nog de convenantafspraken op hem van toepassing
zijn). 

107 Vgl. COM(96)0561 definitief, punten 11 en 12. Het Europees Parlement vindt dat in geval
ervan uit moet worden gegaan dat er free-riders bij een convenant zullen zijn, het convenant
niet moet worden gesloten. Zie C4-0013/97, punt 17 en §3.3.1.2.

uiteindelijk niets concreets met het leerproces wordt gedaan.104 Daarmee is niet
gezegd dat milieuconvenanten altijd een hele sterke juridische binding (zoals een
overeenkomst dat heeft) moeten hebben, maar in elk geval dienen partijen te allen
tijde duidelijkheid te verschaffen over het rechtskarakter.105 Juridische randvoor-
waarden bepalen namelijk evenzeer als bestuurskundige en beleidsmatige aspecten
de werking en de effectiviteit van convenanten. Het is daarom – in elk geval in het
kader van dit onderzoek – wel van belang te weten wat het rechtskarakter is. Dit
belang wordt nog eens versterkt als wordt bedacht dat milieuconvenanten worden
ingezet ter implementatie van internationale, dwingende verplichtingen. Hoewel
uit internationaal oogpunt niet vereist, kan de naleving van die verplichtingen
positief worden beïnvloed indien de implementatiemechanismen met juridische
waarborgen zijn omgeven.

3.3.2.4 Uniforme toepassing van convenantafspraken (tegengaan van free-riding)

De uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeiende eis van algemeen geformuleerde
regels (vgl. §3.2) kan worden vertaald in de eis dat alle normadressaten (hier
voornamelijk bedrijven) die zich in een ten opzichte van elkaar vergelijkbare
positie bevinden, in beginsel de mogelijkheid krijgen om het convenant aan te
gaan, dan wel dat de afspraken uit het convenant op al die adressaten tenminste van
toepassing kunnen worden verklaard. Dit betekent dat moet worden gestreefd naar
uniforme toepassing van convenantafspraken op een hele bedrijfstak of sector.106

Deze eis impliceert dat free-ridergedrag moet worden tegengegaan dan wel dat de
nadelige gevolgen daarvan moeten worden ondervangen.107

Ten aanzien van free-riders zelf is geen sprake van een ongelijke behandeling.
Vooropgesteld dat zij net als bedrijven ten opzichte van wie ze in een gelijke
positie verkeren, de mogelijkheid hebben gekregen partij te worden bij een conve-
nant, hebben ze er zelf voor gekozen niet aan het convenant deel te nemen. Over
een ongelijke behandeling zullen free-riders ook niet klagen, aangezien zij er alleen
maar voordeel van kunnen ondervinden. De bedrijven die partij zijn bij het conve-
nant worden in verhouding tot de free-riders wel ongunstiger behandeld en bevin-
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108 Zie Zijlstra, 1994, p. 38-39, Zijlstra, 1993, p. 160-161.
109 Vgl. WRR, 1992, p. 141: ‘In de praktijk geldt dat beleid dat slecht wordt gehandhaafd, leidt

tot grote ongelijkheid tussen ‘ontduikers’ en ‘nalevers’ van de regels.’
110 Hierbij gaat het dan vooral om het creëren van handhavingsmogelijkheden aan te wenden

door de overheid en niet door de private partij of derden. 

den zich in zoverre in een ongelijke positie. Omdat zij de vrijheid hebben gehad het
convenant niet aan te gaan, is echter ook ten aanzien van hen geen sprake van een
ongelijke behandeling.108

Toegespitst op handhaving, schuilt het belang van het tegengaan van free-riders in
het feit dat free-riding ertoe kan leiden dat de uniforme naleving van een milieu-
convenant gevaar loopt (en de mededinging wordt verstoord). De convenantpar-
tijen aan de zijde van het bedrijfsleven zullen minder happig zijn om het convenant
na te leven, omdat de free-riders in een aantrekkelijkere positie zullen verkeren.
Hoe minder een milieuconvenant wordt nageleefd, hoe meer aandacht voor hand-
having er dient te zijn en aldus wordt de druk om te handhaven groter. Bovendien
zijn de verplichtingen uit een convenant niet handhaafbaar ten aanzien van free-
riders, terwijl het wel wenselijk zal zijn de convenantverplichtingen ook op hen
van toepassing te verklaren. Daarom zal de overheid de free-riders op de een of
andere manier wel willen binden aan hetgeen in het convenant is afgesproken en
zo nodig tot handhaving van de dan geldende normen overgaan (daarop wordt
nader ingegaan in §4.9).

3.3.2.5 Noodzaak tot handhaving van convenantverplichtingen

In hoofdstuk 1 werd kort aangegeven dat de mogelijkheid moet bestaan om ver-
plichtingen uit milieuconvenanten te handhaven. Dit vloeit ook voort uit het
concept van de democratische rechtsstaat: het is een eis van rechtszekerheid dat de
nakoming van overeengekomen verplichtingen in een convenant kan worden
afgedwongen, vooropgesteld dat met het convenant wordt beoogd rechtsgevolgen
in het leven te roepen. Voorts vloeit uit het gelijkheidsbeginsel de eis voort dat de
mogelijkheid moet bestaan om milieuconvenanten te handhaven. Deze eis kan ook
aldus worden geformuleerd dat moet worden voorkomen dat er niet of slechts
incidenteel wordt gehandhaafd. Dat kan immers leiden tot grote ongelijkheid
tussen partijen die conform het convenant handelen en partijen die dat niet doen.109

Niettemin is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat handhaving van milieucon-
venanten zou moeten plaatsvinden. Met name door bestuurskundigen zijn twijfels
geuit over het belang van handhaving van milieuconvenanten. Gelet op de relevan-
tie voor dit onderzoek van de vooronderstelling dat handhaving mogelijk moet zijn,
wordt hier op dit verschil in inzicht dieper ingegaan.110 Daartoe bespreek ik eerst
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111 Er is niet naar gestreefd om een weergave te geven van een ieders opvattingen die tot de
‘groep’ van bestuurskundigen behoren. Daarom kan het wellicht enigszins kunstmatig
overkomen dat hier wordt gesproken over ‘de visie’ van bestuurskundigen. Bovendien
worden hun opvattingen op bepaalde punten gedeeld door auteurs met een andere expertise.

112 Zie o.a. Hulst, 1996, Glasbergen, 1998a, Glasbergen, 2000, Glasbergen 1998b, p. 4,
Glasbergen, 1999, p. 15-16.

113 Hulst, 1996, p. 87.
114 Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 49. Vgl. Glasbergen, 1999,

p. 16.
115 Van de Gronden, 1997, p. 187 refererend aan het bestuurskundig perspectief.
116 Vgl. Aalders, 1994, p. 295.

de benadering van bestuurskundigen waarna ik mijn eigen opvatting geef over het
belang van handhaving van milieuconvenanten.111

De reden van bestuurskundigen om te twijfelen aan de relevantie van handhaving
heeft dezelfde achtergrond als waarom zij discussies over het rechtskarakter van
dit instrument niet zo interessant vinden. Een en ander is gelegen in de aard van het
instrument en de wijze waarop het totstandkomt (vgl. §3.3.2.3). Het bewerkstelli-
gen van morele gebondenheid is in hun visie relevanter dan juridische gebonden-
heid en afdwingbaarheid. Daarom is het proces voorafgaand aan en continuerend
nadat het convenant is gesloten, belangrijker dan het convenant zelf.112 De verin-
nerlijking van het milieuprobleem en het zichtbaar maken van de negatieve conse-
quenties van het eigen gedrag voor het eigen belang heeft effect, in tegenstelling
tot dreiging met sancties en rechtszaken.113 Gelet op de aard van het instrument,
zouden gerechtelijke procedures en sanctieregelingen ook niet goed passen bij
convenanten. Vanwege de vertrouwensrelatie die over en weer tussen de partijen
bestaat, is het voor beide partijen moeilijk om de afspraken in rechte af te dwingen.
De verhoudingen zouden verstoord kunnen raken als de afspraken via de rechter
zouden worden afgedwongen.114 De afdwingbaarheid zou haaks kunnen staan op
het principe van vrijwilligheid waarvan bij het aangaan van convenanten wordt
uitgegaan (hoewel de eenmaal aangegane samenwerking vervolgens niet vrijblij-
vend is) en zou daarmee afbreuk kunnen doen aan het commitment van de private
partij.115 De overheid kan in een moeilijke positie komen te verkeren als ze eerst
samen met de private partij tot afspraken komt en ze zich vervolgens, als het
aankomt op de handhaving van die afspraken, in zekere zin boven de andere partij
dient te plaatsen.116 Van gelijkwaardigheid tussen de partijen lijkt dan geen sprake
meer te zijn.
Verder zou het belang om geloofwaardig en eerlijk naar buiten te treden bedrijven
meer motiveren om een convenant na te leven dan juridische machtsmiddelen
doen. Als er positieve en ‘sociale’ prikkels zijn om het convenant na te leven, zoals
het effect van publiciteit rondom het ondertekenen van het convenant, sociale
controle binnen de branche en het samenvallen van milieu- en economische
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117 Jülich en Falk, 1999, p. 23-24 (refererend aan andere studies). 
118 Glasbergen, 2000, p. 89. Zie ook Rehbinder, 1997, p. 265-266.
119 Glasbergen, 1998a, p. 146, Glasbergen, 1998b, p. 4. Uit de context kan echter worden

afgeleid dat de auteur deze elementen niet aanmerkt als juridische elementen.
120 Zie Drupsteen, 1994, p. 149, Lokin, 1999, p. 46, Van de Gronden, 1997, p. 187, Klok, 1989,

p. 177. Vgl. Gilhuis, 1989, p. 22.

belangen, bestaat er met betrekking tot het bedrijfsleven ook weinig behoefte aan
juridische handhavingsmechanismen.117

Tot slot zou er geen bewijs zijn dat juridische procedures (zoals sancties) een
beslissende rol spelen voor de effectiviteit van convenanten.118

Ondanks het voorgaande wordt door bestuurskundigen wel belang gehecht aan
bepaalde voorzieningen van controle. Zo kan bijvoorbeeld het commitment in
stand worden gehouden door termijnen voor het behalen van de doelstellingen vast
te stellen en voorzieningen te treffen voor monitoring, verificatie en voor het
evalueren van de resultaten.119

Gelet op de benadering van de bestuurskundigen lijken convenant en handhaving
niet goed met elkaar te rijmen. Naar mijn mening is er echter wel reden om ten
aanzien van milieuconvenanten mogelijkheden te creëren om de bepalingen ervan
te handhaven. De manier waarop het convenant tot stand komt en functioneert,
betekent niet dat geen aandacht aan de handhaving zou behoeven te worden
besteed. De aard van het instrument en de handhaving ervan zijn twee zaken die
elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar staan. Het doorlopen van het proces dat tot
het sluiten van het convenant leidt en het bewerkstelligen van morele gebonden-
heid aan het convenant, zijn noodzakelijk om het convenant op adequate wijze te
laten functioneren, daar ben ik van overtuigd. Deze aspecten wekken de verwach-
ting dat de private partij zich aan de afspraken zal houden. Als die verwachting
bewaarheid wordt, zal het niet nodig zijn om de in het convenant opgenomen
afspraken af te dwingen. Maar er zal nooit met zekerheid kunnen worden gezegd
dat convenanten altijd automatisch zullen worden nageleefd. Dat te veronderstel-
len, zou, ondanks de manier waarop het convenant tot stand komt en functioneert,
niet realistisch zijn en van naïviteit getuigen. De bereidheid van bedrijven om het
convenant na te leven kan van meet af aan ontbreken of in de loop der tijd afne-
men. Er kan van worden uitgegaan dat alleen in het geval een regel geheel aansluit
bij de rechtsovertuiging van de normadressaten of duidelijk in hun (geldelijk)
belang is, er sprake zal zijn van vrijwillige naleving. Als de normen niet algemeen
onderschreven worden of als de baten van overtreding groter zijn dan de kosten,
spreekt naleving niet voor zich en daarom zal daarop (door de overheid) moeten
worden toegezien en zullen er mechanismen moeten zijn om die naleving zonodig
af te dwingen.120 Het blijkt ook dat naleving niet altijd plaatsvindt. Omdat het
milieuconvenant in het algemeen in combinatie met andere instrumenten dan wel
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121 Vgl. Bogie, 1993, p. 30 en Van Acht, 1993, p. 513.
122 Uilhoorn, 1994, p. 53, Van Acht en Damen, 1991, p. 8, Van de Gronden, 1997, p. 178,

Hommes en Smit, 1989, p. 280, Helby, 2001, p. 18, Van Rossum, 1988, p. 61 en 76, Gilhuis,
1989, p. 28, Van den Broek en Korten, 1997, p. 11, ELNI, 1998, p. 125 en 128, Gaines en
Kimber, 2001, p. 176, 177. 

ter vervanging van andere instrumenten (veelal wetgeving) ter uitvoering van het
milieubeleid wordt gebruikt, en het dus meer inhoudt dan een ‘leerproces’, moet
worden gewaarborgd dat niet-naleving ervan ook serieuze consequenties heeft. Er
moeten manieren zijn om in de eerste plaats te voorkomen dat de afspraken worden
geschonden, en vervolgens om actie te kunnen ondernemen als blijkt dat de
verplichtingen niet zijn nageleefd. Goede handhavingsmogelijkheden kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de in het convenant in het
vooruitzicht gestelde overheidsdoeleinden;121 aldus hangt het succes van een
convenant af van de mogelijkheid om de verplichtingen eruit in rechte te handha-
ven.122 Louter informele methoden, in de zin van sociale prikkels, bieden mijns
inziens onvoldoende waarborgen. Daarom dient de overheid over juridische
handhavingsmiddelen te beschikken. Daardoor kan het convenant aan waarde
winnen voor alle partijen.
Handhaving behoort ook tot de taken van de overheid. Hoewel de partijen in
gelijkwaardigheid het convenant zijn aangegaan, neemt dat niet weg dat de over-
heid haar bijzondere positie als vertegenwoordiger van het algemeen belang
behoudt en ze zich bij de vervulling van haar taken soms onvermijdelijk boven de
andere rechtssubjecten in de samenleving dient te plaatsen.
Het bestaan van handhavingsmiddelen hoeft verder niets af te doen aan de aard van
het instrument of de manier waarop het functioneert; zoals gezegd, sluiten deze
aspecten elkaar niet uit maar kunnen naast elkaar bestaan. Door het bestaan ervan
zou de gewilligheid van bedrijven om convenanten aan te gaan, ook niet hoeven
te verminderen. Immers, als bedrijven vanwege verinnerlijking, draagvlak, morele
gebondenheid etc. toch al van plan zijn om het convenant na te leven, valt niet in
te zien waarom het treffen van voorzieningen voor de handhaving problemen zou
opleveren. De intentie om het convenant na te leven is niet afhankelijk van de
vraag of er al dan niet een handhavingsinstrumentarium is, maar of het bedrijf zich
kan vereenzelvigen met de erin opgenomen doelen en maatregelen. Als bedrijven
minder bereid blijken om het convenant na te leven dan bij het afsluiten voorzien
werd, dan is de noodzaak van een handhavingsinstrumentarium evident. De
toepassing van handhavingsinstrumenten hoeft ook niet direct consequenties te
hebben voor de relatie die tussen de partijen bestaat. Net zoals overtreding van
regelgeving in principe juridische consequenties tot gevolg hoort te hebben, hoort
dit ook te gelden wanneer het gaat om de schending van convenantverplichtingen.
Bedrijven kunnen er dan ook niet vanuit gaan dat hun gedrag geen gevolgen zou
hoeven te hebben.
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123 De beginselplicht tot handhaving is uitgewerkt in de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak en werd een van de eerste malen toegepast in ABRvS 2 februari 1998,
AB 1998, 181, m.nt. FM (Dubbele berging Lisse). Daarna zijn er vele uitspraken gewezen
inzake deze beginselplicht. Zie o.a. ABRvS 30 juni 2004, JB 2004, 293, m.nt. C.L.G.F.H.A.,
ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004, 444, m.nt. F.R. Vermeer, Vz. ABRvS 18 augustus
2004, AB 2004, 424, m.nt. FM, Vz. ABRvS 9 december 2004, AB 2005, 51, ABRvS 19
januari 2005, AB 2005, 50, m.nt. ABB. Ook is de beginselplicht tot handhaving breed
uitgemeten in de literatuur. Zie bijvoorbeeld Michiels, 2003, p. 425-431, Vermeer, 2001,
p. 76-85, p. 233-244, Bakker en Bastein, 2004, p. 333-338, Albers, 2004, p. 233-244, Van
Buuren, Jurgens en Michiels, 2005, p. 87-90. 

Gelet op het bovenstaande, ga ik ervan uit dat handhaving van milieuconvenanten
in juridische zin noodzakelijk en wenselijk is.
Hóe die handhaving gestalte wordt gegeven, is vervolgens een andere vraag. De
partijen (aan de kant van de overheid en het bedrijfsleven en eventueel derde-
partijen) moeten de toepassing van in het convenant opgenomen handhavings-
mechanismen en (andere) privaatrechtelijke handhavingsmechanismen bijvoor-
beeld wel zelf initiëren. Wanneer in voorkomende gevallen van de handhavings-
mechanismen gebruik moet worden gemaakt, is bovendien afhankelijk van een
groot aantal factoren. Zo kan in het feit dat een convenant de mogelijkheid biedt
tot experimenteren een rechtvaardiging worden gevonden om niet tot (strikte)
handhaving over te gaan in het geval dat het experiment niet de verwachte resulta-
ten oplevert. Tot experimenteren kan bijvoorbeeld aanleiding bestaan in de situatie
dat afspraken worden gemaakt over onderwerpen die voor de bedrijfsvoering van
bedrijven innovatieve elementen bevatten. De aard van het instrument kan dus wel
een rol spelen bij het nemen van een handhavingsbeslissing.

Wat betreft de mogelijkheid om milieuconvenanten (indirect) via het bestuursrecht
te handhaven, namelijk via de bestuursrechtelijke handhaving van besluiten waarin
milieuconvenanten kunnen doorwerken (vgl. hoofdstuk 1), moet worden bedacht
dat de handhavingsmogelijkheden langs deze weg niet ongelimiteerd bestaan. Er
bestaat in het bestuursrecht een beginselplicht tot handhaving op grond waarvan
een bestuursorgaan in de regel van zijn bevoegdheid tot handhaving gebruik maakt
in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift. Slechts onder bijzondere
omstandigheden mag van handhaving worden afgezien. Dit kan zich voordoen
indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Verder kan handhavend optreden
zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van
optreden in die concrete situatie moet worden afgezien.123 Het bestuursorgaan moet
dus een belangenafweging maken op grond waarvan het kan besluiten al dan niet
tot handhaving over te gaan. Dit brengt met zich dat het bestuursorgaan onder deze
omstandigheden de beleidsvrijheid heeft inzake zijn handhavingsbeslissing.
Hoewel deze beleidsvrijheid afbreuk kan doen aan de rechtszekerheid die handha-
vend optreden eist, kan die vrijheid nooit tot nul worden gereduceerd. Dit geldt,
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tenzij er sprake is van een volledig absolute wettelijke handhavingsplicht, maar dat
komt bijna niet voor.

Het maken van een belangenafweging vloeit ook voort uit het beginsel van de
dienende overheid uit hoofde waarvan de overheid algemene en individuele belan-
gen dient af te wegen (§3.3.6).

3.3.2.6 Duidelijkheid omtrent de handhavingsmechanismen die kunnen worden
toegepast

Het feit dat de mogelijkheid moet bestaan om verplichtingen uit milieuconvenanten
te handhaven, brengt automatisch met zich dat er handhavingsmechanismen
voorhanden moeten zijn. Er dient dus duidelijkheid te bestaan over de mechanis-
men die de partijen kunnen aanwenden om na te gaan of de verplichtingen uit de
milieuconvenanten worden nageleefd en om te reageren op niet-naleving van die
verplichtingen. Zoals nog uitgebreid zal worden uiteengezet (zie hoofdstuk 5),
kunnen er verschillende trajecten worden onderscheiden waarlangs de handhaving
van milieuconvenanten kan plaatsvinden: via in het convenant zelf geregelde
handhavingsmechanismen (zoals monitoring, rapportage, verificatie en sancties),
via het algemeen verbintenissenrecht, via interne handhaving door de private partij
en via het bestuursrecht (toezicht en sanctionering). Verder beschikken ook derden
(niet-partijen) over handhavingsmogelijkheden, die zij kunnen toepassen jegens de
convenantpartijen. Voor derden is het relevant te weten wat ze met name van de
overheidspartij kunnen verwachten, omdat zij dan hun eigen ‘handhavingsgedrag’
op het overheidsoptreden kunnen afstemmen.
Het zal duidelijk zijn dat niet alle handhavingsmechanismen zomaar tegelijk
kunnen worden toegepast en daarom is het van belang ook na te gaan hoe de
onderlinge afstemming tussen deze mechanismen is geregeld (zie §5.6).

3.3.2.7 Duidelijkheid omtrent de wijze waarop handhavend wordt opgetreden

Het is niet alleen van belang om na te gaan welke handhavingsmechanismen
kunnen worden aangewend, maar ook hoe die mechanismen door de partijen
worden gebruikt: wanneer worden ze toegepast en welke problemen spelen bij die
toepassing een rol? Ten aanzien van de (indirecte) handhaving van het milieucon-
venant via het bestuursrecht speelt bovendien de vraag of en zo ja, wat het feit dat
het bedrijf een convenant heeft afgesloten, betekent voor de handhaving van de ter
uitvoering van dat convenant genomen besluiten: wordt er ‘anders’ (qua inhoud en
intensiteit) gehandhaafd? Verder is relevant te bezien of de nalevingsbereidheid
van bestuursrechtelijke normen groter is bij bedrijven als ze partij zijn bij een
milieuconvenant en er dus minder aanleiding bestaat om tot handhaving over te
gaan (zie §5.5.3.3). Het antwoord op deze vragen dient overwegend via empirisch
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124 Vgl. Van Ommeren en De Ru, 1993, p. 301.

onderzoek te worden achterhaald. Omdat dit boek niet de weerslag van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek maar van juridisch onderzoek betreft, heb ik ervoor
gekozen dergelijk onderzoek niet te verrichten. Zoals verderop in dit boek zal
blijken, valt echter tot op zekere hoogte uit andere (juridische) bronnen af te leiden
in hoeverre aan deze eis is voldaan.

3.3.2.8 Geen ongerechtvaardigde uitzonderingen bij handhaving maken

Het gelijkheidsbeginsel brengt mee dat de overheid ten aanzien van bepaalde
partijen bij de handhaving geen ongerechtvaardigde uitzonderingen mag maken.
Indien er aanleiding bestaat om een uitzondering te maken, zal daarvoor een
draagkrachtige motivering moeten worden gegeven.

Ook ten aanzien van deze eis dient overwegend via empirisch onderzoek te worden
achterhaald in hoeverre eraan is voldaan. Zoals aangegeven in §3.3.2.7, is dergelijk
onderzoek niet verricht. Omdat niet uit andere (juridische) bronnen valt af te leiden
in hoeverre aan deze eis is voldaan, wordt in dit onderzoek niet verder ingegaan op
deze eis en wordt volstaan met het signaleren van het bestaan ervan.

3.3.2.9 Rechtszekerheid met betrekking tot de relatie tussen milieuconvenanten
en andere instrumenten

De rechtszekerheid speelt met betrekking tot de relatie tussen milieuconvenanten
en andere instrumenten op drie verschillende manieren een rol.

Nakoming van verplichtingen inzake het al dan niet uitvaardigen van regelgeving
Hoewel dit voor alle in een convenant opgenomen verplichtingen geldt, dient met
betrekking tot de relatie met andere instrumenten te worden benadrukt dat in een
milieuconvenant opgenomen (inspannings)verplichtingen over het al dan niet
uitvaardigen van regelgeving (inclusief stimuleringsregelingen) moeten worden
nagekomen. Het rechtszekerheidsbeginsel eist immers niet alleen dat het recht
voorspelbaar is, maar ook dat het wordt nageleefd. Het ‘recht’ heeft hier betrekking
op het convenant, voor zover daarmee althans rechtsgevolgen zijn beoogd. De
rechtszekerheid en het daaruit voortvloeiende vertrouwensbeginsel eisen dat de
overheidspartij zich houdt aan zijn in dat verband in het convenant opgenomen
verplichtingen.124 Als dit niet gebeurt, kan het voor de private partij moeilijk
worden om het milieuconvenant na te leven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als
beloofde stimuleringsregelingen er niet komen. Deze eis heeft voornamelijk
betrekking op de uitvoering van het convenant.
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Afstemming van regelgeving en milieuconvenanten op elkaar
Ook is het van belang dat, als er regelgeving komt die ook het door het convenant
te bestrijken doel als onderwerp heeft, maar dat dus op een andere manier wil
bereiken, er afstemming plaatsvindt tussen die regelgeving en het convenant. Bij
de totstandkoming van die regelgeving moet dus rekening worden gehouden met
de bepalingen uit het convenant. Hoewel dat als zodanig juridisch niet afdwingbaar
is, kan worden betoogd dat regelgeving en convenant elkaar in beginsel niet mogen
doorkruisen. Dit geldt uiteraard voor zover dat mogelijk is met inachtneming van
het overige geldend recht. Ook dit is immers een eis die uit het legaliteitsbeginsel
voortvloeit. Andersom zal bij de totstandkoming van een convenant rekening
moeten worden gehouden met regelgeving die consequenties kan hebben voor de
uitvoering van het convenant. Gelet op die regelgeving, moet het wel mogelijk zijn
om een convenant na te komen. Aandacht voor de wisselwerking tussen regelge-
ving en convenanten is met het oog op de nakoming van milieuconvenanten van
belang.

Inhoudelijke afstemming van convenantverplichtingen en bestuursrechtelijke
normen
Wat betreft de relatie met de instrumenten waarin milieuconvenanten kunnen
doorwerken (zoals een milieuvergunning en algemene maatregel van bestuur),
geldt dat het met het oog op de rechtszekerheid (voor de bij de milieuconvenanten
aangesloten bedrijven) van belang is om ten aanzien van hetzelfde onderwerp tot
– inhoudelijke – afstemming te komen tussen de convenantverplichtingen en de in
de desbetreffende instrumenten op te nemen normen. Gelet op het feit dat de in
milieuconvenanten opgenomen verplichtingen (kunnen) dienen als invulling van
bijvoorbeeld in milieuvergunningen op te nemen normen, zal bij de vergunningver-
lening met het in het convenant bepaalde rekening moeten worden gehouden.
Indien het convenant en de milieuvergunning zoveel mogelijk overeenkomen wat
betreft het onderwerp dat het convenant regelt (bijvoorbeeld energie-efficiency),
wordt met de handhaving van de milieuvergunning ook het convenant gehand-
haafd. Vooruitlopend op de bespreking van de onderlinge verhouding tussen de
democratisch rechtsstatelijke eisen in §3.4, kan ik hier reeds melden dat deze eis
op gespannen voet staat met de eis dat bestuursorganen bij de totstandkoming van
die instrumenten volgens het geldende wettelijke milieukader moeten handelen (in
dat opzicht is de overheid immers gebonden aan het recht, zie §3.3.2.10)), zij het
dat er bij de normstelling wel enige beleidsvrijheid op dit punt bestaat. De vraag
is dus welke rol milieuconvenanten uiteindelijk bij bijvoorbeeld milieuvergunning-
verlening mogen spelen (zie §4.7.3).
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125 Deze eisen worden ook onderscheiden door Zijlstra, 1994, p. 25 e.v.
126 HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (Windmill).
127 Zie over geldigheid behalve Zijlstra (1994, p. 25 e.v.) ook De Haan, Drupsteen en Fernhout,

2001, p. 504, Van Acht en Damen, 1991, p. 23 e.v. Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male,
2005, p. 112 geven met betrekking tot de bevoegdheidskwestie aan dat, als een rechtshande-
ling door een onbevoegde wordt verricht, die rechtshandeling ongeldig is. 

3.3.2.10 Ruimte voor en bevoegdheid van de overheid om milieuconvenanten te
sluiten

Uit het Nederlandse recht vloeit een aantal specifieke eisen voort met betrekking
tot de ruimte en bevoegdheid van de overheidspartij om milieuconvenanten te
sluiten.125 In de eerste plaats mag de overheid met het sluiten van een convenant
een publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen. Het gaat
hier om de toepassing van de leer van de onaanvaardbare doorkruising waarover
de Hoge Raad in het Windmill-arrest126 duidelijkheid heeft verschaft. De vraag laat
zich stellen in hoeverre deze leer het sluiten van een milieuconvenant in de weg
staat. Voor zover een milieuconvenant op zichzelf mag worden gesloten, moet de
overheid in de tweede plaats bevoegd zijn om over de uitoefening van publiekrech-
telijke bevoegdheden, zoals de uitvaardiging van regelgeving, afspraken te maken.
In de derde plaats dient de overheid over wettelijke beleidsvrijheid dan wel beoor-
delingsvrijheid te beschikken ten aanzien van de publiekrechtelijke bevoegdheden
over de uitoefening waarvan zij afspraken maakt. Bezien moet worden welke
uitwerking aan deze eisen kan worden gegeven (§4.7). Als aan deze eisen wordt
voldaan, is een milieuconvenant geldig. De geldigheid van een convenant is van
belang voor de handhaving ervan, want een ongeldig convenant is doorgaans nietig
en kan dus niet worden gehandhaafd (zie hierover verder §4.7.4).127

3.3.3 Bescherming van grondrechten

3.3.3.1 Verantwoordelijkheid van de overheid ex artikel 21 Grondwet voor de
handhaving van milieuconvenanten

De overheid dient bij de uitoefening van haar taken de in de Grondwet neergelegde
klassieke grondrechten te respecteren. Het gebruik van milieuconvenanten raakt
op zichzelf niet het terrein van de klassieke grondrechten, hoewel de inhoud dat in
bepaalde gevallen wel kan doen. Ook verschillende internationale verdragen,
waarbij Nederland partij is, bevatten grondrechten die door de overheid moeten
worden gerespecteerd. Hier kan met name het recht op een eerlijk proces voor een
onafhankelijke rechter worden genoemd (neergelegd in artikel 6 EVRM en 14
IVBPR). Een recht op bescherming van het leefmilieu is tot op heden niet als
zodanig in internationale verdragen, waarbij Nederland partij is, opgenomen. Wel
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128 Zie Verschuuren, 2004a, p. 257, 260, 261. In de bekende zaak López Ostra (EHRM 9
december 1994, AB 1996, 56, m.nt. ICvdV) werd bijvoorbeeld door het EHRM een
schending van artikel 8 EVRM aangenomen wegens ernstige milieuvervuiling. 

129 Het belang van het garanderen van de fundamentele voorwaarden voor een menswaardig
bestaan, vloeit ook voort uit het beginsel van de dienende overheid (vgl. §3.2), maar wordt
hier verder alleen in verband met de bescherming van grondrechten besproken. 

130 Verschuuren, 1993, p. 194-195. 
131 Burkens e.a., 2001, p. 140-141, Kortmann, 1987, p. 113. Een beroep door burgers op artikel

21 Gw is dan ook tot op heden niet gehonoreerd, zie bijvoorbeeld ABRvS 27 maart 2002,
AB 2002, 272, m.nt. FM, ABRvS 28 juli 2004, MenR 2004, 92, m.nt. Verschuuren.

132 Akkermans en Koekkoek, 1992, p. 387, Graat, 1998, p. 61, 216-217.
133 Graat, 1998, p. 50. Zie ook Verschuuren, 1993, p. 196-197.
134 Gilhuis, 1989, p. 21. Het feit dat die rechtsnorm in rechte moeilijk afdwingbaar is, doet

hieraan niets af. Anders: Kortmann, 1987, p. 107-108.

maakt het milieu onderdeel uit van het recht op gezondheid dat is opgenomen in
artikel 12 van het IVESCR. Bovendien kan milieuvervuiling onder omstandighe-
den een inbreuk maken op de rechten van de mens (zoals het in artikel 8 EVRM
opgenomen recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven).128

Wat betreft de door de overheid te effectueren sociale grondrechten, is in dit
onderzoek artikel 21 Grondwet inzake de zorg voor de bewoonbaarheid van het
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu met name van belang.129

Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre de overheid dit grondrecht effectueert,
omdat niet duidelijk is op welke wijze, in welke mate en in welk tempo (termijn)
de overheid deze zorgplicht zal nakomen.130 Burgers kunnen er dan ook over het
algemeen geen rechtstreekse aanspraken aan ontlenen; de juridische afdwingbaar-
heid ervan is beperkt.131 Inhoud en vorm van deze taken staan ter beoordeling van
de wetgever en het bestuur, die hierbij over een grote beleidsvrijheid beschikken.
Aangezien artikel 21 Grondwet zich richt tot de overheid in het algemeen (en niet
alleen tot de wetgever), kunnen de taken worden uitgeoefend in de vorm van
regelgeving (zoals wetgeving), maar ook door middel van beleid en de uitvoering
daarvan. Ondanks de grote beleidsvrijheid, is het wel zo dat het overheidsoptreden
erop gericht moet zijn te waarborgen dat er bepaalde voorzieningen voor de
burgers bestaan, toegankelijk zijn en van een bepaalde kwaliteit zijn.132 De sociale
grondrechten vormen een normatieve benedengrens (ze hebben dus normatieve
werking) en zijn wel degelijk van fundamentele betekenis voor de inhoud van de
taak van de overheid.133 Het zijn rechtsnormen die de overheid verplichten zich in
te zetten op de verschillende terreinen.134 Het staat rechtens vast dat de overheid de
verantwoordelijkheid draagt voor de behartiging van de in de grondrechtartikelen
genoemde maatschappelijke belangen en de bescherming daarvan.
Ondanks deze verantwoordelijkheid is de overheid niet verplicht deze taken ook
altijd zelf uit te voeren. De overheid heeft een eindverantwoordelijkheid voor de
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135 Van Gestel en Verschuuren, 1997, p. 148, 152, Drupsteen e.a., 1998, p. 224, 227-228, Van
Gestel en Verschuuren, 1994, p. 224.

136 Zie Drupsteen e.a., 1998, p. 228, ten aanzien van zelfregulering in het algemeen, waarbij
milieuconvenanten onder de term zelfregulering worden gebracht. Zie ook Van Gestel,
2000, p. 289.

137 Vgl. Drupsteen e.a., 1998, p. 224, 228. Zie ook Gilhuis, 1999, p. 5 en Gilhuis, 1989, p. 22.
138 Door Jong is uit artikel 21 Grondwet zelfs de eis afgeleid dat de overheid een handhaafbaar

milieubeleid en milieurecht moet ontwikkelen. Zie Jong, 1997, p. 48.
139 Zie Van Gestel en Verschuuren, 1997, p. 153, Drupsteen e.a., 1998, p. 87-88.

bescherming van het milieu, maar mag ter uitvoering van artikel 21 Grondwet een
beroep doen op burgers, bedrijven/brancheorganisaties en milieuorganisaties. De
overheid dient om de opdracht van dit artikel uit te voeren, passende middelen in
te zetten en dat kan en mag ertoe leiden dat ze in plaats van regelgeving te gebrui-
ken, milieuconvenanten aangaat met het bedrijfsleven. Artikel 21 Grondwet staat
hieraan niet in de weg. Dit artikel geeft niet aan wanneer tot het gebruik van dit
instrument mag worden overgegaan.135 Bovendien zal de overheid ervoor moeten
waken dat de milieudoelstellingen worden gehaald. Dit impliceert in de eerste
plaats dat er wettelijke kaders worden geschapen die kunnen bewerkstelligen dat
het gebruik van milieuconvenanten in goede banen wordt geleid en een voldoende
bescherming van het milieu gegarandeerd is.136 Daarmee staat nog niet vast hoe die
kaders precies gestalte zouden moeten krijgen. In de tweede plaats kan hieruit de
verantwoordelijkheid van de overheid worden afgeleid om in beginsel de in
milieuconvenanten opgenomen verplichtingen te handhaven; dat draagt immers
ook bij aan de bescherming van het milieu.137 Dan ligt het overigens voor de hand
dat die convenanten handhaafbaar zijn en er handhavingsmiddelen voorhanden
zijn.138 Bij die handhaving kunnen burgers, bedrijven/brancheorganisaties of
milieuorganisaties een zelfstandige rol vervullen.139 Hóe die handhaving gestalte
moet krijgen, valt echter niet uit artikel 21 Grondwet af te leiden. Uit dit artikel kan
alleen in algemene zin de overheidsverantwoordelijkheid voor de handhaving van
milieuconvenanten worden afgeleid.

3.3.4 Democratiebeginsel

In §3.2 is aangegeven dat de democratische legitimiteit van overheidshandelen
door de overheid op verschillende manieren kan worden gewaarborgd. Niet alle
eisen die uit het democratiebeginsel voortvloeien, zijn in het kader van de hand-
haafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten van belang. De bespreking
spitst zich achtereenvolgens toe op de eisen van inspraak van niet-convenantpar-
tijen (derden) (§3.3.4.1), openbaarheid van (overheids)documenten (§3.3.4.2) en
uitoefening van invloed op het overheidshandelen door vertegenwoordigende
organen (§3.3.4.3). Dit laatste betreft de betrokkenheid van het parlement bij (het
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140 Scheltema, 1989, p. 19. Onder derden wordt hier verstaan al diegenen die geen partij zijn
bij een milieuconvenant en ook niet (via vertegenwoordiging) aan de afspraken uit het
convenant kunnen worden gebonden. 

totstandkomingsproces van) milieuconvenanten. De eisen van inspraak en parle-
mentaire betrokkenheid kunnen, hoewel ze vooral betrekking hebben op de tot-
standkoming van de milieuconvenanten (en dus niet op de handhaving van dit
instrument), wel invloed hebben op de latere handhaving van het convenant. Wat
betreft de eis van openbaarheid, geldt dat deze niet alleen ziet op de totstandko-
ming van de milieuconvenanten, maar ook op de uitvoering en de handhaving
daarvan (dit laatste althans voor zover het gaat om de fase van monitoring, rappor-
tage en verificatie). De eis van belangenafweging door het bestuur (vgl. §3.2)
wordt in het kader van het beginsel van de dienende overheid besproken (zie
§3.3.6.1).

3.3.4.1 Inspraak voor derden bij de totstandkoming en inhoud van milieuconve-
nanten

Deze eis houdt in dat derden (burgers en organisaties) mogelijkheden dienen te
hebben om invloed uit te oefenen op het handelen van de overheid.140 Ook op de
totstandkoming en inhoud van milieuconvenanten moet dus een zekere invloed
kunnen worden uitgeoefend. Een milieuconvenant is weliswaar een afspraak tussen
partijen waaraan derden niet zijn gebonden. Maar wat betreft de gevolgen hoeft een
convenant zich niet alleen uit te strekken tot de partijen en is het goed mogelijk dat
de uitvoering ervan ook voordelige of nadelige gevolgen heeft voor derden.
Daarom dient de overheid derden de mogelijkheid van inspraak te bieden ten
aanzien van milieuconvenanten alvorens ze totstandkomen. Hiermee is niet gezegd
dat de convenantpartijen zonder meer gebonden zijn aan de ingebrachte visies,
maar het feit dát de mogelijkheid van inspraak wordt geboden, brengt wel mee dat
de convenantpartijen deze visies niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Het
bieden van inspraak is niet alleen ingegeven door de notie van democratie, waar-
mee tevens een groter draagvlak kan worden gecreëerd voor het convenant in de
samenleving, maar kan ook (in positieve zin) bijdragen aan de handhaving van het
convenant. Dat moet aldus worden begrepen dat naar aanleiding van ingebrachte
visies het convenant zodanig inhoud wordt gegeven dat handhaving ‘beter’ moge-
lijk is (bijvoorbeeld door de opname van duidelijkere verplichtingen). Of inspraak
altijd dit effect zal hebben, staat echter niet op voorhand vast en in zoverre zal het
verband tussen inspraak en handhaafbaarheid niet altijd goed te maken zijn.

Of uit het bieden van de gelegenheid tot inspraak ook voortvloeit dat derden in een
later stadium ervan af zullen zien om in rechte tegen (de uitvoering van) het conve-
nant op te komen, kan niet met stelligheid worden gezegd. Dit verband tussen
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141 Zie Michiels, 1993, p. 239.
142 Zie ook ELNI, 1998, p. 178. Burkens e.a., 2001, p. 206, stellen in het algemeen dat degenen

die aan openbaarheid worden onderworpen, zorgvuldiger gaan handelen.

inspraak en gerechtelijke procedures is namelijk moeilijk aan te tonen. Overigens
kan het draagvlak voor een convenant juist worden verkleind, wanneer het conve-
nant afspraken bevat die in strijd zijn met de door derden naar voren gebrachte
opvattingen.141

Verder is het van belang dat er een legitimatie voor het convenant is, omdat een
convenant in beginsel de inhoud van bestuursrechtelijke instrumenten zoals de
milieuvergunning kan bepalen.
Op welke manier (bij wie?, in welke fase van het proces?) en voor wie exact
(iedereen, belanghebbenden, of nog een andere groep van burgers) inspraak moet
bestaan, staat echter niet van te voren vast. Op dit moment hebben derden in de
fase van totstandkoming van een convenant geen recht op inspraak, het geven van
inspraakmogelijkheden is naar positief recht geen algemeen dwingend vereiste bij
de totstandkoming van het convenant. Hiermee is niet gezegd dat derden ook nooit
betrokken worden bij de voorbereiding van milieuconvenanten; onderzocht moet
worden in hoeverre dit het geval is. Tevens moet worden bezien voor wie inspraak
open zou moeten staan.

Indien inspraak bij een milieuconvenant onvoldoende is gewaarborgd – wat niet
bepaald ondenkbaar is nu de positie van derden formeel niet is gewaarborgd –, zou
door toepassing van inspraakprocedures ten aanzien van bestuursrechtelijke instru-
menten waarin milieuconvenanten kunnen doorwerken, alsnog aan de eis van
inspraak kunnen worden voldaan. Dit is uiteraard alleen het geval voor zover het
convenant doorwerkt in een bestuursrechtelijk instrument en voor zover er inspraak-
procedures zijn bij die instrumenten. In dit onderzoek staat echter het bestuursrechte-
lijk instrumentarium op zichzelf niet ter beoordeling en daarom wordt ook niet
verder ingegaan op deze inspraakprocedures.

3.3.4.2 Openbaarheid van de convenanttekst en van documenten inzake de
uitvoering van milieuconvenanten

Het beschikken over de juiste informatie is noodzakelijk voor het kunnen controle-
ren of en hoe de in milieuconvenanten opgenomen verplichtingen door de partijen
worden uitgevoerd; zowel de partijen zelf als derden hebben deze mogelijkheid.
Dit kan dan weer gevolgen hebben in de handhavende sfeer; met name de overheid
zou geneigd kunnen zijn eerder de nakoming van een convenant af te dwingen, als
ze weet dat derden op haar handelen toezien. Een ander aspect van openbaarheid
is dat de convenantpartijen, juist doordat het convenant openbaar is, mogelijk een
extra druk voelen om hun verplichtingen na te komen.142 Er bestaat dan misschien
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143 De Europese Commissie staat ook een publicatieplicht voor van het convenant, zie COM
(96)0561 definitief, punt 23.

144 In de Aanwijzingen voor convenanten is een publicatieplicht opgenomen voor de convenant-
tekst dan wel de zakelijk inhoud daarvan (Aanwijzing 25 onder 1 en 2). Verder laat Aanwij-
zing 25 onder 3 het toe dat convenantpartijen – met inachtneming van het o.a. in de Wob
bepaalde – in het convenant een regeling opnemen over openbaarheid van in het kader van
de uitvoering van het convenant te verstrekken informatie. 

minder aanleiding om tot handhaving over te gaan. Met het oog op de handhaving
van milieuconvenanten is het van belang dat zowel de tekst van milieuconvenanten
zelf als documenten die inzicht geven in de uitvoering daarvan (bijvoorbeeld
periodieke rapportages), openbaar zijn.143

De openbaarheidsplicht die uit de democratische rechtsstaat voortvloeit (vgl. artikel
110 Grondwet), geldt echter niet onverkort. Er kunnen namelijk omstandigheden
zijn waaronder het gerechtvaardigd is dat bepaalde gegevens geheim worden
gehouden (verstoring van de concurrentiepositie van bedrijven is hiervan een
voorbeeld). Deze situatie zal voornamelijk spelen ten aanzien van documenten die
betrekking hebben op de uitvoering van milieuconvenanten. Ook in de hier toepas-
selijke wetgeving, waarin aan de eis van openbaarheid invulling wordt gegeven,
zijn uitzonderingsgronden op de openbaarheidsplicht opgenomen. Dit betreft de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).144 Deze wet heeft betrekking op openbaar-
heid van overheidsdocumenten. Naast de Wob zijn het Verdrag van Aarhus en
Richtlijn 2003/4/EG van belang. In ogenschouw moet worden genomen hoe deze
regels kunnen worden toegepast op milieuconvenanten en informatie omtrent de
uitvoering van die convenanten en welke gevolgen dit heeft voor de handhaving
van dit instrument. Tevens dient op relevante punten de onderlinge verhouding
tussen genoemde rechtsregels te worden bezien (zie §4.8.2).

In de besluitvormingsprocedures van de instrumenten waarin milieuconvenanten
kunnen doorwerken, kunnen in het kader van de uitvoering van die convenanten
opgestelde documenten worden betrokken. Openbaarmaking van gegevens daaruit
zou tot grotere openbaarheid kunnen leiden dan de openbaarheid die wordt geboden
in het kader van de uitvoering van milieuconvenanten zelf. Indien dit het geval is,
kan dit van invloed zijn op de handhaving van het milieuconvenant; met name
derden zouden dan namelijk beter kunnen controleren in hoeverre de in het bestuurs-
rechtelijke instrument uit het convenant overgenomen normen worden nageleefd. In
dit onderzoek staat het bestuursrechtelijk instrumentarium op zichzelf niet ter
beoordeling, zodat ook over openbaarheid in de besluitvormingsprocedures daarbij
geen oordeel wordt gegeven.
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145 Sap, 1993, p. 5. Hij acht de parlementaire betrokkenheid bij het totstandkomingsproces van
milieuconvenanten niet problematisch. Zie ook Van Ommeren en Schueler, 1992, p. 38.
Anders zie Klok, 1990, p. 21 e.v., en in algemene zin ELNI, 1998, p. 25, Basse en Enevold-
sen, 2000. 

146 De uitoefening van democratische controle achteraf levert aldus geen probleem op. Zie
Algemene Rekenkamer, 1995, p. 27. Het belang van adequate controle door democratisch
gelegitimeerde instanties wordt ook benadrukt door het Europees Parlement in zijn Resolutie
over de Mededeling van de Europese Commissie over milieuconvenanten, zie C4-0013/97,
punt 14. Uit de context wordt niet duidelijk of het Parlement daarbij doelt op controle
voorafgaand aan het sluiten van milieuconvenanten of achteraf, of allebei.

3.3.4.3 Parlementaire betrokkenheid bij de voorbereiding van milieuconvenanten

Het sluiten van een milieuconvenant kan worden aangemerkt als een uitvoerende
beleidsdaad. Een minister is bevoegd tot het sluiten van een milieuconvenant
zonder voorafgaande instemming van de Staten-Generaal. Juridisch is de medewer-
king van het parlement namelijk niet vereist wanneer een bewindspersoon een
uitvoerende beleidsdaad verricht.145 Bovendien kan de minister achteraf ter verant-
woording worden geroepen door het parlement voor het sluiten en uitvoeren van
een milieuconvenant. Indien de centrale overheid zich verwijtbaar niet aan haar
afspraken houdt, heeft het parlement ook uitdrukkelijk de taak de desbetreffende
ministers daarop aan te spreken. Hiermee komt de controlefunctie van het parle-
ment tot uiting.146 Niettemin kan het betrekken van de Staten-Generaal in de fase
van totstandkoming van een milieuconvenant aan de latere handhaving van het
convenant een grotere democratische legitimiteit geven. Het is dan ook wenselijk
om de Staten-Generaal in nader te bepalen omstandigheden te betrekken bij de
voorbereiding van een milieuconvenant (zie §4.8.3). Dit zal dan wel in een vroeg
stadium dienen te gebeuren en niet pas als er reeds een ondertekend convenant ligt,
zodat het parlement voor een voldongen feit wordt gesteld.

3.3.5 Rechterlijke controle

3.3.5.1 Recht op toegang tot de civiele en bestuursrechter

Rechtsbescherming dient in veel gevallen tegelijkertijd als handhavingsinstrument.
In het privaatrecht treedt de rechter dan ook eveneens als rechtshandhaver op. De
burgerlijke rechter lost niet alleen een conflict op of geeft een oordeel over de
rechtmatigheid van bepaald handelen, maar vervult daarmee doorgaans ook een
handhavende rol. De functies rechtsbescherming en handhaving kunnen aldus in
het privaatrecht niet goed van elkaar worden onderscheiden. Maar ook de rechtsbe-
scherming die in het bestuursrecht tegen overheidshandelen openstaat, kan bijdra-
gen aan de handhaving van het recht. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming kan
de handhaving bevorderen. Zo kan bij het bevoegd gezag om bestuursrechtelijke
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147 Vergelijk Blomberg, 2000, p. 33.
148 Het gaat dan bijvoorbeeld om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter,

openbaarheid van behandeling en uitspraak, hoor en wederhoor, het doen van een uitspraak
binnen een redelijke termijn en de uitspraakmogelijkheden van de rechter. Deze eisen
komen voor de twee rechtsgangen met elkaar overeen, ook al worden ze voor die gebieden
(deels) wel anders uitgewerkt. 

handhaving worden verzocht als een milieuvergunning wordt overtreden en kan
tegen het besluit op het verzoek in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter.
De uitspraak van de rechter kan aanleiding geven een eerder afgewezen verzoek
tot handhaving alsnog toe te wijzen. Ook kan bijvoorbeeld tegen een milieuvergun-
ning waarvan men vindt dat die in strijd met de wet is verleend, beroep worden
ingesteld bij de bestuursrechter. Indien het besluit dan op inhoudelijke gronden
wordt vernietigd en het bevoegd gezag een nieuw besluit neemt dat wel in overeen-
stemming is met de wet, heeft het zoeken van rechtsbescherming bijgedragen aan
de handhaving van het recht. Overigens kan het door te procederen tegen een
milieuvergunning langer duren voordat de vergunning inwerking kan treden en
handhavend optreden mogelijk is, vooropgesteld dat de vergunning in de beroeps-
procedure in stand wordt gelaten. Zo bezien, kan rechtsbescherming de handhaving
ook belemmeren.

Er kan ook juist bescherming worden gezocht tegen het handhavend optreden van
de overheid. In rechte wordt dan opgekomen tegen handelingen van de overheid in
de handhavende sfeer.147 Hierop wordt in dit onderzoek verder niet ingegaan, omdat
het in dit geval niet gaat om rechtsbescherming als handhavingsinstrument maar om
het zoeken van rechtsbescherming als zodanig, althans voor zover degene tegen wie
handhavend wordt opgetreden, daartegen opkomt.

Wat betreft de behandeling van de uit de eis van rechterlijke controle nader voort-
vloeiende eisen ten aanzien van de handhaafbaarheid en handhaving van milieu-
convenanten, is het van belang hier te benadrukken dat in dit onderzoek het stelsel
van rechtsbescherming op zichzelf niet ter discussie staat. Er wordt alleen aandacht
aan de rol van de rechter besteed voor zover het de relatie met de handhaving
betreft, zodat daarover een volledig beeld kan worden verkregen. Er is hier immers
sprake van een nauw verband met de in §3.3.2.6 besproken eis dat duidelijk moet
zijn welke handhavingsmechanismen kunnen worden toegepast. Het is dan ook niet
noodzakelijk om op alle eisen die vanuit de democratische rechtsstaat aan rechtsbe-
scherming worden gesteld,148 nader in te gaan. In plaats daarvan kan worden
volstaan met de bespreking van rechtsbeschermingseisen die in relatie tot de
handhaving van milieuconvenanten en (handhaving van) bestuursrechtelijke in-
strumenten waarin die convenanten doorwerken, relevant zijn. Dit geldt zowel voor
de privaatrechtelijke als voor de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Dit brengt
met zich dat de bespreking van rechtsbeschermingskwesties beperkt kan blijven tot
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149 Zie VAR Commissie Rechtsbescherming, 2004, p. 48-49.
150 Met uitzondering van het optreden van de grondwetgever zelf. Zie Kortmann, 2005, p. 370.
151 Er wordt hierbij uitgegaan van de obiectum litis-leer (gevestigd in HR 31 december 1915,

NJ 1916, 407 (Guldemond-Noordwijkerhout)). De burgerlijke rechter biedt aldus aanvullen-
de rechtsbescherming in geval de administratieve rechtsgang tekortschiet. Daarom wordt
hij ook wel restrechter of vangnetrechter genoemd. Zie ook Burkens e.a., 2001, p. 149-150,
153.

de eis van toegang tot de rechter, zowel de civiele als de bestuursrechter. Er wordt
wel kort ingegaan op de middelen die de burgerlijke rechter heeft om het recht te
herstellen, maar dat gebeurt reeds in het kader van de uitwerking van de eis dat
duidelijk moet zijn welke handhavingsmechanismen kunnen worden toegepast. De
eis van toegang tot de rechter vloeit voort uit het vereiste van effectieve rechts-
bescherming dat behalve in rechtspraak van Nederlandse rechters, wordt gesteld
in rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG en het EHRM.149 Om het recht
op toegang tot de rechter ten aanzien van milieuconvenanten effectief waar te
kunnen maken, dient rechtsbescherming niet alleen in juridische zin maar ook in
feitelijke zin te worden gewaarborgd, zowel voor de partijen als voor derden.

Het past bij de rechtsstaat gedachte dat al het overheidsoptreden aan het oordeel
van een rechter kan worden onderworpen.150 Tegen in beginsel alle handelingen
van de overheid kan ook in rechte worden opgekomen. Hier is van belang dat dit
in ieder geval ook geldt ten aanzien van de uitvoering en niet-nakoming van een
convenant en de hier relevante bestuursrechtelijke instrumenten. Rechtsbescher-
ming dient dan open te staan voor die justitiabelen die door deze handelingen
rechtstreeks in hun belangen worden geraakt; althans voor zover het bestuursrech-
telijke rechtsbescherming betreft. In civiele procedures is voor het krijgen van
toegang tot de rechter alleen het hebben van een procesbelang vereist.
Ten aanzien van de toegang tot de burgerlijke rechter – wiens bevoegdheid om van
een geschil aangaande privaatrechtelijk handelen door de overheid kennis te
nemen, is gebaseerd op artikel 112 lid 1 Grondwet151 – is aan deze eis voldaan. De
partijen bij een convenant hebben de mogelijkheid om tegen niet-nakoming van de
afspraken door de andere partij in rechte op te komen. De partijen staan daarbij
diverse vorderingen ten dienste om naleving van het convenant af te dwingen (zie
daarvoor §5.3).

Hierbij wil ik benadrukken dat niet alleen de private partij of een eventuele derde-
partij maar ook de overheidspartij naar de burgerlijke rechter kan stappen. Hoewel
rechtsbescherming vaak als middel tegen overheidshandelen wordt genoemd, moet
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152 Voor zover dat uiteraard mogelijk is binnen de grenzen van het recht. Zo kan bijvoorbeeld
de leer van de onaanvaardbare doorkruising ertoe leiden dat een civielrechtelijke actie voor
de overheid niet openstaat. Zie §5.6.

153 Wet van 26 mei 2005 tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedu-
re Awb), Stb. 2005, 282.

154 Overigens wordt in de literatuur in het algemeen de afschaffing van de actio popularis uit
oogpunt van het Verdrag niet problematisch gevonden. Zie Verschuuren, 2000a, p. 181, De

de overheid de mogelijkheid hebben om in rechte tegen onrechtmatig handelen van
haar wederpartij op te komen.152

Ondanks dat een convenant alleen de partijen daarbij kan binden, kunnen ook
derden naar de burgerlijke rechter stappen. Hierbij kan worden gedacht aan een
milieuorganisatie of een individu die meent in zijn directe omgeving te worden
aangetast. Ook zou een bedrijf dat deel uitmaakt van een productieketen in zijn
belangen kunnen worden geschaad, doordat een bij een convenant aangesloten
bedrijf uit die keten zich niet aan de afspraken houdt. Derden kunnen een actie uit
onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW instellen. Dit kan echter alleen indien
door de uitvoering of niet-nakoming van het milieuconvenant door de convenant-
partijen een inbreuk wordt gemaakt op de rechten en/of belangen van derden.
Bovendien is het de vraag of vaak aan alle voorwaarden voor inwilliging van de
eis zal zijn voldaan (zie §5.3).

Waar de toegang tot de burgerlijke rechter voor derden onvoldoende is gewaar-
borgd – omdat de rechter de vordering niet ontvankelijk verklaart of de zaak in-
houdelijk niet beoordeelt –, kunnen zij hun belangen wellicht via het bestuursrecht
behartigen. Wie tegen een milieubesluit kan opkomen, kan (indirect) invloed heb-
ben op de mate waarin een convenant kan worden uitgevoerd. Dit heeft uiteindelijk
ook gevolgen voor de handhaving van het milieuconvenant (via het bestuursrecht).
De vraag rijst dus wie binnen het bestuursrecht rechtsbescherming kan zoeken
tegen bestuursrechtelijke instrumenten waarin milieuconvenanten kunnen doorwer-
ken en tegen het besluit van een bestuursorgaan op een handhavingsverzoek.

De vraag kan worden gesteld in hoeverre het systeem van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming verenigbaar is met het Verdrag van Aarhus. Met name zou de
afschaffing van de (getrapte) actio popularis binnen het Nederlandse bestuursrechte-
lijke milieurecht als gevolg van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet unifor-
me openbare voorbereidingsprocedure Awb,153 waarmee het beroepsrecht tot
belanghebbenden wordt beperkt, in strijd met het Verdrag van Aarhus kunnen zijn.
Hierop wordt in dit onderzoek verder niet ingegaan, omdat dit een kwestie betreft
die geen bijzonderheden oplevert voor de bestuursrechtelijke rechtsbescherming
tegen besluiten waarin milieuconvenanten kunnen doorwerken.154
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Gier e.a., 1999, p. 36-37, De Poorter, 2004, p. 89 en Mesters en Oldenziel, 2003, p. 12.
Anders De Lange, 2004, p. 239-240. 

155 Vgl. Blomberg, 2000, p. 22.
156 Vergelijk Blomberg, 2000, p. 22-23.

3.3.6 Beginsel van de dienende overheid

De eisen die uit het beginsel van de dienende overheid voortvloeien, hebben
betrekking op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van milieuconvenan-
ten en op de handhaving daarvan.

3.3.6.1 Behartiging van algemene en individuele belangen

In §3.2 werd aangegeven dat het bij de werkzaamheden van de overheid nooit om
een doel op zichzelf gaat, maar om het zo goed mogelijk behartigen van het belang
van de leden van de samenleving, dus van het algemeen belang. Dit belang kan
zowel een collectief belang als het individuele belang van burgers omvatten.
Individuele belangen kunnen deel uitmaken van een collectief belang, maar kunnen
daarvan ook afwijken. Het milieubelang kan worden aangemerkt als een collectief
belang, aangezien een schoon en gezond milieu in eenieders belang is. Daarnaast
maken andere belangen deel uit van het algemeen belang waarmee de overheid
rekening moet houden (bijvoorbeeld sociaal-economische belangen, veiligheidsbe-
langen).155

Convenanten kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van milieuproblemen
die door een bepaalde (doel)groep worden veroorzaakt. Het is in de eerste plaats
de verantwoordelijkheid van de overheid om dit milieubelang te behartigen, maar
hierbij mag een beroep op de leden van de samenleving worden gedaan (vgl.
§3.3.3). De bedoeling van milieuconvenanten is juist om door het benadrukken van
de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven een draagvlak voor en verinnerlijking
van het milieubeleid bij het bedrijfsleven te creëren, zodat er uiteindelijk een hoger
niveau van milieubescherming kan worden bereikt (vgl. hoofdstuk 2). Maar bij het
afsluiten van milieuconvenanten dient de overheid er wel rekening mee te houden
dat bedrijven individuele belangen (zoals economische belangen) nastreven en in
dat licht bezien bijvoorbeeld behoefte hebben aan flexibiliteit (vrije keuze in te
nemen maatregelen) en de ruimte om te experimenteren zonder direct op tegenval-
lende resultaten te worden afgerekend. De overheid zal naast het algemene belang
verder ook nadrukkelijk rekening dienen te houden met belangen van derden. Hun
belangen dienen evenzeer te worden meegewogen, waarbij het zo kan zijn dat die
samenvallen met het collectieve belang van het milieu, maar ook op zichzelf
kunnen staan.156 De overheid dient er al met al voor te waken dat de uiteindelijk in
een convenant op te nemen verplichtingen de resultante zijn van een zorgvuldige
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en evenredige belangenafweging tussen de individuele belangen, het milieubelang
en eventueel andere algemene belangen.

Zo zal als door een milieuconvenant aan te pakken emissies met verschillende
middelen kunnen worden gereduceerd, het voor de bedrijven minst belastende
middel (bijvoorbeeld het goedkoopste maar milieutechnisch nog steeds wel verant-
woorde) moeten worden gebruikt. Het bedrijfsleven verplichten een dure techniek
te kiezen zou dan onevenredig zijn.

Hoewel het voorgaande anders kan doen vermoeden, is het niet zo dat bedrijfsbe-
langen per definitie botsen met het milieubelang; behartiging hiervan kan het
niveau van milieubescherming en daarmee de effectiviteit van het milieuconvenant
juist verhogen. De keerzijde is wel dat een dergelijke zorgvuldige en evenredige
belangenafweging afbreuk kan doen aan de naleving van eisen die aan de hand-
haafbaarheid van milieuconvenanten worden gesteld, zoals de eis van duidelijkheid
van convenantverplichtingen (§3.3.2.2).

Bescherming van het algemene milieubelang brengt met zich dat in milieuconve-
nanten opgenomen verplichtingen moeten worden gehandhaafd (vgl. §3.3.3). Ook
nu dient de overheid echter met andere belangen rekening te houden, zodat niet
zonder slag of stoot tot handhaving kan worden overgegaan. Er kunnen legitieme
redenen zijn waarom in individuele gevallen niet tot handhaving zou moeten
worden overgegaan, waarbij kan worden gedacht aan de situatie dat bedrijven
experimenten uitvoeren om een voor het milieu gunstig resultaat te bereiken. De
overheid kan dan besluiten om geen actie bij de burgerlijke rechter te starten (voor
zover de overheid überhaupt naar de burgerlijke rechter kan gaan) of niet via het
bestuursrecht handhavend op te treden. In het bestuursrecht laat de beginselplicht
tot handhaving onverlet dat er een belangenafweging moet worden gemaakt door
het bestuur die ertoe kan leiden dat het onevenredig zou zijn om handhavend op te
treden (§3.3.2.5).

3.3.6.2 Juridische effectiviteit van (de handhaving van) milieuconvenanten

De overheid dient niet alleen algemene en individuele belangen te behartigen, maar
moet dit bovendien op de meest effectieve (doeltreffende) en efficiënte (doelmati-
ge) manier doen.
De term ‘effectiviteit’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Gelet op
het feit dat milieuconvenanten vaak worden afgesloten om daarmee de doelstellin-
gen van het milieubeleid te realiseren, kan de effectiviteit van een milieuconvenant
betrekking hebben op de bijdrage die met de uitvoering daarvan wordt geleverd aan
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157 Vgl. CSTM, 2003, p. 4.
158 Vgl. ten aanzien van normstelling Blomberg, 2000, p. 24.
159 Effectiviteit en efficiëntie zijn ook niet primair juridisch-normatieve gezichtspunten. Zie De

Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 51. Zie voor onderzoeken over de effectiviteit en
efficiëntie van milieuconvenanten bijvoorbeeld Klok, 1989, Van de Peppel, 1995, Wit,
Leurs en De Wit, 1999 en recentelijk CSTM, 2003. Het in dit laatste onderzoek gegeven
oordeel over milieuconvenanten had echter betrekking op de rol van het instrument conve-
nant en niet in directe zin op het bereiken van (milieu)doelstellingen, zie p. 56. 

160 Vgl. Aanwijzing 3 van de Aanwijzingen voor convenanten waarin de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid als aspect worden genoemd voor de beantwoording van de vraag of een
milieuconvenant moet worden gesloten. Vgl. ook Spaans, 2002, p. 67 ten aanzien van de
doeltreffendheid van milieukwaliteitsnormstelling. 

de realisering van die doelstellingen. Die bijdrage moet zo hoog mogelijk zijn.157

Eén van de milieudoelstellingen heeft bijvoorbeeld betrekking op de reductie van
CO2 waartoe de Nederlandse regering zich in het Kyoto Protocol heeft verplicht.
Bij de effectiviteit van de handhaving van milieuconvenanten gaat het er dan
vervolgens om dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van
het milieurecht zodanig moet nemen dat het doel, de bescherming van het milieu,
zoveel mogelijk wordt bereikt.158

Indien de term ‘effectiviteit’ zoals hierboven aangegeven wordt opgevat, is vooral
onderzoek nodig naar de mate waarin de uitvoering van milieuconvenanten in
kwantitatieve zin (feitelijk) aan de realisering van het milieubeleid heeft bijgedra-
gen. Daartoe dienen vooreerst de doelstellingen van het milieubeleid exact vast te
staan en moet vervolgens kunnen worden gemeten welke plaats milieuconvenanten
daarbinnen innemen. Evenzo is het ten aanzien van de effectiviteit van de handha-
ving van milieuconvenanten vereist vast te stellen wat de bescherming van het
milieu exact inhoudt en welke bijdrage handhaving daaraan feitelijk heeft geleverd.

Hoewel dergelijk onderzoek wel uit te voeren valt, is dit niet waar het vanuit
juridisch perspectief – het perspectief van dit boek – om gaat.159 Vanuit juridisch
perspectief gaat het er vooral om eisen te stellen aan het convenanteninstrument
zelf en is het relevant te achterhalen of een milieuconvenant aan de juridische
voorwaarden voldoet die nodig zijn om de met het convenant en de handhaving
daarvan te bereiken doelen in beginsel te kunnen realiseren. Vanuit juridisch
perspectief kunnen een milieuconvenant en de handhaving daarvan dan als ‘effec-
tief’ worden beoordeeld als in een zo hoog mogelijke mate aan die juridische
voorwaarden is voldaan. Dat is het geval als het milieuconvenant als uitvoerbaar
en handhaafbaar kan worden gekwalificeerd en als er mechanismen voorhanden
zijn om het convenant te handhaven.160 Bovendien dienen de voorwaarden voor de
toepassing van de handhavingsmechanismen in de context van milieuconvenanten
zodanig te zijn, dat die mechanismen ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt.
De aspecten die de effectiviteit van een milieuconvenant beïnvloeden zijn deels in
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161 Dit zijn aspecten in de juridische sfeer waarvan ook in de literatuur wordt gezegd dat ze de
effectiviteit van convenanten kunnen bevorderen. Zie Stout, 1994, p. 55-56, WRR, 1992,
p. 106-107, 138, 143, Algemene Rekenkamer, 1995, p. 16-19, Van Acht en Damen, 1991,
p. 8, Van de Gronden, 1997, p. 178, 187, Klok, 1990, p. 25, ELNI, 1998, p. 111-131,
Winsemius, 1993, p. 90-92. Anders zie CTW, 1992, p. 20 met betrekking tot juridische
gebondenheid: juridische gebondenheid is geen voorwaarde voor effectiviteit van milieucon-
venanten. 

het kader van andere democratisch rechtsstatelijke eisen reeds aan de orde geko-
men, zodat de uitwerking daarvan mede bepalend is voor de effectiviteit van (de
handhaving van) milieuconvenanten.161 Zo zijn de binding van alle relevante
actoren aan een convenant (§3.3.2.1), juridische gebondenheid aan een milieucon-
venant (§3.3.2.3) en geen of weinig free-riders (§3.3.2.4) ook in positieve zin van
belang voor de effectiviteit van een milieuconvenant. Evenzo zijn inspraak en
openbaarheid dat. Inspraak kan een positieve invloed hebben op de uitvoerbaarheid
en daarmee de handhaafbaarheid van een milieuconvenant. Indien de informatie
over de uitvoering van een milieuconvenant openbaar is, is het voor buitenstaan-
ders mogelijk de naleving te controleren, hetgeen positieve effecten kan hebben op
de doelbereiking van het convenant (§3.3.4). Een aspect dat nog niet is genoemd
maar evenzeer kan bijdragen aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van
milieuconvenanten, betreft de inschakeling van instanties die een rol spelen bij de
uitvoering van het convenant (deskundigen, stuurgroepen, etc., zie hierover nader
§4.3).
Het element van de effectiviteit kan echter ook aanleiding geven om een andere
uitwerking te geven aan de eerder gestelde eisen. Een voorbeeld hiervan biedt de
betrokkenheid van derden bij de voorbereiding van milieuconvenanten (§3.3.4.1
en §3.3.5.1): hoewel inspraak een positieve invloed kan hebben op de uitvoerbaar-
heid van een convenant, kan het bieden van (ruime) mogelijkheden van inspraak
en ook toegang tot de rechter aan derden vertragend werken waar het de totstand-
koming respectievelijk de uitvoering van het convenant betreft en daarmee de
effectiviteit van het convenant in negatieve zin beïnvloeden. Verder kan het met
het oog op de effectiviteit van een milieuconvenant vereist zijn om bedrijven een
zekere mate van flexibiliteit te bieden in de nakoming van hun verplichtingen,
bijvoorbeeld door bedrijven de keuze te laten in de middelen om de convenantdoel-
stelling te bereiken (zie ook §3.3.6.1). Een dergelijke flexibiliteit kan echter op
gespannen voet staan met de uit de rechtszekerheid voortvloeiende nadere eis dat
verplichtingen duidelijk dienen te zijn (§3.3.2.2).
Al met al kunnen de in de voorgaande paragrafen behandelde eisen en de eis van
juridische effectiviteit van (handhaving van) milieuconvenanten enerzijds in
elkaars verlengde staan, anderzijds met elkaar botsen.
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162 Vgl. CSTM, 2003, p. 4.

De effectiviteit van de handhaving van milieuconvenanten kan worden bevorderd,
indien de handhaving van het bestuursrechtelijke instrumentarium waarin een
convenant doorwerkt, ook als effectief kan worden beschouwd. In het geval dat de
handhaving van een convenant op zichzelf dan als ineffectief moet worden beoor-
deeld, kan dit gebrek via de handhaving van bijvoorbeeld een milieuvergunning
alsnog worden weggenomen. In dit onderzoek staat echter het bestuursrechtelijke
instrumentarium op zichzelf niet ter beoordeling, zodat ook geen oordeel wordt
gegeven over de effectiviteit van de handhaving daarvan. Er wordt hier dan ook
volstaan met de signalering van dit verband.

Indien aan de genoemde juridische voorwaarden is voldaan, kan gezegd worden
dat het milieuconvenant en de handhaving ervan in juridisch opzicht als effectief
kunnen worden gekwalificeerd. De vraag of met het convenant dan ook de beoogde
bijdrage aan het tegengaan van het desbetreffende milieuprobleem is geleverd en
aan de realisering van de doelstellingen van het milieubeleid, is daarmee niet
beantwoord. De milieudoelstellingen kunnen zijn gehaald, maar dat hoeft niet het
geval te zijn. Ook is geen antwoord gegeven op de vraag of de (eventuele) handha-
ving van de verplichtingen uit het convenant heeft bijgedragen aan bescherming
van het milieu. Er wordt in dit onderzoek dus geen beoordeling van de effectiviteit
van (de handhaving van) milieuconvenanten gegeven voor zover het de realisering
van de daarmee beoogde doelen betreft. Zoals gezegd, gaat het daar bij de beoorde-
ling van de juridische effectiviteit van (de handhaving van) milieuconvenanten ook
niet om.

De efficiëntie van een milieuconvenant ziet op de lasten die gemoeid zijn met de
uitvoering van het milieuconvenant en de verhouding waarin die staan tot de baten
die het convenant oplevert.162 De handhaving van een milieuconvenant dient uit
doelmatigheidsoogpunt te geschieden tegen zo gering mogelijke kosten. Het is in
juridische zin niet goed mogelijk om een oordeel te geven over de mate van
efficiëntie van (de handhaving van) milieuconvenanten. Daarom wordt verder in
dit onderzoek niet of slechts incidenteel op dit aspect ingegaan.

3.4 VERHOUDING TUSSEN OP DE HANDHAAFBAARHEID EN HANDHAVING VAN
MILIEUCONVENANTEN TOEGESPITSTE DEMOCRATISCH RECHTSSTATELIJKE
EISEN

In de voorgaande paragrafen is een behoorlijk pakket aan eisen geformuleerd
waaraan de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten dienen te vol-
doen. Er is in zekere mate sprake van een overlapping tussen de eisen. Zo vinden
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163 Zie ook Zijlstra, 1997, p. 38-40, Blomberg, 2000, p. 37.
164 Vgl. Blomberg, 2000, p. 37.
165 Vgl. Blomberg, 2000, p. 37. 

de eisen die uit het Europese recht voortvloeien met betrekking tot de juridische
waarborgen waaraan een milieuconvenant naar mijn mening dient te voldoen, hun
equivalent grotendeels in het nationale recht. Verder vloeien sommige eisen uit
meerdere democratisch rechtsstatelijke eisen tegelijk voort. De eis van de mogelijk-
heid om de in milieuconvenanten opgenomen verplichtingen te handhaven, vloeit
bijvoorbeeld voort uit zowel de eis van rechtszekerheid, de eis van rechtsgelijkheid
als de eis van bescherming van grondrechten (artikel 21 Grondwet).
Voorts liggen vooral de eisen van juridische rechtmatigheid (legaliteit, grondrech-
ten, democratie en rechtsbescherming) enerzijds en de eisen van juridische effecti-
viteit van (de handhaving van) milieuconvenanten anderzijds deels in elkaars
verlengde: uit oogpunt van zowel juridische rechtmatigheid als de juridische
effectiviteit van een milieuconvenant is bijvoorbeeld de binding van alle relevante
actoren aan een convenant van belang. Echter, wat betreft enerzijds de uit de eisen
van legaliteit, grondrechten, democratie en rechtsbescherming voortvloeiende
nadere eisen en anderzijds de uit het beginsel van de dienende overheid voortvloei-
ende nadere eisen is vooral ook sprake van een spanningsveld.163 De eis van dui-
delijkheid van de convenantverplichtingen kan bijvoorbeeld op gespannen voet
staan met de behoefte aan flexibiliteit in het kader van de effectiviteit van milieu-
convenanten. Ook kan het houden van inspraak onder derden bij de totstandkoming
van een milieuconvenant en het bieden van rechtsbescherming daartegen de effec-
tiviteit van het convenant in de weg staan.164 Dit spanningsveld speelt zich echter
niet alleen af binnen genoemde groepen. Zo staat de eis dat er zoveel mogelijk
inhoudelijke afstemming van convenantverplichtingen en bestuursrechtelijke
normen moet zijn, op gespannen voet met de eis dat de overheid bij totstandkoming
van die bestuursrechtelijke normen moet handelen volgens het geldende wettelijke
milieukader; dit zijn eisen die beide voortvloeien uit het legaliteitsbeginsel.

Gelet op dit spanningsveld heeft het niet veel zin te eisen dat aan alle aan de
handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten te stellen democratisch
rechtsstatelijke eisen altijd volledig wordt voldaan. Dat is namelijk een onmogelij-
ke opgave. Veeleer moet dan worden bezien in hoeverre een evenwicht kan worden
gevonden in de toepassing van deze verschillende eisen. Dit wil niet zeggen dat aan
bepaalde eisen in het geheel niet zou behoeven te worden voldaan, maar juist dat
bepaalde eisen in meerdere en andere in mindere mate in ogenschouw moeten
worden genomen. Aldus kan de mate waarin de onderscheiden eisen in acht moeten
worden genomen, verschillen.165 Onderzocht zal moeten worden op welke wijze
alle eisen dusdanig in acht kunnen worden genomen, dat milieuconvenanten vanuit
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het perspectief van handhaafbaarheid en handhaving als geheel voldoen aan de
eisen van de democratische rechtsstaat.

3.5 RESUMÉ

Ter beantwoording van de probleemstelling zijn in dit hoofdstuk eisen geformu-
leerd die vanuit de Nederlandse democratische rechtsstaat aan de handhaafbaarheid
en handhaving van milieuconvenanten kunnen worden gesteld. Daartoe zijn eerst
de eisen besproken die ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat: het
legaliteitsbeginsel, machtsverdeling, bescherming van grondrechten, rechterlijke
controle, het beginsel van de dienende overheid en het democratiebeginsel. Vervol-
gens zijn, voor zover mogelijk, uit deze eisen concrete eisen afgeleid die zijn
toegespitst op de handhaafbaarheid (en daarmee op de totstandkoming, de inhoud
en/of de uitvoering van dit instrument) en handhaving van milieuconvenanten.
Tussen de eisen is soms sprake van een spanning, wat wil zeggen dat de inachtne-
ming van de ene eis afbreuk kan doen aan de naleving van een andere eis. Er kan
dan ook niet altijd volledig aan alle gestelde eisen worden voldaan, maar er moet
worden bezien in hoeverre een evenwicht kan worden gevonden in de toepassing
van de verschillende eisen.

In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de aan de handhaafbaarheid
en handhaving van milieuconvenanten te stellen democratisch rechtsstatelijke
eisen. Daarbij wordt eerst de rol van het internationale en Europese recht bespro-
ken, waarna de andere democratisch rechtsstatelijke eisen worden genoemd. Ten
aanzien van de handhaafbaarheids- en handhavingseisen is achter elke eis aangege-
ven van welke algemene democratisch rechtsstatelijke eis(en) hij een uitvloeisel
is. Sommige eisen hebben deels betrekking op handhaafbaarheid en deels op
handhaving.

Internationaal en Europees recht
Er zijn geen internationaalrechtelijke regels die zich in algemene zin verzetten
tegen het gebruik van convenanten ter implementatie van internationale verplich-
tingen en ook wordt er niets in algemene zin bepaald over de manier waarop de
handhaving van milieuconvenanten in de nationale rechtsorde zou moeten plaats-
vinden. Daarom is het internationale recht slechts op deelterreinen van belang,
waarbij in dit onderzoek met name aandacht wordt besteed aan het Verdrag van
Aarhus (en op klimaatterrein het Kyoto Protocol).

Het Europese recht stelt juist wel eisen aan het gebruik van convenanten en de
handhaving daarvan, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de absolute gelding
van deze eisen niet steeds vaststaat. Omzetting van richtlijnen door convenanten
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is alleen toegestaan als tevens flankerende wettelijke maatregelen worden afgekon-
digd, waarin bovendien precies wordt aangegeven aan welke inhoudelijke eisen
een convenant moet voldoen. Dit laatste dient in elk geval te gebeuren als met het
convenant wordt afgeweken van de wet waarin de richtlijn wordt omgezet.
Ook lijkt me dat elk convenant moet zijn omkleed met de juridische waarborgen
die uit de rechtspraak van het Hof van Justitie aangaande de vorm van de omzet-
tingsmaatregel in algemene zin kunnen worden afgeleid (zoals juridische binding
en voldoende kenbaarheid van het convenant). Deze waarborgen komen overeen
met een aantal van de hieronder opgesomde democratisch rechtsstatelijke eisen.
Verder dienen nationale maatregelen die in het kader van de handhaving van
milieuconvenanten worden vastgesteld, te voldoen aan de algemeen geldende kwa-
liteitseisen van gelijkwaardigheid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredig-
heid. Meer in het bijzonder kan uit het Europese recht worden afgeleid dat de
mogelijkheid tot handhaving van milieuconvenanten moet bestaan en dat er dus
moet zijn voorzien in controle- en sanctiemogelijkheden. Tot slot lijken de maatre-
gelen om verplichtingen uit milieuconvenanten te handhaven in de wet te moeten
worden geregeld; daarnaast kunnen dan wel handhavingsbepalingen in milieucon-
venanten zelf worden opgenomen.
Deze ‘eisen’ zijn alleen van toepassing voor zover convenanten worden gebruikt
als omzettingsinstrument van Europese richtlijnen. Ze komen dan bovenop de
onderstaande geformuleerde eisen. Er wordt op deze eisen niet meer teruggekomen
in dit onderzoek, tenzij er sprake is van een overlapping met de andere democra-
tisch rechtsstatelijke eisen.

Handhaafbaarheidseisen
– duidelijk moet zijn wie exact de partijen bij een convenant zijn en de voor de

uitvoering van het convenant relevante actoren dienen daarbij partij te zijn
(rechtszekerheid);

– de in een convenant opgenomen doelstellingen en verplichtingen dienen
duidelijk te zijn (rechtszekerheid);

– het rechtskarakter van het convenant dient duidelijk te zijn (rechtszekerheid);
– er dient te worden gestreefd naar uniforme toepassing van convenantafspraken

op een hele bedrijfstak of sector en free-riding dient dus te worden tegengegaan
(rechtsgelijkheid);

– verplichtingen over het al dan niet uitvaardigen van regelgeving dienen zoveel
mogelijk te worden nagekomen (rechtszekerheid);

– indien er regelgeving komt die ook het door het milieuconvenant te bestrijken
doel tot onderwerp heeft maar dat op een andere manier wil bereiken, dient er
afstemming te zijn tussen die regelgeving en het milieuconvenant (rechtszeker-
heid);

– indien een milieuconvenant doorwerkt in een bestuursrechtelijk instrument,
dient er ten aanzien van hetzelfde onderwerp zoveel mogelijk inhoudelijke
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afstemming te zijn tussen de convenantverplichtingen en de bestuursrechtelijke
normen (rechtszekerheid);

– de overheid mag met het sluiten van een convenant een publiekrechtelijke
regeling niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen en dient bevoegd te zijn en
beleidsvrijheid te hebben om convenantafspraken te maken (specificatie van
gebondenheid van de overheid aan het recht);

– derden dienen mogelijkheden te hebben om invloed uit te oefenen op de tot-
standkoming en inhoud van milieuconvenanten (democratiebeginsel);

– de tekst van milieuconvenanten en documenten die betrekking hebben op de
uitvoering van milieuconvenanten dienen met inachtneming van de geldende
wettelijke kaders van de Wob, Wm, het Verdrag van Aarhus en Richtlijn
2003/4 openbaar te zijn (democratiebeginsel);

– het parlement dient in nader te bepalen omstandigheden in een vroeg stadium
bij de voorbereiding van een milieuconvenant te worden betrokken (democra-
tiebeginsel);

– de overheid dient ervoor te waken dat de uiteindelijk in een convenant op te
nemen verplichtingen de resultante zijn van een zorgvuldige en evenredige
belangenafweging van individuele (bedrijfs)belangen en algemene (milieu)be-
langen (beginsel van de dienende overheid);

– milieuconvenanten dienen in juridische zin effectief te zijn, wat betekent dat in
zo hoog mogelijke mate moet worden voldaan aan de juridische voorwaarden
van een uitvoerbaar en handhaafbaar convenant (beginsel van de dienende
overheid).

Handhavingseisen
– de mogelijkheid moet bestaan om verplichtingen uit milieuconvenanten te

handhaven en de overheid dient voor die handhaving de verantwoordelijkheid
te dragen (rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, bescherming van grondrechten);

– er dient duidelijkheid te bestaan over de handhavingsmechanismen die kunnen
worden toegepast (rechtszekerheid);

– er dient duidelijkheid te bestaan over de wijze waarop handhavend wordt
opgetreden (rechtszekerheid);

– voor de justitiabelen die door de uitvoering en niet-nakoming van een milieu-
convenant rechtstreeks in hun belangen worden geraakt, dient de toegang tot de
civiele en bestuursrechter in juridische en feitelijke zin te worden gewaarborgd
(rechterlijke controle als onderdeel van handhaving);

– de overheid dient ervoor te waken dat de handhaving van in een convenant op
te nemen verplichtingen de resultante is van een zorgvuldige en evenredige
belangenafweging van individuele (bedrijfs)belangen en algemene (milieu)-
belangen (beginsel van de dienende overheid);

– de handhaving van milieuconvenanten dient in juridische zin effectief te zijn,
wat betekent dat in zo hoog mogelijke mate moet worden voldaan aan de
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juridische voorwaarde van de aanwezigheid van handhavingsmechanismen.
Verder dienen de voorwaarden voor de toepassing van de handhavingsmecha-
nismen in de context van milieuconvenanten zodanig te zijn, dat die mechanis-
men ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt (beginsel van de dienende
overheid).

In deel II en deel III zal worden onderzocht in hoeverre de handhaafbaarheid en
handhaving van milieuconvenanten voldoen aan de in dit hoofdstuk geschetste
democratisch rechtsstatelijke eisen en welke problemen zijn te constateren. In deel
II zal dit voor milieuconvenanten in het algemeen worden gedaan, terwijl in deel
III de bespreking zich toespitst op klimaatconvenanten. Daarbij moet worden
bedacht dat de naleving van sommige eisen overwegend in het kader van de
toepassing op een concreet convenant kan worden beoordeeld, terwijl ten aanzien
van de nakoming van andere eisen overwegend een beoordeling in algemene zin
is te geven. Bovendien zullen de eisen van juridische rechtmatigheid enerzijds en
juridische effectiviteit anderzijds geïntegreerd worden besproken, omdat deze eisen
elkaar onderling beïnvloeden. Tevens zullen niet alle eisen expliciet terugkomen.
In met name deel II zal op relevante punten ook aan de orde komen in hoeverre een
evenwicht kan worden bereikt in de toepassing van de eisen.
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4 Aspecten van handhaafbaarheid van
milieuconvenanten

4.1 INLEIDING

Bij de bespreking van de democratisch rechtsstatelijke eisen in hoofdstuk 3 is een
aantal eisen de revue gepasseerd dat betrekking heeft op de handhaafbaarheid van
milieuconvenanten en dat daarmee indirect relevant is voor de handhaving van dit
instrument. In dit hoofdstuk wordt aan deze eisen een nadere inhoud gegeven,
waarmee dus een nadere uitwerking plaatsvindt van de aspecten die van invloed
zijn op de handhaafbaarheid van milieuconvenanten. Tevens wordt in algemene zin
aangegeven op welke wijze de handhaafbaarheid van milieuconvenanten in het
licht van de democratisch rechtsstatelijke eisen kan worden beoordeeld.

Het is in de eerste plaats van belang te bespreken wie exact partijen kunnen zijn bij
een milieuconvenant en hoe de gebondenheid aan het convenant meer concreet kan
worden bewerkstelligd. Hierbij kan een tweedeling worden gemaakt in partijen aan
de kant van de overheid en partijen aan de kant van het bedrijfsleven (§4.2).
Daarna wordt aandacht besteed aan instanties die werkzaam kunnen zijn in het
kader van de uitvoering van milieuconvenanten (§4.3).
Wat betreft de in een milieuconvenant opgenomen doelstellingen en verplichtin-
gen, wordt ingegaan op de aspecten die de duidelijkheid daarvan beïnvloeden. De
duidelijkheid van verplichtingen kan worden bepaald aan de hand van de volgende
factoren: de inspannings- dan wel resultaatsgerichtheid van verplichtingen, fasering
in nakoming en de opname van termijnen, en de individualiteit dan wel collectivi-
teit van verplichtingen (§4.4).
Het rechtskarakter van milieuconvenanten bepaalt in belangrijke mate de mogelijk-
heid om de daarin opgenomen verplichtingen in juridische zin te handhaven.
Daarom dient te worden bezien welke gedaanten een milieuconvenant kan aanne-
men en aan de hand van welke criteria de juridische status van dit instrument kan
worden vastgesteld. Ook wordt kort ingegaan op de vraag of bepaalde convenanten
als Awb-besluiten kunnen worden aangemerkt. Verder wordt ingegaan op het
rechtskarakter van een aan milieuconvenanten verwant instrument, te weten de
(goedkeuring van) bedrijfsplannen die bedrijven soms uit hoofde van een milieu-
convenant moeten opstellen (§4.5).
Niet zelden wordt milieubeleid uitgevoerd door een convenant in combinatie met
bestuursrechtelijke instrumenten. Er dient dan ook te worden nagegaan in welke
verhouding milieuconvenanten kunnen staan tot deze instrumenten, en met name
tot algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen (§4.6).
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De overheidspartij dient op straffe van ongeldigheid van het convenant bij het
sluiten ervan rekening te houden met de ruimte en de bevoegdheid die het recht
hem daartoe geeft. Besproken wordt in hoeverre de leer van de onaanvaardbare
doorkruising aan het sluiten van milieuconvenanten in de weg staat. Daarna wordt
ingegaan op de vraag tot hoever de bevoegdheid van de overheidspartij reikt om
afspraken te maken. Verder wordt uiteengezet hoe groot de beleidsvrijheid is voor
de overheidspartij om een milieuconvenant te sluiten over de uitoefening van een
publiekrechtelijke bevoegdheid en welke betekenis volgens de bestuursrechter
vervolgens mag worden toegekend aan het milieuconvenant in het kader van die
bevoegdheidsuitoefening. Tot slot worden de gevolgen van een ongeldig milieu-
convenant aangegeven (§4.7).
Met betrekking tot de positie van derden is in de eerste plaats van belang in te gaan
op de mogelijkheden tot inspraak die zij hebben bij de voorbereiding van milieu-
convenanten. In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de mate van open-
baarheid van de tekst van het milieuconvenant en documenten inzake de uitvoering
van milieuconvenanten. Tot slot wordt de betrokkenheid van het parlement – als
‘derde’ – bij de totstandkoming van milieuconvenanten behandeld (§4.8).
Een laatste aspect dat de handhaafbaarheid van milieuconvenanten beïnvloedt,
betreft het aantal free-riders bij een convenant. Er zijn verschillende manieren om
free-riders aan de bepalingen van een convenant te houden, waarop wordt ingegaan
in §4.9.

Overigens is een deel van het in dit hoofdstuk besprokene niet specifiek kenmer-
kend voor milieuconvenanten, maar heeft het in beginsel ook betrekking op
convenanten die op andere gebieden van overheidsbeleid zijn afgesloten. Uiteraard
is de situatie hier wel zoveel mogelijk toegespitst op convenanten op milieugebied.

4.2 PARTIJEN BIJ MILIEUCONVENANTEN

Uit een milieuconvenant moet duidelijk blijken wie de partijen zijn en wie dus aan
het convenant is gebonden. Bovendien is het van belang dat de voor de uitvoering
van het convenant relevante actoren partij zijn bij een milieuconvenant, zo werd
in §3.3.2.1 aangegeven. Dit bevordert de rechtszekerheid en effectiviteit van het
convenant. Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor convenanten bepaalt ten
aanzien van partijen:

‘1. Convenanten worden slechts gesloten door partijen die zeggenschap hebben over
het onderwerp waarover afspraken worden gemaakt.

2. Er wordt op gelet dat alle personen, organen en instellingen voor wie het conve-
nant verplichtingen bevat als partij, al dan niet via vertegenwoordiging gebonden
worden.
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1 Zie bericht Natuur en Milieu, 2004, nr. 3, p. 31 en persbericht SNM en VEWIN, 4 februari
2004, http://www.overheidsforum.nl (d.d. 16 februari 2004).

2 Zie over dit convenant Eshuis e.a., z.j., p. 155-161.
3 Zie Bauw en Brans, 2003, p. 396.

3. Als een persoon, orgaan of instelling door middel van een vertegenwoordiger
optreedt, wordt erop gelet dat deze gevolmachtigd is om de vertegenwoordigde
te binden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid dient uit het convenant of
daarbij gevoegde stukken te blijken. (…)’

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de vraag wie aan de kant van de
overheid (§4.2.1) en van het bedrijfsleven (§4.2.2) exact partijen kunnen zijn bij
een milieuconvenant en hoe de gebondenheid aan het convenant meer concreet kan
worden bewerkstelligd. Overigens kunnen naast de overheid en het bedrijfsleven
ook andere actoren partij zijn bij een convenant, bijvoorbeeld een milieuorganisa-
tie. Dit komt echter zeer sporadisch voor en daarom wordt op deze mogelijkheid
hier niet verder ingegaan.

Een voorbeeld van een convenant waaraan een milieuorganisatie, de Stichting
Natuur en Milieu, deelnam, is het Convenant Duurzame Gewasbescherming (2003).
De Stichting Natuur en Milieu is echter wegens een (kennelijk) gebrek aan vertrou-
wen uit dit convenant gestapt.1 Bij het Convenant Tropisch Hout (1993-1995) namen
ook milieuorganisaties deel, te weten WNF en IUCN-ledencontact.2
Bij milieuconvenanten gesloten op (alleen) decentraal niveau lijkt het vaker voor te
komen dat tevens (of alleen) een milieuorganisatie partij is.3

4.2.1 Overheid

Aan overheidszijde kunnen de centrale overheid en decentrale overheden partij
zijn. In dit verband rijst de vraag in welke hoedanigheid de overheid de verplich-
tingen uit het convenant moet aangaan, als rechtspersoon en/of als bestuursorgaan.
Dit speelt met name, indien het convenant aangemerkt zou moeten worden als een
privaatrechtelijke rechtshandeling en de overheid daarin (mede) verplichtingen
aangaat over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden zoals het uitvaardi-
gen van regelgeving of het verlenen van vergunningen. Over de kwestie wie van
overheidszijde dan als partij moet deelnemen, kan verschillend worden gedacht.
Er kan worden geredeneerd dat naar civiel recht het alleen de rechtspersonen en
natuurlijke personen zijn die privaatrechtelijke rechtshandelingen kunnen verrich-
ten. Hoewel intern het bestuursorgaan tot beslissing bevoegd is, gebeurt het sluiten
van een convenant (overeenkomst) naar buiten toe door de rechtspersoon. Een
bestuursorgaan kan dan geen partij worden bij een convenant. Het bestuursorgaan
over wiens bevoegdheden afspraken worden gemaakt in een convenant, zou wel
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4 Zie Van Rossum, 2003, p. 33. Ook Michiels gaat ervan uit dat het de overheidsrechtsper-
soon is die contracteert en niet het bestuursorgaan, 2003a, p. 74-75.

5 Zie Zijlstra, 1994, p. 27, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 250. 
6 Zie onder andere Van Wijk, Konijnenbelt, Van Male, 2005, p. 250, Zijlstra, 1994, p. 27,

Kluin, 1994, p. 49-50, Konijnenbelt, 1993, p. 510, Ten Berge en Michiels, 2001, p. 225, De
Groot en Van der Veen, 2003, p. 652, Schueler, 2005, p. 236-237. 

intern bij het sluiten van een convenant moeten worden betrokken.4 Indien van
deze redenering wordt uitgegaan zou op centraal niveau de Staat partij bij een
convenant worden. De rechtspersoon Staat kan privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen verrichten en kan dan ook convenanten sluiten. Op grond van artikel 32
Comptabiliteitswet 2001 worden privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de
Staat in het algemeen verricht door de betrokken ministers, of krachtens algemene
of bijzondere volmacht, namens deze. Aanwijzing 5 onder 4 van de Aanwijzingen
voor convenanten bevat een vergelijkbare bepaling. De minister(s) zal (zullen) bij
het sluiten van een convenant door de Staat dus als vertegenwoordiger(s) van de
Staat optreden. Op decentraal niveau geldt een vergelijkbare constructie. Ook hier
zijn het de rechtspersonen, zoals de provincie en de gemeente, die privaatrechtelij-
ke rechtshandelingen verrichten en dus convenanten sluiten. Daarbij wordt de
provincie vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin (art. 176
Provinciewet) en de gemeente door de burgemeester (art. 171 Gemeentewet).

Betoogd kan echter ook worden dat, omdat de bevoegdheden waarover een be-
stuursorgaan beschikt niet berusten bij een rechtspersoon en hij daarover dus
formeel geen zeggenschap heeft, het voor de binding van het bestuursorgaan
noodzakelijk is dat hij partij wordt bij het convenant. Indien in een convenant
afspraken worden gemaakt over zowel privaatrechtelijke aspecten als het gebruik
van publiekrechtelijke bevoegdheden, zouden zowel de rechtspersoon als het
bestuursorgaan moeten deelnemen.5 Dan zou op centraal niveau ook een minister
(of ministers) partij bij een convenant moeten worden, indien daarin verplichtingen
staan die betrekking hebben op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdhe-
den waarover hij beschikt. In de bestuursrechtelijke literatuur wordt in het alge-
meen van de opvatting uitgegaan dat (tevens) het bestuursorgaan partij bij een
convenant dient te worden, indien daarin afspraken worden gemaakt over de
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden.6 In de toelichting op Aanwijzing
5 van de Aanwijzingen voor convenanten wordt hiervan ook uitgegaan.

Op een enkel punt is de toelichting op deze Aanwijzing ongelukkig. Aangegeven
wordt namelijk dat in geval in een convenant ook afspraken over publiekrechtelijke
bevoegdheden van een of meer ministers worden gemaakt, de ministers in dubbele
hoedanigheid partij zijn bij een convenant: als vertegenwoordiger van de Staat en
als bestuursorgaan. Het feit echter dat een minister optreedt als vertegenwoordiger
van de Staat, maakt hem nog geen partij bij een convenant. In dat geval is de Staat
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7 Zie Hennekens, noot onder het Windmill-arrest in AB klassiek, 2003, p. 211, De Haan,
Drupsteen en Fernhout, 1998, p. 123. 

8 Ook in het bestuursrecht wordt niet altijd een strikte scheiding tussen bestuursorganen en
rechtspersonen gemaakt, zie bijvoorbeeld artikel 3:1 lid 2 Awb. Niettemin is het in het
bestuursrecht bijvoorbeeld in het kader van de toepassing van het vertrouwensbeginsel wel
heel relevant wie er precies wat heeft afgesproken.

zelf partij. De minister is vervolgens partij voor zover het de afspraken over de
uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden betreft.

Ook op decentraal niveau zouden bestuursorganen, zoals B&W als het tot milieu-
vergunningverlening bevoegd gezag, ingeval daarover in een convenant afspraken
worden gemaakt, moeten deelnemen aan een convenant. Gebeurt dit niet, dan
bestaat de kans dat dergelijke verplichtingen later niet kunnen – maar ook niet
hoeven te – worden nagekomen, omdat de daarvoor verantwoordelijke organen niet
aan het convenant zijn gebonden.

Afhankelijk van het standpunt dat wordt ingenomen, moet de vraag worden
beantwoord wie exact partij behoren te zijn bij een convenant. Op dit punt sluit ik
me aan bij de tweede opvatting op grond waarvan zowel een rechtspersoon als een
bestuursorgaan partij bij een milieuconvenant behoren te zijn, indien daarin over
zowel privaatrechtelijke aspecten als over het gebruik van publiekrechtelijke
bevoegdheden afspraken worden gemaakt. Omdat er dan specifiek over zíjn
bevoegdheden afspraken worden gemaakt, behoort een bestuursorgaan ook partij
bij het convenant te worden. Het is voor de wederpartij van de overheidspartij ook
het meest duidelijk als het bestuursorgaan in een dergelijk geval zelf partij is bij het
convenant. Bovendien lijkt de burgerlijke rechter er geen punt van te maken wie
de afspraken maakt, omdat hij bestuursorganen aanmerkt als bevoegde instanties
om deze overeenkomsten te sluiten en in het kader van geschilbeslechting een
contract, afgesloten door een bestuursorgaan, ziet als contract van de rechtsper-
soon. Aldus tendeert de jurisprudentie van de burgerlijke rechter ernaar het onder-
scheid tussen rechtspersoon en bestuursorgaan niet relevant te achten,7 zodat het
belang van een strikte scheiding daarmee afneemt.8
Niettemin is dit juridisch niet het meest zuiver. Mij lijkt het namelijk juridisch het
meest zuiver te zijn als in een voorkomend geval de rechtspersoon partij is bij het
convenant en het bestuursorgaan zich via een verklaring naar buiten toe confor-
meert aan de in het convenant met betrekking tot de uitoefening van zijn publiek-
rechtelijke bevoegdheden gemaakte afspraken. Van tevoren zou het bestuursorgaan
bij het maken van die afspraken moeten worden betrokken. Dan wordt enerzijds
uitgegaan van de actoren die volgens het civiele recht kunnen optreden (bestuursor-
ganen kunnen geen privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten; ze kunnen dit
wel als organen van de rechtspersonen), maar wordt anderzijds ook in externe zin
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9 Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak kan worden afgeleid dat een be-
stuursorgaan dat geen partij is bij een convenant, daaraan ook niet is gebonden. Zie bijvoor-
beeld ABRvS 29 september 2005, zaaknr. 200308312/1 (hier was ook de rechtspersoon geen
partij).

10 Dit is een regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen en dateert van
november 1999. 

duidelijk gemaakt dat het bestuursorgaan via het vertrouwensbeginsel wel gebon-
den kan worden aan het convenant. Omdat dit omslachtiger is dan om het bestuurs-
orgaan direct partij bij het convenant te maken, ga ik er in het navolgende vanuit
dat een bestuursorgaan, naast de rechtspersoon, partij bij een convenant kan zijn.

Gelet op het bovenstaande, is het in geval er bedrijven tot een convenant toetreden
en er daarin afspraken worden gemaakt die relevant zijn voor de milieuvergunning-
verlening, het van belang dat de bestuursorganen die het bevoegd gezag zijn voor
die vergunningverlening partij bij het convenant worden. Een bestuursorgaan dat
geen partij is bij een convenant en daaraan dus niet kan worden gebonden, heeft
daar in feite niets mee te maken en hoeft de over de bevoegdheidsuitoefening
gemaakte afspraken niet na te komen. De bedrijven kunnen dat bestuursorgaan niet
aan het convenant houden.9 Dit kan leiden tot fricties tussen het convenant en de
vergunningverlening. Bovendien kunnen de convenantafspraken niet via het
bestuursrecht worden gehandhaafd, indien ze niet in de milieuvergunning worden
opgenomen. Deze opmerkingen gelden ook indien met een convenant uitvoering
wordt gegeven aan lagere regelgeving (zoals een amvb).

Behalve individuele overheden, kunnen op decentraal niveau ook samenwerkings-
verbanden van overheden als partij aan een convenant deelnemen. Hierbij kan
worden gedacht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze samenwer-
kingsverbanden kunnen in een convenant uiteraard voor zichzelf verplichtingen
aangaan. Het is echter de vraag in hoeverre deze samenwerkingsverbanden ook hun
leden aan een convenant kunnen binden.
Het IPO is per september 2003 omgezet van een openbaar lichaam op grond van
de Wet gemeenschappelijke regelingen in een vereniging. Hier moet op de binding
van de provincies onder beide rechtsvormen worden ingegaan, omdat veel milieu-
convenanten zijn gesloten toen het IPO nog een openbaar lichaam was. Als rechts-
persoonlijkheid bezittend openbaar lichaam was het Samenwerkingsverband IPO
ingesteld bij de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Interprovin-
ciaal Overleg, die was aangegaan door de organen van de provincies (dus Provin-
ciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissarissen van de Koningin in alle
provincies).10 Het IPO had dus een publiekrechtelijk karakter en er konden wettelij-
ke taken en bevoegdheden aan worden overgedragen. In de gemeenschappelijke
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11 Zie de algemene toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling (p. 18).
12 Zie de statuten van de vereniging het Interprovinciaal Overleg, d.d. 21 december 2004,

raadpleegbaar via http://www.ipo.nl.

regeling was echter van de mogelijkheid tot overdracht van wettelijke provinciale
taken en bevoegdheden geen gebruik gemaakt (behoudens de hier verder niet
relevante taak met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenoverleg als bedoeld in
artikel 5 lid 1 van de regeling). Dit betekende dat het IPO alleen privaatrechtelijke
bevoegdheden had. Als het om zaken ging die de wettelijke bevoegdheden van de
provincies betroffen of geacht mochten worden te betreffen, dan bezat het IPO
geen eigen bevoegdheid om daarover besluiten te nemen.11 Er was wel een moge-
lijkheid geschapen voor het IPO om handelingen voor de organen van de provin-
cies te verrichten. Uit hoofde van artikel 21 lid 5 van de Gemeenschappelijke
Regeling werden de voorzitter en de secretaris geacht te zijn gemachtigd door de
organen van de provincies voor de ondertekening van stukken die betrekking
hadden op zaken in en buiten rechte. De ondertekening van deze stukken diende
te zijn voorafgegaan door een besluit van het algemeen bestuur, genomen met
instemming van alle leden van het algemeen bestuur, onder voorwaarde dat de
leden daartoe dienovereenkomstig waren gemachtigd door de bevoegde provinciale
organen. Indien een dergelijk besluit voorhanden was, betekende dit dat de colleges
van GS partij bij een convenant werden en niet het IPO zelf. Het IPO tekende een
convenant immers namens de provincies en vertegenwoordigde hen dus alleen.

Wat betreft de binding van de provincies aan een convenant sinds het IPO een
vereniging is geworden, geldt het volgende. Op grond van artikel 9 lid 2 van de
statuten van het IPO zijn:

‘de provincies in beginsel verplicht tot het naleven van bestuursbesluiten aangaande
privaatrechtelijke rechtshandelingen waaromtrent de algemene vergadering heeft
besloten dat deze dienen te worden nageleefd.’12

Een dergelijk besluit van de algemene vergadering behoeft ten minste driekwart
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste viervijfde van
de provincies is vertegenwoordigd (lid 3 van artikel 9). Hieruit kan naar mijn
mening worden afgeleid dat het IPO een convenant kan aangaan tot de naleving
waarvan de provincies zijn verplicht. Aldus wordt via een andere, eenvoudigere
constructie hetzelfde resultaat bereikt als toen het IPO een openbaar lichaam was.
Een verschil is wel dat onder de oude rechtsvorm van het IPO de provinciale
organen werden gebonden, terwijl dit onder de huidige rechtsvorm de provincies
zijn. In het geval in een convenant ook verplichtingen worden opgenomen over de
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door provinciale bestuursorga-
nen, zouden ook die bestuursorganen partij moeten worden.
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13 Van Acht en Damen, 1991, p. 53, Wessels, 1994, p. 43. Op grond van Aanwijzing 6 moeten
de partijen overwegen of in het convenant een toetredingsregeling wordt opgenomen.

14 Zie Van Acht, 1991, p. 319, Van Acht en Damen, 1991, p. 2, Konijnenbelt, 1992, p. 10,
CTW, 1992, p. 6, Bergkamp, 1993, p. 498. 

In tegenstelling tot het IPO, kunnen de VNG en de UvW geen convenant tekenen
namens de gemeenten respectievelijk de waterschappen en deze overheden kunnen
de samenwerkingsverbanden daartoe ook geen volmacht geven. Daarom tekenen
de VNG en de UvW alleen als organisatie een convenant en gaan daarbij alleen
voor zichzelf verplichtingen aan. Individuele waterschappen en gemeenten zullen
dan ook partij moeten worden bij een convenant om aan de convenantverplichtin-
gen te kunnen worden gebonden.

4.2.2 Bedrijfsleven

Aan de kant van het bedrijfsleven kunnen in de eerste plaats alleen individuele
bedrijven (al dan niet aangesloten bij een brancheorganisatie) een milieuconvenant
hebben ondertekend of daartoe later zijn toegetreden.

Toetreding is mogelijk als in het convenant dienaangaande een regeling is opgeno-
men. Na tot het convenant toegetreden te zijn, zijn de individuele bedrijven recht-
streeks aan het convenant gebonden.13

Indien een convenant wordt gesloten met een (beperkt aantal) onderneming(en),
wordt wel gesproken van een individueel convenant; daarin kunnen bijvoorbeeld
emissielimieten of andere eisen voor een bedrijf worden vastgelegd.14

Een voorbeeld van een dergelijk convenant betreft het begin jaren ’90 van de vorige
eeuw gesloten Hydro Agri convenant. Daarin hadden het bedrijf Hydro Agri en de
minister van Verkeer en Waterstaat afspraken gemaakt over toekomstige vergun-
ningverlening (zie verder §§4.5.1 en 4.7.3).

In het geval dat alleen individuele bedrijven partij zijn bij het convenant, levert de
beantwoording van de vraag wie aan bedrijfszijde aan het milieuconvenant is
gebonden, geen problemen op. De bedrijven zijn gewoon partij bij het convenant
en er dus ook direct aan gebonden. Voor zover sprake is van een afdwingbaar
convenant (zie daarvoor §4.5), kunnen de convenantverplichtingen dan ten opzich-
te van deze bedrijven worden afgedwongen.

In de tweede plaats kunnen ook alleen brancheorganisaties een convenant sluiten.
Ter onderscheiding van individuele convenanten wordt in dit verband wel gespro-
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15 Zie Van Acht, 1991, p. 319, Van Acht en Damen, 1991, p. 2, Konijnenbelt, 1992, p. 10,
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16 Van der Ploeg, 1993, p. 131.
17 Zie CSTM, 2003, p. 59, vgl. Van Acht, 1991, p. 318.
18 Van der Ploeg, 1993, p. 131-132.

ken over algemene convenanten.15 Of de organisaties (verenigingen of stichtingen)
hiertoe überhaupt bevoegd zijn, hangt af van de statuten. Het sluiten van het
convenant mag niet in strijd zijn met het statutaire doel van een organisatie. Verder
is de bevoegdheid van het bestuur van een organisatie om namens de organisatie
een convenant te sluiten, afhankelijk van de inhoud van het convenant en de
statutaire bepalingen.16

Als de organisatie bevoegd is, is ze partij en derhalve aan het convenant gebonden.
Daarmee staat nog niet vast dat de leden van de organisatie of de zich daarbij
aangesloten bedrijven (de ‘achterban’) ook zonder meer aan het convenant kunnen
worden gehouden. Dit is een relevant punt, omdat ingeval het milieuconvenant
verplichtingen bevat waarvan de uitvoering neerkomt op het nemen van milieu-
maatregelen door individuele bedrijven, het wel zaak is dat die bedrijven door de
wederpartij ook aan die verplichtingen kunnen worden gehouden. Kunnen ze dat
niet, dan kan aan de effectiviteit van het milieuconvenant worden getwijfeld;
immers, niet verzekerd is dan dat de achterban het convenant zal uitvoeren, hetgeen
vooral te betwijfelen valt als ze het convenant niet (volledig) ondersteunt.

Bij kleinere, homogene doelgroepen zal (morele) binding en commitment in het
algemeen makkelijker kunnen worden bereikt dan bij grotere, heterogene doelgroe-
pen. Het is lastig om een veelheid aan doelgroepen te vertegenwoordigen in het
geval ze ook nog een verschillende bijdrage hebben aan de terugdringing van een
milieuprobleem.17

De bevoegdheid van het bestuur van een organisatie (vereniging of stichting) om
namens de achterban een convenant te sluiten en daarmee directe binding van
individuele bedrijven aan het convenant te bewerkstelligen, hangt allereerst ook nu
af van de inhoud van het convenant en de statutaire bepalingen. Gelet op de impact
die de inhoud van het convenant op het handelen van de bedrijven kan hebben, zal
het bestuur de beslissing om het convenant te sluiten in samenspraak met hen
moeten nemen.18 Wil de achterban direct aan het convenant kunnen worden
gebonden, dan is verder noodzakelijk dat de bedrijven op enigerlei wijze vertegen-
woordigd zijn. Vertegenwoordiging kan door middel van een individuele volmacht
geschieden (geregeld in boek 3, titel 3 BW). De brancheorganisatie moet dan haar
leden en aangeslotenen verzoeken om een volmacht, die zij vervolgens kunnen
verlenen. De volmacht kan voor een bepaald convenant worden gegeven, maar kan
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ook gelden voor andere toekomstige convenanten. Door de volmacht wordt de
volmachtgever (het bedrijf) partij bij de rechtshandeling die de gevolmachtigde (de
organisatie) in zijn naam heeft verricht (art. 3:66 BW). Als het bedrijf zich niet
uitdrukkelijk afwijzend opstelt ten aanzien van de vertegenwoordiging, kan onder
omstandigheden een schijn van volmacht gelden. Op grond van artikel 3:61 BW
dient het bij de wederpartij (de overheid) gewekte vertrouwen dat de brancheorga-
nisatie tot vertegenwoordiging bevoegd was, te worden beschermd. De bedrijven
kunnen dan direct aan de afspraken uit het convenant worden gehouden. Vertegen-
woordiging kan ook krachtens statutaire volmacht geschieden. Die mogelijkheid
bestaat echter alleen voor verenigingen (art. 2:46 BW). In de statuten moet dan
uitdrukkelijk zijn bepaald dat de organisatie ten laste van de leden verplichtingen
kan aangaan. Indien een vereniging dat heeft gedaan, kan het zijn leden direct aan
verplichtingen van een convenant binden.19 Om bedrijven later aan de verplichtin-
gen te kunnen houden, is het van belang dat de vertegenwoordiging op rechtsgeldi-
ge wijze plaatsvindt. Tot slot kunnen bedrijven ook direct aan het convenant
worden gebonden, indien ze (nadat de overheid en de organisatie het convenant
hebben afgesloten) daartoe vrijwillig toetreden.

Indien de achterban niet met toepassing van één van de genoemde manieren direct
aan een convenant kan worden gebonden, kan ze daaraan eventueel toch wel
worden gehouden en wel op indirecte wijze via de brancheorganisatie. De moge-
lijkheid bestaat namelijk dat de organisatie de verplichtingen uit het convenant
oplegt aan de achterban. Op grond van artikel 2:27 lid 4c BW geldt voor vereni-
gingen dat zij aan hun leden verplichtingen kunnen opleggen. Dit kan alleen voor
zover het opleggen van verplichtingen binnen het doel van de vereniging past en
voorzover de statuten daaromtrent geen beperkingen stellen. De leden zijn dan
alleen tegenover de organisatie aan het convenant gebonden, hetgeen met zich
brengt dat alleen de brancheorganisatie (en dus geen andere partijen) de leden kan
aanspreken op niet-naleving van het convenant. Een bepaling als artikel 2:27 lid
4c BW bestaat niet voor stichtingen. Dit heeft als gevolg dat een stichting de
achterban alleen kan binden, als beide die binding van de achterban op de een of
andere manier uitdrukkelijk zijn overeengekomen.20

Als de achterban noch op directe noch op indirecte wijze aan het convenant kan
worden gebonden, kan de organisatie alleen voor zichzelf verplichtingen aangaan.
In het algemeen zullen deze verplichtingen weinig ‘hard’ zijn, omdat ze veelal in
de sfeer van communicatie en kennisoverdracht liggen. Wat betreft de binding van
individuele bedrijven aan het convenant, kan de brancheorganisatie niet verder
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gaan dan zich ertoe te verplichten ernaar te streven de achterban tot bepaalde
maatregelen te bewegen.21 Hiermee wordt echter geen juridische binding van de
bedrijven bewerkstelligd en is het dus maar de vraag of de bedrijven zich aan-
gesproken zullen voelen zich aan het convenant te houden. Wellicht kunnen zij dit
vanuit een morele gebondenheid doen, maar, zoals gezegd, is juridische gebonden-
heid van individuele bedrijven ook gewenst, in elk geval wanneer zij de in het
convenant opgenomen verplichtingen moeten uitvoeren.

In de derde plaats kunnen zowel individuele bedrijven (al dan niet aangesloten bij
een brancheorganisatie) als een brancheorganisatie een convenant ondertekenen.
Beide zijn dan direct juridisch gebonden aan het – ook nu als algemeen aan te
duiden – convenant. De organisatie moet wel bevoegd zijn het convenant te sluiten
(zie boven). Indien niet alle leden van de organisatie of de daarbij aangesloten
bedrijven het convenant hebben ondertekend, rijst ook hier de vraag in hoeverre de
organisatie degenen die niet hebben getekend, aan het convenant kan binden. Voor
de bespreking van deze kwestie wordt naar het bovenstaande verwezen.

4.2.3 Bevindingen

Aan overheidszijde kunnen individuele overheden, op centraal en/of decentraal
niveau, partij bij een convenant zijn. Over de kwestie of het de rechtspersoon of het
het bestuursorgaan is dat convenantpartij dient te worden als de overheidspartij
verplichtingen aangaat over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden, kan
verschillend worden gedacht. Naar mijn mening zal in deze situatie, naast de
rechtspersoon, het bestuursorgaan partij bij het convenant moeten worden. Met het
oog op het mogelijk op een milieuconvenant volgende bestuursrechtelijke traject,
is het van groot belang dat het bestuursorgaan dat het bevoegd gezag is voor de
milieuvergunningverlening of de uitvoering van lagere milieuregelgeving, partij
wordt bij een convenant indien daaraan bedrijven deelnemen die gevestigd zijn in
de desbetreffende gemeente of provincie en voor wie die bestuursrechtelijke
instrumenten gelden.
Naast (rechtspersonen en bestuursorganen van) individuele overheden kunnen op
decentraal niveau ook samenwerkingsverbanden van overheden als partij aan een
convenant deelnemen. Alleen het IPO kan een convenant aangaan tot de naleving
waarvan de provincies zijn verplicht. Onder de huidige rechtsvorm betreft deze
gebondenheid de provincies als rechtspersoon, zodat provinciale bestuursorganen,
indien nodig, apart partij moeten worden. De VNG en UvW kunnen alleen voor
zichzelf verplichtingen aangaan. Dit is een nadeel, indien het voor de uitvoering
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van een convenant juist belangrijk is dat individuele overheden partij zijn. Deze
zullen dan ook in een voorkomend geval zelf moeten participeren.

Van de kant van het bedrijfsleven kunnen of alleen individuele bedrijven, of alleen
brancheorganisaties of zowel bedrijven als brancheorganisaties partij zijn bij een
convenant. Indien alleen brancheorganisaties partij zijn maar het milieuconvenant
wel verplichtingen bevat waarvan de uitvoering neerkomt op het nemen van
milieumaatregelen door individuele bedrijven, is het cruciaal dat die bedrijven aan
de convenantverplichtingen kunnen worden gehouden. Is dat niet het geval, dan
kan aan de effectiviteit van het convenant worden getwijfeld. De directe binding
van de achterban aan het convenant kan bij brancheorganisaties die een vereniging
of stichting zijn, worden bewerkstelligd door vertegenwoordiging, welke kan
geschieden door middel van een individuele of statutaire volmacht. Voor zover
directe binding van de achterban niet mogelijk is, kunnen brancheorganisaties die
een vereniging zijn, de verplichtingen uit het convenant opleggen aan de achterban
en haar zo op indirecte wijze (via de organisatie) aan het convenant binden. De
leden zijn dan alleen tegenover de organisatie aan het convenant gebonden en
kunnen dus ook alleen door de organisatie worden aangesproken op niet-naleving
van het convenant. Is directe noch indirecte binding mogelijk, dan hangt het van
de morele gebondenheid van de bedrijven af of ze zich aan het convenant houden.

4.3 INSTANTIES WERKZAAM IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN
MILIEUCONVENANTEN

Bij de uitvoering van milieuconvenanten kunnen op verschillende manieren
instanties zijn betrokken. De betrokkenheid van deze instanties kan een positieve
invloed hebben op de uitvoerbaarheid (effectiviteit) van het convenant dan wel de
handhaving daarvan. De precieze samenstelling en taakomschrijving van dergelijke
instanties zijn erg afhankelijk van de aard van het desbetreffende convenant, zodat
op deze plaats hierover slechts in algemene zin een aantal opmerkingen kan
worden gemaakt. In deel III van dit boek zal dieper worden ingegaan op de rol van
de in het kader van de uitvoering van de klimaatconvenanten werkzame instanties.

In de eerste plaats kunnen op basis van een milieuconvenant stuurgroepen, werk-
groepen, commissies of equivalenten daarvan zijn ingesteld. Deze ‘groepen’
bestaan doorgaans uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van de
bij het convenant betrokken partijen. Ze zijn belast met taken die vaak in algemene
zin zijn omschreven. Het betreft dan bijvoorbeeld het signaleren van knelpunten
in de uitvoering van het convenant, de coördinatie van de activiteiten ter uitvoering
van het convenant, het vaststellen van een voortgangsrapportage of een evaluatie-
verslag. Dergelijke instanties kunnen de uitvoering van het convenant nader
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stroomlijnen, hetgeen de effectiviteit van het convenant kan verhogen. Anderzijds
kan het functioneren van dergelijke groepen het gevaar in zich bergen dat er veel
overlegd wordt, maar uiteindelijk weinig resultaat wordt bereikt of dat de resultaten
lang op zich laten wachten.

In het kader van de uitvoering van een milieuconvenant kan ook een zogenoemde
onafhankelijke deskundige worden aangewezen. Deze kan speciaal voor een
convenant zijn benoemd, maar het is ook mogelijk dat een reeds bestaande instan-
tie wordt aangetrokken. Aan de deskundige kan bijvoorbeeld een rol zijn toebe-
dacht bij de toetsing van door individuele bedrijven opgestelde plannen of de
verificatie van door individuele bedrijven gerapporteerde gegevens. Hoewel dat
niet het primaire doel zal zijn van de inschakeling van een dergelijke instantie,
heeft zijn rol bij de uitvoering van dergelijke taken wel een positieve invloed op
de handhaving van het convenant. Aan door bedrijven behaalde resultaten zal een
grotere waarde kunnen worden gehecht, wanneer die zijn gecontroleerd door een
onafhankelijke instantie dan wanneer alleen vertrouwd dient te worden op door de
bedrijven aangeleverde gegevens.

In Aanwijzing 12 van de Aanwijzingen voor convenanten is verder de mogelijk-
heid opgenomen om in een convenant een regeling op te nemen voor een uitvoe-
ringsorganisatie. Voor de inschakeling van een dergelijke organisatie zou volgens
de toelichting bij deze aanwijzing aanleiding kunnen zijn, indien een convenant
complexe verplichtingen bevat die bijvoorbeeld door een groot aantal partijen
moeten worden uitgevoerd. De feitelijke uitvoering van die verplichtingen zou dan
in handen kunnen worden gelegd van een stuurgroep of een werkgroep. Het
convenant kan dan daarover bepalingen bevatten, waarmee feitelijk een regeling
voor een uitvoeringsorganisatie wordt geboden (zie de toelichting bij Aanwijzing
12). De inschakeling van een uitvoeringsorganisatie voor het in de toelichting
omschreven geval vind ik minder gelukkig, want zo kan moeilijk worden geconsta-
teerd op welke wijze een individuele partij het convenant uitvoert. Daardoor is het
lastig om individuele bedrijven (voor zover de aanwijzing daarop althans betrek-
king heeft, wat ik wel vermoed) aan te spreken op de naleving van de afspraken.
Hoewel in de toelichting net als in het bovenstaande wordt gesproken over stuur-
groepen en werkgroepen, verrichten deze een andere functie dan hierboven be-
doeld. In het bovenstaande vervullen genoemde groepen een rol naast de conve-
nantpartijen (in de sfeer van assistentie, facilitering), terwijl zij hier een rol vervul-
len in plaats van de convenantpartijen.

Voor de volledigheid dient hier nog te worden vermeld dat ook bij de totstandko-
ming van milieuconvenanten adviesinstanties kunnen worden ingeschakeld. Ook
Aanwijzing 10 (onder 2) van de Aanwijzingen voor de convenanten geeft als
mogelijkheid adviesinstanties bij de voorbereiding te betrekken. Dit kan worden
geconstrueerd via artikel 3:1 lid 2 Awb, op grond waarvan de adviesbepalingen uit
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afdeling 3.3 Awb van overeenkomstige toepassing zijn. Het verschil met de boven-
genoemde instanties is dat de adviseurs hier alleen bij de voorbereiding van het
convenant om advies wordt gevraagd, terwijl het in de andere gevallen gaat om
betrokkenheid bij de uitvoering van het convenant.

Voornamelijk wanneer instanties dus naast de convenantpartijen een functie
vervullen bij de uitvoering van milieuconvenanten, kan dit een positief effect
hebben op de effectiviteit van (de handhaving van) het convenant.

4.4 DOELSTELLING VAN EN VERPLICHTINGEN IN MILIEUCONVENANTEN

De in een milieuconvenant opgenomen doelstelling en verplichtingen dienen
duidelijk te zijn. Met name de manier waarop verplichtingen worden geformuleerd
en de aard van de verplichtingen die worden aangegaan, kunnen de mate waarin
handhaving daadwerkelijk mogelijk is, beïnvloeden. Onduidelijke verplichtingen
en doelstellingen zijn in het algemeen voor velerlei uitleg vatbaar, zodat voor de
partijen (en derden) dan niet duidelijk is wat men van elkaar mag verwachten. Dit
kan problemen bij de handhaving opleveren. Bezien moet worden hoe die
‘duidelijkheid’ ten aanzien van de doelstelling (§4.4.1) en de verplichtingen
(§4.4.2) nader inhoud kan worden gegeven.

4.4.1 Doelstelling

Hoewel de doelstelling op zichzelf niet direct van invloed is op de handhaafbaar-
heid, kan een duidelijke doelstelling wel de uitvoering en naleving van een milieu-
convenant bevorderen. Het is van belang helderheid te hebben over het concrete
doel dat met het convenant moet worden bereikt.22 Hiermee is niet alleen de
rechtszekerheid gediend, maar dit verhoogt ook de effectiviteit (en efficiency) van
een milieuconvenant.23 Aanwijzing 7 onder 1 van de Aanwijzingen voor convenan-
ten bepaalt dat

‘[i]n de preambule van of de toelichting bij het convenant de bedoelingen en ver-
wachtingen van partijen zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking [worden] gebracht’.

Volgens de toelichting bij deze Aanwijzing kan ook in een bepaling van het con-
venant de doelstelling worden neergelegd. Gelet op het belang ervan, lijkt het mij
noodzakelijk om altijd in de bepalingen van het convenant zelf de doelstelling te
omschrijven (en dus niet in de preambule van of de toelichting bij het convenant).
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24 CSTM, 2003, p. 22, 28. Het belang van gekwantificeerde doelstellingen wordt ook bena-
drukt door de Europese Commissie, zie COM(96)0561 definitief, punt 20.  

Meestal zal een concreet geformuleerde doelstelling een duidelijke doelstelling
zijn. Of een doelstelling concreet (duidelijk) is, wordt bij uitstek bepaald door het
te bereiken doel in kwantitatieve termen aan te geven en door het noemen van een
termijn waarbinnen het doel moet zijn behaald. Uit een gekwantificeerde doelstel-
ling blijkt welke bijdrage men met het convenant aan het terugdringen van de des-
betreffende milieubelasting beoogt te leveren. Kwantitatieve doelen bevorderen de
naleving van het convenant.24 Het is echter afhankelijk van het onderwerp van het
milieuconvenant of een doelstelling altijd kan worden gekwantificeerd, zodat het
niet gerechtvaardigd is een convenant waarin dit element ontbreekt per definitie
‘negatief’ te beoordelen. Toch zal wel zo helder mogelijk tot uitdrukking moeten
worden gebracht welke bijdrage met het convenant aan de uitvoering van milieube-
leid wordt geleverd. Verder zal een eindtermijn altijd wel genoemd kunnen wor-
den.

4.4.2 Verplichtingen

Om te beoordelen of de in milieuconvenanten opgenomen verplichtingen ‘duide-
lijk’ zijn, is een aantal aspecten te onderscheiden dat de handhaafbaarheid van dit
instrument in positieve zin kan beïnvloeden. Deze aspecten zijn deels al bij de
bespreking van de doelstelling aan de orde gekomen. Ze hebben voornamelijk
betrekking op het karakter van de verplichtingen en dus niet op de specifieke
inhoud van milieuconvenanten; aan de inhoud zijn echter ook geen algemene eisen
te stellen, omdat die vanzelfsprekend per convenant verschilt.

In Aanwijzing 7 onder 2 van de Aanwijzingen voor convenanten staat dat bij de – zo
duidelijk mogelijke – omschrijving van de rechten en verplichtingen van partijen in
ieder geval wordt aangegeven:
– welke partij welke rechten en verplichtingen heeft;
– wat de inhoud van de rechten en verplichtingen is;
– wat de eventuele termijnen zijn waarbinnen rechten kunnen worden geldend

gemaakt of verplichtingen moeten worden nagekomen.
De eerste twee punten spreken voor zich; het derde punt komt hierna ook aan de
orde.

Aan de hand van onderstaande vragen kan worden nagegaan of een verplichting
als ‘duidelijk’ kan worden gekwalificeerd.
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2004, p. 43-44, Asser-Hartkamp, 4-I, 2004, nr. 346.

4.4.2.1 Is sprake van inspannings- of resultaatsverplichtingen?

Wat betreft de aard van de verplichtingen kan onderscheid worden gemaakt tussen
inspannings- en resultaatsverplichtingen.25 Vaak bevatten convenanten beide
soorten verplichtingen. Resultaatsverplichtingen houden in dat er (binnen een
bepaalde periode) een bepaald resultaat (een concreet doel) dient te worden bereikt.
Convenanten bestaan echter niet altijd uit resultaatsverplichtingen. Partijen spreken
ook vaak af zich er voor in te zetten een bepaald gezamenlijk doel te bereiken, ze
zullen zich inspannen om te doen wat in hun vermogen ligt. Deze inspanningsver-
plichtingen beogen voorwaarden te scheppen voor het bereiken van dat doel. Beide
soorten verplichtingen hebben echter elementen van de andere verplichting in zich:
het uitvoeren van een resultaatsverplichting gaat gepaard met het leveren van een
zekere inspanning en bij de inspanningsverplichting is het resultaat mede bepalend
voor het oordeel of voldoende inspanning is geleverd. Bovendien zijn inspannings-
verplichtingen soms resultaatsgericht omschreven en gaan dus gepaard met het
behalen van een concreet resultaat. Het is daarom niet eenvoudig een onderscheid
tussen beide soorten verplichtingen te maken.26 Of en in hoeverre een overeen-
komst (overwegend) tot een resultaat of slechts tot inspanning verplicht, moet door
uitleg van de overeenkomst worden vastgesteld.27 Hoewel ze ‘zachter’, dat wil
zeggen veel minder concreet, dan resultaatsverplichtingen zijn, zijn inspannings-
verplichtingen echter wel gewoon verplichtingen waaraan partijen zijn gebonden
en niet alleen intenties waarbij partijen vrij zijn om ze al dan niet na te komen.

Het verschil in beide typen verplichtingen is dan ook niet gelegen in de mate van
gebondenheid, maar in de feitelijke afdwingbaarheid ervan.28 Bij resultaatsver-
plichtingen is het ten opzichte van inspanningsverplichtingen gemakkelijker te
bepalen of de partij de verplichte prestatie daadwerkelijk heeft geleverd. Het niet
bereiken van een bepaald resultaat betekent namelijk al dat er een tekortkoming in
de nakoming is, terwijl bij inspanningsverplichtingen er pas een tekortkoming in
de nakoming bestaat als er onvoldoende zorg is betracht; de te verwachten inspan-
ning is niet geleverd. Het is echter moeilijk vast te stellen wanneer van onvoldoen-
de zorg sprake is. Ook is niet altijd makkelijk te bepalen welke consequenties de
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29 Uit het Evaluatieonderzoek naar milieuconvenanten blijkt dat het werken met resultaats-
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30 Zie Van Dunné, 1993, p. 486. Hij maakt op dit een punt een vergelijking met duur-overeen-
komsten, waarmee convenanten overeenkomen.

niet-nakoming van inspanningsverplichtingen moet hebben. Inspanningsverplich-
tingen zijn derhalve, anders dan resultaatsverplichtingen, moeilijk handhaafbaar.

Gelet op de feitelijke afdwingbaarheid van de verplichtingen, verdient het gebruik
van resultaatsverplichtingen de voorkeur boven inspanningsverplichtingen.29 Of het
erg realistisch is te eisen in een convenant alleen resultaatsverplichtingen op te
nemen, is echter de vraag. Wat betreft de door de overheid uit te voeren verplich-
tingen, kunnen vaak geen resultaatsverplichtingen worden opgenomen, omdat de
verplichtingen veelal betrekking hebben op het gebruik van bestuursrechtelijke
instrumenten en de bestuursorganen daarover meestal niet als enige beslissingsbe-
voegd zijn en er doorgaans wettelijke kaders zijn die de bestuursorganen in acht
moeten nemen als ze de convenanten uitvoeren (zie §4.7.3).
Maar ook aan de zijde van het bedrijfsleven kan niet alleen van resultaatsverplich-
tingen worden uitgegaan. Het komt namelijk in het contractenrecht bijna niet meer
voor dat alleen wordt uitgegaan van het te bereiken resultaat. Meestal is het de
inspanning die telt en die tot een goed resultaat leidt.30 Niettemin kan er natuurlijk
altijd gepleit worden voor een ‘revival’ van de resultaatsverplichting. In algemene
zin sta ik ook voor dat niet nodeloos met (overwegend) inspanningsverplichtingen
wordt gewerkt waar evengoed (overwegend) resultaatsverplichtingen hadden
kunnen worden opgenomen. Maar het lijkt me omwille van de uitvoerbaarheid
ervan uiteindelijk geen wenselijk beeld dat milieuconvenanten alleen maar resul-
taatsverplichtingen bevatten, hoewel dergelijke verplichtingen aan de uitvoerbaar-
heid van een convenant niet zonder meer afbreuk doen. In ogenschouw moet
worden genomen welk onderwerp met een convenant getracht wordt te worden
geregeld en wat het aan te pakken probleem behelst. Als in een convenant verplich-
tingen worden opgenomen om een milieuprobleem terug te dringen waarbij niet op
voorhand is vast te stellen welke haken en ogen er zijn bij de aanpak daarvan
(welke technische mogelijkheden zijn er?, welke investeringen zijn daarvoor
nodig?, etc.), is het niet aangewezen om aan bedrijfszijde (alleen maar) resultaats-
verplichtingen op te nemen. Een convenant is nu juist een goed instrument om
ruimte te geven aan innovaties en experimenten om daarmee voor het milieu een
bepaald gunstig resultaat te bereiken. In dergelijke omstandigheden kan de opname
van inspanningsverplichtingen de voorkeur genieten, hoewel uit rechtszekerheids-
perspectief resultaatsverplichtingen dat zouden doen. Het is ook niet uitgesloten dat
inspanningsverplichtingen ten opzichte van resultaatsverplichtingen een positiever
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milieuresultaat opleveren en daarmee de effectiviteit van het milieuconvenant (in
termen van doelbereiking) vergroten. Overigens is hiermee niet gezegd dat dan de
doelstellingen niet voldoende concreet moeten worden geformuleerd: indien de
aard en omvang van het milieuprobleem bekend is, maar de oplossingen daarvoor
(nog) niet, kunnen wel concrete doelen worden opgenomen.31

4.4.2.2 Is er een fasering in nakoming van de verplichtingen aangebracht? En
zijn er termijnen in het milieuconvenant genoemd waarbinnen de ver-
plichtingen moeten zijn nagekomen?

De aspecten van fasering in doelen en termijnstelling hangen nauw met elkaar
samen. In een milieuconvenant wordt in het algemeen aangegeven binnen welke
termijn verplichtingen moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt in korte en langetermijnverplichtingen. Vooral wanneer de uiteindelijke
doelstelling vrij ver in de toekomst ligt en een (private) partij dus lang de tijd heeft
om zijn verplichting uit te voeren, kan er behoefte bestaan tussentijds na te gaan
of een (private) partij zijn verplichting zal nakomen. Vermeden moet namelijk
worden dat hij te lang wacht met het ondernemen van actie, waardoor de doelstel-
ling niet meer kan worden gehaald. Indien een fasering in doelen wordt aange-
bracht, kan tussentijds gecontroleerd worden of men goed op weg is met de
uitvoering van de verplichting en kan er eventueel direct worden ingegrepen als de
verplichting niet blijkt te worden nagekomen (zie voor de mogelijkheden van
handhaving hoofdstuk 5). Dit effect wordt verhoogd indien er kwantitatieve
tussendoelstellingen (verplichtingen) worden opgenomen; de opname van dergelij-
ke verplichtingen bevordert de naleving van het convenant.32 Een fasering in
doelen kan de verplichting ook een nog dwingender karakter geven.

4.4.2.3 Is sprake van individuele of collectieve verplichtingen?

Aan bedrijfszijde kunnen in een milieuconvenant verplichtingen voor verschillende
rechtssubjecten staan (vgl. §4.2.2). Collectieve verplichtingen gelden in het
algemeen voor een branche als geheel. Het voordeel van collectieve verplichtingen
is dat ze flexibiliteit bieden, omdat dan elk bedrijf op de wijze die voor hem uit
oogpunt van kosten en investeringen het meest efficiënt is, kan bijdragen aan de
realisering van de verplichting.33

Het nadeel van collectieve verplichtingen is echter dat niet duidelijk is welke
verplichtingen exact rusten op de bij het convenant aangesloten individuele be-
drijven, die lid zijn van de brancheorganisatie voor wie de collectieve verplich-
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tingen geldt. Indien in het convenant is bepaald dat de collectieve verplichtingen
moeten worden vertaald in individuele bedrijfsplannen (vgl. §2.5) en derhalve in
individuele verplichtingen, is het louter aangaan van collectieve verplichtingen in
principe niet zo’n probleem. Door die vertaling moet dan dus duidelijk worden
waartoe de bedrijven gehouden zijn. De vraag is wel of collectieve verplichtingen
zo gemakkelijk op te splitsen zijn in individuele verplichtingen. Hoe kan worden
bewerkstelligd en gecontroleerd dat alle individuele verplichtingen uit de bedrijfs-
plannen uiteindelijk (tenminste) dezelfde omvang hebben als de collectieve
verplichting? En hoe kan worden gecontroleerd dat een en ander met elkaar over-
eenkomt en dus aan de collectieve verplichting wordt voldaan? Dit kan problemen
opleveren bij de handhaving.
Als de vertaalslag naar de afzonderlijke bedrijven niet wordt gemaakt (en ze wel
partij zijn bij het convenant), is het helemaal onduidelijk waartoe de bedrijven nu
precies zijn gehouden. Uit oogpunt van rechtszekerheid is het in het convenant dan
niet aan te bevelen te volstaan met collectieve verplichtingen. Er moet sprake zijn
van een individualiseerbare taakstelling voor de verschillende bedrijven, waardoor
duidelijk wordt wie welke verplichting heeft. Alleen dergelijke verplichtingen zijn
namelijk te handhaven;34 het is lastig bedrijven aan te spreken op de nakoming van
verplichtingen die deel uitmaken van een collectief geheel. Hieraan moet grotere
waarde worden gehecht dan aan de flexibiliteit die collectieve verplichtingen
bieden. Flexibiliteit lijkt bovendien ook met individuele verplichtingen wel te
kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door bedrijven vrij te laten in de keuze van
maatregelen waarmee ze hun verplichtingen bereiken.35 Indien bedrijven de
vrijheid hebben in de manier waarop ze hun verplichtingen uitvoeren, verhoogt dit
de uitvoerbaarheid en daarmee de effectiviteit van het milieuconvenant. Individuele
verplichtingen dienen dus ruimte voor flexibiliteit te laten. Hierbij kan het even-
tueel wel nodig zijn om onderscheid te maken tussen de bedrijven die bij het
convenant zijn betrokken. Zo kunnen voor kleinere bedrijven maatregelen concreet
gemaakt moeten worden gemaakt, terwijl grotere bedrijven juist meer behoefte
hebben aan vrijheid.36

Naast de in het bovenstaande genoemde kenmerken van verplichtingen die de
handhaafbaarheid ervan kunnen bevorderen of er juist afbreuk aan kunnen doen,
verdienen twee aspecten hier de aandacht. In een convenant kan zijn aangegeven
met welke middelen (maatregelen) het doel moet worden bereikt. Dit kan echter
een inperking betekenen van de vrijheid van bedrijven om de doelstelling op
kosteneffectieve wijze te bereiken. Uit hoofde van uitvoerbaarheid van milieucon-
venanten is het wenselijk bedrijven juist flexibiliteit te bieden in het behalen van
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de doelstelling. Ook gelet op de aard van het convenanteninstrument en het feit dat
zo recht kan worden gedaan aan de individuele (economische) belangen van
bedrijven zonder dat het milieubelang zonder meer in het gedrang komt, moet de
private partij worden vrijgelaten in de manier waarop ze aan haar verplichtingen
voldoet. Op dit punt weegt de flexibiliteit voor bedrijven dan zwaarder dan duide-
lijkheid. Dit is niet bezwaarlijk, zolang helder is tot het bereiken van welk resultaat
de bedrijven zijn verplicht.
Verder dient bedacht te worden dat, ook al zijn in milieuconvenanten opgenomen
verplichtingen resultaatsgericht, individueel en kennen ze een fasering in doelen
en termijnstelling, niet uitgesloten is dat bij de uitvoering ervan toch tegen interpre-
tatieproblemen wordt aangelopen. Convenanten kunnen ook met name een rol
vervullen in situaties waarin er nog veel onzekerheid of onduidelijkheid bestaat
over de oplossingen voor het milieuprobleem dat aan de orde is.37 Interpretatie-
kwesties lijken dan ook moeilijk vermeden te kunnen worden. Wel kunnen instan-
ties die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van een convenant (zoals een
onafhankelijke deskundige, zie §4.3), interpretatieproblemen wegnemen.

4.4.3 Bevindingen

Indien in een milieuconvenant een duidelijke doelstelling is opgenomen, kan dit
de naleving van een milieuconvenant bevorderen, omdat de partijen dan beter
weten welk doel ze worden geacht uiteindelijk te bereiken. Een duidelijke doelstel-
ling in een milieuconvenant wordt gekenmerkt door het te bereiken doel in kwanti-
tatieve termen te omschrijven en door een termijn te noemen waarbinnen het doel
moet zijn behaald. In hoeverre kwantificering van het doel mogelijk is, hangt
noodzakelijkerwijs af van het onderwerp van het milieuconvenant.

Met name in milieuconvenanten opgenomen resultaatsverplichtingen, die indivi-
dueel zijn en een fasering in kwantitatieve doelstellingen en termijnstelling kennen,
zijn vanuit rechtszekerheidsperspectief goed handhaafbaar. Daarmee is niet gezegd
dat bij de uitvoering van een convenant niet tegen interpretatieproblemen wordt
aangelopen. Verder is de opname van alleen maar resultaatsverplichtingen niet
altijd mogelijk en bovendien lijkt me dit omwille van de uitvoerbaarheid van
milieuconvenanten uiteindelijk geen wenselijk beeld te zijn. Bedrijven krijgen dan
mogelijk te weinig vrijheid om ruimte te geven aan innovaties en experimenten om
daarmee voor het milieu een gunstig resultaat te bereiken. Hoewel dit voor de
handhaving ‘risico’s’ met zich brengt, zal onder omstandigheden de voorkeur
moeten worden gegeven aan inspanningsverplichtingen; niettemin kunnen dan nog
wel concrete doelen worden geformuleerd. Het is echter lastig aan te geven wan-
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neer precies het uit oogpunt van uitvoerbaarheid gerechtvaardigd is om in plaats
van resultaatsverplichtingen inspanningsverplichtingen op te nemen; dit hangt
onder meer af van de in het convenant te regelen materie.
Naar mijn mening zal echter altijd wel van een individualiseerbare taakstelling
sprake moeten zijn. Hoewel collectieve verplichtingen als voordeel hebben dat ze
bedrijven flexibiliteit bieden in de uitvoering van het convenant, verschaffen
dergelijke verplichtingen geen duidelijkheid over waartoe individuele bedrijven
exact zijn gehouden. Dit is uit oogpunt van handhaafbaarheid problematisch.
Daarom dient aan de rechtszekerheid die individuele verplichtingen bieden, een
grotere waarde te worden gehecht dan aan de flexibiliteit van collectieve verplich-
tingen. Hiervoor is temeer reden, omdat flexibiliteit ook wel met individuele
verplichtingen lijkt te kunnen worden bereikt. In hoeverre er behoefte bestaat aan
gekwantificeerde doelstellingen en een nadere fasering in termijnen, zal afhangen
van het onderwerp van het convenant en de termijn waarbinnen de verplichtingen
moeten worden uitgevoerd.
Tot slot verhoogt een indicatie van de middelen (maatregelen) om het doel te
bereiken, de handhaafbaarheid van de verplichtingen. Gelet op het feit dat dit de
vrijheid van bedrijven om de doelstelling op kosteneffectieve wijze te bereiken in
belangrijke mate kan beperken en hun individuele (economische) belangen onno-
dig in het gedrang kunnen komen, moet op dit punt aan flexibiliteit voor de
bedrijven de voorkeur worden gegeven.

4.5 RECHTSKARAKTER VAN MILIEUCONVENANTEN

De mogelijkheid voor convenantpartijen om milieuconvenanten in juridische zin
te handhaven, wordt in belangrijke mate bepaald door het rechtskarakter ervan. Om
te achterhalen of die mogelijkheid aanwezig is, is het dus van belang dat er duide-
lijkheid over de juridische status van een milieuconvenant bestaat. Over hét
rechtskarakter van het convenant valt in algemene zin echter weinig te zeggen. De
overheid en het bedrijfsleven maken onderling zoveel verschillende soorten
afspraken dat deze rechtsfiguur niet op één manier juridisch valt te kwalificeren.
De vraag naar het rechtskarakter wordt in de literatuur dan ook in het algemeen
beantwoord door aan te geven welke gedaanten het convenant allemaal kan
aannemen. Daarbij is het in de eerste plaats de vraag of aan een milieuconvenant
in juridische zin überhaupt wel enige status kan worden toegekend. Als dit wel het
geval is en het convenant bovendien als ‘overeenkomst’ kan worden aangemerkt,
dient te worden nagegaan hoe dit instrument nader kan worden gekwalificeerd. In
dit verband komt ook aan de orde in hoeverre de rechtsfiguur van de overeenkomst
publiekrechtelijke kenmerken vertoont (§4.5.1). Om te achterhalen wat het rechts-
karakter van een milieuconvenant is, kunnen verschillende criteria worden toege-
past (§4.5.2). Tot slot dient aandacht te worden besteed aan de juridische status van
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de plannen die bedrijven soms uit hoofde van een milieuconvenant moeten opstel-
len (§4.5.3).

Overigens is de benaming van het milieuconvenant op zichzelf niet bepalend voor
het rechtskarakter. Of nu gesproken wordt van ‘overeenkomst’, ‘akkoord’, ‘beginsel-
verklaring’, ‘convenant’, ‘afspraak’, of ‘intentieverklaring’, maakt voor de juridische
binding niet uit.

4.5.1 Overeenkomst?

Het begrip overeenkomst in algemene zin kan als volgt worden omschreven:

‘een rechtshandeling, tot stand gekomen – zulks met inachtneming van eventuele
wettelijke vormvoorschriften – door de overeenstemmende en onderling afhankelijke
wilsverklaringen van twee of meer partijen, gericht op het teweegbrengen van
rechtsgevolg ten behoeve van één der partijen en ten laste van de andere partij(en),
of ten behoeve en ten laste van beide (alle) partijen over en weer’.38

4.5.1.1 Politieke afspraak

Niet elk milieuconvenant kan als een overeenkomst worden aangemerkt. Conve-
nanten kunnen uit afspraken bestaan die alleen of hoogstens politiek of moreel en
niet juridisch bindend zijn. Er wordt dan niet beoogd rechtsgevolg teweeg te
brengen met de afspraken en daarom zijn het in juridische zin feitelijke handelin-
gen. Dit worden ook wel politieke afspraken of zuivere intentieverklaringen
genoemd.39 Rechtens geheel irrelevant zijn dergelijke convenanten echter niet. Zo
kunnen zij als aanwijzing voor opgewekt vertrouwen dienen, een indicatie voor
geleden schade zijn, of een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een belang.40

4.5.1.2 Gentlemen’s agreement

Daarnaast zijn er milieuconvenanten waarmee wel enige vorm van juridische
binding wordt beoogd. Dat hoeft niet voor het hele convenant te gelden; het kan
zo zijn dat bepaalde onderdelen van een convenant juridisch bindend zijn en andere
niet. De ‘hardheid’ of ‘zachtheid’ van deze binding varieert.
Zo kunnen convenanten gentlemen’s agreements zijn. Dit is een wat onduidelijke
figuur die zich in het grijze gebied tussen (juridisch bindende) overeenkomsten en
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gewone sociale afspraken bevindt.41 Het is aldus een tussenfiguur. In de praktijk
wordt het gentlemen’s agreement opgevat als

‘een overeenkomst die om enigerlei reden niet in de gebruikelijke contractvorm
wordt vervat en waarvan de strekking en inhoud, vaak mondeling, soms in briefvorm
globaal vastgelegd, slechts door partijen ten volle begrepen kunnen worden.’

Dit betekent dat het gentlemen’s agreement

‘volkomen [berust] op de goede trouw en het tussen partijen stilzwijgend [is]
begrepen, dat in het bestaan, de uitleg en de uitvoering ervan de rechter niet door hen
zal worden gemengd.’42

Wessels beschouwt het gentlemen’s agreement als een rechtshandeling waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden.43 Het kan dan worden aangemerkt als een verbinte-
nisscheppende overeenkomst in de zin van artikel 6:213 BW (zie hieronder; ook
kunnen de afspraken (algemene) intenties ten aanzien van het gebruik van publiek-
rechtelijke bevoegdheden bevatten), maar de partijen zijn overeengekomen om aan
die verbintenissen de afdwingbaarheid te onthouden.44 In feite kan het gentlemen’s
agreement dan ook worden getypeerd als een (contractueel afgeleide) natuurlijke
verbintenis.45 Op een dergelijke verbintenis is ongeschreven en geschreven (pri-
vaat)recht van toepassing (artikel 6:4 BW). De beoordeling van het juridische
karakter van een gentlemen’s agreement is echter lastig. Het agreement kan
namelijk elementen bevatten die diverse vormen (in intensiteit) van binding
hebben. Daarom is het niet ondenkbaar dat het agreement wel aparte rechtens
afdwingbare verbintenissen kan bevatten. Een juridische typering van de afspraak
als geheel is dan ook niet altijd mogelijk.46

4.5.1.3 (Andere) overeenkomsten

Behalve als een gentlemen’s agreement, kan een convenant dat als overeenkomst
kan worden aangemerkt, nog op andere wijze worden getypeerd. In algemene zin
kunnen overeenkomsten gesloten door en met de overheid op verschillende
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manieren worden ingedeeld.47 Het is hier niet de plaats om alle mogelijke indelin-
gen van overeenkomsten te bespreken en daar een waardering van te geven; niet
elk onderscheid is ook relevant voor milieuconvenanten. Er wordt hier een driede-
ling gemaakt in vermogensrechtelijke overeenkomsten, bevoegdhedenovereen-
komsten en gemengde overeenkomsten.48 Het onderscheiden van deze overeen-
komsten is van belang voor de geldigheidsvereisten (§4.7), de positie van derden
(§4.8), de mate van binding (hoofdstuk 5) en de bevoegdheid van de rechter
(hoofdstuk 5). Bij de bespreking van deze typen overeenkomsten zal ook aandacht
worden besteed aan het (mogelijke) karakter van deze overeenkomsten.

Vermogensrechtelijke overeenkomst
Indien aan de kant van de overheid in een milieuconvenant alleen vermogensrech-
telijke aspecten worden geregeld, is sprake van een vermogensrechtelijke over-
eenkomst. Het betreft hier de verbintenisscheppende of obligatoire overeenkomst,
dat wil zeggen dat er een rechtsbetrekking ontstaat waarbij de ene partij iets te
vorderen heeft van de ander waarop de ander een aanspraak heeft (artikel 6:213 lid
1 BW). Veelal zal die overeenkomst wederkerig zijn, zodat er bij beide partijen
rechten en plichten bestaan (artikel 6:261 lid 1 BW). Het gaat hier dus om het
gebruik van subjectieve privaatrechtelijke rechten (en plichten) van de overheid.49

Een convenant hoeft niet per definitie wederkerig te zijn. De wederkerige over-
eenkomst wordt onderscheiden van de eenzijdige overeenkomst, welk onderscheid
betrekking heeft op de verbintenissen (verplichtingen) die uit de overeenkomst
voortvloeien en meer in het bijzonder op de hoofdverplichtingen van partijen (en
dus niet op de bijkomende verplichtingen). De wederkerigheid is gelegen in de
omstandigheid dat door en bij het totstandkomen van de overeenkomst onderling
afhankelijke verplichtingen ontstaan van beide partijen jegens elkaar.50 Nu bevatten
convenanten niet altijd hoofdverplichtingen aan overheidszijde (meestal wel aan
bedrijfszijde). Als er verplichtingen voor de overheid in het convenant worden
opgenomen, kan dit bijkomende verplichtingen (bijvoorbeeld tot het uitvoeren van
onderzoek) of procedurele verplichtingen, die ook voor de andere partij gelden
(bijvoorbeeld tot overleg of evaluatie), betreffen. Het is dan dus alleen het bedrijfs-
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leven dat verplichtingen op zich neemt om bepaalde activiteiten te verrichten of
bepaalde resultaten te bereiken. De overeenkomst zal dan als eenzijdig moeten
worden aangemerkt. Dit heeft als consequentie dat titel 5, afdeling 5 van boek 6
BW (over wederkerige overeenkomsten) niet van toepassing is en ook niet van
overeenkomstige toepassing kan worden verklaard. De bepalingen omtrent weder-
kerige overeenkomsten zijn weliswaar van overeenkomstige toepassing op andere
rechtsbetrekkingen die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties (artikel
6:261 lid 2 BW). Maar de eenzijdige overeenkomsten waar het hier om gaat, lijken
me daartoe nu juist niet te strekken.

Behalve als obligatoire overeenkomst, kan een milieuconvenant waarbij meer dan
twee partijen zijn betrokken, tevens worden gekwalificeerd als een meerpartijen-
overeenkomst. Hoewel bij milieuconvenanten doorgaans een ‘overheidspartij’ en
een ‘private partij’ zijn betrokken, bestaan deze twee categorieën elk vaak uit
meerdere partijen, zodat dit instrument vaak ook als meerpartijencontract zal
kunnen worden aangemerkt. Op deze overeenkomsten zijn de wettelijke bepalingen
betreffende overeenkomsten niet toepasselijk voor zover de strekking van de
betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen
verzet (artikel 6:213 lid 2 BW; dit geldt dus voor de afdelingen 6.5.1-6.5.4)).
Wanneer genoemde bepalingen niet van toepassing zullen zijn op meerpartijencon-
tracten, is moeilijk in zijn algemeenheid aan te geven. Verder vinden de bepalingen
over wederkerige overeenkomsten (afdeling 6.5.5) op meerpartijenovereenkomsten
overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de overeenkomst zich daarte-
gen niet verzet (artikel 6:279 lid 1 BW). Voor de ontbinding van meerpartijenover-
eenkomsten gelden speciale regels (zie lid 2 en 3 van artikel 6:279 BW).51

Op vermogensovereenkomsten zijn de bepalingen uit het BW en met name de
regels van de boeken 3 en 6 BW van toepassing. Omdat de overheid contractspartij
is, worden deze regels niettemin wel door het publiekrecht ingekleurd. De overheid
neemt een bijzondere positie in, omdat zij gehouden is het algemeen belang te
behartigen (vgl. §3.3.6.1).52 Daarom is zij deels gebonden aan andere (strengere)
normen dan de private partij. Op deze overeenkomsten zijn immers via artikel 3:14
BW de geschreven regels van het publiekrecht (met name hoofdstuk 2 en 3 Awb)
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53 Zie ook artikel 3:1 lid 2 Awb en HR 27 maart 1987, AB 1987, 273, m.nt. F.H. van der Burg,
AB klassiek 2000, nr. 22, m.nt. M. Scheltema (Amsterdam/IKON). 

54 Scheltema en Scheltema, 2003, p. 172, Kluin, 1994, p. 4, Ten Berge en Michiels, 2001, p.
206-207, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 244, Konijnenbelt, 1993, p. 509,
Tonnaer, 1996, p. 242.

55 Zie Ten Berge en Michiels, 2001, p. 206-207, Lubach, 1982, p. 14, Lambers, 1988, p. 2.
56 Van Wijk, Konijnenbelt  en Van Male, 2005, p. 409. 
57 Kluin, 1994, p. 66.

en de (overige ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur van
toepassing.53

Bevoegdhedenovereenkomst
Het zal waarschijnlijk vaker voorkomen dat aan de zijde van de overheid in een
milieuconvenant afspraken worden gemaakt die betrekking hebben op de wijze
waarop van een publiekrechtelijke bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt. Het
gaat hier om de bevoegdhedenovereenkomst. De overeenkomst ziet dan op (afspra-
ken over) het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen dan wel het
verrichten van feitelijke handelingen voor zover een bevoegdheid daartoe uit een
publiekrechtelijke regeling voortvloeit.54

In plaats van bevoegdhedenovereenkomst wordt ook wel gesproken over beleids-
overeenkomst. De term beleidsovereenkomst wordt echter enerzijds ook wel gereser-
veerd voor alle overeenkomsten die de overheid kan afsluiten (dus vermogens-,
bevoegdheden- en gemengde overeenkomsten tezamen).55 Dat verwondert ook niet,
want overheidsbeleid kan evengoed worden uitgevoerd met gebruikmaking van
subjectieve privaatrechtelijke rechten van de overheid. Bij de bespreking van de
verschillende overeenkomsten gaat het ook steeds om het beleidsgericht gebruik
daarvan. Anderzijds wordt de term beleidsovereenkomst ook wel gebruikt alleen
voor overeenkomsten over een vermogensrecht.56 De bevoegdhedenovereenkomst
kan ook worden aangeduid als een bestuursovereenkomst.57 Deze term wordt echter
ook wel gebruikt voor overeenkomsten tussen overheden, dus ook deze term acht ik
niet gelukkig.

De vraag is onder welke omstandigheden wel en niet meer van een bevoegdheden-
overeenkomst kan worden gesproken. Een duidelijk voorbeeld van een bevoegdhe-
denovereenkomst biedt het Hydro Agri convenant. Het bedrijf Hydro Agri had een
lozingsvergunning op grond van de Wvo gekregen voor beperkte tijd. Daarbij was
in een convenant afgesproken dat een vervolgvergunning zou worden gegeven als
de lozing van cadmium tijdig tot een bepaald niveau zou zijn teruggebracht. Hydro
Agri voldeed aan die voorwaarde en kreeg de vervolgvergunning daarom zonder
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58 Zie noot van Drupsteen bij AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400 en Van Wijk,
Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 247. Zie voor de kwalificatie van het Hydro Agri
convenant als bevoegdhedenovereenkomst ook Jurgens, 2003, p. 165.

problemen.58 In het convenant was dus duidelijk bepaald wanneer de vergunning
zou worden gegeven.
Er zijn echter ook milieuconvenanten die niet zozeer bepalen dat, of wanneer, de
publiekrechtelijke bevoegdheid (zoals vergunningverlening) zal worden toegepast,
maar waarvan de uitvoering wel gevolgen kan hebben voor de uitoefening van de
publiekrechtelijke bevoegdheid. Een voorbeeld hiervan zijn de Meerjarenafspraken
Energie-Efficiency 2001-2012. In dat convenant is geen duidelijke relatie gelegd
met de bevoegdheidsuitoefening (vergunningverlening). Wel staat in het convenant
dat het bevoegd gezag (bij de milieuvergunning) de onderneming informeert via
welk instrument het bedrijf het convenant (en met name het op grond van het
convenant op te stellen bedrijfsplan op het gebied van energiebesparing) moet
uitvoeren (te weten een vergunning ex artikel 8.1 Wm, melding ex artikel 8.19 Wm
of mededeling ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g Wm). Maar er is bijvoorbeeld
geen bepaling opgenomen waarin wordt aangegeven dat de vergunning conform
het opgestelde plan wordt verleend. Aldus is in het convenant over de wijze waarop
het bevoegd gezag van zijn bevoegdheid gebruik zal maken in expliciete zin niets
bepaald, dit terwijl het feit dat het bedrijf een bedrijfsplan heeft opgesteld en
daarmee inhoud geeft aan energienormen uit de Wet milieubeheer, wel degelijk
gevolgen kan hebben voor de inhoud van de vergunning (zie daarover verder §7.6).
Een iets duidelijkere relatie tussen het convenant en de bevoegdheidsuitoefening
wordt bijvoorbeeld gelegd in de doelgroepconvenanten. Op grond van deze
convenanten dienen bedrijven een bedrijfsmilieuplan (BMP) op te stellen dat
betrekking heeft op het tegengaan van milieubelasting die in het kader van de Wet
milieubeheer wordt gereguleerd. In die convenanten is een bepaling opgenomen
die telkens min of meer overeenkomt met de volgende aan de Intentieverklaring
uitvoering milieubeleid chemische industrie (1993) ontleende bepaling:

‘Indien de betrokken overheden kunnen instemmen met het BMP, maken zij kenbaar
aan het bedrijf dat zij zich in zullen zetten om bij de vergunningverlening voor het
bedrijf het geaccordeerde plan in acht te nemen. Ook wordt in dat geval na overleg
met het bedrijf aangegeven op welke wijze de formalisering van de voornemens uit
het plan zal plaatsvinden in het kader van de van toepassing zijnde vergunningen.
(…) De partijen van de zijde van de overheid komen overeen dat de betrokken
overheden, voor zover hun bevoegdheden daartoe de mogelijkheid bieden, het hun
ter beschikking staande vergunningverlenende instrumentarium zodanig zullen
toepassen dat dit is afgestemd op de van bedrijven verwachte initiatieven, zoals deze
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59 Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische industrie, artikel 9 onder b en c (1993).
Zie bijvoorbeeld ook de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid rubber- en kunststofver-
werkende industrie, hoofdstuk 3, punt 5.2 onder d en bijlage 3 onder 2.6 (2000). Deze
convenanten zijn raadpleegbaar via http://www.fo-industrie.nl. 

60 AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400, m.n.t ThGD.

zijn vermeld in dit convenant, waaronder begrepen het opstellen en uitvoeren van
bedrijfsmilieuplannen.’59

Uit dit citaat blijkt dat het convenant en in het bijzonder het BMP betekenis kan
hebben in het kader van de vergunningverlening, maar dat hoeft niet perse het
geval te zijn (het is een inspanningsverplichting van de overheid, zie §4.4.2) en dat
is ook niet op de manier als waarvan sprake was in het Hydro Agri convenant.
Over de omstandigheden waaronder de bedrijven een vergunning krijgen, wordt
in dit convenant niets gezegd. Daarom lijkt over de wijze waarop gebruik zal
worden gemaakt van de publiekrechtelijke bevoegdheid, dus in dit geval niet te zijn
gecontracteerd (of het moet in heel abstracte zin zijn). Niettemin kan het BMP wel
gevolgen hebben voor de manier waarop van de publiekrechtelijke bevoegdheid
gebruik wordt gemaakt; het BMP vult de inhoud van de vergunning in. De betrok-
ken bestuursorganen zullen dit niet zonder meer terzijde schuiven. Gelet op de
nauwe band met de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid, is het mijns
inziens verdedigbaar ook convenanten als de Meerjarenafspraken en doelgroepcon-
venanten wel als bevoegdhedenovereenkomsten te beschouwen. Specifieke af-
spraken zoals in het Hydro Agri convenant lijken me overigens ook niet goed
mogelijk in het kader van deze convenanten, omdat daarbij heel veel bedrijven zijn
betrokken. Dit in tegenstelling tot het Hydro Agri convenant, dat een individueel
convenant (met één bedrijf gesloten) betreft. Dat verder in de doelgroepconvenan-
ten een inspanningverplichting is opgenomen, is logisch omdat het milieuwettelijk
kader uit de Wet milieubeheer door het convenant niet terzijde mag worden
geschoven. Op dat punt is het bevoegd gezag in het kader van de vergunningverle-
ning aan Hydro Agri dan ook afgerekend (zie verder §4.7.3).60 De relatie tussen het
convenant en de wijze van bevoegdheidsuitoefening zal daarom doorgaans niet zo
duidelijk en expliciet kunnen worden gelegd als is gebeurd in het Hydro Agri
convenant.

Ook indien in milieuconvenanten bepalingen zijn opgenomen over het tot stand
brengen van wetgeving of toepassen van stimuleringsregelingen, kan de vraag
worden gesteld of dan gesproken kan worden van bevoegdhedenovereenkomsten.
In dergelijke bepalingen is veelal niet vastgelegd op welke wijze de desbetreffende
bevoegdheden worden uitgeoefend, maar toch betreft het wel de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden. De overheidspartij neemt namelijk de inspan-
ningsverplichting op zich (dat is althans vereist, zie §4.7.1) met bepaalde regelge-
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61 Vgl. Scheltema en Scheltema, 2003, p. 172, noot 24 die vermelden dat het contracteren
omtrent wetgeving in formele zin tot de mogelijkheden lijkt te behoren in het kader van de
bevoegdhedenovereenkomst. Zie ook Konijnenbelt, 1993, p. 509 die de hantering van
regelgevende bevoegdheden als mogelijk object van de bevoegdhedenovereenkomst noemt.
Ook Zijlstra doet dit (toezegging over het gebruik van de bevoegdheid regelgeving tot stand
te brengen), 1994, p. 13. Anders Van der Heijden en Van der Vlies, 1993, p. 478, die menen
dat ‘[d]e bevoegdheid tot het stellen van de wet niet de formele inzet [is] en ook anderszins
slechts geforceerd zo [kan] worden gezien.’

62 Zie Schueler, 2005, p. 234.
63 Zie Schueler, 2005, p. 235.

ving te komen (of er juist van af te zien) of om met behulp van subsidies of andere
financiële regelingen tegemoet te komen aan de door bedrijven in het kader van de
uitvoering van het convenant te plegen investeringen. Ook hier lijkt me van een
bevoegdhedenovereenkomst sprake te zijn, omdat toch over het gebruik van pu-
bliekrechtelijke bevoegdheden wordt gecontracteerd.61 Er mag dan wel sprake zijn
van een inspanningsverplichting in dezen voor de overheid waarvan het vorderen
van nakoming moeilijk zal zijn; dat doet aan het bindende karakter van de verplich-
ting niet af. Alleen wanneer de verplichting niet kan worden geacht te zijn gericht
op rechtsgevolg, zal van een (bevoegdheden)overeenkomst geen sprake zijn.

Gelet op het feit dat de overheid in de hier behandelde overeenkomsten afspraken
maakt over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, kan discussie
ontstaan over het karakter dat aan bevoegdhedenovereenkomsten moet worden
toegekend. Is de bevoegdhedenovereenkomst niet privaatrechtelijk, maar publiek-
rechtelijk van karakter? Met andere woorden, is hier niet sprake van een publiek-
rechtelijke rechtshandeling in plaats van een privaatrechtelijke rechtshandeling?
Een publiekrechtelijke rechtshandeling onderscheidt zich van een privaatrechtelijke
rechtshandeling door de bevoegdheid die aan de rechtshandeling ten grondslag ligt.
Indien de bevoegdheid om een rechtshandeling te verrichten alleen aan de overheid
toekomt en dus niet aan iedere burger, dan wordt aangenomen dat er sprake is van
publiekrechtelijk overheidshandelen.62 Hiervan uitgaande, moet worden geconsta-
teerd dat de bevoegdhedenovereenkomst een privaatrechtelijke rechtshandeling is,
want elke burger kan een overeenkomst sluiten. Dit is dus niet een bevoegdheid die
exclusief is voorbehouden aan de overheid. Daaraan kan echter worden tegen-
geworpen dat niet iedere burger kan contracteren over de wijze van publiekrechte-
lijke bevoegdheidsuitoefening, want dat is wel een bevoegdheid die exclusief is
voorbehouden aan de overheid. Bovendien wordt met de overeenkomst over de
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid een rechtsgevolg beoogd dat
in de publiekrechtelijke sfeer ligt.63 Gelet op de bevoegdheid waarover wordt
gecontracteerd en de gevolgen die dat kan hebben, zou de bevoegdhedenovereen-
komst als een publiekrechtelijke rechtshandeling kunnen worden gekwalificeerd
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64 Zie Scheltema en Scheltema, 2003, p. 176-177, 182-183. Van Wijk, Konijnenbelt en Van
Male (2005, p. 166) geven aan dat de bevoegdheid om een bevoegdhedenovereenkomst te
sluiten, een publiekrechtelijke bevoegdheid is. De gedachte daarbij is dat de bevoegdheid
om een dergelijke overeenkomst te sluiten besloten ligt in de bevoegdheid tot de publiek-
rechtelijke bevoegdheidsuitoefening (bijvoorbeeld vergunningverlening ex artikel 8.1 Wm).
De contracteerbevoegdheid is dus inherent aan de bevoegdheid tot (bijvoorbeeld) vergun-
ningverlening. Er wordt in dit verband gesproken over een geïmpliceerde bevoegdheid. Zie
hierover uitgebreider Van Ommeren, 2002, p. 123 e.v.

65 Zie Schueler, 2005, p. 235.
66 Het bestuursrecht kent wel specifieke regels voor overeenkomsten, zoals de Wet gemeen-

schappelijke regelingen. 
67 Niettemin is het wel mogelijk een publiekrechtelijk overeenkomstenrecht te creëren. In

hoofdstuk 4 van de Awb is een titel gereserveerd voor bestuursovereenkomsten. Zie Tweede
Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 4, p. 3. Daaronder kunnen bevoegdhedenover-
eenkomsten vallen. Zie over een wettelijke regeling in de Awb o.a. Van Ommeren, 1996,
p. 386 e.v., Verheij, 1999.

68 Dit doet denken aan het onderscheid dat De Haan, Drupsteen en Fernhout (1998, p. 114)
maken tussen vorm en inhoud van overeenkomsten. De bevoegdhedenovereenkomst kan dan
naar inhoud als publiekrechtelijke overeenkomst worden aangemerkt, maar omdat er voor
het aangaan van deze overeenkomst geen algemeen publiekrechtelijke regeling voorhanden
is, neemt de overeenkomst de vorm aan van een civielrechtelijke overeenkomst. 

en zou het hier om een publiekrechtelijke aangelegenheid gaan.64 Niettemin worden
bevoegdhedenovereenkomsten naar geldend recht aangemerkt als een privaatrech-
telijke rechtshandeling, waarbij de nadruk dus wordt gelegd op het feit dat elke
burger een overeenkomst kan sluiten.65 Het publiekrecht kent, in tegenstelling tot
het privaatrecht (BW), ook geen algemene regeling omtrent overeenkomsten.66

Indien de overheid de figuur van de overeenkomst wil gebruiken om overheidsbe-
leid te realiseren, komt ze daarmee dus automatisch in privaatrechtelijk vaarwater
terecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sluiten van overeenkomsten door
de overheid naar geldend recht als privaatrechtelijk handelen wordt beschouwd.67

Van dit uitgangspunt wordt ook in dit boek uitgegaan. Door het als een privaatrech-
telijke rechtshandeling aanmerken van de bevoegdhedenovereenkomst, is echter
niet gezegd dat de bevoegdheden waarover wordt gecontracteerd hun publiekrech-
telijke karakter zouden verliezen, want dat is niet het geval.68

Omdat de bevoegdhedenovereenkomst hiervoor is aangemerkt als een privaatrech-
telijke rechtshandeling, zijn daarop de bepalingen uit het BW van toepassing. Met
name de regels van boek 3 (titels 2 en 11) en boek 6 (titel 5) BW zijn relevant. De
regels uit het BW over obligatoire overeenkomsten (boek 6, titel 5 BW) kunnen
echter niet zonder meer worden toegepast op bevoegdhedenovereenkomsten. De
schakelbepaling van artikel 6:216 BW ziet namelijk alleen op vermogensrechtelij-
ke rechtshandelingen (dit in tegenstelling tot de schakelbepalingen uit boek 3 BW
(3:59, 3:79, 3:326 BW) en artikel 6:261 lid 2 BW) en daar valt de bevoegdheden-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Aspecten van handhaafbaarheid van milieuconvenanten 137

69 De burgerlijke rechter heeft analoge toepassing mogelijk geacht van de aanvullende werking
van de redelijkheid en billijkheid, de regeling van de onvoorziene omstandigheden en de
regeling van de niet-nakoming. Zie Asser-Hartkamp, 4-II, 2005, nr. 31a. Zie HR 10 april
1987, NJ 1988, 148 (GCN/Nieuwegein I), HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673, m.nt. MS
(GCN/Nieuwegein II). Zie ook Valk, 1998 (T&C BW), artikel 6:216 met verwijzing naar
de parlementaire geschiedenis, ook Bauw en Brans, 2003, p. 414 en Van Wijk, Konijnenbelt
en Van Male, 2005, p. 245-246. 

70 Zelfs als dit niet het geval zou zijn, dan kunnen in elk geval de algemene beginselen van
contractenrecht, die mede ten grondslag liggen aan het BW, ook worden toegepast op
bevoegdhedenovereenkomsen. Zie Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 245-246,
Scheltema en Scheltema, 2003, p. 174.

71 Scheltema en Scheltema, 2003, p. 177-278, Ten Berge en Michiels, 2001, p. 205-207,
Uilhoorn, p. 54, Konijnenbelt, 1993, p. 509, De Haan, 1993, p. 350, Wessels, 1994, p. 43.

overeenkomst niet onder. Toch is het de vraag of zo strikt moet worden gerede-
neerd. Analoge toepassing van (een deel van) deze bepalingen op niet-vermogens-
rechtelijke overeenkomsten lijkt niet uitgesloten te zijn. De burgerlijke rechter past
de regels van het burgerlijk recht soms analoog toe op overeenkomsten waarin over
publiekrechtelijke bevoegdheden wordt gecontracteerd;69 die toepassing blijft dan
niet eens beperkt tot de in de schakelbepaling aangeduide regels en rechtsbetrek-
kingen. De regels over obligatoire regels lijken me dan ook toegepast te kunnen
worden op bevoegdhedenovereenkomsten.70

Bovendien zijn op bevoegdhedenovereenkomsten het geschreven en ongeschreven
publiekrecht van toepassing, zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
(zie artikel 3:14 BW). Er wordt immers over publiekrechtelijke bevoegdheden
gecontracteerd, zodat de rechtsverhouding in hoge mate zal worden beheerst door
het publiekrecht. Het publiekrecht speelt bij bevoegdhedenovereenkomsten dan
ook een grotere rol dan het geval is bij vermogensrechtelijke overeenkomsten.

Gemengde overeenkomst
Naast de vermogensrechtelijke overeenkomst en de bevoegdhedenovereenkomst
kan de gemengde overeenkomst worden onderscheiden. Er worden dan afspraken
gemaakt over enerzijds het hanteren van bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden
door een bestuursorgaan en anderzijds over privaatrechtelijk subjectieve rechten
van de overheidsrechtspersoon, een vermogensrechtelijk object (zoals het eigen-
domsrecht).71 Het gaat dus om een mengvorm tussen de vermogensrechtelijke en
bevoegdhedenovereenkomst. Op deze overeenkomst zijn zowel de regels van het
privaatrecht als van het publiekrecht van toepassing.

De bespreking van de verschillende gedaanten waarin milieuconvenanten kunnen
voorkomen, geeft aan dat dit instrument ten opzichte van andere instrumenten die
de overheid gebruikt om beleid uit te voeren, in juridische zin niet een aparte plaats
inneemt. De benaming ‘convenant’ heeft in juridische zin ook geen betekenis, zo
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72 Vgl. Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 256. 

constateerde ik al eerder. Het convenant dient dus niet als aparte rechtsfiguur naast
andere instrumenten te worden geplaatst, maar valt telkens gelijk te stellen met een
politiek akkoord, een gentlemen’s agreement of een overeenkomst. Die gelijkstel-
ling is niet altijd een gemakkelijke opgave, maar dat is geen reden om met een
nieuwe figuur te komen. Het feit dat in de literatuur, door de regering (vgl. de
Aanwijzingen voor convenanten) en door Europese instellingen (bijvoorbeeld de
Mededeling van de Commissie over milieuconvenanten) apart aandacht aan dit
specifieke instrument wordt besteed, wordt veroorzaakt door het veelvuldige
gebruik van dit instrument, met name vanaf begin jaren negentig.72 Hiermee is het
echter nog niet gerechtvaardigd om binnen het recht een aparte plaats voor het
convenant te reserveren.

4.5.1.4 Besluit?

In de literatuur is de vraag aan de orde gesteld of een bevoegdhedenovereenkomst
of gemengde overeenkomst – overeenkomsten dus waarin (ook) afspraken worden
gemaakt over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden – als een besluit
in de zin van artikel 1:3 Awb kunnen worden aangemerkt. Het besluitkarakter van
milieuconvenanten die als bevoegdhedenovereenkomst of gemengde overeenkomst
kunnen worden aangemerkt, is van belang voor de handhaafbaarheid voor zover
het inspraak en kenbaarheid betreft. De kwalificatie van besluit leidt ertoe dat de
bepalingen uit de Awb over bekendmaking (afdeling 3.6 Awb) en voor zover het
convenant kan worden aangemerkt als beschikking, de bepalingen over inspraak
(artikel 4:7 e.v. Awb) van toepassing zijn. Deze bepalingen zijn niet van toepassing
indien het convenant niet zou moeten worden aangemerkt als besluit, ook niet via
artikel 3:1 lid 2 Awb omdat de werking van de Awb daarin alleen wordt uitgebreid
tot de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 Awb. Wel zou aan de eis van inspraak dan
tegemoet kunnen worden gekomen door afdeling 3.4 Awb van toepassing te
verklaren. Voor de handhaving is het besluitkarakter van het convenant alleen
relevant voor de rechtsbescherming (als onderdeel van handhaving). Het zijn van
besluit levert namelijk geen titel voor bestuursrechtelijke handhaving op. Het gaat
hier niet om regels waarover een bestuursorgaan de bevoegdheid heeft bestuurs-
rechtelijk handhavend op te treden. Die bevoegdheid heeft het bestuursorgaan ook
niet over de elementen die later bijvoorbeeld in de vergunning worden opgenomen;
de grondslag voor handhaving is dan namelijk de vergunning.

Nu in het bovenstaande als uitgangspunt is genomen dat de bevoegdhedenover-
eenkomst als een privaatrechtelijke rechtshandeling moet worden aangemerkt, staat
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73 Zie Nicolaï en Damen, 2005, p. 197-198, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p.
169-170. Zie ook Kortmann, 2003, p. 102-104, Damen, 1994, p. 10-11. Anders zie De Haan,
2004, p. 109 e.v. 

74 Hennekens (1994, p. 72, 75, 1998, p. 340-341) en Scheltema en Scheltema (2003, p. 176-
177) gaan hiervan uit. Anders zie Zijlstra, 1993, p. 152.

daarmee direct vast dat hier niet sprake is van een besluit. Een besluit wordt
immers in artikel 1:3 lid 1 Awb gedefinieerd als

‘een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechte-
lijke rechtshandeling’.

Van een publiekrechtelijke rechtshandeling is in mijn optiek bij de bevoegdheden-
overeenkomst en van het deel van de gemengde overeenkomst dat betrekking heeft
op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, geen sprake. Dit betekent
dat afdeling 3.6 Awb en artikel 4:7 e.v. Awb niet van toepassing zijn op milieucon-
venanten en er geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen openstaat. Op de
mogelijkheden tot inspraak wordt ingegaan in §4.8.1.

De toepasselijkheid van de desbetreffende bepalingen uit de Awb kan ook niet via
het besluit tot het aangaan van een milieuconvenant worden geconstrueerd. Dat
besluit wordt genomen door het bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen over het
door de rechtspersoon verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (het
convenant). Het gaat hierbij naar mijn mening niet om een Awb-besluit. Het nemen
van beslissingen die betrekking hebben op het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen door de rechtspersoon, betreft namelijk niet de uitoefening van
een publiekrechtelijke bevoegdheid. De bevoegdheid om deze beslissingen te nemen
staat wel in algemene wettelijke regelingen (zoals de Comptabiliteitswet en de
Gemeentewet), maar deze wetten vormen niet de grondslag voor de bevoegdheid om
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. De bevoegdheid om die rechts-
handelingen te verrichten berust namelijk op het BW. Door het besluit ter voorberei-
ding van een privaatrechtelijke rechtshandeling te nemen, bepalen de organen van
de rechtspersoon (minister, B&W) de wil van de rechtspersoon, maar ze oefenen
daarmee geen publiekrechtelijke bevoegdheden uit.73 Het besluit tot het aangaan van
een convenant beantwoordt daarmee niet aan de definitie van ‘besluit’ die is gegeven
in artikel 1:3 lid 1 Awb.

Overigens zouden, als bevoegdhedenovereenkomsten en gemengde overeenkom-
sten (en milieuconvenanten die als zodanig zijn te kwalificeren) wel alle elementen
van het besluitbegrip bevatten,74 deze overeenkomsten naar mijn mening nog niet
als besluit moeten worden aangemerkt. De reden daarvoor is dat in de systematiek
van het bestuursrecht het besluit betrekking heeft op een eenzijdige publiekrechte-
lijke rechtshandeling. Van oudsher is in de literatuur aangenomen dat de beschik-
king (als voorloper van het huidige besluitbegrip in de Awb) een eenzijdig karakter

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 4140

75 Michiels, 1987, p. 24, 71.
76 Zie Michiels, 1987, p. 52.
77 Zie Michiels, 1987, p. 71-72.
78 Zie Scheltema en Scheltema, 2003, p. 176-177. Vgl. De Haan, 2002, p. 163-164, Van

Ommeren, 1996, p. 342. Anders, zie Simon (Awb-commentaar bij artikel 1:3). 
79 Zie De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 505, 515, 462, Scheltema en Scheltema,

2003, p. 179-180, Ten Berge, 1994, p. 40-42, Veurtjes, 1996, p. 1508-1510, Van Ommeren
en De Ru, 1993, p. 302, van Ommeren, 1993, p. 48, CTW, 1993, p. 7. Zie ook CRvB 19
november 2003, AB 2004, 119, m.nt. HBr. In deze uitspraak (geen milieuzaak dus, maar
wel aardig om hier te noemen) was de vraag aan de orde of het WVG-Protocol ter uitvoering
van de Wet voorzieningen gehandicapten aangemerkt diende te worden als een convenant
of een beleidsregel. De Centrale Raad nam in casu het eerste aan. 

80 De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, 505, 515. Zie ook Veurtjes, 1997, p. 1508-1510,
Van Ommeren en De Ru, 1993, p. 302, Van Ommeren, 1993, p. 48, CTW, 1993, p. 7. 

heeft.75 Ook maakte het element eenzijdigheid deel uit van de definitie van de
beschikking in artikel 2 van de Wet Beroep administratieve beschikkingen (Wet
Bab) uit 1963.76 In de daaropvolgende Wet Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen (Wet Arob) uit 1976 kwam dit element weliswaar in de definitie niet
meer terug, maar daarmee is niet gezegd dat de Arob-beschikking niet eenzijdig
zou hoeven te zijn. In de literatuur wordt van die eenzijdigheid ten aanzien van de
Arob-beschikking uitgegaan.77 Ook ten aanzien van het besluitbegrip in de Awb,
waarvan zoals bekend het element van eenzijdigheid eveneens geen deel uitmaakt,
wordt aangenomen dat het daarbij moet gaan om een eenzijdige beslissing van het
bestuursorgaan.78 Nu dit de gangbare opvatting is, kan de overeenkomst als meer-
zijdige rechtshandeling niet als een besluit worden aangemerkt.

Verder wordt ten aanzien van het convenanteninstrument nog wel eens een parallel
getrokken met de beleidsregel (artikel 1:3 lid 4 Awb), zonder dat dit daarmee als
zodanig wordt gekwalificeerd. Deze parallel wordt gelegd voor zover het convenant
een bevoegdhedenovereenkomst of gemengde overeenkomst betreft.79 De parallel
ligt hierin dat bij beide de beleidsvrijheid van het bestuur wordt ingevuld. De
binding die met dergelijke overeenkomsten wordt beoogd, zou neerkomen op een
vorm van zelfbinding die in hoge mate vergelijkbaar is met de gebondenheid aan
beleidsregels. Daarom zou, indien het convenant met dezelfde waarborgen wordt
omkleed als ten aanzien van beleidsregels het geval is, aan het convenant dezelfde
rechtskracht als beleidsregels kunnen worden toegekend.80 Hoewel het convenant en
de beleidsregel zeker raakvlakken vertonen, kunnen ze naar mijn mening niet op één
lijn met elkaar worden gesteld. De reden daarvoor is juist vooral gelegen in het
verschil in binding die beide instrumenten teweegbrengen (naast het argument van
eenzijdigheid van de beleidsregel tegenover de meerzijdigheid van het convenant).
Bij de beleidsregel gaat het om zelfbinding van het bestuur, de burger is niet aan de
beleidsregel gebonden. Bij het convenant gaat het om binding die berust op weder-
zijdse instemming tussen overheid en private partij. De overheid bindt zich dus
vooral ten opzichte van iemand anders, de wederpartij, en is gehouden om overeen-
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81 Zie ook Kortmann, 2003, p. 113-114. 
82 Van Acht en Damen, 1991, p. 16-17.
83 Zie Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 49. Volgens de CTW

wordt bij de onderhandelingen aan het aspect van de binding voorbijgegaan, omdat bespre-
king van de mate van gebondenheid blijk zou geven van wantrouwen ten opzichte van
elkaar. CTW, 1992, p. 23.

komstig het gestelde te handelen.81 Er kan in het kader van onder meer de toepassing
van bestuursrecht wel van convenanten moeten worden afgeweken. Niettemin staat
de gebondenheid aan het convenant ten opzichte van de wederpartij voorop. Daarom
vind ik het convenant meer het karakter hebben van de overeenkomst dan van de
beleidsregel.

4.5.2 Criteria voor het vaststellen van het rechtskarakter van
milieuconvenanten

In de vorige paragraaf is aangegeven welke (juridische) status een milieuconvenant
kan hebben. Niet altijd is echter direct te zien welk rechtskarakter een convenant
heeft. Uiteraard kan het rechtskarakter bij uitstek worden vastgesteld aan de hand
van uitdrukkelijke verklaringen van de partijen daarover. Dergelijke verklaringen
kunnen niet (snel) terzijde worden gesteld.82 Of partijen willen dat een convenant
juridisch bindend is of niet, zal onder meer afhangen van het te regelen onderwerp.

Het komt echter nogal eens voor dat partijen geen uitsluitsel geven over het rechts-
karakter van het convenant. Soms hebben zij dit bewust in het midden gelaten. De
partijen redeneren dan dat wanneer in het convenant al is aangegeven dat het niet
in rechte afdwingbaar is, de kans groter is dat de afspraken niet worden nageleefd.
Door niets over afdwingbaarheid te zeggen, veronderstelt men morele binding,
zonder dat de verhoudingen verstoord behoeven te raken als de afspraken niet
worden nageleefd.83 De redenering dat afspraken waarschijnlijk niet zullen worden
nageleefd als in het convenant staat dat het niet kan worden afgedwongen, komt
mij echter wat onlogisch voor. Als er commitment, draagvlak en al die andere
aspecten die zo kenmerkend voor convenanten zijn, aanwezig zijn, dan hoort het
toch in feite niet uit te maken of er iets over afdwingbaarheid is afgesproken? Er
mag vanuit worden gegaan dat partijen het convenant zullen naleven. Bepalingen
over afdwingbaarheid zouden daaraan niet af mogen doen. Zeker niet nu partijen
morele binding vaak zelf voldoende achten om het convenant na te leven.

Als er niets over het rechtskarakter is vermeld, zou met Aanwijzing 16 onder 1 van
de Aanwijzingen voor convenanten in de hand kunnen worden betoogd, dat de
partijen dús hebben beoogd rechtens afdwingbare rechten en verplichtingen in het
leven te roepen. Deze Aanwijzing luidt immers:
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84 Bauw en Brans, 2003, p.  407. Met een gentlemen’s agreement kan overigens wel juridische
binding zijn beoogd, zie §4.5.1.2.

85 Van Acht en Damen, 1991, p. 16-17. Zij verwijzen in dit verband naar HR 10 juli 1989, NJ
1989, 786, Hof Arnhem 4 januari 1949, NJ 1949, 581, Rb. Zwolle 28 juli 1982, NJ 1984,
57. Zie ook Bogie, 1993, p. 29.

86 Bauw en Brans, 2003, 408-410, waaraan het volgende is ontleend. Zie ook Van Acht en
Damen, 1991, 12-16.

87 Asser-Hartkamp, 4-II, 2005, nr. 13.

‘Indien partijen beogen met het convenant niet afdwingbare rechten en verplichtin-
gen in het leven te roepen, wordt dit uitdrukkelijk in het convenant bepaald.’

Ook Bauw en Brans gaan ervan uit dat zolang niet blijkt dat partijen de afspraken
niet vrijblijvend hebben willen maken, zij een juridische binding hebben beoogd.
Het convenant zal dan meer zijn dan alleen een politiek akkoord of gentlemen’s
agreement.84 Volgens Van Acht en Damen zal de rechter in een dergelijk geval
geneigd zijn om de afspraak als een rechtens bindende (obligatoire) overeenkomst
aan te merken.85

Om alleen hierop af te gaan bij de beantwoording van de vraag wat het rechtska-
rakter van een milieuconvenant is, lijkt me echter onvoldoende. Het kan namelijk
best zo zijn dat de convenantpartijen om andere redenen niets over het rechtskarak-
ter hebben bepaald en niet zozeer omdat partijen beogen om wel afdwingbare
rechten en verplichtingen in het leven te roepen. Hooguit hebben ze dan in strijd
met deze aanwijzing gehandeld, maar er bestaat ook geen harde juridische ver-
plichting om de Aanwijzingen voor convenanten te volgen. Bovendien is in het
geval partijen wél hebben aangegeven dat het convenant niet in rechte afdwingbaar
is, daarmee nog niet gezegd of het convenant een politiek akkoord of een gentle-
men’s agreement behelst.

Er zijn verschillende criteria aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de
partijen met het convenant hebben beoogd een (rechtens afdwingbare) overeen-
komst af te sluiten. Met de toepassing van deze criteria kan met name worden
achterhaald of de partijen rechtsgevolg en daarmee juridische binding met het
convenant hebben beoogd.86

Volgens Asser-Hartkamp zijn de omstandigheden van het geval, in verband met wat
in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is en met hetgeen de partijen over en
weer van elkaar hebben verwacht en mochten verwachten, beslissend in het geval
de partijen niet hebben doen blijken of hun wil op het ontstaan van rechtsgevolg was
gericht of niet.87 Aan de hand daarvan is het nog niet gemakkelijk om te bepalen of
er nu wel of geen rechtsgevolg is beoogd.
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88 Anders Van Dunné en Zijlstra. Volgens Van Dunné hoeft het naar inhoud vaag en onbepaald
zijn van een convenant nog niet te betekenen dat hier van geen overeenkomst sprake kan
zijn. Zie Van Dunné, 1993, p. 485. Volgens Zijlstra maakt het feit dat de verplichtingen over
en weer uiterst voorzichtig, met diverse slagen om de arm, zijn geformuleerd, van een
overeenkomst geen gentlemen’s agreement. Zie Zijlstra, 1994, p. 24. 

89 Bauw en Brans, 2003, p. 408.

Een eerste criterium betreft de considerans bij het convenant. Deze geeft in het
algemeen aan waarom partijen met elkaar een overeenkomst aangaan. Er kan in
staan dat de partijen het desbetreffende milieuprobleem op serieuze wijze erkennen
en uitdrukken dat ze daar ook daadwerkelijk iets aan willen doen. Toch wil dit nog
niet zeggen dat het convenant moet worden opgevat als een overeenkomst. Daar-
voor zijn meer concrete aanknopingspunten nodig.

In de tweede plaats kan de bedoeling van partijen worden afgeleid uit de wijze
waarop de overeengekomen verplichtingen zijn geformuleerd. Als de verplichtin-
gen zeer omzichtig zijn omschreven, lijkt het moeilijk vol te houden dat de partijen
juridisch bindende verplichtingen hebben willen aangaan.88

Het feit dat vooral inspanningsverplichtingen (zie §4.4.2.1) in een convenant zijn
opgenomen, wil niet meteen zeggen dat het convenant niet juridisch bindend zou
zijn; ook inspanningsverplichtingen zijn immers juridisch bindend. Maar als deze
verplichtingen ook nog eens niet ‘hard’ zijn geformuleerd, kan volgens Bauw en
Brans de conclusie anders zijn. De binding houdt dan immers in feite niets in.

In de derde plaats kan het rechtskarakter worden bepaald aan de hand van de
inhoud van de verplichtingen. Dit criterium hangt mijns inziens nauw samen met
het voorgaande criterium, omdat de inhoud van een verplichting mede de manier
waarop die verplichting is geformuleerd, zal bepalen. Een heel strikt onderscheid
tussen deze twee criteria valt in feite dan ook niet te maken. Volgens Bauw en
Brans kan de hantering van dit criterium onder omstandigheden tot verkeerde
conclusies leiden. Indien bijvoorbeeld de partijen in een convenant de eindtermijn
voor het te bereiken resultaat zeer ver in de toekomst hebben gelegd, kan aan-
gevoerd worden dat, ondanks dat de partijen de verplichting in de vorm van een
resultaatsverbintenis hebben neergelegd (zie §4.4.2.1), de partijen niet hebben
beoogd om die termijn, en daarmee de resultaatsverplichting zelf, een dwingend
karakter toe te kennen. Het argument dat voor deze redenering dan wordt gebruikt,
is dat er in die periode nog zoveel kan gebeuren dat de lange termijn-doelstelling
gemakkelijk in gevaar kan worden gebracht. Hiertegen kan echter worden in-
gebracht dat de eindtermijn ook een fatale kan zijn, dat wil zeggen een moment
waarop de doelstelling in elk geval moet zijn gehaald. Dit impliceert dus dat eerder
actie moet worden ondernomen. Dat kan ook worden bewerkstelligd door een
fasering aan te brengen in de uitvoering van de verplichtingen.89
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90 Zie voor dit criterium Van Acht en Damen, 1991, p. 16. Zie ook CTW, 1992, p. 23 en Ton-
naer, 1996, p. 248. 

In de vierde plaats is de hoedanigheid van de partijen die door het convenant
worden gebonden, van belang. De verplichtingen moeten in elk geval uitgevoerd
kunnen worden door de partijen die het convenant hebben gesloten (zoals individu-
ele bedrijven en niet alleen brancheorganisaties, zie hieromtrent uitgebreid §4.2.2).

Een vijfde en laatste criterium is de aard en de hoeveelheid van procedurele
voorschriften.90 Als er veel procedurele afspraken in een convenant zijn opgeno-
men (bijvoorbeeld een geschillenregeling, overlegbepaling of sanctie), duidt dat
erop dat de partijen de afdwingbaarheid niet verder hebben willen mogelijk maken
dan voor zover het convenant daarin door middel van de procedurele regels zelf
voorziet, zonder dat de partijen de juridische binding van het convenant hebben
uitgesloten. Omdat het convenant dan dus zelf regels bevat om de nakoming van
de afspraken af te dwingen, ligt afdwinging via de burgerlijke rechter niet in de
rede. Het bewandelen van die weg is dan overigens ook niet zonder meer mogelijk
(zie §5.6.1). Rechtsgevolg zal dan juist wel met het convenant zijn beoogd, want
anders hadden de procedurele voorschriften niet behoeven te worden opgenomen.

Genoemde criteria bieden aanknopingspunten om te beoordelen of met de conve-
nantafspraken rechtsgevolg is beoogd.
Behalve het rechtsgevolg, zal voor de kwalificatie van het convenant als overeen-
komst sprake moeten zijn van wilsovereenstemming tussen de partijen en van
verklaringen waarin die wilsuitingen zijn neergelegd. Dit nu is niet moeilijk vast
te stellen. Bovendien dient het rechtsgevolg (of de rechtsgevolgen) teweeg te
worden gebracht ten behoeve van de ene partij en ten laste van de andere, of ten
behoeve en ten laste van beide over en weer. Ook ten aanzien van dit element is het
doorgaans niet moeilijk te bepalen of daarvan sprake is.

4.5.3 Rechtskarakter van (de goedkeuring van) het bedrijfsplan

In een aantal milieuconvenanten wordt de constructie toegepast dat de daarbij
aangesloten bedrijven elk voor zich een plan dienen op te stellen waarin zij aan-
geven wat hun bijdrage zal zijn aan de realisering van de doelstelling van het
convenant. Hierbij kan sprake zijn van een vertaling van de voor de bedrijfstak als
geheel opgenomen milieudoelstelling naar individuele bedrijfsdoelstellingen, maar
dat hoeft niet het geval te zijn. In elk geval vindt telkens in het plan een individua-
lisering plaats van de in het algemene milieuconvenant opgenomen afspraken.
Afhankelijk van het soort milieuconvenant – een doelgroepconvenant of energie-
convenant – gaat het hier om bedrijfsmilieuplannen, energiebesparingsplannen of
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91 ABRvS 7 december 2000, Milieurechtspraak 2001, 57.
92 Bovendien merkt de minister van EZ de goedkeuring van één van de hier relevante

bedrijfsplannen – te weten het op grond van het Convenant Benchmarking op te stellen
Energie-efficiencyplan – aan als een Awb-besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.
Hiervoor wordt echter geen nadere motivering gegeven, zodat het gissen is waarop de
minister het besluitkarakter baseert. 

energie-efficiencyplannen (vgl. §2.5). Deze plannen schaar ik onder de noemer
‘bedrijfsplannen’. In de convenanten staat veelal dat deze plannen moeten worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag en ze regelmatig dienen te worden geactuali-
seerd. De uitvoering ervan kan tot het aanvragen of wijzigen van een milieuvergun-
ning nopen, maar ook voorstelbaar is dat wordt volstaan met een melding (artikel
8.19 Wm) of een mededeling (artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 onder g Wm) (zie
§4.6.2).

Een interessante vraag is welke status aan (de goedkeuring van) het bedrijfsplan
kan worden toegekend. Zou namelijk sprake zijn van een besluit en meer in het
bijzonder een beschikking in de zin van artikel 1:3 lid 2 Awb, dan heeft dit gevol-
gen voor de toepassing van de Awb en inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijk-
heden voor derden (hoewel de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van de Awb via artikel
3:1 lid 2 Awb ook van toepassing zijn op andere handelingen van bestuursorganen
dan besluiten). Zelfstandige handhaving van de in het plan opgenomen maatregelen
via het bestuursrecht, is echter niet mogelijk; handhaving via het bestuursrecht is
alleen mogelijk indien in de vergunningvoorschriften van het bedrijf is bepaald dat
de inrichting in werking dient te zijn overeenkomstig het bedrijfsplan (zie daarover
verder §4.7.3).91

Meteen moet echter worden geconstateerd dat een bedrijfsplan zelf niet als besluit
(of andere handeling van een bestuursorgaan) kan worden aangemerkt, alleen al
omdat dit geen beslissing van een bestuursorgaan betreft. Immers, het is het bedrijf
dat het plan dient op te stellen.

Anders kan dit eventueel liggen ten aanzien van de goedkeuring van het bedrijfs-
plan door het bevoegd gezag. Aanleiding voor het mogelijk toekennen van het
besluitkarakter aan de goedkeuring, is vooral gelegen in jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak ten aanzien van bepaalde plannen.92 De Afdeling
heeft bepaald dat de goedkeuring van plannen die op grond van de vergunning-
voorschriften door de vergunninghouder moeten worden opgesteld, als een be-
schikking in de zin van artikel 1:3 lid 2 Awb moet worden aangemerkt. De goed-
keuring van het plan is echter alleen dan aan te merken als een appellabel besluit,
indien in de vergunningvoorschriften is bepaald dat de inrichting in werking dient
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93 ABRvS 25 augustus 2000, AB 2000, 455, m.nt. ChB en M.P. Jongma, MenR 2000, 118,
m.nt. Van Gestel, Milieurechtspraak 2001, 2 (GEP-zaak). Zie ook ABRvS 24 oktober 2001,
AB 2002, 93, m.nt. MPJ.

94 Zie Blomberg en Jongma, 2000, p. 602.
95 Zie o.a. ABRvS 6 januari 1997, AB 1997, 167, m.nt. JV, Vz. ABRvS 31 maart 1998, MenR

1998, 84, m.nt. Van Gestel, ABRvS 25 augustus 2000, 455, m.nt. ChB en M.P. Jongma.
96 Zie voor kritiek Blomberg en Jongma, 2000, p. 604-606, Jongma, 2002, p. 305.

te zijn overeenkomstig het goedgekeurde plan.93 Staat dit niet in de vergunning-
voorschriften, dan ontstaan er geen verplichtingen en is de goedkeuring niet aan te
merken als een besluit.

Bij de constructie van de goedkeuring mag de vergunninghouder zelf bepalen op
welke manier hij de in het vergunningvoorschrift opgenomen – veelal open – norm
of de doelvoorschriften naleeft, zij het dat hij deze manier in de vorm van een plan
(bijvoorbeeld ‘plan van aanpak’, ‘emissiebeheersplan’, ‘milieubeheersplan’, maar
ook ‘bedrijfsmilieuplan’ genoemd) en/of een milieujaarprogramma binnen een
bepaalde termijn ter goedkeuring moet voorleggen aan het bevoegd gezag.94 Indien
de vergunningverlener het plan/programma goedkeurt, levert dit een besluit op,
waartegen rechtsbescherming openstaat.95 Uit de milieuvergunning vloeit derhalve
een nieuwe beschikking voort. Omdat het plan (een nadere uitwerking van) norm-
stelling behelst, is het van belang dat derden daartegen kunnen opkomen. De
rechtsbescherming voor derden is dan ook één van de redenen om aan de goedkeu-
ring het besluitkarakter te verbinden.

De vraag is of de goedkeuring van deze plannen en de jurisprudentie daarover op
één lijn kunnen worden gesteld met de bedrijfsplannen die in dit boek centraal
staan. Mijns inziens is dit niet het geval. Het belangrijkste argument daarvoor is dat
de basis voor de goedkeuring van de bedrijfsplannen in het milieuconvenant is
gelegen en niet in de vergunning. De plannen waarover de zojuist besproken
jurisprudentie gaat, behoeven op grond van de vergunningvoorschriften de goed-
keuring van het bevoegd gezag. Hoewel de Wet milieubeheer voor de goedkeuring
geen expliciete grondslag biedt, ziet de Afdeling hierin (kennelijk) geen probleem
en acht het mogelijk dat de vergunning hiervoor de grondslag biedt. Een convenant
lijkt me echter niet de grondslag te kunnen bieden om de goedkeuring van een plan
als Awb-besluit te kunnen aanmerken. Overigens wordt de in de jurisprudentie
gecreëerde goedkeuringsconstructie in de literatuur, naar mijn mening terecht,
bekritiseerd. Juist omdat de Wet milieubeheer geen expliciete grondslag biedt voor
deze constructie en er dus sprake is van een buitenwettelijk normstellingsinstru-
ment, wordt gesteld dat deze op gespannen voet staat met het wettelijk systeem van
normstelling in het algemeen en met het systeem van vergunningverlening in de
Wet milieubeheer in het bijzonder.96
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Voor zover ondanks zijn verplichting op grond van een milieuconvenant een be-
drijfsplan op te stellen, een bedrijf op grond van de vergunningvoorschriften zou
worden verplicht een dergelijk plan op te stellen, geldt het bovenstaande argument
naar mijn mening niet. Dan zal de goedkeuring van het op basis van de vergunning-
voorschriften opgestelde plan wel als een Awb-besluit moeten worden aangemerkt,
mits aan de daartoe gestelde jurisprudentiële eisen wordt voldaan.

Een ander argument om de goedkeuring van de bedrijfsplannen niet als Awb-
besluit aan te merken is, dat het daarbij – in tegenstelling tot de plannen die op
grond van de vergunningvoorschriften moeten worden opgesteld – niet gaat om een
ten opzichte van de reeds verleende milieuvergunning nadere, veelal nieuwe
normstelling. Veeleer worden in de bedrijfsplannen maatregelen opgenomen
waarnaar bij de latere invulling van de normen uit de vergunning kan worden
verwezen; de bedrijfsplannen vormen dus (vooraf) een voorlopige inhoudelijke
invulling van de milieuvergunning. Ten tijde van de vergunningverlening is er dus
geen sprake van een onbekende, nieuwe nadere normstelling. Het is ook juist de
bedoeling dat bedrijfsplannen worden geformaliseerd in de vergunning (tenzij kan
worden volstaan met een melding of mededeling). In beginsel zal die formalisering
plaatsvinden op het moment dat zekerheid bestaat over de termijn van de feitelijke
realiseerbaarheid van die maatregelen. Indien deze termijn lang is, vindt formalise-
ring dus niet plaats en is bestuursrechtelijke handhaving niet mogelijk. Maar het
bevoegd gezag kan ook op grond van artikel 8.22 of 8.23 Wm naar aanleiding van
het plan besluiten de vergunning te wijzigen (dit kan het zonodig ook doen na elke
actualisering van het plan). Om zeker te stellen dat de in het plan opgenomen
maatregelen via het bestuursrecht kunnen worden gehandhaafd, zou van deze
bevoegdheid ook daadwerkelijk gebruik moeten worden gemaakt. Omdat de
normen uit het bedrijfsplan in de procedure van vergunningverlening (dan wel
melding) door het bevoegd gezag worden beoordeeld en dan door derden-belang-
hebbenden aan de orde kunnen worden gesteld, is het niet nodig om de goedkeu-
ring als appellabel besluit aan te merken.

In twee gevallen komt het bedrijfsplan in het kader van de vergunningverlening
niet aan de orde. In de eerste plaats is het mogelijk dat een bedrijf zijn bedrijfsplan
uitvoert zonder dat het daarvoor überhaupt een vergunning nodig heeft. De te
verrichten activiteiten uit het plan zijn dan niet vergunningplichtig en kunnen in het
kader daarvan niet aan de orde worden gesteld. Nu de vergunningplicht niet geldt,
hoeft mijns inziens echter ook de goedkeuring van een bedrijfsplan niet te worden
gejuridiseerd en als een appellabel besluit te worden aangemerkt.
In de tweede plaats kan een bedrijf een bedrijfsplan uitvoeren zonder dat het zijn
bestaande vergunning hoeft aan te passen, omdat de te verrichten activiteiten uit
het plan al gedekt zijn door de vergunning. De normen uit het plan kunnen dan met
de reeds bestaande vergunning worden uitgevoerd. Dan lijkt mij het ook niet nodig
om de toelaatbaarheid van de in het plan opgenomen maatregelen apart te toetsen.
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De maatregelen vallen dan immers gewoon binnen de vergunning. De goedkeuring
van het plan hoeft dan dus niet als een appellabel besluit te worden aangemerkt.

De ter uitvoering van milieuconvenanten opgestelde bedrijfsplannen en de goed-
keuring daarvan kunnen dus niet als besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb worden
aangemerkt. In publiekrechtelijke zin heeft het plan daarom zelf geen juridische
consequenties.

Privaatrechtelijk gezien lijkt me dit echter anders te liggen. Voor zover in de
milieuconvenanten de verplichting voor bedrijven is opgenomen om een bedrijfs-
plan op te stellen en uit te voeren, kan aan het plan via het convenant een juridische
binding worden toegekend. Stelt een bedrijf geen plan op of voert het het niet uit
zoals overeengekomen in het convenant, dan kan het bedrijf op grond van het
convenant en dus in privaatrechtelijke zin (voor zover het convenant een overeen-
komst is) daaraan door de wederpartij worden gehouden. De – privaatrechtelijke –
grondslag voor de opstelling en uitvoering van het (goedgekeurde) bedrijfsplan,
ligt dan dus in het milieuconvenant. Cruciaal lijkt me dan dat de verplichting om
het plan uit te voeren in het convenant is opgenomen. Is dat niet het geval, dan lijkt
het me moeilijk om een bedrijf via het convenant aan de uitvoering van het plan te
houden.
Maar het plan zou zelf ook als overeenkomst kunnen worden aangemerkt. Het is
weliswaar het bedrijf dat het plan opstelt, maar het bevoegd gezag dient het plan
goed te keuren, voordat het bedrijf tot uitvoering ervan mag overgaan. Uit het plan
zou dan een juridische binding van het bedrijf ten opzichte van het bevoegd gezag
kunnen voortvloeien. Er zou dan sprake zijn van een eenzijdige overeenkomst,
want aan de kant van de overheid zullen in het plan geen verplichtingen worden
opgenomen. In hoeverre voor de overheid de behoefte bestaat om de in het plan
opgenomen maatregelen via het privaatrecht te handhaven, is echter de vraag. Die
maatregelen zullen namelijk in elk geval ook in de vergunning moeten worden
opgenomen om te voorkomen dat er in strijd met het wettelijk systeem van vergun-
ningverlening wordt gehandeld. Het is echter voorstelbaar dat in het plan verder-
gaande maatregelen worden opgenomen dan in de vergunning kunnen worden
geëist. Voor zover dergelijke verdergaande maatregelen zijn toegestaan (vgl.
§4.7.1), zal de handhaving daarvan alleen op grond van het privaatrecht mogelijk
zijn.

4.5.4 Bevindingen

Op de vraag naar hét rechtskarakter van milieuconvenanten is niet een eenduidig
antwoord te geven, omdat ze niet in één (juridische) vorm voorkomen, maar ver-
schillende gedaanten kunnen aannemen. Grosso modo kan er een nadere onder-
verdeling worden gemaakt in politieke afspraken, gentlemen’s agreements (als
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natuurlijke verbintenis) en de rechtens afdwingbare overeenkomst. Deze laatste
categorie kan nader worden gekwalificeerd als vermogensovereenkomst, bevoegd-
hedenovereenkomst of gemengde overeenkomst. Dit betreft alle privaatrechtelijke
rechtshandelingen. De term bevoegdhedenovereenkomst moet naar mijn mening
ruim worden uitgelegd en omvat daarmee ook overeenkomsten die weliswaar niet
in concreto bepalen op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van de publiek-
rechtelijke bevoegdheden, maar waarvan de uitvoering wel gevolgen kan hebben
voor de manier waarop van die bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Op de drie
typen overeenkomst zijn regels van privaatrecht en publiekrecht van toepassing.
De bespreking van de verschillende (rechts)vormen die milieuconvenanten kunnen
aannemen, geeft naar mijn mening aan dat de convenantfiguur ten opzichte van
andere instrumenten die de overheid gebruikt om beleid uit te voeren, niet als een
aparte rechtsfiguur moet worden gekwalificeerd.

In welke van de genoemde (juridische) vormen een milieuconvenant nu in een
concreet geval is gegoten, kan bij uitstek worden vastgesteld aan de hand van
uitdrukkelijke verklaringen van de partijen over het rechtskarakter. Zijn de partijen
hier niet duidelijk over, dan zou, zolang niet blijkt dat ze met het convenant geen
afdwingbare rechten en verplichtingen hebben beoogd tot stand te brengen, kunnen
worden uitgegaan van een rechtens afdwingbare overeenkomst. Om hierover meer
zekerheid te verkrijgen, kan aan de hand van de considerans, de wijze van formule-
ring en inhoud van de verplichtingen, de hoedanigheid van de partijen en de aard
en hoeveelheid van procedurele voorschriften worden nagegaan of het convenant
het karakter heeft van een rechtens afdwingbare overeenkomst. Zo kan dus, zij het
via een omweg, de uit hoofde van rechtszekerheid vereiste duidelijkheid worden
verkregen over de juridische status van dit instrument.

Wat betreft de juridische status van de uit hoofde van sommige milieuconvenanten
vast te stellen bedrijfsplannen, geldt dat niet sprake is van een Awb-besluit. Ook
aan de goedkeuring van dergelijke plannen kan naar mijn mening niet het besluit-
karakter worden verbonden. In publiekrechtelijke zin heeft het bedrijfsplan daarom
zelf geen juridische consequenties. Vanuit privaatrechtelijk perspectief kan aan het
bedrijfsplan wel betekenis worden toegekend. Voor zover de verplichting om een
bedrijfsplan op te stellen èn uit te voeren in het convenant is opgenomen, kan aan
het plan een juridische binding worden toegekend en kan een bedrijf via het
convenant aan de uitvoering van het plan worden gehouden. Bovendien zou het
bedrijfsplan na de goedkeuring daarvan, zelf als een eenzijdige overeenkomst
kunnen worden aangemerkt.
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97 Zie voor de beschrijving van deze categorieën Van Ommeren en Schueler, 1992, p. 39-41,
Van Acht, 1991, p. 319-321, Van Acht en Damen, 1991, p. 29-30, Zijlstra, 1994, p. 9,
Koeman, 2006, p. 522, Pleijte en Van Geleuken, 1994, p. 84-86, Algemene Rekenkamer,
1995, p. 13-14, Van Ommeren, 1993, p. 40-41, Michiels, 1993, p. 231. 

98 De mogelijkheden om in plaats van door middel van regelgeving via milieuconvenanten
EG-richtlijnen om te zetten, is echter zeer beperkt. Zie §3.3.1.2.

99 Zie Van Ommeren, 1993, p. 41. Er wordt hier gesproken van zuiver regelgevingvervangende
convenanten, omdat andere typen convenanten wat betreft hun verhouding tot wetgeving
tevens regelgeving vervangend zijn. 

4.6 VERHOUDING TUSSEN MILIEUCONVENANTEN EN BESTUURSRECHTELIJKE
INSTRUMENTEN

Vaak wordt niet alleen van milieuconvenanten gebruik gemaakt om milieubeleid
uit te voeren, maar functioneert dit instrument in combinatie met bestuursrechtelij-
ke instrumenten. Bij die instrumenten kan het dan gaan om algemeen verbindende
voorschriften (een wet in formele zin of een wet in materiële zin niet zijnde een wet
in formele zin (bijvoorbeeld een amvb)) of beschikkingen (met name een milieu-
vergunning). Hierna wordt eerst ingegaan op de verhouding tussen milieuconve-
nanten en algemeen verbindende voorschriften (§4.6.1) en dan op de verhouding
tussen milieuconvenanten en beschikkingen (§4.6.2).

4.6.1 Verhouding tussen milieuconvenanten en algemeen verbindende
voorschriften

In verband met de verhouding tussen milieuconvenanten en algemeen verbindende
voorschriften (hierna ‘wetgeving’ of ‘regelgeving’ genoemd) kan onderscheid
worden gemaakt in de volgende categorieën. 97

Op grond van Aanwijzing 9 onder 2 van de Aanwijzingen voor convenanten dient
in het convenant zoveel mogelijk te worden aangegeven hoe de daarin opgenomen
afspraken zich verhouden tot de voor die afspraken relevante wettelijke regelingen.

In de eerste plaats kunnen milieuconvenanten regelgeving vervangen.98 Er wordt
dan een convenant gesloten onder de, al dan niet uitdrukkelijke, toezegging dat
door de overheid geen regelgeving zal worden uitgevaardigd (op de geldigheid van
dergelijke toezeggingen wordt teruggekomen in §4.7.2). Als tegenprestatie houden
de bedrijven waarmee het convenant wordt gesloten, zich dan bijvoorbeeld aan
bepaalde beperkingen wat betreft milieuschadelijke activiteiten. Een dergelijk
convenant heeft de strekking wetgeving overbodig te maken. In zijn relatie met
wetgeving wordt daarom ook wel gesproken over zelfstandige convenanten of
zuiver regelgevingvervangende convenanten.99 Dergelijke convenanten zijn vanuit
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100 Er kan ook een toezegging worden gedaan tot regelgeving te komen zonder dat op de inhoud
daarvan wordt ingegaan. Dan wordt dus alleen op het onderwerp van de regelgeving
vooruitgelopen. Zie Van Ommeren, 1993, p. 40.

101 ECWM, 2002/10, p. 3.

het oogpunt van democratische legitimatie en de leer van de onaanvaardbare
doorkruising (§4.7.1) omstreden. Ze komen in de praktijk dan ook niet (veel) voor.
Vaker wordt er geen keuze tussen convenant en wetgeving gemaakt, maar staat het
convenant in een bepaalde verhouding tot de wet (zie hierna).

In de tweede plaats kan in een milieuconvenant worden toegezegd tot regelgeving
te komen waarbij de inhoud van het te regelen onderwerp wordt vastgelegd, zij het
dat dit voorlopig via een convenant gebeurt. In een dergelijk geval vult het conve-
nant een hiaat in de wetgeving op. Het convenant ‘repareert’ tijdelijke lacunes in
de bestaande regelgeving, in afwachting van nog tot stand te brengen regelgeving,
maar zijn inhoud is niet direct bedoeld om die regels al vast vorm te geven. Er
wordt in dit verband wel gesproken over overbruggingsconvenanten.

In de derde plaats kunnen milieuconvenanten inhoudelijk vooruitlopen op nieuwe
regelgeving.100 Deze vooruitlopende convenanten anticiperen naar hun inhoud op
de nieuwe wetgeving: de inhoud van de toekomstige regelgeving wordt zoveel
mogelijk als uitgangspunt genomen. Omdat een minister niet als enige beslissings-
bevoegd is met betrekking tot de totstandkoming van wetgeving (met uitzondering
van ministeriële regelingen) en niet uitgesloten kan worden dat de wet uiteindelijk
toch anders komt te luiden dan afgesproken in het convenant, zullen de gemaakte
afspraken over wetgeving slechts een inspanningskarakter kunnen hebben. Indien
de regelgeving waarop is geanticipeerd is verschenen, kan het convenant worden
beëindigd. Maar het is mogelijk dat het convenant in een andere functie blijft
bestaan (zie hierna).

In de vierde plaats zijn er aanvullende of uitvoerende milieuconvenanten. Deze
convenanten worden toegepast als bestaande regelgeving niet voldoende duidelijk
maakt hoe een bepaald overheidsdoel kan worden bereikt. De convenanten hebben
de strekking regelgeving overbodig te maken. Ze treden vaak in de plaats van
(lagere) uitvoeringswetgeving en ze vullen of scherpen hogere regelgeving aan. Ze
treden niet zozeer in de plaats van formele wetgeving, maar liggen in het verlengde
daarvan. Die rol kunnen milieuconvenanten echter ook spelen ten aanzien van
lagere regelgeving, zoals een amvb ex artikel 8.40 Wm. Sinds 1998 is een aantal
‘nieuwe generatie milieu-amvb’s’ in werking, naast of ter vervanging van tot dan
toe geldende amvb’s. Deze amvb’s zijn conform een vaste, vergelijkbare structuur
vormgegeven en bevatten vergelijkbare voorschriften.101 Voor een bij een milieu-
convenant aangesloten bedrijf kunnen algemene regels gelden. Een convenant kan
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102 Deze typering komt bij Van Ommeren en Schueler, 1992 en de andere schrijvers niet voor.
103 Er kan nog een categorie convenanten aan worden toegevoegd, namelijk de zgn. gedoogcon-

venanten. In dergelijke convenanten doet de overheid de toezegging bestaande relevante
regelgeving niet te handhaven. Veeleer wordt dan naar andere manieren gezocht om de
desbetreffende milieuvervuiling tegen te gaan. Een voorbeeld van een dergelijk convenant
betreft het convenant Delfland (1990) dat was gesloten tussen het hoogheemraadschap van
Delfland en het Landbouwschap over de beperking van vervuilende lozingen door glastuin-
ders in het oppervlaktewater van het Westland. Zie hierover Van Ommeren en Schueler,
1992, p. 40-41, Zijlstra, 1994, p. 29, De Haan, 1993, p. 351-352. Zie ook Vz. AGRvS 7 juli
1992, MenR 1993, 1, m.nt. Gilhuis. Het gedoogconvenant is een wat afwijkend type con-
venant en daarom is die niet in de indeling opgenomen. 

strekken tot uitvoering van de amvb zonder dat het de bedoeling is met het conve-
nant de amvb overbodig te maken. De uitvoering van het milieuconvenant zou
ertoe kunnen leiden dat er een verandering van de inrichting of van de werking
daarvan plaatsvindt, als gevolg waarvan het bedrijf moet melden (artikel 8.41 lid
1 Wm). Voorts is het voorstelbaar dat de uitvoering van een milieuconvenant
aanleiding geeft tot het stellen van nadere eisen (artikel 8.42 Wm).

Tot slot kan een convenant wet- of regelgeving ondersteunen.102 Op een bepaald
terrein geldt dan wetgeving (bijvoorbeeld een ministeriële regeling of een amvb),
die bedrijven moeten uitvoeren. Er bestaat echter de mogelijkheid voor de bedrij-
ven om met de overheid een convenant af te sluiten. Bedrijven die zich bij het
convenant aansluiten, krijgen vrijstelling van de verplichtingen van de wet of
regeling. Voor hen zijn derhalve de bepalingen uit het convenant van toepassing,
terwijl voor de bedrijven die het convenant niet hebben ondertekend, de wetgeving
van kracht blijft. Houden bedrijven zich niet aan het convenant, dan kan worden
teruggevallen op het wettelijk kader. Wetgeving heeft hier aldus de functie van
vangnet. Het onlangs vervallen Convenant Verpakkingen III is een goed voorbeeld
van een convenant waarbij deze constructie is toegepast.

Deze indeling is tot op zekere hoogte arbitrair.103 Het kan zijn dat een convenant
niet precies in een categorie valt te plaatsen, maar het is ook mogelijk dat een
convenant in verschillende categorieën valt. Zo kunnen vooruitlopende convenan-
ten tevens aanvullende convenanten zijn, indien ze vooruitlopen op lagere wetge-
ving en hogere wetgeving aanvullen. Verder kan een convenant van functie
veranderen. Een convenant kan bijvoorbeeld eerst vooruitlopen op wetgeving en
als die wetgeving er eenmaal is, als aanvullend convenant gaan dienen.

4.6.2 Verhouding tussen milieuconvenanten en beschikkingen

Met betrekking tot de verhouding tussen milieuconvenanten en beschikkingen
(vergunningen), kan een vergelijkbare indeling worden gemaakt als in §4.6.1, maar
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104 Dit blijkt nog wel eens een misverstand te zijn. Vaak wordt gedacht dat een convenant in
de plaats van een vergunning komt. Zie Anonymus, 2001, p. 8.

105 Zie over de relatie tussen bmp en milieuvergunning o.a. ook ECWM, 1998, p. 43-45, Van
den Broek en De Graeff, 1993, p. 573-574.

er zijn wel verschillen. Hierbij wil ik vooral wijzen op de mogelijkheid om met
milieuconvenanten (en met name met de ter uitvoering daarvan door bedrijven op
te stellen bedrijfsplannen) de milieuvergunning uit de Wet milieubeheer voorlopig
in te vullen. Deze rol van het convenant vertoont sterke verwantschap met de
hierboven genoemde aanvullende convenanten, zij het dat de hier bedoelde conve-
nanten juist niet de strekking hebben een beschikking overbodig te maken. Ze
vervangen de milieuvergunning dan ook niet.104 Met deze convenanten is bedoeld
de bevoegdheden in de Wet milieubeheer tot milieuvergunning in samenspraak met
het bedrijfsleven een nadere inhoud te geven. Dit zijn bestaande bevoegdheden op
grond waarvan ook zonder convenant voorschriften in de vergunning van een
bedrijf kunnen worden opgenomen. In zoverre behelst het convenant niet iets
extra’s ten opzichte van het bestuursrechtelijke instrumentarium (alhoewel het valt
te bezien of het de overheid, of juister: het bevoegd gezag, zou lukken zonder
betrokkenheid van het bedrijf via het convenant vergelijkbare vergunningvoor-
schriften op te nemen). Daarom vind ik het in dit verband niet geheel terecht te
spreken van een aanvullend convenant en zou ik hiervoor de term invullend
convenant willen reserveren. Dit betreft wellicht een nuanceverschil, maar er is een
verschil. Het is weer wel zo dat in een dergelijk convenant ook verplichtingen voor
bedrijven kunnen zijn opgenomen die de uitvoering van andere, verdergaande
maatregelen behelzen dan op grond van de wet van hen kan worden geëist; in
zoverre is het convenant dan wel aanvullend ten opzichte van wetgeving.

Dat er een relatie bestaat tussen de hier bedoelde milieuconvenanten en de vergun-
ningverlening, wordt vaak ook in die convenanten tot uitdrukking gebracht.105

Een voorbeeld hiervan biedt de in §4.5.1 geciteerde Intentieverklaring uitvoering
milieubeleid chemische industrie (1993).

In hoeverre de afspraken uit het convenant daadwerkelijk kunnen doorwerken in
de milieuvergunning, hangt af van de ruimte die het in de vergunningprocedure
toepasselijke milieuwettelijk kader daartoe biedt (zie daarover verder §4.7.3).

Voor de uitvoering van de activiteiten uit hoofde van het milieuconvenant en het
bedrijfsplan kan het bedrijf al een milieuvergunning hebben gehad voordat het het
milieuconvenant sloot. Het uitvoeren van het convenant kan in een dergelijk geval
aanleiding zijn om de vergunning te wijzigen (ex artikel 8.22, 8.23, 8.24 Wm).
Indien het bedrijf geen milieuvergunning hoefde te hebben, kan het voor de
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106 Vgl. Van den Broek en Korten, 1997, p. 37, Van den Broek e.a., 1998, p. 203.
107 Zie ABRvS 18 juni 2003, AB 2003, 442, m.nt. MPJ.
108 Zie over artikel 8.40-amvb’s ECWM, 2002/10 en Houweling, 2003, p. 268-273.
109 Zie http://www.minvrom.nl, dossier 8.40-AMVB’s (persbericht ministerraad en ministerie

VROM van 8 juli 2005). De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Wm om
op korte termijn voor 20.000 bedrijven de milieuvergunning te vervangen door algemene
regels. Op lange termijn zal dit voor nog meer bedrijven gebeuren. Onlangs is een voorstel
van wet ingediend, zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 483, nrs. 2 en 3 (Wijzi-
ging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (moderni-
sering van de algemene milieuregels voor inrichtingen). 

uitoefening van de activiteiten uit hoofde van het convenant mogelijk wél over een
vergunning dienen te beschikken (ex artikel 8.1 Wm).
Er dient echter te worden opgemerkt dat de uitvoering van een milieuconvenant
niet automatisch hoeft te leiden tot een (wijzigings)vergunning.106 Zo hoeft de
activiteit überhaupt niet vergunningplichtig te zijn, of kan worden volstaan met een
mededeling op grond van artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g van de Wet milieube-
heer. De mededeling is bedoeld voor veranderingen in de inrichting waarvoor noch
een melding (ex artikel 8.19 Wm) noch een wijzigingsvergunning is vereist. Het
gaat om veranderingen die gewoon zijn toegestaan, maar die het bevoegd gezag
toch graag wil weten. Het bevoegd gezag kan in de vergunning voorschrijven dat
het bedrijf het bevoegd gezag op de hoogte moet stellen van veranderingen als
bedoeld in artikel 8.1 lid 3 Wm. Deze verplichting kan alleen worden opgenomen
in het belang van de bescherming van het milieu. Een mededeling resulteert niet
in een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.
Ook is het mogelijk dat ter uitvoering van het convenant kan worden volstaan met
een melding uit hoofde van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Een melding is
nodig voor veranderingen van de inrichting of de werking daarvan, die niet in
overeenstemming zijn met de vergunning, maar die niet leiden tot andere of grotere
nadelige milieugevolgen dan volgens de vergunning zijn toegestaan. Het al dan niet
accepteren van de melding is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.
Aan de acceptatie van de melding kunnen geen voorwaarden worden verbonden
(inhoudende bijvoorbeeld dat nadien door de indiener van de melding wordt
aangetoond dat wordt voldaan aan de in de vergunning voorgeschreven norme-
ring).107

Ten slotte kunnen voor het bij het convenant aangesloten bedrijf algemene regels
(ex artikel 8.40 Wm) gelden in plaats van een milieuvergunning.108 Gelet op de
tendens om voor bedrijven in steeds meer gevallen de milieuvergunning te ver-
vangen door algemene regels,109 wordt de verhouding tussen milieuconvenanten
en milieu-amvb’s steeds belangrijker.
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4.6.3 Bevindingen

In hun verhouding met algemeen verbindende voorschriften, kunnen milieuconve-
nanten de functie hebben van regelgeving vervangend, regelgeving overbruggend,
op regelgeving vooruitlopend en regelgeving aanvullend of uitvoerend convenant.
Een convenant kan ook wet- of regelgeving ondersteunen. De geschetste verhou-
dingen maken duidelijk dat vanuit handhavingsoogpunt er bij het vooruitlopende
convenant en bij het convenant dat lagere regelgeving uitvoert, sprake kan zijn van
handhaving via het bestuursrecht. Voor zover het vooruitlopende convenant na de
totstandkoming van de regelgeving wordt beëindigd, is van handhaving daarvan
via het bestuursrecht eigenlijk geen sprake meer. De andere typen convenanten
behelzen ten opzichte van de regelgeving in feite iets ‘extra’s’, zodat het bestuurs-
recht niet in de handhaving daarvan kan voorzien.

Ten aanzien van de verhouding tussen milieuconvenanten en beschikkingen, is
voor de handhaving voornamelijk het type convenant van belang dat via het
bedrijfsplan de beschikking (de milieuvergunning) voorlopig invult. Behalve de
vergunning voorlopig invullen, kan een convenant dit instrument ook aanvullen.
Voor zover sprake is van een hoge mate van inhoudelijke afstemming tussen de in
het convenant opgenomen verplichtingen en de in de vergunning op te nemen
normen, wordt met de uitvoering en handhaving van de vergunning het convenant
uitgevoerd en gehandhaafd.

4.7 RUIMTE VOOR EN BEVOEGDHEID VAN DE OVERHEID OM
MILIEUCONVENANTEN TE SLUITEN

Uit het Nederlandse recht vloeit een aantal specifieke eisen voort over de ruimte
en bevoegdheid van de overheidspartij om milieuconvenanten te sluiten. Deze
eisen hebben betrekking op de geldigheid van het milieuconvenant. In de eerste
plaats mag de overheid met het sluiten van een convenant een publiekrechtelijke
regeling niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen. De vraag laat zich dan ook
stellen in hoeverre deze leer het sluiten van een milieuconvenant in de weg staat
(§4.7.1). Voor zover een milieuconvenant mag worden gesloten, moet de overheid
vervolgens bevoegd zijn over het voorwerp van het convenant afspraken te maken
(§4.7.2). Tot slot dient de overheid ten aanzien van de publiekrechtelijke bevoegd-
heden over de uitoefening waarvan zij afspraken maakt, over wettelijke beoor-
delings- en beleidsvrijheid te beschikken. Indien duidelijk is in hoeverre de over-
heidspartij over beoordelings- en beleidsvrijheid beschikt, rijst vervolgens de vraag
welke betekenis volgens de bestuursrechter mag worden toegekend aan het milieu-
convenant in het kader van die bevoegdheidsuitoefening. Hierbij wordt specifiek
aandacht besteed aan de betekenis van milieuconvenanten op het gebied van
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110 HR 26 januari 1990, AB 1990, 408, m.nt. G.P. Kleijn, BR 1990, p. 697, m.nt. R.P.J.L.
Tjittes (Staat/Windmill). 

111 Zie bijvoorbeeld HR 9 juli 1990, NJ 1991, 395, m.nt. MS, AB 1990, 547, m.nt. G.P. Kleijn
(De Pina/Helmond), HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691, m.nt. MS, AB 1991, 659, m.nt. FHvdB
(Kunst en Antiekstudio/Lelystad), HR 11 december 1992, AB 1993, 301, m.nt. G.A. van der

energie voor de milieuvergunningverlening (§4.7.3). Indien de overheid met een
milieuconvenant de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze doorkruist,
of de overheid met het maken van afspraken in een convenant buiten de grenzen
van haar bevoegdheden of beoordelings- en beleidsvrijheid treedt, is het milieucon-
venant doorgaans ongeldig en dus niet handhaafbaar. Welke gevolgen dat heeft,
wordt besproken in §4.7.4.

4.7.1 Onaanvaardbare doorkruising?

Indien de overheid gebruik maakt van milieuconvenanten om milieubeleid uit te
voeren en dus het algemeen belang te behartigen, bedient ze zich van het privaat-
recht. Voor zover dat belang ook via een publiekrechtelijke regeling kan worden
behartigd, rijst de vraag of de privaatrechtelijke weg wel mag worden bewandeld.
Hier komt de tweewegenleer in beeld waaraan in de jurisprudentie met de leer van
de onaanvaardbare doorkruising inhoud is gegeven.110

In het Windmill-arrest heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of de overheid,
indien haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belangen
bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag behartigen door
gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende
bevoegdheden. Ter beantwoording van die vraag dient in de eerste plaats te worden
nagegaan of de betrokken publiekrechtelijke regeling uitsluitsel biedt over het mo-
gen volgen van de privaatrechtelijke weg. Bepaalt de wet hierover niets, hetgeen
op milieugebied doorgaans het geval is, dan moet worden nagegaan of de privaat-
rechtelijke weg de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze doorkruist. Bij
de beoordeling daarvan worden in het Windmill-arrest drie criteria genoemd. Er
moet worden gelet op de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling
(die mede kan blijken uit haar geschiedenis), de wijze waarop en de mate waarin
in het kader van die regeling de belangen van de burger zijn beschermd, en of de
overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar
resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegd-
heid. De eerste twee criteria moeten worden bezien tegen de achtergrond van de
overige geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht.

Het door de Hoge Raad in dit arrest ingenomen standpunt is daarna nog vaak
herhaald, ondanks dat de ‘Windmill-doctrine’ in de literatuur flink bekritiseerd
wordt.111,112
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Veen (Brandweerkosten). Meer recentelijk HR 20 december 2002, JB 2003, 32, m.nt. Peters,
HR 7 mei 2004, AB 2004, 247, Hof Arnhem 19 november 2002, JB 2003, 28, m.nt.
C.L.F.G.A., HR 24 december 2004, AB 2005, 58, m.nt. GAvdV. Zie voor een overzicht van
de jurisprudentie Peters, 2001, p. 241-248.

112 Zie bijvoorbeeld Hennekens, noot onder Windmill-arrest in AB klassiek, 2003, p. 208-221,
Drupsteen, 1990, p. 840 e.v., Teunissen, 1997, p. 85-98 en 125-134, Peters, 2001, p. 241-
247, Polak, 1998, p. 370-371.

113 Konijnenbelt heeft de publiekrechtelijke twee-wegenleer geïntroduceerd, waarvan sprake
is als een keuze moet worden gemaakt tussen een convenant gesloten tussen twee of meer
overheden en een publiekrechtelijke regeling (te weten een lichte vorm van een gemeen-
schappelijke regeling op grond van de Wgr). Zie Konijnenbelt, 1992, p. 20-22. Een bespre-
king van dit concept valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek.

114 Vgl. Scheltema en Scheltema, 2003, p. 208-209, De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001,
p. 504. 

115 In het arrest Nunspeet/Mulder (HR 2 mei 2003, AB 2003, 354) heeft de Hoge Raad de
doorkruisingsformule wel impliciet toegepast, maar daar was sprake van een bijzondere
situatie. 

In hoeverre de leer van de onaanvaardbare doorkruising van toepassing is op
milieuconvenanten, hangt mijns inziens af van het type overeenkomst dat een
milieuconvenant kan zijn. Op een milieuconvenant dat een vermogensrechtelijke
overeenkomst is en dus betrekking heeft op het gebruik van privaatrechtelijke
rechten van de overheid ten aanzien van de bescherming van het milieu, is de
doorkruisingsleer van toepassing en zullen bovengenoemde criteria uit het Wind-
mill-arrest moeten worden nagelopen om te bezien of een milieuconvenant mag
worden gesloten. Het is moeilijk in algemene zin aan te geven in hoeverre het
sluiten van dergelijke milieuconvenanten een onaanvaardbare doorkruising van het
publiekrecht oplevert. Ten aanzien van elk afzonderlijk milieuconvenant zal moe-
ten worden bekeken in hoeverre daarmee op onaanvaardbare wijze een publiek-
rechtelijke regeling wordt doorkruist.

Op milieuconvenanten die kunnen worden gekwalificeerd als bevoegdhedenover-
eenkomst, is de leer van de onaanvaardbare doorkruising naar mijn mening niet van
toepassing. Ondanks het privaatrechtelijke karakter van dergelijke overeenkomsten,
vindt in het kader daarvan een invulling plaats van de beleidsvrijheid waarover een
bestuursorgaan in het kader van de bevoegdheidsuitoefening kan beschikken. 113

Indien daarbij die publiekrechtelijke bevoegdheden worden overschreden, levert
dit rechtstreeks strijd met de wet op. Voor de beoordeling van deze overeenkom-
sten is het dus niet nodig om de doorkruisingsleer van stal te halen. Omdat de
rechtsgrondslag hier is gelegen in ‘strijd met de wet’, zou het bovendien niet juist
zijn om in plaats daarvan die leer toe te passen. Van een doorkruising van de
publiekrechtelijke weg kan hier dus geen sprake zijn.114 In de jurisprudentie van de
Hoge Raad worden – voor zover mij bekend – bevoegdhedenovereenkomsten ook
niet beoordeeld aan de hand van deze leer.115 In plaats daarvan wordt bijvoorbeeld
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116 Dit deed de Hoge Raad al in het Kruseman-arrest, HR 13 april 1962, NJ 1964, 366, maar
toen was er ook nog geen Windmill-doctrine. Zie recenter HR 3 april 1998, JB 1998, 123,
m.nt. HJS (Hornkamp/Alkemade).

117 Rb. ’s-Gravenhage 4 mei 1994, AB 1994, 366 en Rb. Utrecht 10 september 1997, zaaknr.
57810 / rolnr. HA ZA 96-938 besproken bij Polak, 1998, p. 374.

118 Polak meldt dit ook niet in zijn proefschrift waarin een ge-update versie van zijn eerdere
artikel is opgenomen. Polak, 1999, p. 110.

119 Zie Scheltema en Scheltema, 2003, p. 209, Ten Berge en Michiels, 2001, p. 230-231, Polak,
1999, p. 136.

120 Zie ook Zijlstra, 1994, p. 33.

bezien of het handelen van het bestuursorgaan in strijd is met het verbod van
détournement de pouvoir.116

Polak noemt twee uitspraken van rechtbanken waarin de bevoegdhedenovereen-
komst op het gebied van ruimtelijke ordening wel in het licht van de Windmill-
doctrine wordt beoordeeld.117 Een van deze uitspraken heeft echter betrekking op de
zaak Hornkamp/Alkemade waarover de Hoge Raad later uitspraak heeft gedaan en
waaruit blijkt dat de Hoge Raad de opvatting van de rechtbank niet deelt. Voor zover
ik heb kunnen nagaan heeft de andere zaak niet tot hoger beroep en beroep in
cassatie geleid.118

De leer van de onaanvaardbare doorkruising staat het sluiten van bevoegdheden-
overeenkomsten dus niet in de weg. Niettemin blijft de ratio van deze leer wel
relevant, omdat het privaatrecht op bevoegdhedenovereenkomsten (analoog) van
toepassing kan worden geacht (zie §4.5.1.3). Verder kan de toepassing van bijzon-
dere publiekrechtelijke regels ertoe leiden dat een bevoegdhedenovereenkomst niet
kan worden gesloten. Wat ook mogelijk is, is dat de overeenkomst weliswaar kan
worden gesloten, maar dat de toepassing van de bestuursrechtelijke regels in het
kader van de bevoegdheidsuitoefening ertoe leidt dat de overeenkomst niet kan
worden uitgevoerd zoals overeengekomen. De (procedurele en inhoudelijke) regels
die gelden voor die besluiten, kunnen namelijk niet opzij worden gezet door de
overeenkomst (zie §4.7.3).

Als gevolg van de bevoegdhedenovereenkomst zou de positie van derden wel
degelijk kunnen worden aangetast. Dit is ook een bezwaar dat doorgaans tegen dit
soort overeenkomsten wordt geuit.119 Bij het sluiten van een bevoegdhedenover-
eenkomst worden (eventuele) derden doorgaans niet betrokken. Nu kan worden
geredeneerd dat derden(-belanghebbenden) in het kader van de bevoegdheidsuitoe-
fening waarover gecontracteerd is, hun inspraak- en beroepsrechten kunnen laten
gelden en hun belangen in de besluitvorming dus alsnog worden meegenomen.120

De aanvankelijke aantasting van de positie van derden door het sluiten van de
overeenkomst, zou daarmee teniet zijn gedaan. Dit is wel waar (althans voor zover

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Aspecten van handhaafbaarheid van milieuconvenanten 159

121 Gelet op hun tijdelijke karakter, lijken me de vooruitlopende en overbruggende
milieuconvenanten niet problematisch te zijn op dit punt.

122 Bauw en Brans, 2003, p. 404-405, Zijlstra, 1994, p. 33, Tonnaer, 1996, p. 244. Indien aan
EG-rechtelijke verplichtingen moet worden voldaan, zal er echter niet zoveel beleidsvrijheid
bestaan voor de overheid. 

123 Bauw en Brans, 2003, p. 421, Van Acht en Damen, 1991, p. 24-27 en 40, Michiels, 1993,
p. 242-243, Zijlstra, 1994, p. 33-34, Koeman, 2006, p. 523, Stout, 1994, p. 65, Polak, 1999,
p. 105, 142. Zie ook Slijpe, 1994, p. 70-78 (hier m.n. p. 77), voor zover een milieuconvenant
een vergunning vervangt. Zie over de beschikkingsvervangende (bevoegdheden)over-
eenkomst ook Scheltema en Scheltema, 2003, p. 209-210. Zie in meer algemene zin
Hennekens, 1994, p. 71-72.

beroep bij de bestuursrechter openstaat, wat niet voor alle besluiten geldt), maar
de vraag rijst of derden feitelijk soms toch niet buitenspel worden gezet doordat zij
eerder niet bij het proces zijn betrokken (vgl §4.8). Ondanks dat de doorkruisings-
leer hier niet van toepassing is, kan het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst
in dit geval, gelet op de ratio van deze leer (hier: bescherming van belangen van
burgers), toch problematisch zijn.
Dezelfde conclusie kan worden getrokken met betrekking tot milieuconvenanten
die dienen als vervanging van regelgeving. Het gaat hierbij dan om de convenanten
die dienen ter vervanging van toekomstige uitvoeringsregelgeving (bijvoorbeeld
een amvb of ministeriële regeling). Naast het regelgevingvervangende convenant
kan daarvan sprake zijn bij het aanvullende/uitvoerende milieuconvenant (§4.6).121

In algemene zin kan worden gesteld dat, indien de overheid over beleidsvrijheid
beschikt om al dan niet regelgeving op een bepaald milieuterrein tot stand te
brengen, daarvan in beginsel kan worden afgezien en het mogelijk is om in plaats
daarvan een milieuconvenant te sluiten.122 Indien bij de totstandkoming van een
milieuconvenant in de wet opgenomen totstandkomingswaarborgen van bepaalde
uitvoeringsregelgeving (bijvoorbeeld de verplichting om aan derden inspraak te
bieden ex artikel 21.6 lid 4 Wm), echter zonder meer worden genegeerd, biedt het
milieuconvenant minder waarborgen voor burgers dan de uitvoeringsregelgeving.
De belangen van derden zullen dan minder goed worden meegewogen.123 Ook het
sluiten van regelgevingvervangende milieuconvenanten kan dus problematisch zijn
gelet op de ratio van de doorkruisingsleer.

4.7.2 Bevoegdheid van de overheidspartij om afspraken te maken

Een bestuursorgaan mag in beginsel alleen milieuconvenanten sluiten over be-
voegdheden die het zelf bezit. Met het oog op de nakoming van het convenant, is
het ook van belang dat een bestuursorgaan zich daartoe beperkt. Op grond van
Aanwijzing 9 onder 1b bevat een convenant geen afspraken die de rijksoverheid
tot meer verbinden dan zij gezien haar wettelijke bevoegdheden kan waarmaken.
Evenmin mag een convenant afspraken bevatten die de wettelijke bevoegdheden
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124 Zie CTW, 1992, p. 27-28, Zijlstra, 1994, p. 26-27, Sap, 1993, p. 70, toelichting bij Aanwij-
zing 9 onder 1b. Ook mogelijk is dat een minister een verplichting aangaat onder de
ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de Staten-Generaal instemmen
met (het afsluiten van) het convenant. Zie de toelichting bij Aanwijzing 9 onder 1b.

125 Zie Aanwijzing 7 onder 3. 
126 Zie de toelichting bij Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor convenanten. 

van andere bestuursorganen die partij zijn, te buiten gaan (Aanwijzing 9 onder 1c).
Het orgaan kan dan ook met door hem gedane toezeggingen alleen zichzelf binden.
De grenzen aan een publiekrechtelijke bevoegdheid die voortvloeien uit het
geschreven en ongeschreven recht, bepalen nu eenmaal eveneens de grenzen van
wat kan worden toegezegd.

Een vermogensrechtelijke overeenkomst vereist geen specifieke overheidsbevoegd-
heid en is wat dat betreft dan ook niet aan bepaalde grenzen gebonden. Daarom gaat
het hier alleen om de grenzen gesteld aan een publiekrechtelijke bevoegdheid.

Problemen kunnen er daarom ontstaan als het desbetreffende bestuursorgaan over
bevoegdheden beschikt op een bepaald terrein waarop ook andere organen bevoegd
zijn. Over totstandkoming van milieuwetgeving in formele zin bijvoorbeeld heeft
niet alleen een minister iets te zeggen, maar ook de regering en de Staten-Generaal.
Een minister is dan ook niet bevoegd in een convenant toe te zeggen dat een wet
er al dan niet komt. In plaats daarvan zal hij niet meer kunnen afspreken dan dat
hij de totstandkoming van een wet zal bevorderen – wat neerkomt op de indiening
van een wetsvoorstel bij de ministerraad – of dat juist niet zal doen. Dergelijke
bewoordingen kunnen dan ook vaak worden teruggevonden in milieuconvenan-
ten.124 Niettemin zal terughoudend moeten worden omgegaan met toezeggingen
over het tot stand brengen (of wijzigen of intrekken) van wetgeving.125

Overigens kan een bestuursorgaan wel afspraken maken over de uitoefening van
bevoegdheden van een ander orgaan, dat geen partij is bij het convenant. Het gaat
hierbij om afspraken die niet verder kunnen gaan dan dat het bestuursorgaan op zich
neemt zich in te spannen om dat andere orgaan ertoe te bewegen op een bepaalde
manier van zijn bevoegdheden gebruik te maken.126

Hier rijst ook de vraag in welke hoedanigheid de overheid convenanten moet
afsluiten, dat wil zeggen als rechtspersoon of als bestuursorgaan. Voor de behande-
ling van deze kwestie verwijs ik naar §4.2.1.
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127 Zie HR 13 april 1962, NJ 1964, 366 (Kruseman-arrest). Dit staat ook in Aanwijzing 9 onder
b en c.

128 Bauw en Brans, 2003, p. 404-405.
129 Zie Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 141-151. Zie over beleids- en beoorde-

lingsvrijheid in het milieurecht ook Kuipers en Verburg, 1999, p. 208-212.
130 Zie Hof Den Haag 10 september 1987, NJ 1988, 694. 

4.7.3 Beoordelings- en beleidsvrijheid van de overheidspartij om afspraken
te maken

De vraag of uit hoofde van de leer van de onaanvaardbare doorkruising milieucon-
venanten mogen worden gesloten (§4.7.1), hangt nauw samen met de vraag of de
overheidspartij over beleidsvrijheid beschikt om afspraken te maken ten aanzien
van de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheden en conform die af-
spraken te handelen. De grenzen van de beleidsvrijheid mogen niet worden over-
schreden.127 Omdat in het privaatrecht de contractsvrijheid in beginsel onbegrensd
is, geldt dit alleen voor zover de afspraken de uitoefening van de publiekrechtelijke
bevoegdheden betreffen; dat zal vaak het geval zijn. Hoewel er op grond van het
vertrouwensbeginsel een binding aan het convenant kan worden aangenomen,
hangt het af van de ruimte die het wettelijke kader het bestuursorgaan biedt, in
hoeverre aan het vertrouwensbeginsel werkelijk betekenis kan worden toegekend.

Onder de term beleidsvrijheid versta ik hier ‘de vrijheid om te beslissen of en zo
ja, welk gebruik van een bevoegdheid zal worden gemaakt in gevallen waarin aan
de eventuele – al dan niet wettelijke – criteria voor dat gebruik is voldaan’.128 Deze
term wordt hier aldus ruim opgevat en omvat ook de term beoordelingsvrijheid.

Er wordt hier dus geen nader onderscheid gemaakt tussen beoordelingsvrijheid,
beoordelingsruimte en beleidsvrijheid, zoals dat door Van Wijk, Konijnenbelt en
Van Male wordt gedaan.129 Deze verschillende typen beslissingsruimte vallen alle
onder de hier geformuleerde omschrijving van beleidsvrijheid.

4.7.3.1 Convenantafspraken over milieuregelgeving

Bij de uitoefening van de regelgevende bevoegdheid bestaat er in het algemeen
beleidsvrijheid zowel ten aanzien van de vraag of een regeling tot stand zal worden
gebracht als ten aanzien van de inhoud ervan.130 Dit is van belang, omdat in het
geval die beleidsvrijheid er niet is, de desbetreffende afspraak niet geldig is. In een
milieuconvenant kunnen dus afspraken worden gemaakt over de totstandkoming
van bijvoorbeeld een milieu-amvb. Afgezien van de omstandigheid dat een minis-
ter niet als enige beslissingsbevoegd is ten aanzien van amvb’s en ondanks de
beleidsvrijheid, kan naar aanleiding van de toetsing aan het wettelijk milieukader

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 4162

131 Een voorbeeld is artikel 10.44a lid 1 Wm, ook aangehaald bij Bauw en Brans, 2003, p. 405.
132 Zie omtrent dit onderscheid Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 141-142.
133 AGRvS 1 september 1992, MenR 1993, 2, m.nt. Gilhuis, AB 1993, 400, m.nt. ThGD. 

(en de inspraakronde ex artikel 21.6 lid 4 Wm) de amvb anders komen te luiden
dan oorspronkelijk in het convenant was afgesproken. Er zijn ook regelgevende
bevoegdheden ten aanzien waarvan geen beleidsvrijheid bestaat.131

4.7.3.2 Convenantafspraken over milieuvergunningverlening

In hoeverre er beleidsvrijheid bestaat voor bestuursorganen om over vergunning-
verlening in milieuconvenanten afspraken te maken, hangt af van de soort be-
voegdheid. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen gebonden beschikkingsbe-
voegdheden en vrije beschikkingsbevoegdheden, hoewel een bevoegdheid zich
meestal tussen deze twee uitersten bevindt en er wordt gesproken over meer vrije
dan wel meer gebonden bevoegdheden.132 In geval van (meer) vrije bevoegdheden
roept de wetgever alleen de bevoegdheid in het leven en laat het verder aan het
bestuursorgaan over wanneer en hoe hij er gebruik van maakt. Doorgaans bestaat
er dan ruimte om over het gebruik van de bevoegdheid afspraken te maken. Bij de
(meer) gebonden bevoegdheden schrijft de wettelijke regeling precies (dwingend
en uitputtend) voor wanneer welke beslissing moet worden genomen en past het
bestuursorgaan bij de uitoefening van de bevoegdheid alleen ‘mechanisch’ de wet
toe. Over de uitoefening van deze bevoegdheden vallen niet veel afspraken te
maken.

Op milieuterrein heeft de wetgever in het kader van de vergunningverlening regels
gesteld ten aanzien van beoordelingscriteria (neergelegd in artikel 8.8 tot en met
8.11 Wm), dus van een geheel vrije bevoegdheid is hier geen sprake. Toch ken-
merkt het milieuwettelijk kader zich ook door normen waarvan de inhoud niet op
voorhand duidelijk is, zoals artikel 8.10 Wm (‘het belang van de bescherming van
het milieu’).

Gelet op het milieuwettelijk kader, rijst de vraag hoeveel ruimte er in het kader van
milieuvergunningverlening daadwerkelijk bestaat voor milieuconvenanten. In de
jurisprudentie is deze vraag aan de orde gekomen. Dit gebeurde een van de eerste
keren in de zaak Hydro Agri uit 1992.133

Het bedrijf Hydro Agri had een lozingsvergunning op grond van de Wvo gekregen
voor beperkte tijd. In een convenant spraken het bedrijf en de Minister van Verkeer
en Waterstaat af dat een vervolgvergunning zou worden gegeven als de lozing van
cadmium tijdig tot een bepaald niveau zou zijn teruggebracht. Dit is aan te merken
als een individueel convenant. Hydro Agri voldeed aan die voorwaarde en kreeg de
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134 Dit oordeel sluit aan bij de eerder door de Voorzitter in deze zaak genomen beslissing, zij
het dat de motivering uitgebreider is, zie Vz. AGRvS 24 mei 1991, MenR 1992, 115, m.nt.
Gilhuis. 

135 Zie ook Drupsteen in zijn noot onder de uitspraak in AB 1993, 400.
136 Zie ook Polak, 1998, p. 377-378. Anders Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p.

247, die menen dat er geen beslissingsruimte van het bestuur was bij het sluiten van dit
convenant.

vervolgvergunning dus zonder problemen. Twee milieuorganisaties en B&W van
Rotterdam voerden hier tegen aan dat ten onrechte slechts een beperkte toetsing van
het verzoek om vergunning had plaatsgevonden. De toenmalige Afdeling voor de
geschillen van bestuur overwoog daaromtrent:
‘Het systeem van de Wvo en de Wabm brengt mee dat van alle aangevraagde lo-
zingen van verontreinigende en schadelijke stoffen wordt beoordeeld of deze uit een
oogpunt van het belang van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater
toelaatbaar zijn. Bij deze beoordeling dienen de ingebrachte bezwaren te worden
betrokken alsmede de milieuhygiënische inzichten zoals die bestaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vergunningverlening. Toezeggingen van de ver-
gunningverlener aan de aanvrager in een convenant of anderszins passen niet in dit
systeem van vergunningverlening. Bij het doen van deze toezeggingen zijn derden
niet betrokken en is nog niet bekend waartoe de milieuhygiënische inzichten nopen
op het moment dat daadwerkelijk vergunning wordt verleend. Deze toezeggingen
kunnen dan ook naar het oordeel van de Afdeling geschillen de aard en de omvang
van de noodzakelijke beoordeling van een aanvraag niet terzijde stellen.’ De vergun-
ning werd vernietigd wegens strijd met de wet (artikel 2 lid 1 onder a TwK).134

Uit deze uitspraak blijkt dat een individueel convenant de toepassing van procedu-
rele en inhoudelijke wettelijke vereisten voor vergunningverlening niet mag
frustreren. De Afdeling gaat nog verder door te oordelen dat toezeggingen in een
convenant niet passen in het stelsel van vergunningverlening. Dit laat wel erg
weinig ruimte over voor convenanten. Opvallend is dat de Afdeling niets zegt over
het vertrouwen dat bij de vergunningaanvrager gewekt zal zijn door het convenant.
Voor bescherming van het vertrouwen is hier echter geen plaats,135 omdat dat een
contra legem-situatie zou kunnen opleveren. De minister had een volledige toetsing
van de vergunningaanvraag achterwege gelaten en was daarmee meteen buiten de
grenzen van zijn beleidsvrijheid (die er wel was)136 getreden. Een honorering van
de gerechtvaardigde verwachtingen zou dus strijd met de wet opleveren en daarom
kan aan het vertrouwensbeginsel geen betekenis worden toegekend. Gelet op het
feit dat de minister buiten de grenzen van zijn beleidsvrijheid is getreden, komt de
Afdeling er verder niet aan toe te toetsen of aan de voor de vergunningverlening
geldende inhoudelijke eisen is voldaan.
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137 Vz. AGRvS 26 september 1991, AB 1992, 283, m.nt. AFMB (Kemira Pernis), dat ook over
een individueel milieuconvenant ging. Andere relevante uitspraken van rond deze tijd
betreffen het project KWS-2000 (een landelijk plan van aanpak voor de vermindering van
de uitstoot van koolwaterstoffen in het jaar 2000): Vz. AGRvS 5 juli 1990, MenR 1991, 43
(Akzo Pharma BV/Oss), AGRvS 11 december 1990, zaaknr. G05.88.1076 (Vaassen Alumi-
nium/Epe), AGRvS 8 oktober 1991, MenR 1993, 32 (Philips Lighting/Oss). Zie over KWS-
2000 later nog AGRvS 27 december 1993, zaaknr. G05.91.1318 (TDV/Oss), ABRvS 1
november 1994, zaaknr. G05.92.1840 (Stork/Hengelo), ABRvS 7 november 1994, zaaknr.
G05.92.1081 (TDV/Hoogeveen). Deze uitspraken zijn behandeld bij Van den Broek, 1992,
p. 266, Van den Broek en Korten, 1997, p. 51-54. Zie ook AGRvS 2 april 1993, Gst. 6974,
7, m.nt. R. Uylenburg.

138 Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten inzake de relatie tussen convenanten
en milieuvergunningen, CTW 93/1, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 400 XI, nr.
53, p. 8.

139 Zie o.a. Van den Broek, 1992, p. 258-269, Van den Broek en De Graeff, 1993, p. 569-575,
Michiels, 1993, p. 245-247, Kroesen-Verjaal, 1993, p. 1, Peters, 1993, p. 19-32, Wiggers-
Rust, 1994, p. 126-129, Van Buuren, 1993, p. 49-55.

140 ABRvS 16 november 2000, MenR 2001, 91.

Deze uitspraak en andere rond die tijd verschenen uitspraken,137 wekten nogal wat
beroering op bij met name het bedrijfsleven. Men twijfelde over de gebondenheid
van vergunningverleners aan door hen gesloten milieuconvenanten.

Daarom werd de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten gevraagd
een advies uit te brengen over de verhouding tussen convenanten en vergunningver-
lening. De Commissie schaart zich achter de uitspraken van de Afdeling geschillen,
maar vindt dat convenanten nog steeds wel een nuttige rol kunnen spelen bij de
vergunningverlening of wijziging van reeds bestaande vergunningen.138 Aan deze
uitspraken werd ook vrij veel aandacht besteed in de literatuur.139

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nadien een aantal malen de betekenis van
algemene convenanten bij de milieuvergunningverlening beoordeeld. Een voor-
beeld hiervan betreft de uitspraak over de Intentieverklaring uitvoering milieube-
leid chemische industrie (een doelgroepconvenant).140

In het convenant is overeengekomen de emissie van kwik in water te reduceren met
25%, 50% en 75% in respectievelijk de jaren 1995, 2000 en 2010. In de Wvo-
vergunning is een voorschrift opgenomen op grond waarvan het helemaal niet is
toegestaan kwikhoudend natronloog te gebruiken waarbij kwiklozingen kunnen
ontstaan. Volgens de vergunninghoudster doorkruist dit vergunningvoorschrift het
convenant. De Afdeling overweegt:
‘Ofschoon het convenant betrekking heeft op het terugdringen van de emissie van
kwik in water gaat het om het terugdringen van de emissie van kwik in algemene
zin. Dit [de afspraken uit het convenant (JvdJ)] laat onverlet dat verweerder op grond
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht is voorschriften aan de
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141 Milieurechtspraak 2001, 57. In deze uitspraak wordt een expliciete koppeling gemaakt met
een convenant. In uitspraken waarin de relatie tussen bedrijfsplannen en de vergunningverle-
ning aan de orde komt, staat niet altijd duidelijk of het plan voortvloeit uit een convenant
dat op zichzelf staat. Een bedrijfsplan hoeft niet per se ter uitvoering van een milieuconve-
nant te worden opgesteld. Zo komt bijvoorbeeld in de GEP-zaak (ABRvS 25 augustus 2000,
AB 2000, 455, m.nt. ChB en M.P. Jongma) de vraag naar de relatie tussen bedrijfsmilieu-
plan en vergunning ook aan de orde, zonder dat uit de uitspraak blijkt of dit plan ter
uitvoering van een doelgroepconvenant dient. Zie ook Vz. ABRvS 28 mei 1999, MenR 70,
m.nt. Van Gestel, ABRvS 2 oktober 2002, zaaknr. 200301304/1 voor een gelijkluidend
oordeel (waarin niet expliciet de koppeling met een milieuconvenant is aangebracht).

vergunning te verbinden in het belang van het tegengaan en voorkomen van veront-
reiniging van oppervlaktewateren.’
De verweerder heeft volgens de Afdeling in redelijkheid het voorschrift aan de
vergunning kunnen verbinden, omdat het een lozing van een zwarte lijst-stof betreft
waarvoor een streven naar een nullozing bestaat en het gaat om een lozing die in
principe vermijdbaar is gelet op het voorhanden zijn van kwikvrij natronloog.

Deze uitspraak laat zien dat ondanks de aanwezigheid van een doelgroepconve-
nant, de vergunningverlener gehouden is de wettelijke beoordeling van de kwaliteit
van het oppervlaktewater (en breder: de milieuhygiënische toetsing) te verrichten.
Deze toets kan ertoe leiden dat de vergunninghoudster aan zwaardere eisen dient
te voldoen dan hetgeen in het convenant is overeengekomen.

Ook heeft de Afdeling zich uitgelaten over de rol van bedrijfsplannen bij de
milieuvergunningverlening. Een voorbeeld hiervan betreft een uitspraak van de
Afdeling van 7 december 2000 waarin het ging om een bedrijfsmilieuplan dat het
bedrijf ter uitvoering van de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaal-
industrie diende op te stellen.141

Voor een aluminiumfabriek is een revisievergunning verleend. Volgens appellante
(een milieuorganisatie) wordt de emissie van zwaveldioxide (SO2) onvoldoende
teruggebracht en wordt derhalve onder meer niet voldaan aan de reductiedoelstelling
voor SO2 die is opgenomen in de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basis-
metaalindustrie (van 10 maart 1992). Verweerders zijn echter van mening dat het
financieel-economisch niet verantwoord is om rookgasreiniging voor te schrijven en
stellen dat het zwavelgehalte in de anodes stapsgewijs wordt verlaagd. Zij willen dit
realiseren door middel van het bedrijfsmilieuplan BMP2, waarin een inspanningsver-
plichting is opgenomen. Verder stellen zij dat de integrale doelstellingen van de
Intentieverklaring niet gelijk te stellen zijn met de individuele bijdrage van een
specifiek bedrijf. De Afdeling overweegt:
‘De effectiviteit van de in het bedrijfsmilieuplan opgenomen maatregelen daargela-
ten, stelt de Afdeling voorts vast dat in de aan de onderhavige vergunning verbonden
voorschriften niet is bepaald dat de inrichting in werking dient te zijn overeen-
komstig het bedrijfsmilieuplan. Dit leidt ertoe dat verweerders geen aanknopings-
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142 Op grond van de overwegingen alleen zou niet van een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan
sprake hoeven te zijn, nu slechts gesproken wordt over ‘het bedrijfsmilieuplan’. Uit het
dictum blijkt echter dat wel moet zijn bepaald dat de inrichting conform het goedgekeurde
bedrijfsmilieuplan in werking dient te zijn. 

143 Wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreer-
de preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op
maat), Stb. 2004, 432. Zie hierover o.a. VMR 2005/2.

144 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 16, 19. De regering geeft dit aan
ten aanzien van bedrijfsmilieuplannen die gekoppeld worden aan een milieuzorgsysteem.

punt hebben om handhavend op te treden indien vergunninghoudster het bedrijfs-
milieuplan niet zou uitvoeren. Dit klemt te meer nu verweerders zich hebben
gecommitteerd aan de in de ‘Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaal-
industrie’ opgenomen reductiedoelstellingen van de SO2-emissie.’
Het besluit wordt wegens strijd met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel
vernietigd voor zover daarin niet ten behoeve van het terugdringen van de uitstoot
van SO2 een gebondenheid is opgenomen aan het, aan goedkeuring onderworpen,
bedrijfsmilieuplan BMP2.

Het feit dat in de voorschriften niet is bepaald dat de inrichting overeenkomstig het
goedgekeurde bedrijfsmilieuplan in werking dient te zijn, heeft tot gevolg dat dit
plan geen onderdeel van de vergunning uitmaakt en derhalve geen verplichtingen
voor de vergunninghouder inhoudt.142 De vergunninghouder kan er derhalve
rechtens niet aan worden gehouden. Op deze wijze is niet verzekerd dat de afspra-
ken uit het convenant via het bedrijfsmilieuplan en de vergunning ook worden
uitgevoerd. Gelet op deze laatste overweging, lijkt het erop dat de Afdeling
verschil maakt tussen de situatie waarin het bedrijfsmilieuplan voortvloeit uit een
convenant en waarin het dat niet doet. In het eerste geval heeft het niet opnemen
van de desbetreffende bepaling grotere gevolgen dan in het tweede geval, omdat
dan op voorhand al de naleving van eerder gemaakte afspraken niet is verzekerd
(dit laat mijns inziens onverlet dat bij vergunningverlening van dergelijke afspra-
ken alsnog wordt afgeweken). Uit de uitspraak kan verder worden afgeleid dat de
maatregelen uit het plan niet gedetailleerd in de vergunning hoeven te worden
opgenomen. Daarmee is echter niet gezegd dat het bedrijfsmilieuplan ook in de
plaats treedt van de vergunningvoorschriften. Een bedrijfsmilieuplan mag dergelij-
ke voorschriften niet vervangen, maar deze wel nader invullen.

Het is de vraag in hoeverre de Afdeling in de toekomst voornoemde eis van de
koppeling tussen het bedrijfsmilieuplan en de vergunning zal stellen. In de memorie
van toelichting bij de aanpassing van de Wet milieubeheer aan de IPPC-Richtlijn143

is namelijk bepaald dat het bedrijfsmilieuplan geen onderdeel moet worden gemaakt
van de vergunning.144 De Afdeling stelt juist dat uit oogpunt van de handhaving van
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Deze bedrijfsmilieuplannen worden vaak opgesteld ter uitvoering van doelgroepconvenan-
ten. 

145 Dit zijn rendabele maatregelen (maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar) waartoe
de aanvrager van de vergunning al heeft besloten. Zie Circulaire Energie in de milieuver-
gunning, 1999, p. 31. 

146 AB 2005, 12, m.nt. ChB. Eerder werd dit bijvoorbeeld ook aangenomen in ARRvS 10
december 1993, Milieurechtspraak 1994, 41 (Stichting Vliegveld Welschap): ‘Verweerders
[B&W van Veldhoven, JvdJ] hadden op deugdelijke gronden aan moeten geven waarom zij
een beslissing namen die op gespannen voet staat met het onverminderd geldende conve-
nant.’

het bedrijfsmilieuplan, het plan wel onderdeel moet worden gemaakt van de vergun-
ning. Dit is dus een andere visie dan de regering heeft. Niettemin is het maar de
vraag of er zoveel zal veranderen, indien het bedrijfsmilieuplan werkelijk geen
onderdeel van de vergunning meer wordt gemaakt. Een door een bedrijf opgesteld
bedrijfsmilieuplan kan namelijk nog steeds worden meegenomen bij het opstellen
van de vergunning(voorschriften). Dit vloeit voort uit het bij de wijziging van de
Wm ingevoegde artikel 8.8 lid 1 onder f Wm op grond waarvan het bevoegd gezag
bij de vergunningverlening ook het milieubeleid moet betrekken dat degene die de
inrichting drijft, voert. Dat milieubeleid kan blijken uit het bedrijfsmilieuplan.
Daarom kunnen bijvoorbeeld de in een bedrijfsmilieuplan opgenomen zekere
maatregelen145 worden vertaald in aan de vergunning te verbinden doelvoorschriften.
Ten aanzien van maatregelen waarvoor eerst nader onderzoek nodig is voordat kan
worden besloten tot de uitvoering ervan (de zgn. onzekere maatregelen), zouden
onderzoeksvoorschriften in de vergunning kunnen worden neergelegd. Om de in het
bedrijfsmilieuplan opgenomen maatregelen via het bestuursrecht te kunnen handha-
ven, is het ook nodig dat de daarin opgenomen maatregelen worden neergelegd in
de vergunning, voor zover dat althans past binnen het milieuwettelijk kader. De facto
zou er dan ook niet zoveel veranderen ten opzichte van de in de rechtspraak voorge-
stane constructie.

Uit de jurisprudentie komt tot slot naar voren dat het bevoegd gezag bij de totstand-
koming van de vergunning alleen gemotiveerd mag afwijken van een milieuconve-
nant. Dit blijkt bijvoorbeeld goed uit een uitspraak van de Afdeling van 15 septem-
ber 2004.146

Er is een revisievergunning verleend voor een elektriciteitscentrale, EPZ, op grond
waarvan het mogelijk wordt om naast steenkool biomassa te stoken. Ten aanzien van
de emissie van NOx dat vrijkomt bij het stoken van kolen in combinatie met biomas-
sa, blijkt uit de vergunningaanvraag dat kan worden uitgegaan van een concentratie-
eis van 450 mg/m3. GS hebben in het besluit tot vergunningverlening naar aanleiding
van bedenkingen opgemerkt dat EPZ voldoet aan de emissielimiet van 450 mg/m3

die is neergelegd in het in 1990 gesloten convenant tussen de Staat en samenwerken-
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147 Het SEP-convenant, waarbij ook de twaalf provincies partij zijn, heeft betrekking op de
verdere bestrijding van de SO2- en NOx-emissies.

148 Zie over artikel 1.1 lid 2 Wm en de verruimde reikwijdte in het algemeen ECWM 2001/3,
Haskoning, 2001. Ook Jongma, 2002, p. 95-96.

149 Zie over het begrip ‘milieu’ het ECWM onderzoek uit 2003/15 en Boeve, Fleurke en
Wiering, 2004, p. 221 e.v. 

150 Zie voor vergunningen waarvoor gemeentelijke bestuursorganen het bevoegd gezag zijn
Handhaving, 2000, p. 21. 

151 Ministerie van VROM/EZ, Circulaire ‘Energie in de milieuvergunning’, 1999, Den Haag.
De Circulaire vervangt de Circulaire ‘Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken
bij de milieuvergunning’ (juni 1994) van de ministers van VROM en EZ, en de ‘Voorlopige
handleiding energie in de milieuvergunning’ (juni 1995) van InfoMil. Zie over de oude
Circulaire Van den Broek, 1994, p. 262 e.v. De Circulaire heeft niet alleen betrekking op
de situatie dat een inrichting is aangesloten bij een MJA. Ook wordt aandacht besteed aan
situaties waarin de inrichting niet tot een MJA is toegetreden en de inrichting geen MJA-
bedrijf is, maar wel is toegetreden tot een doelgroepconvenant.

de elektriciteitsproducenten.147 Gelet hierop acht de Afdeling de motivering van GS
om in het kader van het overgangsrecht voor NOx te kiezen voor de norm van 650
mg/m3 uit het BEES A en deze in de vergunning op te nemen onvoldoende draag-
krachtig.

Intermezzo: energie in de milieuvergunning
Bij het neerleggen van energievoorschriften in de milieuvergunning spelen milieu-
convenanten ook een belangrijke rol. Daarom wordt hieraan wat uitgebreider
aandacht besteed. Ingevolge artikel 1.1 lid 2 Wm worden onder ‘gevolgen voor het
milieu’ mede verstaan ‘gevolgen die verband houden met het verbruik van energie
en grondstoffen’ (onder a) en wordt onder ‘bescherming van het milieu’ mede
verstaan ‘de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen’ (onder b).
Hiermee wordt de zogenoemde verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer tot
uitdrukking gebracht.148 Hieruit blijkt dat de Wet milieubeheer een ruim milieube-
grip hanteert.149 Gelet op het feit dat artikel 1.1 lid 2 Wm het energieverbruik
expliciet binnen de reikwijdte van de Wm plaatst, kunnen er in de milieuvergun-
ning ook voorschriften worden opgenomen inzake energieverbruik en energie-
efficiency.
Het aspect van energie kreeg aanvankelijk niet veel aandacht in de milieuvergun-
ning.150 Bij het bevoegd gezag bestond namelijk onduidelijkheid hoe om te gaan
met het energiegebruik als toetsingsgrond in het kader van de vergunningverlening
en met de mogelijkheid om energievoorschriften aan de milieuvergunning te
verbinden. Daarom hebben de ministers van VROM en EZ in 1999 de Circulaire
‘Energie in de milieuvergunning’ uitgebracht.151 Daarin wordt de vergunningverle-
ner onder meer geadviseerd hoe vergunningvoorschriften en de Meerjarenafspra-
ken op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit betreft dan de eerste generatie MJA’s
(zie §3.3).
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152 ABRvS 29 mei 1997, JM 1997, 2, BR 1997, 756 (Neerijnen), ABRvS 20 juni 1997, MenR
1997, 115, JM 1997, 34 (Waalwijk), ABRvS 28 april 1999, zaaknr. E03.97.1542. In deze
uitspraken accepteerde de Afdeling tegelijkertijd de – eveneens vervangen – ‘Voorlopige
handleiding energie in de milieuvergunning’ (juni 1995) van InfoMil. 

153 Zie ABRvS 27 juli 2005, zaaknr. 200501917/1. Zie ook ABRvS 10 november 2004, zaaknr.
200308121/1, ABRvS 7 januari 2004, zaaknr. 200305795/1, ABRvS 14 november 2000,
zaaknr. 199903968/1. 

154 Dit blijkt uit een uitspraak waarin het bevoegde gezag met betrekking tot de eis om al dan
niet een bedrijfsenergieplan voor te schrijven, strenger beleid hanteerde dan in de (oude)
Circulaire neergelegd. Dit wordt toelaatbaar geacht. ABRvS 27 mei 1999, MenR 1999, 93,
m.nt. Ten Veen.

155 Zie http://www.infomil.nl.
156 ECWM, 2001/3, p. 4, Haskoning, 2001, p. 29. Zie ook Van der Meulen, 1998, p. 243-246.
157 Vz. ABRvS 26 september 1994, AB 1995, 191, ABRvS 18 november 1999, zaaknr.

E03.95.1508 (GS Gelderland). 

Hoewel de Circulaire formeel niet bindend is, bevat zij wel inzichten waarvan het
bevoegd gezag niet zo maar kan afwijken. De door deze Circulaire vervangen
Circulaire ‘Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken bij de milieuvergun-
ning’ is door de Afdeling bestuursrechtspraak als algemeen aanvaard beleid geaccep-
teerd.152 Dit heeft als gevolg dat alleen als dat goed wordt gemotiveerd, van deze
Circulaire mag worden afgeweken. Hoewel de Afdeling de Circulaire – voor zover
mij bekend – nooit zo expliciet als de oude Circulaire als algemeen aanvaard beleid
heeft geaccepteerd, accepteert ze deze wel als toetsingskader. Zo oordeelt de Afde-
ling in een uitspraak uit 2005 dat B&W gelet op het door hen gekozen toetsingskader
– de Circulaire –, zich in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat aan
de vergunning een energiebesparingsonderzoek moet worden verbonden.153 Overi-
gens laat dit onverlet dat dienaangaande afwijkend beleid mogelijk is.154

Het was de bedoeling om de Circulaire na de inwerkingtreding van de tweede gene-
ratie MJA’s (2001) te herzien. In 2004 zou het document ‘Preventie door bedrijven,
werkwijze preventie Wet milieubeheer voor de onderwerpen: Energie, Afval, Water
en Vervoer’ worden gepubliceerd, dat onder meer de Circulaire zou vervangen.155

Maar tot op heden is dit niet gebeurd.

Vooral als gevolg van de Circulaire is het aspect van energie een belangrijk
onderdeel geworden bij de beoordeling van vergunningaanvragen en wordt in de
praktijk structureel toegepast.156 Hierbij gaat het echter vooral om onderzoeks- en
registratieverplichtingen en energie-efficiency-eisen; absolute kwantitatieve eisen
over het energieverbruik staan niet in de milieuvergunning. Uit de jurisprudentie
blijkt dat ongeacht het energieverbruik in de inrichting, onderzocht moet worden
of het onderwerp energie relevant is.157 Aan de milieuvergunning moeten energie-
voorschriften worden verbonden wanneer dat mogelijk is en effectief voor de
betreffende inrichting en voor zover dit zinvol is in relatie tot bescherming van het
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158 ABRvS 27 juli 1995, zaaknr. E03.94.1474, ABRvS 28 mei 1996, zaaknr. F03.96.0224. Zie
ook Vz. ABRvS 26 september 1994, AB 1995, 191.

159 Circulaire, 1999, p. 9.
160 Stb. 2004, 432. Het begrip beste beschikbare technieken is omschreven in artikel 1.1 lid 2

Wm. Volgens de wetgever verschilt het nieuwe toetsingskader niet wezenlijk van het alara-
beginsel, zoals dat door de wetgever en rechter is geïnterpreteerd. Er wordt dan ook niet een
ander niveau aan milieubescherming nagestreefd dan wat met het alara-beginsel werd
voorgestaan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 7, 25. 

161 Zie Circulaire, 1999, p. 7.

milieu.158 Voor de vraag wanneer het energieverbruik van dusdanige omvang is dat
er energie-eisen moeten worden opgenomen, kan worden aangesloten bij de
Circulaire. Als het energiegebruik minder is dan 25.000m3 aardgas (of aardgasequi-
valent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, is het advies om geen voorschriften in
de vergunning op te nemen.159 Deze ondergrens wordt ook gebruikt in de 8.40-
amvb’s.

Bij het neerleggen van energievoorschriften in de milieuvergunning, spelen
milieuconvenanten (vooral MJA1 en later Convenant Benchmarking en MJA2) een
belangrijke rol. De daarin en met name de in bedrijfsplannen opgenomen maatrege-
len kunnen worden vertaald in de vergunning door daarin bijvoorbeeld zekere
maatregelen op te nemen. Het plan kan ook worden gekoppeld aan de vergunning
zodat niet alle maatregelen uit het plan afzonderlijk in de vergunning hoeven te
worden opgenomen, alhoewel de wetgever deze constructie niet voorstaat (zie wat
hiervoor is vermeld ten aanzien van bedrijfsmilieuplannen). Deze vertaling dan wel
koppeling biedt voor het bevoegd gezag een handvat om energiebesparing in de
milieuvergunning op te nemen. Hiermee wordt artikel 8.11 lid 3 Wm dan nadere
inhoud gegeven. Tot voor kort was in dit artikel het alara-beginsel (een acroniem
voor ‘as low as reasonably achievable’) opgenomen. Dit artikel is recentelijk
aangepast aan de IPPC-richtlijn als gevolg waarvan het alara-beginsel is vervangen
door het vereiste van de beste beschikbare technieken (bbt).160

Om inhoud te geven aan het alara-beginsel was de stand der techniek van een
bedrijfstak maatgevend. Onder stand der techniek vallen die energiebesparende
maatregelen die in een gangbare en financieel gezonde inrichting binnen de betref-
fende branche met succes kunnen worden toegepast. Om een indicatie te krijgen van
de rentabiliteit van een maatregel, wordt in de Circulaire Energie in de milieuver-
gunning uitgegaan van een terugverdientijd tot en met vijf jaar. Dit komt overeen
met een positieve contante waarde bij een interne rentevoet van 15%.161 De introduc-
tie van het bbt-criterium van de Wm lijkt me in dit uitgangspunt geen verandering
te brengen.
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162 ABRvS 20 juni 1997, MenR 1997, 115 (Waalwijk), ABRvS 29 mei 1997, JM 1997, 2, BR
1997, 756 (Neerijnen). Deze uitspraken gaan over bedrijven die geen partij zijn bij een
convenant. 

163 ABRvS 16 januari 1997, MenR 1997, 73.
164 Deze MJA glastuinbouw is inmiddels vervallen en daarvoor is het Convenant Glastuinbouw

en Milieu in de plaats gekomen (zie daarover hoofdstuk 9). De glastuinbouwbedrijven
treden niet individueel toe tot de MJA en leggen ook geen individuele energiebesparings-
plannen voor. In zoverre is deze MJA bijzonder. 

De op te leggen maatregelen ter verlaging van het energieverbruik tot een aan-
vaardbaar niveau mogen voor de vergunninghouder echter niet onnodig bezwarend
zijn.162

Ook nu is het de vraag welke betekenis aan de milieuconvenanten kan worden
toegekend bij het opnemen van energievoorschriften in de milieuvergunning en in
hoeverre dus de convenanten de beleidsvrijheid van het bevoegd gezag mogen
invullen. Dit kan uit de volgende drie uitspraken worden afgeleid.

In de uitspraak Maasbree163 heeft het bevoegd gezag bij de vergunningverlening
aan een glastuinbouwbedrijf overwogen dat aan de energiebesparingsdoelstellingen
van de Wet milieubeheer door middel van de MJA glastuinbouw164 gestalte wordt
gegeven en dat het, mede in verband met het gelijkheidsbeginsel, te ver zou voeren
om een individueel geval aan strenge energievoorschriften dienaangaande te
onderwerpen. Een aantal milieuorganisaties is het hier niet mee eens en stelt beroep
in. De Afdeling oordeelt dat de vergunningverlener had

‘moeten overwegen of en zo ja welke voorschriften met betrekking tot het energie-
verbruik, de registratie daarvan en een bedrijfsenergieplan aan de vergunning zouden
moeten worden verbonden. (…) Voorts is het juist de bedoeling dat door middel van
voorschriften gestalte wordt gegeven aan de energiebesparingsdoeleinden voor zover
dat mogelijk en effectief is voor het bedrijf in kwestie en de meerjarenafspraken in
de voorschriften voor het individuele bedrijf te concretiseren.’

Het feit dat een bedrijf tot een MJA is toegetreden, heeft derhalve niet tot gevolg
dat er geen energievoorschriften aan de vergunning hoeven te worden verbonden.
Er moet een koppeling met de milieuvergunning worden gemaakt. Hoewel aan-
vaardbaar is dat het alara-beginsel (nu het bbt-criterium) wordt ingevuld door in de
MJA opgenomen maatregelen tot verbetering van de energie-efficiency, mag de
toetsing aan de artikelen 8.8 en 8.11 van de Wet milieubeheer in het kader van de
vergunningverlening niet zomaar achterwege worden gelaten. Verder dient de
algemene besparingsdoelstelling die is overeengekomen voor de gehele bedrijfstak,
bij de verlening van een milieuvergunning voor het desbetreffende bedrijf te
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165 Vgl. Mulder, 1998, p. 177, Haskoning, 2001, p. 43.
166 ABRvS 1 augustus 2000, MenR 2001, 61, m.nt. Van Gestel. Het gaat hier overigens niet om

de MJA2 (die worden besproken in hoofdstuk 7).
167 Van Gestel is op dit punt dezelfde mening toegedaan, zie zijn noot onder de uitspraak in

MenR, 2001, 61. 
168 ABRvS 19 september 2005, zaaknr. 200407783/1. Het betreft hier niet de MJA2 (te bespre-

ken in hoofdstuk 7).

worden geconcretiseerd. Dit is gelet op de mogelijkheden om handhavend op te
treden, nodig.165

Dat een MJA er niet toe mag leiden dat – met een beroep op de MJA – van de
milieuhygiënische beoordeling op grond van de Wet milieubeheer wordt afgezien,
blijkt ook uit de uitspraak ABRvS 1 augustus 2000.166

De vergunninghoudster (appellante) is toegetreden tot de op grond van de – inmid-
dels vervangen – Circulaire ‘Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken
bij de milieuvergunning’ gesloten MJA voor de Suikerindustrie, waarin een reductie-
doelstelling van twintig procent is neergelegd voor de hele branche. Ingevolge één
van de vergunningvoorschriften heeft het bedrijf als doelstelling opgelegd gekregen
de energie-efficiency met tien procent te verbeteren. De vergunninghoudster is het
niet met deze reductiedoelstelling eens nu verweerders de doelstelling in de vergun-
ning hebben opgenomen zonder te onderzoeken of het bereiken daarvan redelijker-
wijs van haar kan worden gevergd. Volgens de vergunninghoudster is dat niet het
geval. Verweerders voeren aan dat nu in de MJA twintig procent als reductiedoel-
stelling wordt genoemd, het mindere – tien procent – zonder meer mag worden
voorgeschreven. Dit geldt volgens verweerders te meer nu in het vooroverleg met
de vergunninghoudster overeenstemming is bereikt over dit percentage.
De Afdeling vindt het argument dat een ten opzichte van de MJA lagere reductie-
doelstelling zonder meer mag worden voorgeschreven, geen toereikende motivering
voor de hoogte van de in het vergunningvoorschrift opgenomen reductiedoelstelling.
Hetzelfde geldt voor het argument dat over de doelstelling met appellante overeen-
stemming zou zijn bereikt. De Afdeling is er namelijk onvoldoende van overtuigd
dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

De Afdeling lijkt de mogelijkheid open te laten dat de reductiedoelstelling van tien
procent wel aanvaardbaar zou zijn geweest als zou zijn aangetoond dat daarover
daadwerkelijk overeenstemming was bereikt. Dit lijkt mij niet correct, want die
overeenstemming biedt – net als de MJA – geen grondslag om af te wijken van
hetgeen op grond van de Wet milieubeheer in de vergunning moet worden voorge-
schreven.167

Tot slot heeft de Afdeling recent een interessante uitspraak gedaan over een
MJA.168 Het gaat hier om een aan ProRail (voorheen NS Railinfrabeheer BV)

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Aspecten van handhaafbaarheid van milieuconvenanten 173

169 Zie de Meerjarenafspraak tussen de Minister van Economische Zaken en De Nederlandse
Spoorwegen over verbetering van de energie-efficiency, 4 oktober 1999, raadpleegbaar via
http://www.senternovem.nl/mja.

verleende revisievergunning. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van de NS en is één
van de bedrijven dat als partij is toegetreden tot de tussen het Ministerie van EZ en
de NS gesloten Meerjarenafspraak energiebesparing (1999). De MJA heeft onder
meer betrekking op alle spoorwegemplacementen. Uit hoofde van dit convenant
dienen de daarbij aangesloten bedrijven een Energiebesparingsplan (EBP) op te
stellen waarover de Novem een advies geeft. Verder stellen ze, indien noodzakelijk
in het kader van een vergunning, een bedrijfsenergieplan (BEP) op. Het BEP is een
niet-vertrouwelijke versie van het EBP en bestemd voor externe rapportage aan het
bevoegd gezag. In dit kader dient het EBP volgens de MJA nader te worden
uitgewerkt en aangevuld met concrete gegevens van de desbetreffende inrichting.
Het bedrijf kan het BEP ter toetsing voorleggen aan de Novem.169 Aan de vergun-
ning van een spoorwegemplacement van ProRail worden voorschriften verbonden
op grond waarvan ProRail uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de
vergunning een bedrijfsenergieplan, vergezeld van een Novem MJA-advies, ter
goedkeuring aan GS dient voor te leggen. Verder dient ze jaarlijks voor 1 april aan
GS een energierapport over te leggen waarin verslag wordt gedaan over onder meer
het energieverbruik in het voorafgaande kalenderjaar. ProRail acht deze voorschrif-
ten overbodig (wat betreft het plan) en onwerkbaar (wat betreft het plan en het
energierapport). GS stelt zich op het standpunt dat het advies van Novem te laat is
toegezonden, zodat het geen onderdeel kan uitmaken van de vergunning. De
Afdeling overweegt:

‘(…) dat verweerder niet heeft gemotiveerd waarom het naast de bestaande landelij-
ke meerjarenafspraak nog nodig is een apart bedrijfsenergieplan, vergezeld van een
Novem MJA-advies, ter zake van het onderhavige emplacement over te leggen. In
de bestaande meerjarenafspraak zijn immers landelijke maatregelen inzake energie-
besparing ten aanzien van alle emplacementen opgenomen. De gegevens op basis
van deze bestaande meerjarenafspraak behoeven eerst op 1 juli van het volgende jaar
te worden overgelegd. Verweerder heeft evenmin gemotiveerd waarom het in het
belang van de bescherming van het milieu noodzakelijk is dat de gegevens inzake
het onderhavige emplacement reeds op 1 april van het volgende jaar moeten worden
overgelegd. De Afdeling is van oordeel dat het besluit in zoverre in strijd is met
artikel 3:46 Awb.’

Vastgesteld kan worden dat de Afdeling deze zaak afdoet met toepassing van het
motiveringsbeginsel en zich aldus niet in inhoudelijke zin uitlaat over het besluit
van GS. Over de waarde die de Afdeling in het kader van de vergunningverlening
hecht aan de MJA, kan dus niet veel in definitieve zin worden gezegd. Niettemin
lijkt uit de manier waarop de Afdeling beargumenteert waarom GS hun besluit op
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170 Zoals eerder aangegeven, is dit anders indien het energiegebruik minder bedraagt dan
25.000m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. 

de desbetreffende onderdelen niet hebben gemotiveerd, te kunnen worden afgeleid
dat het bestaan van de MJA bij die argumentatie een rol heeft gespeeld. Zo wordt
de door GS gestelde datum voor het indienen van de rapportage ‘reeds’ op 1 april,
beoordeeld in het licht van de in de MJA opgenomen latere datum van 1 juli.
Afwijking in de vergunning van de landelijke afspraken omtrent rapportage dient
te worden gemotiveerd. Uit het oogpunt van stroomlijning van het moment van
rapportage, lijkt het me overigens ook dat één datum moet worden aangehouden.
Ook het voorschrijven van het bedrijfsenergieplan in de vergunning wordt in het
kader van de MJA beoordeeld. GS hadden moeten motiveren waarom het naast de
MJA nog nodig zou zijn een apart bedrijfsenergieplan over te leggen. Daarbij wekt
de overweging van de Afdeling dat in de bestaande MJA ‘immers’ landelijke
maatregelen inzake energiebesparing ten aanzien van alle emplacementen zijn
opgenomen, bij mij bevreemding op. Het bestaan van landelijke maatregelen laat
namelijk onverlet dat op het niveau van de inrichting (de emplacementen) eisen
omtrent een zuinig gebruik van energie worden gesteld.170 Er zal dus moeten
worden geconcretiseerd welke mate van energiebesparing en met welke maatrege-
len de energiebesparing moet worden gerealiseerd op het desbetreffende emplace-
ment. Daar gaat de MJA overigens ook vanuit (zie boven). Als ik het goed zie, lijkt
de Afdeling het echter niet nodig te vinden dat de landelijk geldende energie-
besparingsmaatregelen voor de onderhavige inrichting in de vergunning worden
geconcretiseerd. Indien aan deze uitspraak werkelijk deze betekenis moet worden
toegekend, wat niet met zekerheid kan worden gesteld nu de zaak met toepassing
van het motiveringsbeginsel wordt afgedaan, brengt dit met zich dat de Afdeling
haar eerdere jurisprudentie op dit punt verlaat. De enige verklaring die ik voor de
overwegingen van de Afdeling zou kunnen geven, is dat ProRail in het op grond
van de MJA op te stellen EBP heeft aangegeven in welke inrichting het welke
energiebesparing wil realiseren en het daarom in zoverre niet meer nodig is om
voor de onderhavige inrichting nog eens een heel apart bedrijfsenergieplan op te
stellen. Uit de uitspraak blijkt niet of ProRail een EBP heeft opgesteld, maar dat
lijkt me wel het geval te zijn, omdat op grond van de MJA Novem daarover een
advies geeft en ProRail blijkens de uitspraak wel over dat advies beschikt. Niette-
min zou, uitgaande van het milieuwettelijke kader, dan toch nog wel in de milieu-
vergunning van het onderhavige spoorwegemplacement op de een of andere manier
moeten worden aangegeven welke energiebesparingsmaatregelen moeten worden
genomen. Zoals gezegd, lijkt de uitspraak er echter op te wijzen dat dit niet nodig
is.
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171 Zie ook Aanwijzing 13 van de Aanwijzingen voor convenanten.
172 Zie voor een uitspraak waarin de Afdeling wel veel waarde hecht aan het vertrouwensbegin-

sel in het kader van de uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst op het gebied van
de ruimtelijke ordening (t.w. het Tracébesluit HSL-Zuid), ABRvS 8 september 2004, AB
2004, 458, m.nt. C.N.J. Kortmann.

173 Overigens kan eenzelfde conclusie worden getrokken uit jurisprudentie op andere rechtsge-
bieden zoals de ruimtelijke ordening. Zie bijvoorbeeld KB 24 september 1994, AB 1995,

4.7.3.3 Waardering van de jurisprudentie

Uit de in deze paragraaf besproken jurisprudentie blijkt (met uitzondering van de
ProRail-zaak) in de eerste plaats dat afspraken die voortvloeien uit milieuconve-
nanten en bedrijfsplannen, niet in de plaats mogen treden van de milieuhygiënische
toetsing die het bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening op grond
van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet milieubeheer moet verrichten. Een
aanvraag van een milieuvergunning moet ten volle worden getoetst aan de milieu-
hygiënische inzichten die op het moment van de vergunningverlening bestaan.
Voordien in een convenant of plan gemaakte afspraken hebben vaak niet dezelfde
aard en omvang als het toetsingskader van de Wet milieubeheer en hoeven ook niet
meer overeen te komen met milieuhygiënische inzichten van later.
Verder mogen milieuconvenanten en bedrijfsplannen de bij de verlening van
vergunningen toe te passen wettelijke procedures van inspraak en rechtsbescher-
ming niet opzij zetten.171 Een integrale beoordeling van de op het moment van
vergunningverlening geldende inzichten en een afweging van belangen van derden
staan hieraan in de weg. Anders dan in de procedure tot vergunningverlening is
namelijk niet gegarandeerd dat derden, zoals milieuorganisaties en omwonenden,
bij de totstandkoming van convenanten en bedrijfsplannen worden betrokken
(mogelijkheid tot inspraak) of dat ze tegen deze afspraken in rechte kunnen
opkomen, de mogelijkheid daargelaten om naar de burgerlijke rechter te stappen
(zie §4.8 en hoofdstuk 5). Niettemin kunnen derden in de vergunningprocedure
feitelijk buiten spel staan (zie §4.8).
Om deze redenen mag een convenant of bedrijfsplan nooit vooraf de inhoud van
een vergunning vastleggen. De vergunning komt immers mogelijk anders te luiden
dan te verwachten was op grond van de in het convenant en plan gemaakte afspra-
ken. Aan het vertrouwensbeginsel komt dan ook een zeer beperkte betekenis toe
bij de vergunningverlening.172 Tot slot mogen convenant en bedrijfsplan (ook al is
deze laatste goedgekeurd) het gebruik van handhaafbare vergunningvoorschriften
niet vervangen.

De betekenis die aan milieuconvenanten en bedrijfsplannen kan worden toegekend
bij de verlening of wijziging van milieuvergunningen, is dus vaak niet bepalend
voor de inhoud van het besluit.173 Deze jurisprudentie verwondert echter niet,
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494, ABRvS 24 januari 2000, MenR 2000, 113, m.nt. Van Geest en Lam, BR 2000, 414,
m.nt. Van Wijmen, ABRvS 3 april 2002, zaaknr. 200003209/1, ABRvS 26 juni 2002,
zaaknr. 199902336/1, ABRvS 24 december 2002, zaaknr. 20002907/1, ABRvS 26 februari
2003, zaaknr. 20010317/1. Met uitzondering van het KB, hebben deze uitspraken wel
betrekking op een convenant dat in de plaats treedt van een bestemmingsplan en derhalve
niet naast dat plan functioneert. Niettemin maakt de Afdeling in dit geval vergelijkbare
afwegingen als in milieuzaken.

174 Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid rubber- en kunst-
stofverwerkende industrie (van 22 december 2000), raadpleegbaar via http://www.fo-
industrie.nl. 

175 Gelet hierop strookt de in de Circulaire Energie in de milieuvergunning uitgesproken
voorkeur om alle maatregelen uit het bedrijfsenergieplan afzonderlijk in de vergunning op
te nemen, niet met deze jurisprudentie. Een verwijzing naar maatregelen uit het plan is
immers voldoende. Wel sluit de Circulaire op dit punt aan bij de voorkeur van de regering
om geen koppeling aan te brengen met het bedrijfs(milieu)plan.

176 Afgezien van de in §4.7.3.2 genoemde jurisprudentie, blijkt dit ook uit ABRvS 30 oktober
1997, MenR 1998, 45. De minister moet het convenant KWS 2000 in elk geval betrekken
bij de besluitvorming, al bestaat daar geen wettelijke verplichting toe. 

omdat daarmee wordt voorkomen dat wezenlijk afbreuk wordt gedaan aan wettelij-
ke waarborgen. Ondertussen geeft deze jurisprudentie wel aanleiding tot rechtson-
zekerheid bij bedrijven, omdat zij zich mogelijk uiteindelijk aan andere normen
moeten houden dan die voortvloeien uit het convenant of het bedrijfsplan.

Bedrijven kunnen hierop wél worden voorbereid door in het convenant duidelijk de
mogelijkheid van afwijking op te nemen, hetgeen ook veelal in milieuconvenanten
wordt gedaan.174 Het heeft geen juridische consequenties als die afwijkingsmogelijk-
heid niet wordt opgenomen.

Niettemin kan uit het voorgaande niet de conclusie worden getrokken dat het
bevoegde gezag en de bestuursrechter zich niets zouden aantrekken van convenan-
ten en de daaruit voortvloeiende bedrijfsplannen. De Afdeling bestuursrechtspraak
verwerpt het gebruik van convenanten en plannen niet. Daarmee lijkt de Afdeling
soepeler te zijn dan haar voorgangster, die vond dat toezeggingen in een convenant
niet pasten in het stelsel van vergunningverlening. De Afdeling lijkt de convenan-
ten en bedrijfsplannen als uitgangspunt bij de beoordeling van de vergunningen te
nemen. Zo moeten algemene doelstellingen uit het convenant doorgaans juist
vertaald worden naar de individuele situatie; de uitspraak van de Afdeling inzake
ProRail lijkt hierop echter een uitzondering te vormen. Verder moet in de vergun-
ningvoorschriften naar het bedrijfsplan worden verwezen.175 Het bedrijfsplan
bepaalt in feite voor een groot deel de inhoud van de vergunning. De bestuursrech-
ter laat dus ruimte om de milieuhygiënische toetsing van vergunningaanvragen en
de vergunningvoorschriften in te vullen door middel van buitenwettelijke afspra-
ken.176 Er kan weliswaar in het kader van de vergunningverlening nog van alles
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177 Vgl. CTW 1993, p. 8, Michiels 1993, p. 246, Van Ommeren, 1999, p. 140, 142, Verschuu-
ren, 2004, p. 90, Van Gestel en Verschuuren, 1999, p. 81. 

178 Daarbij gaat het om een wet in formele zin of om een bepaling die op een uitdrukkelijke
delegatie door de formele wetgever berust. Zie Van Rossum, 2004, p. 2-3, die verwijst naar
de memorie van antwoord II bij artikel 3:40 BW, Parlementaire Geschiedenis, 3, p. 192. 

veranderen, maar een convenant en bedrijfsplan kunnen aangeven met welke as-
pecten daarbij in elk geval rekening moet worden gehouden.177 Daarbij blijkt uit
de jurisprudentie dat het bestuur niet zonder meer voorbij mag gaan aan afspraken
die zijn opgenomen in een convenant. Op grond van het motiveringsbeginsel zal
het bevoegd gezag, dat partij is bij het convenant, bij de totstandkoming van de
vergunning rekening moeten houden met een voor een bedrijf geldend milieucon-
venant en bedrijfsplan, althans voor zover dat mogelijk is binnen de grenzen van
de wet. Er mag dus alleen gemotiveerd in positieve of negatieve zin worden af-
geweken van hetgeen is afgesproken.

Hoe zwaar die motiveringsplicht is, dient mijns inziens af te hangen van de vraag
of sprake is van een milieuconvenant of een bedrijfsplan. De bedrijfsplannen zijn
toegespitst op het individuele bedrijf, bevatten derhalve voor dit bedrijf specifieke
milieudoelstellingen en worden in nauw overleg met het bevoegd gezag opgesteld.
Bovendien blijkt dat bij bedrijfsmilieuplannen de belangrijkste milieuafwegingen
bij de totstandkoming daarvan worden gemaakt en niet meer op het moment van
de vergunningverlening. Het bedrijfsplan is verder vaak het vertrekpunt bij het
vooroverleg tussen het bedrijf en het bevoegd gezag over de te verlenen milieuver-
gunning. In een dergelijk geval zal bij bedrijven de verwachting veel sterker zijn
dat niet (substantieel) in negatieve zin wordt afgeweken van het plan dan het geval
is bij een convenant. Daarom moeten er wel zeer zwaarwegende redenen zijn voor
afwijking. Indien de milieuhygiënische inzichten zich niet hebben gewijzigd,
kunnen in feite alleen de belangen van derden nog ‘roet in het eten gooien’.

4.7.4 Gevolgen van een ongeldig milieuconvenant

In de vorige drie paragrafen zijn situaties behandeld die de geldigheid van een
milieuconvenant kunnen aantasten. Wat zijn nu de (privaatrechtelijke) consequen-
ties van een ongeldig convenant? Indien met een milieuconvenant een publiekrech-
telijke regeling op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist, de bevoegheidsverde-
ling tussen twee bestuursorganen niet in acht wordt genomen, of de grenzen van
de in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid bestaan-
de beleidsvrijheid worden overschreden, zal het convenant nietig zijn. Dit vloeit
voort uit artikel 3:40 BW op grond waarvan een rechtshandeling nietig is die door
inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, of die in
strijd is met een dwingende wetsbepaling.178 Nietigheid treedt van rechtswege in.
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179 Zie Scheltema en Scheltema, 2003, p. 192 e.v. 
180 Zie Jurgens, 2003, p. 169. 

Daarvoor is dus geen tussenkomst door de rechter of een tot nietigheid strekkende
handeling van de partijen vereist. Nietigheid brengt met zich dat alle rechtshande-
lingen die in het verleden zijn verricht, worden geacht onverschuldigd te zijn
verricht en dus ongedaan moeten worden gemaakt.

In lid 2 van artikel 3:40 BW wordt bepaald dat strijd met een dwingende wetsbepa-
ling tot vernietigbaarheid leidt, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming
van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, een en ander voor zover
niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit. Van vernietigbaarheid lijkt
me echter als gevolg van de situaties die blijkens de vorige paragrafen tot een
ongeldig convenant kunnen leiden, geen sprake te zijn. De milieuwetgeving waarvan
een milieuconvenant een onaanvaardbare doorkruising kan zijn en/of die de beleids-
vrijheid inperkt bij het aangaan van milieuconvenanten, is bedoeld om het milieube-
lang en dus een algemeen belang te beschermen en lijkt me daarom niet te strekken
ter bescherming van de overheidspartij dan wel de private partij. Evenzo hebben de
bepalingen die betrekking hebben op de totstandkoming van wet- en regelgeving en
daarmee de bevoegdheid van de overheid beïnvloeden om milieuconvenanten te
sluiten, een ruimere strekking dan één van de partijen te beschermen. Dit zijn
immers bepalingen die zijn totstandgekomen vanuit de gedachte van democratie en
het waarborgen van checks and balances in ons rechtssysteem.

Artikel 3:40 BW heeft weliswaar alleen betrekking op het vermogensrecht, maar
voor onderdelen van een overeenkomst die niet van vermogensrechtelijke aard zijn,
bepaalt artikel 3:59 BW dat artikel 3:40 BW van overeenkomstige toepassing is.
Daarmee is dit artikel ook van toepassing op bevoegdhedenovereenkomsten en het
gedeelte uit gemengde overeenkomsten dat betrekking heeft op de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden.
Wel zal de toepassing van bijzondere publiekrechtelijke bepalingen ertoe kunnen
leiden dat in een bestuursrechtelijke rechtsverhouding geen (volledige) uitvoering
aan een bevoegdhedenovereenkomst kan worden gegeven, zonder dat dit tevens de
nietigheid van de overeenkomst betekent.179 Deze situatie speelt wanneer een
bevoegdhedenovereenkomst betrekking heeft op een besluit ten aanzien waarvan
het wettelijk kader ruimte laat voor het sluiten van de overeenkomst. Indien met
de overeenkomst dan binnen de grenzen van de beleidsvrijheid wordt gebleven, is
er geen reden om nietigheid van de overeenkomst aan te nemen, ook al komt het
desbetreffende besluit na toetsing aan de publiekrechtelijke regels uiteindelijk
anders te luiden dan de overeenkomst en acht de bestuursrechter het besluit
rechtmatig.180 Vooruitlopend op hoofdstuk 5, zal in een dergelijk geval voor de
private partij wel een actie uit wanprestatie openstaan. Anders is het als met de
overeenkomst de grenzen van de beleidsvrijheid worden overschreden en het
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wettelijk toetsingskader niet in acht wordt genomen, zoals bij het Hydro Agri
convenant het geval was. Dit zou tot nietigheid van het convenant moeten leiden.181

Dit is met het Hydro Agri convenant niet gebeurd, omdat dat alleen in een be-
stuursrechtelijke procedure is betrokken en de bestuursrechter zich niet over de
geldigheid van een convenant kan uitlaten (object van het beroep is immers een
besluit en niet het convenant). De bestuursrechter zal in zo’n geval het ongeldige
convenant buiten beschouwing moeten laten.182

Het is voorstelbaar dat de grond om nietigheid van een milieuconvenant aan te
nemen, geen betrekking heeft op het gehele convenant. Dan kan partiële nietigheid
worden aangenomen. Op grond van artikel 3:41 BW kan een rechtshandeling in
geval een grond van nietigheid slechts een deel van een rechtshandeling betreft,
voor het overige in stand blijven voor zover dat deel, gelet op de inhoud en strek-
king van de handeling, niet in onverbrekelijk verband met het nietige deel staat.

4.7.5 Bevindingen

De ruimte die de overheid heeft om een milieuconvenant met het bedrijfsleven te
sluiten, wordt in de eerste plaats begrensd door de leer van de onaanvaardbare
doorkruising. De vraag in hoeverre milieuconvenanten die als een vermogensrech-
telijke overeenkomst kunnen worden gekwalificeerd, houdbaar zijn in het licht van
deze leer, zal per individueel convenant moeten worden beantwoord. Ten aanzien
van milieuconvenanten die het karakter hebben van een bevoegdhedenovereen-
komst, is het naar mijn mening niet nodig en strikt genomen ook niet juist om
daarop het leerstuk van de onaanvaardbare doorkruising toe te passen. Een even-
tuele overschrijding van de publiekrechtelijke bevoegdheden in het kader van deze
overeenkomsten, levert namelijk rechtstreeks strijd met de wet op. Deze leer staat
daarmee het sluiten van dergelijke milieuconvenanten niet in de weg. Niettemin
speelt de ratio van de doorkruisingsleer wel bij milieuconvenanten die in de plaats
van de publiekrechtelijke weg worden ingezet en die dus dienen als vervanging van
regelgeving. Indien bij de voorbereiding van dergelijke convenanten de in de wet
opgenomen totstandkomingswaarborgen van bepaalde uitvoeringsregelgeving
zonder meer worden genegeerd, biedt het milieuconvenant minder waarborgen
voor burgers dan de uitvoeringsregelgeving.

In een milieuconvenant mogen in de tweede plaats geen afspraken staan die de
wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan, dat partij is bij het convenant,
overschrijden. Een consequentie hiervan is dat afspraken over bevoegdheden van
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een bestuursorgaan op terreinen waarop ook andere organen over bevoegdheden
beschikken, zoals wetgeving in formele zin, alleen in de vorm van inspanningsver-
lichtingen mogen worden gegoten. Dergelijke verplichtingen zijn moeilijk in rechte
afdwingbaar en het valt sterk te betwijfelen of de overheidspartij op het niet-
nakomen van deze verplichtingen kan worden aangesproken.

Met het sluiten en uitvoeren van milieuconvenanten die het karakter van een
bevoegdhedenovereenkomst hebben, mogen in de derde plaats de grenzen van de
beleidsvrijheid van het bestuursorgaan niet worden overschreden. Ten aanzien van
de uitoefening van regelgevende bevoegdheden zal dit doorgaans geen problemen
opleveren, omdat er zowel bij de uitvaardiging als bij de inhoud van regelgeving
veelal sprake is van beleidsvrijheid.
Wat betreft de ruimte die in het kader van milieuvergunningverlening (inclusief het
aspect van energie) voor milieuconvenanten bestaat, is de jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak (en haar voorgangsters) bepalend. Enerzijds blijkt
dan dat een milieuconvenant en bedrijfsplan nooit vooraf de inhoud van de vergun-
ning definitief mogen vastleggen. Er dient ruimte te worden gelaten aan de milieu-
hygiënische toetsing (artikel 8.8 tot en met 8.11 Wm) en de toepassing van
inspraak- en rechtsbeschermingsprocedures. Verder mogen convenant en bedrijfs-
plan niet het gebruik van handhaafbare vergunningvoorschriften vervangen. In een
recente uitspraak ten aanzien van het aspect energie (de ProRail-zaak), lijkt de
Afdeling het echter niet nodig te vinden dat de landelijk geldende energiebespa-
ringmaatregelen in de vergunning worden geconcretiseerd. Het valt te bezien hoe
de jurisprudentie zich op dit punt verder ontwikkelt en of de Afdeling haar eerdere
lijn daadwerkelijk heeft verlaten. Anderzijds verwerpt de Afdeling het gebruik van
deze instrumenten niet en lijkt ze als uitgangspunt te nemen bij de beoordeling van
vergunningen. De bestuursrechter laat ruimte om de milieuhygiënische toetsing en
open normen voorlopig in te vullen door middel van buitenwettelijke afspraken.
Daarbij mag het bevoegd gezag bij de vergunningverlening alleen gemotiveerd
afwijken van hetgeen het in een convenant heeft afgesproken.

Indien een milieuconvenant aan bovengenoemde punten niet voldoet, is het
convenant ongeldig en (eventueel partieel) nietig. In de situatie dat met een
convenant binnen de grenzen van de beleidsvrijheid wordt gebleven, maar de
publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening waarover afspraken waren gemaakt
uiteindelijk anders vorm wordt gegeven en de bestuursrechter dat rechtmatig acht,
is er geen reden om nietigheid van het convenant aan te nemen.
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4.8 POSITIE VAN DERDEN BIJ MILIEUCONVENANTEN

Een milieuconvenant is een afspraak tussen partijen. Wie geen partij is, kan ook
niet door het convenant zijn gebonden: er ontstaan geen rechten of verplichtingen
ten behoeve of ten laste van derden.183

Dit uitgangspunt lijdt uitzondering indien een derdenbeding is opgenomen in een
convenant. Indien een derdenbeding wordt gesloten en het convenant is aan te
merken als een obligatoire overeenkomst, is sprake van een drie-partijenovereen-
komst (artikel 6:254 lid 1 BW). Op die situatie wordt hier verder niet ingegaan.184

Maar wat betreft de gevolgen, hoeft een convenant zich niet alleen tot de partijen
uit te strekken. Het is heel goed mogelijk dat de uitvoering van de afspraken ook
voordelige of nadelige gevolgen heeft voor derden. Daarom is het van belang te
bezien wat de positie van derden is bij milieuconvenanten. De overheid is vroeger
wel eens verweten dat zij het feit dat voor convenanten geen regels omtrent
inspraak en publicatie gelden (zie daarover hierna), aangrijpt om in een onderonsje
met brancheorganisaties afspraken te maken; er zou sprake zijn van een ‘ver-
kwanseling van publieke belangen’.185 De positie van derden wordt wel gezien als
één van de voornaamste juridische problemen die zich met betrekking tot de
convenantfiguur in de praktijk voordoen.186 In deze paragraaf wordt bezien hoe het
is gesteld met de positie van derden bij milieuconvenanten, waarbij achtereenvol-
gens wordt ingegaan op inspraak (§4.8.1), openbaarheid (§4.8.2) en parlementaire
betrokkenheid (§4.8.3).

Vooraf dient het begrip ‘derden’ echter te worden toegelicht. Onder ‘derden’ wordt
hier verstaan: al diegenen die geen partij zijn bij een milieuconvenant en ook niet
(via vertegenwoordiging) aan de afspraken uit het convenant kunnen worden
gebonden.187 Derden kunnen burgers of milieuorganisaties zijn, maar ook vertegen-
woordigende organen (het parlement) worden hier als derden aangeduid. De als
hier omschreven derden zijn niet altijd derden-belanghebbenden waarover in het
bestuursrecht wordt gesproken. Een belanghebbende in het bestuursrecht is degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 Awb). Ook
rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld een milieuorganisatie) kunnen belanghebbende
zijn (artikel 1:2 lid 3 Awb). Een derde kan een belang hebben bij een besluit,
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genomen door een bestuursorgaan jegens de geadresseerde. In het privaatrecht is
het niet gebruikelijk om van derden-belanghebbenden te spreken. Er dient dan ook
een onderscheid te worden gemaakt tussen derden in het privaatrecht en in het
bestuursrecht. Het is echter niet uitgesloten dat door de wisselwerking tussen het
privaatrecht en het bestuursrecht op dit punt een begrip als ‘belanghebbende’ ook
relevant wordt voor het privaatrecht.

4.8.1 Inspraak voor derden bij de voorbereiding van milieuconvenanten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden die derden tot inspraak
hebben bij de voorbereiding van milieuconvenanten. Inspraak kan een positieve
invloed hebben op de uitvoerbaarheid en daarmee de handhaafbaarheid van een
milieuconvenant. Dat moet aldus worden begrepen dat naar aanleiding van in-
gebrachte visies het convenant zodanig inhoud wordt gegeven dat handhaving
‘beter’ mogelijk is (bijvoorbeeld door de opname van duidelijkere verplichtingen).
Of inspraak altijd dit effect zal hebben, staat echter niet op voorhand vast en in
zoverre zal het verband tussen inspraak en handhaafbaarheid niet altijd goed te
maken zijn. Door derden inspraak te geven, kunnen hun belangen waarschijnlijk
ook beter worden gewaarborgd. Tegelijkertijd kan het bieden van (ruime) moge-
lijkheden van inspraak aan derden vertragend werken waar het de totstandkoming
van het convenant betreft en daarmee de effectiviteit van het convenant in negatie-
ve zin beïnvloeden (vgl. hoofdstuk 3).

Op dit moment hebben derden in de fase van totstandkoming van een milieuconve-
nant geen recht op inspraak. Het geven van inspraakmogelijkheden is naar positief
recht geen algemeen dwingend vereiste bij de totstandkoming van het milieuconve-
nant. In Aanwijzing 10 onder 2 van de Aanwijzingen voor convenanten is wel
bepaald dat afhankelijk van het soort convenant en de aard van de verplichtingen
die daaruit voortvloeien, overwogen wordt derden-belanghebbenden bij de voorbe-
reiding daarvan te betrekken.188 Hier vindt dus een afbakening van het ruime begrip
‘derden’ tot ‘derden-belanghebbenden’ plaats, waarmee dit bestuursrechtelijke
begrip relevant wordt voor het convenanteninstrument. Waarom de betrokkenheid
van derden wordt beperkt tot belanghebbenden, wordt in Aanwijzing 10 niet
specifiek gemotiveerd. Wel bepaalt de toelichting bij deze aanwijzing dat via
artikel 3:1 lid 2 Awb afdeling 3.4 Awb van toepassing kan worden verklaard bij de
voorbereiding en sluiting van een convenant; in die afdeling wordt aan belangheb-
benden de mogelijkheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen. Zo zou
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kunnen worden verklaard waarom in de Aanwijzingen wordt aangesloten bij het
bestuursrechtelijke begrip belanghebbende. De vraag rijst dan hoe wordt bepaald
of iemand belanghebbende is; worden hier de criteria gebruikt die in het bestuurs-
recht gelden om te bepalen of iemand belanghebbende is? De Aanwijzingen zeggen
daar niets over, maar dit lijkt wel aannemelijk.

Wat betreft de kring van inspraakgerechtigden, is het echter de vraag of de beper-
king daarvan tot belanghebbenden bij de totstandkoming van milieuconvenanten
nu wel een juist uitgangspunt is. Op grond van het democratiebeginsel kan ervoor
worden gepleit om de mogelijkheid van inspraak voor eenieder open te stellen ten
aanzien van overheidshandelen.189 Dit is echter geen hard vereiste waaraan altijd
zou moeten worden voldaan. Indien het overheidshandelen zich afspeelt op een
beleidsterrein zoals het milieu, zou dat een (extra) argument kunnen vormen om
bij de voorbereiding daarvan eenieder te betrekken. Het milieu is een collectief
goed en het milieubelang een stemloos belang. Participatie zou dan voor eenieder
moeten gelden, omdat dit teruggaat op

‘het uitgangspunt dat eenieder verantwoordelijk is (althans zich verantwoordelijk
moet kunnen achten) voor de bescherming van het milieu en aldus moet opkomen
voor belangen van natuur en milieu, zowel met het oog op de bescherming van de
intrinsieke waarde van natuur en milieu, als met het oog op de bescherming van de
belangen van toekomstige generaties.’190

Deze gedachte is in de Wet milieubeheer doorgevoerd door aan eenieder de
mogelijkheid van inspraak te bieden bij de totstandkoming van amvb’s (ex artikel
21.6 Wm) en de milieuvergunning (ex artikel 8.6 jo 13.3 Wm jo 3:15 Awb). Er kan
dan ook worden betoogd dat eveneens ten aanzien van milieuconvenanten de
mogelijkheid van inspraak aan eenieder zou moeten worden geboden. De recht-
vaardiging hiervan kan dan met name worden gevonden in de bescherming van het
milieubelang.
Een argument dat tegen een dergelijke ruime kring van inspraakgerechtigden pleit,
is de nadelige invloed die dat kan hebben op de effectiviteit van het convenant: het
bieden van ruime mogelijkheden van inspraak kan vertragend werken waar het de
totstandkoming van het convenant betreft. De vraag is echter of, wanneer eenmaal
geaccepteerd is dat er beïnvloedingsmogelijkheden voor derden moeten zijn bij de
voorbereiding van milieuconvenanten, een uitgebreide kring van inspraakgerech-
tigden nu daadwerkelijk tot zoveel meer vertraging zal leiden dan wanneer deze
mogelijkheid zou worden beperkt tot belanghebbenden. Het zal namelijk denk ik
niet gemakkelijk zijn om te bepalen wie precies ‘belanghebbenden’ bij een milieu-
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191 Voor zover een milieuconvenant waarbij een bestuursorgaan partij is (en het dus (mede) een
bevoegdhedenovereenkomst is), kan worden aangemerkt als een handeling van een bestuurs-
orgaan zoals bedoeld in artikel 3:1 lid 2 Awb, zou afdeling 3.4 Awb van overeenkomstige
toepassing kunnen worden verklaard op de voorbereiding van het convenant zelf en niet op
het besluit tot het aangaan van het convenant. Veel verschil maakt dit echter niet.

convenant zullen zijn. Het lijkt me dat de convenantpartijen (de overheidspartij en
de private partij) in samenspraak zullen moeten bepalen wie als belanghebbenden
kunnen worden aangemerkt. Omdat een convenant een meerzijdig instrument is,
kan de overheidspartij naar mijn mening niet helemaal alleen besluiten wie er
inspraak moeten krijgen. De kwalificatie van ‘belanghebbenden’ zou onenigheid
kunnen opleveren tussen de convenantpartijen onderling en tussen de partijen en
derden die niet als belanghebbenden zijn aangemerkt. De kans bestaat dan op
gerechtelijke procedures, waardoor de werklast van de rechter zou kunnen toene-
men. Bovendien vraag ik me af of er in de praktijk nu zoveel meer derden zullen
zijn die van de gelegenheid gebruik zullen maken om hun standpunt over het
convenant te geven dan degenen die zich door het convenant ‘aangesproken’ zullen
voelen (de ‘belanghebbenden’ in feite). Hierin kan dan juist ook een aanleiding
worden gezien om de kring van inspraakgerechtigden wel te beperken tot belang-
hebbenden. Immers als toch al te verwachten valt dat alleen ‘belanghebbenden’
gebruik zullen maken van inspraakmogelijkheden, kan de kring van inspraakge-
rechtigden net zo goed meteen tot die groep worden beperkt. Een reden om dat niet
te doen is het zojuist genoemde argument dat niet gemakkelijk lijkt vast te stellen
te zijn wie ‘belanghebbenden’ zijn.
Gelet op het bovenstaande, dient naar mijn mening bij het bepalen van de kring van
inspraakgerechtigden ten aanzien van milieuconvenanten aan de bescherming van
het milieu meer waarde te worden gehecht dan aan effectiviteitsoverwegingen.
Daarom kan ervoor worden gepleit om eenieder te betrekken bij de voorbereiding
van een milieuconvenant.

In het bovenstaande werd reeds opgemerkt dat er geen dwingend recht op inspraak
bestaat, maar dat de betrokkenheid van derden wel via artikel 3:1 lid 2 Awb kan
worden geconstrueerd. De toepasselijkheid van de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure van afdeling 3.4 Awb kan via het besluit tot het aangaan van het
convenant worden geconstrueerd. Dat besluit wordt genomen door het bestuursor-
gaan dat bevoegd is te beslissen over het door de rechtspersoon verrichten van
privaatrechtelijke rechtshandelingen (het convenant). Op dat besluit kan het
bestuursorgaan (zoals een minister of B&W) afdeling 3.4 Awb van overeenkom-
stige toepassing verklaren. Dat zal via artikel 3:1 lid 2 Awb moeten gebeuren,
omdat het hier naar mijn mening niet om een Awb-besluit gaat waarop afdeling 3.4
Awb direct van toepassing is (zie §4.5.5.4).191 In mijn optiek zou het bestuursor-
gaan dan moeten bepalen dat eenieder zienswijzen naar voren kan brengen. Zoals
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bekend, bevat afdeling 3.4 Awb facultatief recht, zodat de toepasselijkheid ervan
afhankelijk is van een besluit van het betrokken bestuursorgaan (of van een
wettelijk voorschrift). Gelet op de vrijheid die in de Awb aan bestuursorganen
wordt gelaten om afdeling 3.4 Awb van toepassing te verklaren op de voorberei-
ding van besluiten (of, via artikel 3:1 lid 2 Awb, op de voorbereiding van andere
handelingen van bestuursorganen), bestaat er naar mijn mening geen rechtsplicht
voor bestuursorganen om de in deze afdeling geregelde procedure te volgen. Er is
dus ook geen sprake van een ‘automatisch’ recht op inspraak voor derden.
Of de procedure van afdeling 3.4 Awb vaak door een bestuursorgaan van overeen-
komstige toepassing zal worden verklaard, valt te betwijfelen. Het überhaupt
bieden van inspraak bij een milieuconvenant (dus ongeacht wie daarbij zou worden
betrokken) kan namelijk vertragend werken wat betreft de totstandkoming van het
convenant en kan daarmee de effectiviteit van het convenant in negatieve zin
beïnvloeden. Ook kan de betrokkenheid van derden veel discussie opleveren over
de inhoud van het convenant. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een
milieuorganisatie het convenant lang niet ver genoeg vindt gaan wat betreft
milieubescherming, terwijl de partijen de na te streven doelstellingen hoog genoeg
vinden. In een dergelijke situatie zijn partijen er waarschijnlijk niet al te happig op
om derden bij het totstandkomingsproces te betrekken. Aan de andere kant kunnen
partijen met de betrokkenheid van derden juist proberen om draagvlak te creëren
voor het convenant en zo wellicht voorkomen dat in een later stadium de inhoud
van het convenant in rechte wordt aangetast. Het komt ook steeds vaker voor dat
derden betrokken worden bij de totstandkoming van milieuconvenanten en met
name bij de totstandkoming van bedrijfsplannen. Er is dan sprake van informele
contacten met bijvoorbeeld omwonenden van een bedrijf of met milieuorganisa-
ties.192 Ten aanzien van bedrijfsplannen kan op grond van het huidige recht de
betrokkenheid van derden ook niet langs formele weg worden geconstrueerd,
omdat dit geen handelingen van een bestuursorgaan betreft en afdeling 3.4 Awb
dus niet via artikel 3:1 lid 2 Awb van overeenkomstige toepassing kan worden
verklaard. Wel zou deze procedure via artikel 3:1 lid 2 Awb bij de voorbereiding
van de goedkeuring van het bedrijfsplan kunnen worden gevolgd, want de goed-
keuring betreft wel een handeling van een bestuursorgaan. Gelet op de hierboven
genoemde redenen, valt echter te betwijfelen of deze procedure vaak van overeen-
komstige toepassing zal worden verklaard.

Indien afdeling 3.4 Awb niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard,
wordt aan derden niet de gelegenheid geboden inspraak uit te oefenen ten aanzien
van het convenant, althans niet langs formele weg. Dit is een nadelige situatie.
Ondanks dat de overheid namelijk de plicht heeft om bij de voorbereiding van een
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milieuconvenant nadrukkelijk de belangen van derden – op een zorgvuldige en
evenredige wijze – mee te wegen (vgl. §3.3.6.1), zullen in het geval er geen
mogelijkheden tot inspraak zijn geweest en de overheidspartij en de private partij
in hoge mate conflicterende belangen hebben, de belangen van derden vermoede-
lijk snel in het gedrang raken.

In de rechtspraak wordt verder op grond van artikel 3:2 Awb onder omstandighe-
den een hoorplicht aangenomen, doch een absoluut recht op inspraak kan uit dit
artikel niet worden afgeleid. Aldus is de inspraak voor derden ook daarmee niet
automatisch gegarandeerd.

Mogelijkheden tot inspraak zijn er vaak wel bij de bestuursrechtelijke instrumenten
waarin milieuconvenanten kunnen doorwerken.

Indien milieuconvenanten niet in bestuursrechtelijke instrumenten doorwerken en
ze worden gebruikt om regelgeving te vervangen, is het gebruik van dergelijke
convenanten uit het oogpunt van de doorkruisingsleer problematisch. Immers, aan
het Windmill-criterium dat de belangen van burgers moeten zijn beschermd (zie
§4.7.1), zou dan niet zijn voldaan.193 Een optie om aan dit probleem het hoofd te
bieden, is om die waarborgen in het convenant op te nemen. Zojuist is echter
aangegeven dat te betwijfelen valt of de partijen zelf een mogelijkheid tot inspraak
zullen initiëren. Dit zou dan al wettelijk moeten worden voorgeschreven (hierop kom
ik terug in hoofdstuk 11).

Langs bestuursrechtelijke weg kunnen derden wellicht invloed uitoefenen op de
uitvoering en handhaving van milieuconvenanten en door toepassing van deze
procedures zou alsnog aan de eis van inspraak kunnen worden voldaan, waar het
recht op inspraak terzake van het convenant zelf onvoldoende is gewaarborgd (vgl.
§3.3.4.1). Derden kunnen in die besluitvormingsprocedures echter feitelijk buiten
spel staan, doordat ze in het eerdere traject (van de bevoegdhedenovereenkomst)
niet zijn betrokken, terwijl daar al veel wordt besloten. Het risico bestaat dat
overheid en bedrijfsleven een dusdanige overeenstemming hebben bereikt over de
inhoud van de vergunning, dat het voor een derde moeilijk is daar nog een speld
tussen te krijgen. Derden kunnen aldus een achterstand hebben op de overheid en
vergunninghouder, die misschien niet meer in te halen is. Hoewel derden hun
inspraakrechten dan dus wel kunnen effectueren, kunnen ze feitelijk in een slechte-
re positie verkeren door het convenant. Gesteld zou kunnen worden dat deze
slechtere positie niet te wijten is aan het milieuconvenant. Immers, ook als de
bestuursrechtelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de traditionele vergunning,
geen link met convenanten zouden hebben, wordt er veel buiten derden om gedaan
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(vergelijk het vooroverleg dat tussen het bevoegd gezag en de aanvrager van een
vergunning plaatsvindt). Derden verkeren in dat opzicht altijd in een achterstand-
positie en daarom lijkt dit nadeel niet op het conto van milieuconvenanten te
moeten worden geschreven. Niettemin wordt in het algemeen de feitelijke positie
van derden ten aanzien van vormen van zelfregulering (zoals de vergunning op
hoofdzaken) problematisch gevonden.194 Of dit nu ook altijd zal gelden ten aanzien
van milieuconvenanten, is moeilijk aan te tonen. Maar ten aanzien van bijvoor-
beeld bedrijfs(milieu)plannen is wel het bezwaar naar voren gebracht dat door de
opstelling van zulke plannen in een eerdere fase al veel in de vergunningprocedure
is beslist.195 Bezien moet worden hoe dit bezwaar kan worden weggenomen (zie
daarover verder hoofdstuk 11).

4.8.2 Openbaarheid

Wat betreft het aspect van openbaarheid wordt de vraag beantwoord in hoeverre
er openbaarheid bestaat ten aanzien van de convenanttekst (§4.8.2.1) en van
documenten inzake de uitvoering van milieuconvenanten (§4.8.2.2). Dit wordt
bezien aan de hand van de Wob, het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4. Het
belang van openbaarheid van de convenanttekst en de documenten die ter uitvoe-
ring van een milieuconvenant worden opgesteld, is gelegen in de mogelijkheid
voor derden (en de partijen) te controleren of en hoe de convenantverplichtingen
worden uitgevoerd. Bovendien kan openbaarheid van het convenant een extra druk
geven om het convenant na te leven (vgl. §3.3.4.2).

4.8.2.1 Openbaarheid van de tekst van het milieuconvenant

In Aanwijzing 25 onder 1 van de Aanwijzingen voor convenanten is een publicatie-
plicht opgenomen voor de convenanttekst. Deze of de zakelijke inhoud ervan wordt
gepubliceerd in de Staatscourant.

Volgens de toelichting op deze Aanwijzing kan naast publicatie in de Staatscourant
worden overwogen een convenant of de zakelijke inhoud ervan te publiceren in huis-
aan-huisbladen, dagbladen, vakbladen, nieuwsbrieven of op internet.
Indien alleen van de zakelijke inhoud mededeling wordt gedaan, wordt vermeld waar
en wanneer de gehele tekst ter inzage ligt en eventueel waar exemplaren van het con-
venant – al dan niet tegen vergoeding – verkrijgbaar zijn (Aanwijzing 25 onder 2).

Met deze actieve openbaarmakingsplicht, hoewel op zichzelf niet afdwingbaar,
gaan de Aanwijzingen naar mijn mening verder dan hetgeen voortvloeit uit de
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Wob. Artikel 8 van de Wob, dat voorschrijft dat actieve openbaarmaking geschiedt
in het belang van de goede en democratische bestuursvoering, lijkt me namelijk
geen betrekking te hebben op de bekendmaking van milieuconvenanten, omdat dit
artikel dan wel erg ruim zou worden uitgelegd. In dit verband dient te worden
bezien in hoeverre het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG (die de imple-
mentatie van dit Verdrag op Europees niveau behelst) de actieve openbaarmaking
van milieuconvenanten voorschrijven.

Het Verdrag en de Richtlijn leiden tot een aanzienlijke verruiming van openbaar-
heid van milieu-informatie, hetgeen aanleiding heeft gegeven de Wob (en de Wm)
te wijzigen.196 In het nieuwe regime wordt een zeer ruime definitie van ‘milieu-
informatie’ gehanteerd. De Richtlijn bevat ten opzichte van het Verdrag een nog
ruimere definitie van milieu-informatie. In de Nederlandse wetgeving is de defini-
tie van de Richtlijn overgenomen (artikel 19.1a Wm waarnaar in artikel 1 onder g
van de Wob wordt verwezen). De definitie van milieu-informatie omvat:

‘alle informatie, neergelegd in documenten over
a. de toestand van elementen van het milieu, met inbegrip van [onder meer, JvdJ]
lucht en atmosfeer (…);
b. factoren met inbegrip van stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip
van radioactief afval, emissies, lozingen en ander vrijkomen van stoffen in het milieu
die de onder a bedoelde elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk
aantasten;
c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals beleidsmaatrege-
len, wetgeving, plannen, programma’s, milieuakkoorden en activiteiten die op de
onder a en b bedoelde elementen en factoren van het milieu een uitwerking hebben
of kunnen hebben, alsmede maatregelen of activiteiten ter bescherming van die
elementen; (…)’ [cursief JvdJ]

Gelet op deze ruime definitie, vallen praktisch alle gegevens over het milieu
hieronder.
In de begripsomschrijving van milieu-informatie worden ‘milieuakkoorden’
genoemd als maatregelen die de elementen van het milieu (waaronder de lucht en
de atmosfeer) (kunnen) aantasten of ter bescherming daarvan dienen. De vraag rijst
of onder de genoemde milieuakkoorden ook milieuconvenanten kunnen worden
begrepen. In de uitleg van het Verdrag van Aarhus wordt dit wel gedaan.197 Er mag
vanuit worden gegaan dat de EG-richtlijn en de Nederlandse wet op dit punt geen
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andere inhoud aan het begrip ‘milieuakkoorden’ geven. Door deze milieuakkoor-
den onder te brengen bij de definitie van milieu-informatie, kunnen ze meer
toegankelijk worden gemaakt.

Wat betreft actieve openbaarmaking, is in het Verdrag van Aarhus de bepaling
opgenomen dat elke partij waarborgt dat milieu-informatie in toenemende mate
beschikbaar komt in elektronische gegevensbestanden via openbare telecom-
municatie-netwerken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. In deze
vorm toegankelijke informatie zou, indien van toepassing, ook milieuakkoorden
dienen te omvatten (artikel 5 lid 3 van het Verdrag). Hoewel in voorzichtige
bewoordingen gesteld, kan hieruit toch wel een pleidooi voor de actieve open-
baarmaking van milieuconvenanten (in elektronische vorm) worden afgeleid.
Ook in Richtlijn 2003/4 is bepaald dat de lidstaten ervoor zorgen dat milieu-
informatie geleidelijk beschikbaar komt in elektronische gegevensbanken die voor
het publiek makkelijk toegankelijk zijn via openbare telecommunicatienetwerken
(artikel 7 lid 1). De informatie die ten minste op ‘passende wijze bijgewerkt,
beschikbaar gesteld en verspreid’ moet worden, omvat onder meer milieuakkoor-
den. Er kan echter ook worden volstaan met een verwijzing naar de plaats waar die
informatie kan worden opgevraagd of gevonden in het kader van artikel 3 (artikel
7 lid 2 sub f). De lidstaten kunnen aan artikel 7 voldoen door links te creëren naar
internetsites waarop informatie kan worden gevonden (artikel 7 lid 6). Of hier nu
sprake is van een harde verplichting tot actieve openbaarmaking van milieuconve-
nanten of een verwijzing daarnaar, is de vraag.

Volgens Krämer is de bepaling tot verspreiding van milieu-informatie nauwelijks
handhaafbaar en valt het te bezien in hoeverre deze bepaling de milieutransparantie
binnen de EU zal veranderen, met name op lokaal en regionaal niveau waar de
burgers het meest worden geraakt en betrokken zijn.198

In elk geval kunnen de in respectievelijk het Verdrag en de Richtlijn opgesomde
weigeringsgronden aanleiding geven om de informatie niet actief openbaar te
maken (artikel 5 lid 10 van het Verdrag en artikel 7 lid 6 van de Richtlijn). Van een
absoluut vereiste tot volledige actieve openbaarheid is derhalve geen sprake.
Ten aanzien van artikel 7 lid 2 sub f van de Richtlijn heeft de regering opgemerkt
dat reeds in de bekendmaking van milieuakkoorden is voorzien en dat derhalve
geen aanpassing van nationale regelgeving noodzakelijk is.199 Betwijfeld kan echter
worden of dit standpunt juist is. Voor zover het de bekendmaking van milieuconve-
nanten betreft, is dienaangaande niets geregeld in wettelijke zin. Alleen de Aanwij-
zingen voor convenanten bevatten de bepaling dat een convenant of de zakelijke
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inhoud ervan wordt gepubliceerd in de Staatscourant (en, gelet op de toelichting,
daarnaast eventueel op het internet). Gelet op het feit dat de Aanwijzingen voor
convenanten niet juridisch afdwingbaar zijn, voldoen de Aanwijzingen niet aan de
eisen die het Hof van Justitie van de EG stelt aan de vorm van maatregelen die als
omzetting van Richtlijnen kunnen dienen.200 Er zou daarom niet kunnen worden
volstaan met de opname van bekendmakingsregels inzake convenanten in dit
instrument. Indien de wetgever dus daadwerkelijk beoogt genoemd artikel van de
Richtlijn te implementeren, dient in een algemeen verbindend voorschrift een
bepaling te worden opgenomen dat milieuconvenanten op geschikte wijze bekend
dienen te worden gemaakt. Een geschikte wijze van bekendmaking kan inhouden
de plaatsing van de tekst van het milieuconvenant op het internet of een internet-
link waarmee het milieuconvenant kan worden gevonden (vgl. artikel 7 lid 6 van
de Richtlijn). Of er nu een dwingende plicht tot implementatie van de Richtlijn op
dit punt bestaat, is echter maar de vraag, omdat de Richtlijn geen harde verplich-
ting tot actieve openbaarmaking van milieuconvenanten lijkt te bevatten. In zoverre
zou het niet problematisch zijn dat artikel 8 van de Wob geen betrekking heeft op
de openbaarmaking van milieuconvenanten. Waar milieuconvenanten op dit
moment worden gepubliceerd in de Staatscourant, op het internet of in een ander
medium, kan dit uiteraard in het licht van het Verdrag en de Richtlijn gestelde als
een gunstige ontwikkeling worden beschouwd.

Voor zover milieuconvenanten niet actief openbaar worden gemaakt, zijn ze in
beginsel wel passief openbaar. Op grond van artikel 3 lid 1 Wob kan eenieder een
verzoek bij een bestuursorgaan indienen om informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid. Milieuconvenanten kunnen worden be-
schouwd als ‘documenten over een bestuurlijke aangelegenheid’, omdat ze betrek-
king hebben op overheidsbeleid, meer in het bijzonder milieubeleid. Het bestuurs-
orgaan zal een dergelijk verzoek dienen in te willigen, tenzij één van de uitzonde-
ringsgronden opgesomd in artikel 10 Wob of een beperking genoemd in artikel 11
van de Wob van toepassing is. De uitzonderingsgronden vormen een uitzondering
op de hoofdregel dat informatie openbaar wordt gemaakt. Artikel 10 Wob moet dan
ook volgens de bestuursrechter restrictief worden uitgelegd.201 Het lijkt me niet
aannemelijk dat de tekst van een milieuconvenant snel aanleiding zal geven tot
geheimhouding daarvan. Veeleer kan dit het geval zijn bij documenten die in het
kader van de uitvoering van milieuconvenanten door de partijen of de instanties die
werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van het convenant, worden opgesteld.
Daarom wordt op dit punt verder ingegaan in de volgende paragraaf.
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Mocht het verzoek om openbaarmaking van een milieuconvenant worden afgewe-
zen, dan kan de verzoeker daartegen bezwaar maken (artikel 7:1 Awb) en in beroep
gaan bij de rechtbank (artikel 8:1 Awb) met de mogelijkheid van hoger beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak (artikel 37 Wet RvSt). Met deze mogelijkheden
voor rechtsbescherming tegen Wob-verzoeken wordt voldaan aan de eisen die het
Verdrag van Aarhus (artikel 9 lid 1 jo 4) en Richtlijn 2003/4/EG (artikel 6) op dit
punt stellen.

4.8.2.2 Openbaarheid van documenten inzake de uitvoering van 
milieuconvenanten

Doorgaans verstrekken de convenantpartijen elkaar stukken die betrekking hebben
op de uitvoering van het milieuconvenant. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om
bedrijfsplannen die bedrijven dienen op te stellen, het oordeel van het bevoegd
gezag daarover, informatie over beleids- of technologische ontwikkelingen,
monitoringgegevens en evaluatierapporten. Ook instanties die werkzaam zijn in het
kader van milieuconvenanten (zie §4.3), kunnen voor de uitvoering van het
convenant relevante documenten opstellen, zoals voortgangsrapportages, verifica-
tierapporten (van de door bedrijven gerapporteerde monitoringgegevens, zie
daarvoor §5.2.1) en evaluatierapporten.
Om na te gaan hoe het is gesteld met de uitvoering van een milieuconvenant, is het
voor derden nodig om toegang tot dergelijke documenten te hebben. In het geval
dat de partijen ervoor kiezen documenten actief openbaar te maken, kunnen zij
gemakkelijk over die informatie beschikken. Is hiervan geen sprake, dan rijst de
vraag in hoeverre deze informatie aan derden openbaar moet worden gemaakt. Ook
nu kunnen derden op grond van artikel 3 lid 1 Wob een verzoek tot openbaarma-
king indienen. Voor zover die documenten berusten bij een bestuursorgaan en een
bestuurlijke aangelegenheid betreffen, zal het bestuursorgaan het Wob-verzoek in
beginsel dienen in te willigen.
Dat documenten niet altijd door de overheid worden opgesteld, maakt voor de
toepasselijkheid van de Wob geen verschil.202 Verder wordt als uitgangspunt
genomen dat onder de overheid berustende bedrijfsgegevens onder de werkings-
sfeer van de Wob vallen, hoewel het hier niet altijd om een bestuurlijke aangele-
genheid zal gaan.203 Ook is het voor de toepassing van de Wob niet van belang dat
voor het opstellen en overleggen van de informatie die betrekking heeft op de
uitvoering van milieuconvenanten, geen wettelijke basis bestaat, maar dat op
grondslag van het convenant geschiedt.
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Een op grond van artikel 3 lid 1 Wob ingediend verzoek zal het bestuursorgaan
dienen in te willigen, tenzij één van de uitzonderingsgronden van artikel 10 of een
beperking genoemd in artikel 11 Wob van toepassing is. Het is met name voorstel-
baar dat de informatie inzake de uitvoering van een milieuconvenant waarover een
bestuursorgaan de beschikking heeft, ‘bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die
door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
medegedeeld’ (artikel 10 lid 1 onder c van de Wob). In het onderstaande zal verder
alleen op deze grond worden ingegaan.

Indien in een milieuconvenant is bepaald dat de partijen verplicht zijn tot geheim-
houding van alle vertrouwelijke gegevens, is dit van geen belang. In geval wettelijke
bepalingen tot openbaarheid verplichten, gaat de wet immers voor.

De in artikel 10 lid 1 van de Wob opgenomen uitzonderingsgronden betreffen
absolute weigeringsgronden, hetgeen met zich brengt dat het bestuursorgaan het
belang van het bedrijf bij geheimhouding niet hoeft af te wegen tegen het algemene
belang van openbaarheid. Hierop is echter ten aanzien van (onder meer) bedrijfs-
en fabricagegegevens een uitzondering gemaakt voor de openbaarmaking van
milieu-informatie; dan dient wel een belangenafweging te worden gemaakt (zie
hierna).
Om te bepalen of de uitzonderingsgrond van artikel 10 lid 1 sub c Wob van
toepassing is, is in de eerste plaats van belang na te gaan wanneer sprake is van
bedrijfs- en fabricagegegevens. Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak dat het begrip bedrijfs- en fabricagegevens restrictief wordt uitgelegd.
Van deze gegevens is sprake:

‘indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen
en afgeleid met betrekking tot het productieproces dan wel met betrekking tot de
afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers.’204

Deze definitie is vrij ruim,205 zodat gegevens snel als bedrijfs- en fabricagegege-
vens kunnen worden aangemerkt. Er is mee beoogd bedrijven bescherming te
bieden tegen concurrentie.206 Indien deze gegevens zodanig zijn verweven met
andere, meer algemene informatie dat het niet goed mogelijk is de vertrouwelijke
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bedrijfsgegevens geheim te houden, hoeft deze algemene informatie ook niet
openbaar te worden gemaakt.207

In de tweede plaats moet worden bezien of en wanneer gegevens ‘vertrouwelijk
aan de overheid zijn medegedeeld’. Als een bedrijf ten aanzien van bedrijfs- en
fabricagegegevens aangeeft dat het deze aan het bestuursorgaan onder vertrouwe-
lijkheid verstrekt, moet het bestuursorgaan een verzoek tot openbaarmaking op
grond van de Wob weigeren (een uitzondering geldt ten aanzien van milieu-
informatie, zie hierna). Er mag niet te snel van worden uitgegaan dat gegevens niet
vertrouwelijk zijn verstrekt.208 Indien op documenten de aanduiding ‘vertrouwelijk’
of ‘strikt vertrouwelijk’ staat, mag er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de
verstrekking van de informatie vertrouwelijk heeft plaatsgevonden. Daarmee is nog
niet gezegd dat die informatie niet openbaar moet worden gemaakt, want er moet
wel sprake zijn van bedrijfsgegevens of fabricagegegevens.209 De verstrekking van
informatie hoeft niet expliciet met de vermelding ‘vertrouwelijk’ op het document
te hebben plaatsgevonden. Het is voldoende dat de gegevens zijn verstrekt in een
contact dat een bedrijf ‘redelijkerwijs als vertrouwelijk mag beschouwen’.210

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien het bedrijf wettelijk verplicht is
gegevens te verstrekken, zonder dat daar een geheimhoudingsplicht van de over-
heid tegenover staat.

De bedrijfs- en fabricagegegevens die in het kader van de uitvoering van milieu-
convenanten worden opgesteld, zullen veelal ‘milieu-informatie’ betreffen. Ten
aanzien van dergelijke informatie geldt de absoluutheid van de uitzonderinggrond
van artikel 10 lid 1 sub c Wob niet. Dit vloeit in de eerste plaats voort uit artikel 10
lid 4 Wob:

‘Het eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van genoemde bepaling het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend
achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar
genoemde belang.’
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211 Zie onder meer CBB 3 juni 1997, AB 1997, 303, m.nt. JHvdV.
212 Zie Kakebeeke en Horvath, 1999, p. 99-101, Klijnstra, 2000, p. 7.
213 Zie Rb. Utrecht 24 november 1994, JB 1995, 15, m.nt. Koning, MenR 1995, 51, m.nt.

Klijnstra. Koning opteerde voor een belangenafweging. Idem Klijnstra, 1998, p. 151. Zie
ook ABRvS 15 december 2004, JB 2005, 59, m.nt. G. Overkleeft-Verburg. Jans meende
echter dat uit de Richtlijn geen plicht tot belangenafweging kon worden afgeleid. Zie Jans,
Sevenster en Vedder, 2000, p. 467, 472. 

214 Zie memorie van toelichting bij de Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler
Verdrag van Aarhus, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 877, nr. 3, p. 11.

Verder is in lid 7 van artikel 10 Wob bepaald:

‘Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achter-
wege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.’

Tot slot wordt op grond van artikel 10 lid 8 Wob bij het toepassen van lid 1, 2 en
7 op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft
op emissies in het milieu.

Deze bepalingen zijn opgenomen ter implementatie van het Verdrag van Aarhus
en Richtlijn 2003/4/EG. Vóór de wijziging van de Wob op dit punt bestond er geen
plicht tot belangenafweging, omdat sprake was van een absolute uitzonderings-
grond. De belangenafweging werd pas door de rechter gemaakt.211 Het Verdrag
(artikel 4 lid 4) lijkt echter wel te verplichten tot het verrichten van een belangenaf-
weging.212 In artikel 4 lid 2 Richtlijn 2003/4/EG komt de noodzaak tot een belan-
genafweging uitdrukkelijker naar voren en is duidelijk geen sprake van een absolu-
te uitzonderingsgrond. Daarom is het terecht dat de Wob op dit punt in overeen-
stemming met het Verdrag en de Richtlijn is aangepast.

Overigens speelde de vraag van mogelijke strijdigheid van de Wob met Europees
recht op dit punt reeds ten aanzien van de voorganger van Richtlijn 2003/4/EG,
Richtlijn 90/313/EEG. Over de vraag in hoeverre de Richtlijn noodzaakte tot
belangenafweging ten aanzien van de in artikel 3 lid 2 opgenomen uitzonderings-
grond ‘vertrouwelijke commerciële en industriële informatie’, liepen de meningen
uiteen.213 Nu bestaat hierover dus duidelijkheid.

Gelet op het in lid 4 van artikel 10 bepaalde, zal het bestuursorgaan in een concreet
geval een afweging moeten maken tussen het belang van vrije toegang tot milieu-
informatie en het belang van de vertrouwelijkheid van die gegevens. Daar komen
de belangen genoemd in lid 7 van artikel 10 Wob bij. Lid 8 heeft betrekking op de
situatie waarin emissiegegevens niet al absoluut openbaar zijn214 op grond van lid
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215 Zie de hiervoor aangehaalde rechtspraak. Zie ook Mesters en Oldenziel, 2003, p. 227.

4. Dit brengt met zich dat milieu-informatie vaker openbaar zal moeten worden
gemaakt dan voorheen het geval was. Indien de informatie niettemin niet wordt
verstrekt, kan dit oordeel over de vertrouwelijkheid van de gegevens aan de be-
stuursrechter worden voorgelegd, die kan controleren of terecht van geheimhou-
ding is uitgegaan.

Uit artikel 10 lid 4 en 8 vloeit tevens voort dat de uitzonderingsgrond van bedrijfs-
en fabricagegegevens niet van toepassing is op de vertrouwelijkheid van milieu-
informatie die betrekking heeft op de emissies in het milieu. Indien dus een
verzoek om openbaarmaking van emissiegegevens wordt gedaan, moet dat vanwe-
ge de absolute openbaarheid van deze gegevens worden ingewilligd (tenzij de
emissiegegevens op grond van andere niet uitgezonderde uitzonderingsgronden
geheim kunnen worden gehouden). Dit roept de belangrijke vraag op wat onder
emissiegegevens dient te worden verstaan. Immers, indien dit begrip ruim dient te
worden uitgelegd, zullen veel gegevens zonder verdere belangenafweging openbaar
moeten worden gemaakt als daarom wordt verzocht.
In de handleiding voor de implementatie van het Verdrag van Aarhus wordt in dit
verband verwezen naar de definitie van ‘emissies’ opgenomen in de IPPC-Richt-
lijn:

‘de directe of indirecte lozing, uit puntbronnen of diffuse bronnen van de installatie,
van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem’.

Dit is een brede term waarvan niet geheel helder is welke gegevens daaronder
vallen. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of alleen directe emissies als emissies in het
milieu moeten worden aangemerkt (zoals CO2 dat uit een kolencentrale komt) of
dat ook gegevens die kunnen worden omgerekend naar directe emissies daaronder
kunnen vallen (zoals de mate van energiebesparing die een bedrijf heeft bereikt en
wat kan worden vertaald naar een reductie van CO2-emissies). De term lijkt beperkt
te zijn tot directe emissies. Daarbij kunnen gegevens over de door de uitvoering
van bepaalde maatregelen bereikte reductie van emissies als emissiegegevens
worden aangemerkt. Emissiegegevens vallen volgens het huidige recht onder
bedrijfs- en fabricagegegevens voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden
kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoe-
ring of het productieproces.215 Dergelijke gegevens moeten onder het nieuwe
regime dus openbaar worden gemaakt. Voor zover de uitvoering van milieuconve-
nanten wordt uitgedrukt in emissies, zal dus in dergelijke gegevens inzage moeten
worden gegeven en kunnen derden in zoverre inzicht krijgen in de mate van
uitvoering van deze convenanten.
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216 Zie hierover Sap, 1993, p. 61, 79, Willems, 1990, p. 31. Zie ook Klok, 1990, p. 22-23.
217 Sap, 1993, p. 60.
218 Konijnenbelt, 1993, p. 511.

Gegevens die dienen ter onderbouwing van emissiegegevens zijn niet absoluut
openbaar. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gegevens die inzicht geven
in de manier waarop binnen een bedrijf energie kan worden bespaard, zoals
gebruikte technieken. Ook gegevens over meetmethodes zijn zelf niet als emissie-
gegevens aan te merken, ook al hebben die gegevens wel betrekking op emissies.
Dergelijke gegevens kunnen door het bestuursorgaan wel geheim worden gehou-
den, indien het bedrijfs- of fabricagegevens betreft en het bedrijfsbelang zwaarder
weegt dan het belang van openbaarmaking van de gegevens. De uitzonderings-
grond van artikel 10 lid 1 sub c Wob is op het hier relevante artikel 7 lid 3 Wob
van toepassing.

Op het punt van de openbaarmaking van meetmethodes lijken de Wob (artikel 7 lid
3) en Richtlijn 2003/4 (artikel 8 lid 2) niet met elkaar overeen te komen. Hierop
wordt teruggekomen in hoofdstuk 5, omdat de meetmethodes veelal betrekking
hebben op te rapporteren informatie en rapportage in dat hoofdstuk wordt besproken.
Ook wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de implementatie in de Wob van artikel 7 lid
2 sub e van Richtlijn 2003/4 dat betrekking heeft op de openbaarmaking van moni-
toringgegevens.

4.8.3 Parlementaire betrokkenheid bij milieuconvenanten

Van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van een milieuconvenant
kan alleen sprake zijn, indien aan overheidszijde de Staat partij is bij het conve-
nant. In het verleden heeft het parlement erop gewezen formeel gepasseerd te
worden bij het sluiten van milieuconvenanten.216 De vraag is echter of dit in zijn
algemeenheid juist is. Omdat het sluiten van een convenant een uitvoerende
beleidsdaad is, is de medewerking van de Staten-Generaal daarbij staatsrechtelijk
niet vereist.217 Wel geldt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het sluiten en
uitvoeren van een milieuconvenant (artikel 42 lid 2 Grondwet) en zijn de ministers
in beginsel verplicht alle gevraagde inlichtingen aan parlementsleden te verschaf-
fen (artikel 68 Grondwet).

Volgens Konijnenbelt zou de betrokkenheid van het parlement ook hierbij moeten
worden gelaten, omdat het parlement via een voorhangprocedure politiek gezien
gecommitteerd raakt en het dan veel minder ruimte heeft om de minister kritisch ter
verantwoording te roepen. Het zou zelfs een beetje medeschuldig zijn. Verder zou
een minister door de betrokkenheid van het parlement geen enkele reden meer
hebben om bij de convenanten de grenzen van zijn of haar bevoegdheden scherp in
het oog te houden.218
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219 Zie Sap, 1993, p. 61. De bezwaren die parlementariërs uiten tegen convenanten, noemt hij
een gelegenheidsargument om aan te geven dat men geïrriteerd is over de kabinetsleden, zie
p. 69. 

220 Vgl. CTW, 1992, p. 37 e.v., de toelichting bij Aanwijzing 24 onder 2 van de Aanwijzingen
voor convenanten, Kluin, 1994, p. 191.

221 Betrokkenheid van de Staten-Generaal in dit geval is des te meer van belang indien het
convenant een in rechte afdwingbare overeenkomst naar burgerlijk recht betreft, omdat die
de begrotingswetgever bindt. Zie Algemene Rekenkamer, 1995, p. 28.

222 Zie ook Van Acht en Damen, 1991, p. 25. 

Het parlement wordt dus formeel niet gepasseerd.219 Niettemin kan er aanleiding
bestaan om het parlement in de fase van totstandkoming van een convenant daarbij
te betrekken. Betrokkenheid van het parlement in die fase kan aan de latere hand-
having daarvan een grotere democratische legitimiteit geven. Toch zie ik hierin
geen aanleiding om de Staten-Generaal altijd bij de voorbereiding van een milieu-
convenant te betrekken. Immers, ook bij andere bestuursdaden wordt het parlement
niet altijd van tevoren betrokken. Het is niet nodig om ten aanzien van milieucon-
venanten van een andere situatie uit te gaan.220 Onder omstandigheden kan het
echter wenselijk zijn het parlement vóór ondertekening van het convenant daarbij
te betrekken. In Aanwijzing 24 onder 2 van de Aanwijzingen voor convenanten is
ten aanzien van de betrokkenheid van de Staten-Generaal bepaald:

‘Overwogen wordt of er bijzondere redenen zijn die aanleiding geven om de Staten-
Generaal bij de totstandkoming van een convenant te betrekken of daarover te
informeren.’

In de toelichting bij deze Aanwijzing staat:

‘(…) er [kunnen] bijzondere redenen zijn om de Staten-Generaal erbij [bij het sluiten
van een convenant, JvdJ] te betrekken, bijvoorbeeld wanneer met een convenant
nieuw beleid wordt ingezet, wanneer een convenant een politiek gevoelig onderwerp
betreft of in het (naar verwachting sporadisch voorkomende) geval dat voor een
convenant wordt gekozen als alternatief voor formele wetgeving. Voorts kan, gelet
op het budgetrecht van de Staten-Generaal, een bijzondere aanleiding zijn het feit dat
met een convenant grote financiële verplichtingen worden aangegaan.221 Een en
ander laat uiteraard onverlet dat het parlement ook zelf langs de gebruikelijke wegen
kan verlangen bij een convenant betrokken te worden.’

De reden om het parlement bij een regelgevingvervangend convenant te betrekken,
is dat een dergelijk convenant de positie van de Staten-Generaal ondermijnt.222 Bij
regelgeving wordt het parlement namelijk wel betrokken. Zo is in artikel 21.6 lid
4 Wm een voorhangprocedure geregeld op grond waarvan het ontwerp van bepaal-
de amvb’s wordt overgelegd aan de beide kamers van de Staten-Generaal die de
gelegenheid hebben om binnen een termijn van ten minste vier weken opmerkin-
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223 Zie ook Zijlstra, 1994, p. 35 die daarom meent dat van uitholling van de positie van het
parlement als medewetgever geen sprake kan zijn.

224 Zie Van Acht en Damen, 1991, p. 25. Vgl. Sap, 1993, p. 61, 64-65.

gen over het ontwerp schriftelijk ter kennis van de minister te brengen. Het parle-
ment kan wel afdwingen dat toch regelgeving tot stand komt, omdat hij door het
convenant nooit gebonden kan worden.223 Niettemin is het wenselijk om de Staten-
Generaal bij dergelijke convenanten via een voorhangprocedure of anderszins te
betrekken,224 omdat daarmee een feitelijke doorkruising van de publiekrechtelijke
weg wordt voorkomen (vgl. §4.7.1). Volgens de Aanwijzingen wordt het ook
denkbaar geacht dat een minister een verplichting aangaat onder ontbindende
voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de Staten-Generaal instemmen met
(het afsluiten van) het convenant (toelichting bij Aanwijzing 9 onder 1b). Ten
aanzien van de andere in de Aanwijzingen genoemde gevallen lijkt me er ook
aanleiding voor betrokkenheid van het parlement bij milieuconvenanten te zijn.

Verder zou het parlement altijd geïnformeerd dienen te worden over het feit dat er
een convenant gesloten gaat worden, hoewel het ook via andere wegen hiervan
reeds op de hoogte kan zijn. Zo is in elk geval verzekerd dat de Staten-Generaal
ervan op de hoogte zijn dat er een convenant komt.

4.8.4 Bevindingen

Het recht op inspraak voor derden bij milieuconvenanten is onvoldoende gewaar-
borgd. Er bestaat geen dwingend recht op inspraak voor belanghebbenden of een
andere categorie personen. Naar mijn mening zou dat recht, gelet op het belang van
de bescherming van het milieu, bij de voorbereiding van milieuconvenanten voor
eenieder moeten bestaan. Wel kan de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedu-
re van afdeling 3.4 Awb van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de
totstandkoming van milieuconvenanten en op de voorbereiding van de goedkeuring
van bedrijfsplannen, maar te betwijfelen valt of de overheidspartij deze procedure
in deze gevallen zelf vaak zal initiëren. Toch worden derden langs informele weg
wel steeds vaker betrokken bij de totstandkoming van milieuconvenanten en
bedrijfsplannen. Voor zover milieuconvenanten doorwerken in bestuursrechtelijke
instrumenten, wordt aan de eis van inspraak echter voldaan door de mogelijkheden
die derden daartoe hebben in bestuursrechtelijke besluitvormingsprocedures.
Problematisch is echter wel dat derden in de besluitvormingsprocedures feitelijk
buiten spel zouden kunnen staan en de effectuering van hun inspraakrechten
daarmee eigenlijk niet meer zinvol is.

De vraag naar de openbaarheid speelt ten aanzien van verschillende documenten.
De tekst van milieuconvenanten dan wel de zakelijke inhoud daarvan dient op
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grond van de Aanwijzingen voor convenanten te worden gepubliceerd. Met deze
actieve openbaarmakingsplicht, hoewel niet afdwingbaar, gaan de Aanwijzingen
mijns inziens verder dan hetgeen voortvloeit uit artikel 8 van de Wob. Uit artikel
8 Wob vloeit immers niet de plicht voort om de tekst van milieuconvenanten actief
openbaar te maken. Op dit punt komt de Wob niet in strijd met het Verdrag van
Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG, omdat daarin geen harde verplichtingen tot actieve
openbaarmaking van milieu-informatie (onder welk begrip milieuconvenanten
vallen) lijken te staan. Waar milieuconvenanten op dit moment actief openbaar
worden gemaakt en met name in elektronische vorm, is dit in het licht van deze
internationale regelgeving wel een gunstige ontwikkeling. Is van actieve openbaar-
making geen sprake, dan zijn milieuconvenanten nog altijd in beginsel passief
openbaar op grond van artikel 3 lid 1 Wob. De in artikel 10 Wob opgenomen
uitzonderingsgronden kunnen aan openbaarmaking in de weg staan, maar het lijkt
me niet aannemelijk dat dit snel het geval zal zijn voor wat betreft de tekst van
convenanten.
Ook documenten inzake de uitvoering van milieuconvenanten zijn, voor zover
wordt voldaan aan de eisen van artikel 3 Wob, in beginsel passief openbaar. Op
openbaarmaking van documenten inzake de uitvoering van milieuconvenanten
bestaan uitzonderingen, waarbij hier vooral de vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en
fabricagegegevens als uitzonderingsgrond relevant zijn. Deze gegevens zullen
veelal milieu-informatie betreffen, zodat het belang van vrije toegang daartoe moet
worden afgewogen tegen het belang van de vertrouwelijkheid van die gegevens en
de belangen genoemd in lid 7 van artikel 10 Wob. Deze naar aanleiding van het
Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4 in de Wob opgenomen plicht tot belangen-
afweging kan tot ruimere openbaarheid van gegevens leiden dan vroeger het geval
was. Hebben de bedrijfs- en fabricagegegevens betrekking op emissies in het
milieu, dan zijn deze emissiegegevens zelfs absoluut openbaar. Als de uitvoering
van een convenant ziet op de reductie van emissies, dan hebben derden dus ruime
mogelijkheden om te controleren in hoeverre verplichtingen daartoe worden
uitgevoerd. Maar niet exact helder is welke gegevens onder het begrip ‘emissies’
vallen en hoe ruim deze absolute openbaarheidsplicht dus is.

Het parlement wordt bij het sluiten van milieuconvenanten formeel niet gepasseerd.
Niettemin kan er naar mijn mening wel aanleiding bestaan om het parlement onder
omstandigheden bij de totstandkoming van een milieuconvenant te betrekken. Op
dit punt kan worden aangesloten bij de Aanwijzingen voor convenanten en moet
het parlement bij het sluiten van een convenant worden betrokken wanneer daar-
mee nieuw beleid wordt ingezet, wanneer een convenant een politiek gevoelig
onderwerp betreft, wanneer sprake is van een regelgevingvervangend convenant,
of wanneer met een convenant grote financiële verplichtingen worden aangegaan.
Verder zou het parlement altijd geïnformeerd dienen te worden over het feit dat er
een convenant gesloten gaat worden.
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225 Dit blijkt bijvoorbeeld niet uit het Evaluatieonderzoek naar milieuconvenanten (CSTM
2003), hoewel in dat onderzoek wel aandacht is besteed aan free-riding.

226 Uit het Evaluatieonderzoek naar milieuconvenanten blijkt dan ook dat een convenant waarin
aandacht wordt besteed aan de aanpak van free-riders, een positieve relatie heeft met
naleving. Zie CSTM 2003, p. 29.

227 Van Acht en Damen, 1991, p. 56.

4.9 FREE-RIDERS BIJ MILIEUCONVENANTEN

4.9.1 Free-riders

Free-riders maken deel uit van de bedrijfstak of sector waarmee het convenant is
gesloten. Ze opereren dan op dezelfde markt als de bedrijven die wel partij bij het
convenant zijn. Doordat ze geen partij zijn, verkeren deze bedrijven ten opzichte
van de wederpartij van de overheid mogelijk in een aantrekkelijker positie. Zij
behoeven bijvoorbeeld niet bij te dragen in de uit de convenantafspraken voort-
vloeiende hogere kosten voor de bedrijven (die onder meer kunnen ontstaan naar
aanleiding van verplichtingen tot reductie van milieuverontreiniging) en kunnen
daar zo een concurrentievoordeel aan overhouden.

Als free-ridergedrag bij een milieuconvenant voorkomt, is dit een serieus pro-
bleem, zeker als het aantal free-riders bij een convenant groot is. Per convenant
moet worden bezien in hoeverre sprake is van free-ridergedrag. Niet duidelijk is
in hoeverre dit probleem bij de huidige milieuconvenanten speelt.225

Free-riding kan er toe leiden dat de naleving van het convenant door de private
partij gevaar loopt.226 Hoe minder een milieuconvenant wordt nageleefd, hoe meer
aandacht voor handhaving er dient te zijn en de druk om te handhaven groter
wordt. Bovendien zijn de verplichtingen uit een convenant niet handhaafbaar ten
aanzien van free-riders, terwijl dit wel wenselijk is. Daarom zal de overheid de
free-riders op de een of andere manier wel willen binden aan hetgeen in het
convenant is afgesproken en zo nodig tot handhaving van de dan geldende normen
overgaan (zie §3.3.2.4). Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden.
In de eerste plaats kan de overheid voor de bedrijven die geen partij zijn bij het
convenant, lagere regelgeving (amvb of ministeriële regeling) uitvaardigen die
alleen voor die bedrijven geldt en die een andere inhoud heeft dan de convenant-
verplichtingen. In de desbetreffende regeling kan dan een bepaling worden opgeno-
men waarin de bedrijven die convenantpartij zijn, worden vrijgesteld van de
regeling. Van Acht en Damen spreken in dit verband van een vrijstellingsbevoegd-
heid.227

Gelet op het feit dat in de formele wet doorgaans een ruime mate van beleidsvrijheid
ten aanzien van amvb’s is toegekend, verzet de formele wet zich volgens Van Acht
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228 Van Acht en Damen, 1991, p. 56.
229 Artikel 2 van de regeling, Stcrt. 1997, 125. 
230 Van Acht en Damen, 1991, p. 54-55, Zijlstra, 1994, p. 60.
231 Zie ook Zijlstra, 1994, p. 160. 
232 Zie Van Acht en Damen, 1991, p. 55, Oosschot, 1992, p. 4-5, Zijlstra, 1993, p. 158, 1994,

p. 59-60.
233 Er is door de overheid wel gesproken over een wettelijke regeling van de algemeenverbin-

dendverklaring op milieuterrein, maar tot op heden is een dergelijke regeling beperkt ge-
bleven tot afvalbeheersbijdragen (zie artikel 15.36 e.v. Wm). Zie Dresden, 2004, p. 306-307.

en Damen er niet tegen dat een vrijstellingsmogelijkheid in lagere regelgeving wordt
opgenomen (ook al voorziet de wet niet expliciet in die mogelijkheid).228

Deze constructie is toegepast ten aanzien van het Convenant Verpakkingen III. In
de Regeling verpakking en verpakkingsafval is bepaald dat de producent of impor-
teur die is aangesloten bij een convenant, is vrijgesteld van de belangrijkste indivi-
duele verplichtingen. Indien de producent of importeur niet meer deelneemt aan een
convenant, moet hij aan de individuele verplichtingen voldoen.229

Verwant aan deze mogelijkheid is de optie om in de milieuvergunning van free-
riders – wat betreft het beschermingsniveau – in verhouding tot het milieuconve-
nant (minimaal) gelijkwaardige maatregelen voor te schrijven. Dit is uiteraard
alleen mogelijk voor zover een milieuconvenant doorwerkt in dit bestuursrechtelij-
ke instrument.

In de derde plaats kan in het convenant een bepaling worden opgenomen met de
verplichting voor de overheid om regelgeving met een bepaalde inhoud tot stand
te brengen. Door de omzetting van het convenant in regelgeving krijgen de conve-
nantverplichtingen een algemene dekking en gaan daarmee gelden voor zowel de
convenantpartijen als free-riders. Niettemin staat niet op voorhand vast dat de
regelgeving inderdaad de in het convenant voorgeschreven inhoud krijgt.230 Het
betreft hier het vooruitlopende convenant (zie §4.6.1). In deze situatie dient het
convenant voornamelijk ertoe om in overleg en onderhandeling tot wetgeving te
komen.231 Het tegengaan van free-riders is echter niet het doel van dit soort wetge-
ving. Weliswaar zullen er na het van kracht worden van de regelgeving geen free-
riders bij het convenant meer zijn (er is vaak niet eens meer een convenant), maar
dat is dan een bijkomstigheid van dit type convenant en niet waar het bij dit type
convenant vooral om draait.

In de vierde plaats zouden de bepalingen van een convenant algemeen verbindend
kunnen worden verklaard, zodat ze ook gaan gelden voor de bedrijven die niet aan
het convenant deelnemen.232 Voor de algemeenverbindendverklaring (avv) van
milieuconvenanten is een formeel wettelijke grondslag vereist.233
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234 Zie over de algemeenverbindendverklaring van CAO’s en de afvalbeheersbijdrage Dresden,
2004, hoofdstuk 3 respectievelijk 6.

235 Zie Dresden, 2004, p. 201-240 waaraan het volgende is ontleend.
236 Dit blijkt uit jurisprudentie, zie ABRvS 1 oktober 1998, AB 1999, 16, m.nt. MSV waarover

Dresden, 2004, p. 216.
237 Dit is het geval indien aan een convenant een beperkte groep bedrijven deelneemt of indien

het convenant een beperkt aantal (inspannings)verplichtingen van de minister bevat en van
een aantal brancheorganisaties. Zie Dresden, 2004, 308.

Hier kan een parallel worden getrokken met het sociaal-economisch recht waarin op
grond van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten collectieve arbeidsovereenkom-
sten algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Ook in het milieurecht wordt
de figuur al toegepast voor zover het betreft overeenkomsten over een afvalbe-
heersbijdrage (artikel 15.36 e.v. Wm).234

In hoofdlijnen verloopt een procedure van avv van een overeenkomst als volgt.235

De procedure vangt aan met de indiening van een verzoek tot avv van de overeen-
komst aan de overheid (de betrokken minister) door de private partijen bij de
overeenkomst. Van de indiening van het verzoek wordt een kennisgeving in de
Staatscourant gedaan en het verzoek wordt ter inzage gelegd. Een ieder kan het
verzoek inzien en daartegen bezwaren inbrengen; dit kunnen bijvoorbeeld bedrij-
ven zijn die geen partij zijn bij de overeenkomst, maar door de avv wel onder de
werkingssfeer daarvan komen te vallen. Degenen die het verzoek tot avv hebben
ingediend, kunnen vervolgens een reactie geven op de ingebrachte bezwaren.
Daarna neemt de minister het besluit tot avv van de overeenkomst en wordt het
besluit in de Staatscourant gepubliceerd. Tegen het besluit tot avv staat geen
beroep open bij de bestuursrechter.236 Besluiten tot avv hebben meestal een beperk-
te looptijd. Na de avv zijn zowel de oorspronkelijke partijen als derden betrokke-
nen aan de overeenkomst gebonden. De oorspronkelijke partijen kunnen na de avv
zich niet door het opzeggen van de overeenkomst aan de werking ervan onttrekken.
Wel kan de minister ontheffing verlenen van het besluit tot avv, waardoor de
binding aan de overeenkomst komt te ontvallen. Tegen dat besluit staat wel beroep
bij de bestuursrechter open. Het toezicht op de naleving en de eventuele sanctione-
ring bij overtreding van de overeenkomst wordt overgelaten aan de partijen of aan
een door hen in het leven geroepen orgaan. De overeenkomst wordt dan via het
burgerlijke recht gehandhaafd. Soms is handhaving via het bestuursrecht of straf-
recht mogelijk.

Hoewel een groot aantal milieuconvenanten zich niet zal lenen voor avv237 en
enkele juridische problemen van milieuconvenanten er niet mee worden weggeno-
men (zoals de aard van de verplichtingen en eventuele strijd met het Europese
recht), ziet Dresden voordelen in een wettelijke regeling van de avv van milieucon-
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238 Dresden, 2004, p. 307-308.
239 Dresden, 2004, p. 308.
240 Dresden, 2004, p. 312 e.v.
241 Vooral overeenkomsten met betrekking tot afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten

lijken de meeste mogelijkheden tot avv te bieden. Dresden, 2004, p. 292.

venanten. Zo zal een aantal nadelige aspecten van milieuconvenanten door een
wettelijke regeling van de avv van convenanten kunnen worden opgelost. Naast de
problematiek van de free-riders betreft dat de positie van derden-belanghebbenden
bij de totstandkoming van milieuconvenanten, de status van een milieuconvenant
en de looptijd.238

Een belangrijk verschil tussen milieuconvenanten en de overeenkomsten die
volgens het huidige recht algemeen verbindend kunnen worden verklaard, betreft
het feit dat de overheid (minister) partij is bij een convenant. Omdat het ook de
minister zou zijn die tot avv van een convenant overgaat, zou hij dus én partij bij
het convenant zijn én bevoegd gezag zijn voor het besluit tot avv. Dat is een
onwenselijke situatie. Dresden meent echter dat, gelet op de verplichtingen die de
minister bij milieuconvenanten doorgaans aangaat, zijn verplichtingen niet per se
in het convenant behoeven te worden vastgelegd. De verplichtingen zouden net zo
goed op een andere manier kunnen worden vastgelegd, zodat de minister als partij
bij het convenant kan worden geschrapt.239 Ik betwijfel echter of dit zo makkelijk
zal gaan. Het wezen van het convenant is juist dat de partijen over en weer ver-
plichtingen aangaan. Hoewel het niet uitgesloten is dat alleen de private partij
verplichtingen aangaat en er derhalve sprake is van een eenzijdige overeenkomst
(vgl. §4.5.1), wordt door het schrappen van de overheid (de minister) als partij het
meerzijdig karakter aan het convenant ontnomen. Bovendien is het de vraag hoe
en waar die verplichtingen dan moeten worden vastgelegd.

Dresden doet een voorstel voor een wettelijke regeling in de Wm van de avv van
overeenkomsten op milieuterrein.240 Een avv van milieuconvenanten zal naar mijn
mening zeker tegemoet kunnen komen aan – in elk geval – het free-ridersprobleem.
Niettemin is avv, zoals Dresden ook aangeeft,241 niet goed denkbaar ten aanzien
van alle mogelijke milieuconvenanten.

4.9.2 Bevindingen

In hoeverre sprake is van free-ridergedrag bij een milieuconvenant, zal per conve-
nant moeten worden bezien. Free-riding kan de uitvoering van een milieuconve-
nant ondermijnen. Het free-riderprobleem kan niet op één manier worden opgelost.
Er bestaat behoefte aan de aanpak van dit probleem langs diverse wegen. Daarbij
kan worden gedacht aan de optie van de uitvaardiging van regelgeving die naast
het convenant gelding heeft, aan een (minimaal) gelijkwaardige aanpak in de
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milieuvergunning van free-riders, aan de omzetting van het convenant in regelge-
ving of aan de algemeenverbindendverklaring van milieuconvenanten. Voor de
laatste optie is een formeel wettelijke grondslag vereist.

4.10 CONCLUSIES

In dit hoofdstuk is een nadere inhoud gegeven aan de eisen die op grond van de
democratische rechtsstaat aan de handhaafbaarheid van milieuconvenanten kunnen
worden gesteld. Daarmee heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van de
aspecten die van invloed zijn op de handhaafbaarheid van milieuconvenanten,
waarbij is nagegaan hoe die invloed tot uiting komt. Aan het eind van elke para-
graaf is reeds geconcludeerd welke nadere inhoud aan de in hoofdstuk 3 geïdentifi-
ceerde democratisch rechtsstatelijke eisen kan worden gegeven en in hoeverre die
eisen in acht worden of kunnen worden genomen, voor zover daarvan althans bij
deze algemene bespreking van de aspecten van handhaafbaarheid een (exacte)
indicatie valt te geven. Daarop wordt hier niet meer teruggekomen; in deze para-
graaf worden enkele meer algemene conclusies getrokken over de handhaafbaar-
heid van milieuconvenanten.

Er kan worden geconstateerd dat onder het huidige recht tot op zekere hoogte al
aan de democratisch rechtsstatelijke eisen wordt of kan worden voldaan. Zo staat
het recht er niet aan in de weg om de voor de uitvoering van het convenant relevan-
te actoren aan een convenant te binden. Ook kunnen convenanten worden gesloten
waarvan de juridische status duidelijk is, zonder dat dit overigens altijd rechtens
afdwingbare overeenkomsten zouden moeten zijn. Zelfs kan de gelegenheid tot
inspraak voor derden voldoende gewaarborgd zijn, namelijk als afdeling 3.4 Awb
bij de totstandkoming van een convenant consequent zou worden toegepast.

In hoeverre daadwerkelijk conform de met deze voorbeelden corresponderende en
andere democratisch rechtsstatelijke eisen wordt gehandeld, is echter deels afhan-
kelijk van de partijen bij een convenant en in verband daarmee van de in een
convenant te regelen materie. Omdat de partijen in hoge mate vrij zijn te bepalen
in hoeverre ze aan aspecten van handhaafbaarheid inhoud geven, is niet gegaran-
deerd dat de democratisch rechtsstatelijke eisen in acht worden genomen. Nemen
de partijen die eisen niet in acht, dan handelen ze daarmee niet zonder meer in
strijd met het geldende recht.

Het is niet alleen een gevolg van de vrijheid van de convenantpartijen dat niet is
gegarandeerd dat de democratisch rechtsstatelijke eisen worden gevolgd. Ook door
de spanningen die op bepaalde punten tussen de toepassing van democratisch
rechtsstatelijke eisen zijn waar te nemen, kan niet altijd volledig aan alle gestelde
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eisen worden voldaan. Ten aanzien van deze eisen moet dan worden bezien in
hoeverre een evenwicht kan worden gevonden in de toepassing ervan.
In de eerste plaats is bij de aard van de verplichtingen aan de zijde van de private
partij ten aanzien van diverse aspecten sprake van een spanning tussen de eisen van
rechtszekerheid (duidelijkheid van verplichtingen) en juridische effectiviteit
(uitvoerbaarheid van verplichtingen). Spanning doet zich voor met betrekking tot
de keuze tussen opname van resultaats- of inspanningsverplichtingen, het al dan
niet voorschrijven van maatregelen waarmee de private partij haar convenantver-
plichting(en) moet uitvoeren, en de keuze tussen opname van individuele en
collectieve verplichtingen. Er is geen spanning ten aanzien van de opname van
verplichtingen die een fasering in kwantitatieve doelstellingen en termijnstelling
kennen. In de toepassing van de eisen kan naar mijn mening een acceptabel
evenwicht worden gevonden, indien in milieuconvenanten voornamelijk resultaats-
verplichtingen staan, die individueel zijn en een fasering en kwantitatieve doelstel-
lingen en termijnstelling kennen. Daarbij moet de private partij vrij worden gelaten
in de manier waarop ze haar verplichtingen uitvoert. Per milieuconvenant moet
worden bezien in hoeverre het haalbaar is dit evenwicht te bereiken.

Van een spanning is in de tweede plaats sprake tussen de eis dat de overheidspartij
haar verplichtingen over het al dan niet uitvaardigen van regelgeving moet nako-
men en de eis dat de overheidspartij bevoegd moet zijn over regelgeving afspraken
te maken. Vastgesteld is dat bestuursorganen (ministers) over het al dan niet
uitvaardigen van regelgeving alleen inspanningsverplichtingen aangaan en momen-
teel ook kunnen aangaan. De reden daarvoor is dat ze over het vaststellen van
regelgeving doorgaans niet als enige de beslissingsbevoegdheid hebben. Het feit
dat de ministers ten aanzien van regelgeving alleen inspanningsverplichtingen
kunnen aangaan, geeft rechtsonzekerheid voor bedrijven en maakt milieuconvenan-
ten voor het bedrijfsleven niet goed afdwingbaar en minder nuttig. Deze onzekere
situatie is onbevredigend, maar tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat het
niet mogelijk is om voor het bedrijfsleven in hogere mate rechtszekerheid te
waarborgen.

In de derde plaats is er vooral in de relatie tussen milieuconvenanten en de milieu-
vergunning sprake van een spanning tussen de eis dat er zoveel mogelijk inhoude-
lijke afstemming van convenantverplichtingen en normstelling in de milieuvergun-
ning moet zijn, en de eis dat het bevoegd gezag bij de totstandkoming van de
milieuvergunning moet handelen volgens het geldende wettelijke (milieu)kader en
binnen zijn beleidsvrijheid moet blijven. De jurisprudentie van de bestuursrechter
ten aanzien van milieuvergunningverlening is vanuit het oogpunt van inachtneming
van wettelijke waarborgen begrijpelijk, maar geeft wel aanleiding tot rechtsonze-
kerheid bij bedrijven. Doordat ruimte moet worden gelaten aan de milieuhygiëni-
sche toetsing en de toepassing van inspraak- en rechtsbeschermingsprocedures,
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moeten bedrijven zich namelijk mogelijk uiteindelijk aan andere normen houden
dan voortvloeien uit het convenant of bedrijfsplan. Dit doet afbreuk aan de uitvoe-
ring en handhaafbaarheid (via het bestuursrecht) van de convenantverplichtingen.
Niettemin laat de bestuursrechter wel ruimte om het wettelijke kader (voorlopig)
in te vullen door middel van convenantafspraken en bedrijfsplannen en mag het
bevoegd gezag alleen gemotiveerd afwijken van hetgeen het in een convenant is
overeengekomen. Aan deze afspraken komt dus wel degelijk betekenis toe. Omdat
het altijd mogelijk zal moeten zijn om gemotiveerd van een milieuconvenant af te
wijken, kan de positie van bedrijven echter niet met meer waarborgen worden
omkleed.

Tot slot is sprake van een spanning tussen de eis dat derden mogelijkheden moeten
hebben om invloed uit te oefenen op de totstandkoming en inhoud van milieucon-
venanten (inspraak) en de eis van juridische effectiviteit. Het waarborgen van de
juridische effectiviteit van milieuconvenanten pleit voor een beperking van de
kring van inspraakgerechtigden tot belanghebbenden. Uit hoofde van het democra-
tiebeginsel en met name de bescherming van het milieubelang, valt het echter te
rechtvaardigen om de gelegenheid tot inspraak bij de voorbereiding van milieucon-
venanten aan eenieder te bieden. Gelet op de praktische problemen die zich bij de
beperking van de kring van inspraakgerechtigden tot belanghebbenden kunnen
voordoen, is het bovendien de vraag of de keus voor belanghebbenden uit oogpunt
van effectiviteit wel zoveel winst zou opleveren. Mede in aanmerking genomen dat
in de praktijk wellicht voornamelijk derden van de inspraakmogelijkheid gebruik
zullen maken die zich door het convenant aangesproken voelen, is het naar mijn
mening niet bezwaarlijk om aan eenieder die mogelijkheid te geven. Overigens is
het op dit moment onvoldoende gewaarborgd dát derden (wie dan ook) gelegen-
heid tot inspraak hebben.
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5 Handhaving van milieuconvenanten

5.1 INLEIDING

Op grond van de democratische rechtsstaat kan een aantal eisen worden gesteld aan
de handhaving van milieuconvenanten, zo bleek in hoofdstuk 3. Aan deze eisen
wordt in dit hoofdstuk een nadere inhoud gegeven. Daartoe worden de verschillen-
de trajecten waarlangs handhaving kan plaatsvinden en waarbij verschillende
actoren een handhavingsactie kunnen ondernemen, besproken en wordt ingegaan
op de juridische problemen die bij handhaving een rol kunnen spelen. Tevens
wordt in algemene zin, en voor zover mogelijk, aangegeven op welke wijze de
handhaving van milieuconvenanten in het licht van de democratisch rechtsstatelijke
eisen kan worden beoordeeld.

De handhaving van een milieuconvenant kan in de eerste plaats geschieden via in
het milieuconvenant zelf geregelde mechanismen (§5.2). Er kunnen mechanismen
zijn opgenomen om de handhaving van het convenant te waarborgen. Deze mecha-
nismen vinden deels hun oorsprong in het privaatrecht, maar moeten in het conve-
nant zelf wel worden opgenomen willen ze van toepassing zijn. Behalve de conve-
nantpartijen kunnen instanties werkzaam in het kader van de uitvoering van het
convenant bij deze vormen van handhaving zijn betrokken.
Een tweede traject loopt rechtstreeks via het privaatrecht (§5.3), althans voor zover
het convenant is aan te merken als een rechtens afdwingbare overeenkomst. Kan
een milieuconvenant als zodanig worden gekwalificeerd, dan kan door de conve-
nantpartijen gebruik worden gemaakt van de handhavingsmogelijkheden die
voortvloeien uit het algemene verbintenissenrecht. Maar ook wanneer het conve-
nant het karakter van een (niet-rechtens afdwingbare) gentlemen’s agreement heeft,
bestaat de mogelijkheid voor partijen om het convenant te handhaven, alhoewel dat
niet erg voor de hand zal liggen. Tot slot hebben derden handhavingsmogelijkhe-
den op grond van het privaatrecht.
Een derde weg waarlangs handhaving kan lopen, betreft een speciaal geval,
namelijk de interne handhaving van het convenant door de private partij (§5.4). Dit
betreft de handhaving door de brancheorganisatie (partij zijnde bij het convenant)
jegens haar leden (al dan niet partij zijnde).
Tot slot kunnen milieuconvenanten via het bestuursrecht door het desbetreffende
bevoegd gezag worden gehandhaafd (§5.5). Hierbij moet een onderscheid worden
gemaakt tussen handhaving van het milieuconvenant zelf via het bestuursrecht
(handhaving op directe wijze) en handhaving via het bestuursrecht van de bestuurs-
rechtelijke normen waaraan door milieuconvenanten invulling kan worden gegeven
(handhaving van het convenant op indirecte wijze). Na een weergave van de
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handhavingsinstrumenten, wordt voor de handhaving van de milieuvergunning
bezien of er een verschil in bestuursrechtelijke handhaving bestaat tussen milieu-
vergunningen waaraan een convenant ten grondslag ligt en milieuvergunningen
waarbij dat niet het geval is. Ook wordt behandeld in hoeverre sprake is van
leemten in de bestuursrechtelijke handhaving van bedrijfsplannen. Daarna wordt
ingegaan op de handhavingsmogelijkheden waarover derden in het bestuursrecht
beschikken. In dit verband dient tevens te worden bezien in hoeverre voor hen
openbaarheid bestaat ten aanzien van documenten die inzicht geven in de naleving
van de bestuursrechtelijke normstelling (en daarmee van milieuconvenanten). Op
diverse punten wordt de verenigbaarheid van de openbaarheid van gegevens in het
Nederlandse systeem met het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4 besproken.
Gelet op het ruime begrip handhaving in dit onderzoek, wordt ook aandacht
besteed aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen de bestuursrechtelijke
instrumenten waarin milieuconvenanten kunnen doorwerken en tegen het besluit
op een door een derde gedaan handhavingsverzoek.

Niet alle handhavingsmechanismen kunnen zomaar tegelijk worden toegepast en
daarom wordt de onderlinge afstemming tussen deze mechanismen besproken in
§5.6. Daarbij komen dan vragen aan de orde als: in hoeverre bestaat voor de
overheidspartij de mogelijkheid om, gelet op de leer van de onaanvaardbare door-
kruising, convenantverplichtingen in privaatrechtelijke zin te handhaven? en welke
rechter is bevoegd te oordelen over geschillen inzake de (niet-)uitvoering van een
convenant, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van publiekrechtelij-
ke bevoegdheden?

Het is overigens niet zo dat alle te bespreken handhavingsvormen ten aanzien van
elk milieuconvenant ook daadwerkelijk voorkomen. De toepassing hangt af van
wat de partijen in het convenant hebben afgesproken, of het convenant een rechtens
afdwingbare overeenkomst is, of handhaving binnen de private partij mogelijk is
en of er sprake is van koppeling met bestuursrechtelijke instrumenten. Dit hoofd-
stuk dient ertoe weer te geven welke mogelijkheden bestaan en welke problemen
daarbij kunnen worden geconstateerd, zonder dat daarmee gezegd is dat van die
mogelijkheden ook steeds gebruik moet worden gemaakt (tenzij dat uit hoofde van
de democratische rechtsstaat is aangewezen).

5.2 IN HET MILIEUCONVENANT GEREGELDE HANDHAVINGSMECHANISMEN

In een convenant kunnen procedures zijn opgenomen, die betrekking hebben op de
handhaving ervan. Er kunnen mechanismen zijn opgenomen om de uitvoering en
naleving van de convenantverplichtingen te controleren. Dit betreft de monitoring,
rapportage en verificatie (§5.2.1). Verder kan een convenant middelen bevatten om
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1 Vgl. o.a. CSTM, 2003, p. 5, 29, 61, ELNI, 1998, p. 130, Uilhoorn, 1994, p. 60.
2 CSTM, 2003, p. 29. 
3 Vgl. Aanwijzing 14 van de Aanwijzingen voor convenanten op grond waarvan wordt

overwogen of in het convenant wordt bepaald dat de uitvoering ervan gedurende de looptijd
dan wel een deel daarvan wordt gevolgd en gemeten. 

4 Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 36. Volgens de werkgroep
zou elk convenant een monitoringsregeling moeten bevatten (p. 40). 

te reageren op niet-nakoming van de verplichtingen (§5.2.2) en kunnen er voorzie-
ningen zijn voor conflictoplossing (§5.2.3). Hierbij kan sprake zijn van specifiek
ten behoeve van het convenant voor de partijen gecreëerde procedures, maar het
kan ook zo zijn dat gebruik wordt gemaakt van in het algemeen verbintenissenrecht
reeds bestaande procedures die, al dan niet uitdrukkelijk, van toepassing worden
verklaard in het convenant. De opname van handhavingsbepalingen in een milieu-
convenant kan de handhaafbaarheid van de verplichtingen vergroten en de naleving
verzekeren.1

Zo wordt in het Evaluatieonderzoek milieuconvenanten ten aanzien van de hand-
haafbaarheid van een convenant aangegeven dat het daarvoor van belang is dat in het
convenant zelf al wordt gespecificeerd hoe en door wie handhaving zal plaatsvinden
en welke stappen zullen worden gezet als de afspraken niet worden nageleefd.2

Opgemerkt dient nog te worden dat, hoewel het rechtskarakter in het algemeen van
belang is voor de beantwoording van de vraag of en hoe een milieuconvenant kan
worden gehandhaafd, de juridische status van dit instrument niet ter zake doet voor
zover handhavingsbepalingen in een milieuconvenant zelf zijn opgenomen. Het
gaat hier om ‘interne’ voorzieningen, als gevolg waarvan de mogelijkheid voor de
partijen om dergelijke bepalingen in te roepen niet afhankelijk is van het rechtska-
rakter van het convenant. Dit is niet het geval indien in het algemeen verbintenis-
senrecht reeds bestaande procedures van toepassing worden verklaard in het
convenant.

5.2.1 Monitoring, rapportage en verificatie

In een milieuconvenant zijn vaak alledrie de mechanismen monitoring, rapportage
en verificatie terug te vinden, maar dat hoeft niet persé het geval te zijn.

5.2.1.1 Monitoring

Om na te kunnen gaan hoe ver de partijen op bepaalde momenten zijn gevorderd
met de uitvoering van het convenant, kan daarin een monitoringsregeling worden
opgenomen.3 Dit is een regeling over hoe en door wie de nakoming van de afspra-
ken wordt ‘gemeten’, zowel in tijd als naar prestatie.4 Bij monitoring gaat het er om
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5 Vgl. Bogie, 1993, p. 30.
6 Vgl. Van den Broek en Korten, 1997, p. 23.
7 Ook de Europese Commissie heeft in haar Mededeling over milieuconvenanten het belang

aangegeven van een betrouwbare en nauwkeurige controle (monitoring). De gegevens
dienen volledig, vergelijkbaar en objectief genoeg te zijn. Zie COM(96)0561 definitief, punt
22.

8 Vgl. COM(96)0561 definitief, punt 22. 
9 CSTM, 2003, p. 53.

over bepaalde – veelal technische of economische – aspecten gegevens te verzame-
len aan de hand waarvan vervolgens kan worden vastgesteld of tijdig aan de
overeengekomen verplichtingen wordt voldaan en/of de doelstellingen van het
convenant zullen worden bereikt.5 Het meten van de naleving dient volgens
duidelijke, objectieve en kenbare criteria te geschieden.6 Er dient – gelet op de
consistentie en uniformiteit in de monitoring – geen ruimte voor interpretatie te
worden opengelaten, hoewel dat niet altijd gemakkelijk te bewerkstelligen zal zijn.7
Wordt hierop niet gelet, dan kunnen de resultaten van de monitoring in belangrijke
mate aan waarde inboeten. In het convenant of in het kader van de uitvoering
daarvan kunnen procedures en criteria zijn opgenomen waarlangs de monitoring
wordt uitgevoerd.8 Die procedures en criteria kunnen bijvoorbeeld zijn opgesteld
door een onafhankelijke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van het
convenant. Het is voor een goed verloop van de monitoring ook van belang dat in
het convenant uitgebreid aandacht wordt besteed aan de manier waarop monitoring
zal plaatsvinden en welke conclusies aan de mogelijke uitkomsten ervan zullen
worden verbonden.9

Monitoring kan betrekking hebben op de uitvoering van het convenant door alle
partijen of alleen door het bedrijfsleven. Voor zover het de monitoring van de
uitvoering van het convenant door het bedrijfsleven betreft, kan sprake zijn van
bedrijfsmonitoring, waarbij de prestaties van individuele bedrijven worden geme-
ten, en branchemonitoring, waarbij de prestaties van de bedrijfstak of sector als
geheel worden gemeten.
De metingen kunnen worden uitgevoerd door de partijen (bedrijven of overheid),
door een door de partijen opgerichte ‘stuurgroep’ (bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de partijen) of door een onafhankelijke instantie. In elk geval bij milieu-
convenanten op grond waarvan bedrijven een bedrijfsplan moeten opstellen (zie
§2.5), geschiedt de monitoring door henzelf aan de hand van dit plan. Bij dit soort
milieuconvenanten moet de collectieve milieubranchedoelstelling in individuele
bedrijfsplannen worden vertaald en moeten de individuele verplichtingen uiteinde-
lijk dezelfde omvang hebben als de collectieve verplichting. Hierbij speelt de vraag
hoe kan worden gecontroleerd dat in alle individuele bedrijfsplannen maatregelen
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10 Vgl. Helby, 2001, p. 18, CSTM, 2003, p. 53. Zie ook de toelichting bij Aanwijzing 14.
Volgens de toelichting kan monitoring ook een bijdrage leveren aan een goede uitvoering
van een eventuele evaluatie van het convenant. 

11 Zie ook Aanwijzing 15 van de Aanwijzingen voor convenanten op grond waarvan wordt
overwogen of in het convenant de wijze van verslaglegging wordt bepaald. 

zijn opgenomen die tezamen (tenminste) voldoen aan de op grond van het conve-
nant geldende algemene doelstelling voor de branche.
Indien de monitoring van een convenant door een ander dan door (één van) de
partijen wordt uitgevoerd, zullen de partijen (uiteraard) wel de informatie moeten
verschaffen die nodig is voor het uitvoeren van de monitoring. Informatie kan
daarnaast wellicht ook op andere wijze worden verkregen.

Monitoring kan verandering van gedrag bewerkstelligen en kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het convenant. Met
name bij langlopende convenanten is het dan ook van belang om de naleving te
meten.10 De monitoring van de uitvoering van de verplichtingen door bedrijven kan
ertoe dienen te beoordelen of individuele bedrijven als zodanig aan hun verplich-
tingen voldoen of om na te gaan of de bedrijfstak als geheel de convenantafspraken
nakomt. Met het oog op de afdwingbaarheid van het convenant is het van belang
dat de monitoring wordt geïndividualiseerd.

5.2.1.2 Rapportage

Aan de monitoringregeling is meestal een rapportageverplichting gekoppeld.11 De
resultaten van de monitoring moeten dan worden gerapporteerd aan bepaalde
personen. Aan wie exact wordt gerapporteerd, is in het algemeen afhankelijk van
de vraag door wie de monitoring is uitgevoerd. Indien een onafhankelijke instantie
of andere derde verantwoordelijk is voor de monitoring, zullen zij de resultaten
daarvan aan de partijen meedelen; (en zijn de resultaten eventueel passief open-
baar). Indien de bedrijven de monitoring hebben uitgevoerd, zullen zij de resultaten
doorgaans aan de andere partij(en) bekend maken en verder mogelijk aan instanties
die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van het milieuconvenant; ze
zullen eventueel passief openbaar zijn. Zo dienen bedrijven die de monitoring aan
de hand van hun bedrijfsplan hebben uitgevoerd, over de voortgang van de uitvoe-
ring van dat plan in het algemeen aan een onafhankelijke instantie en de overheids-
partij te rapporteren. Indien bedrijven rapporteren over hun prestaties, is sprake van
bedrijfsmonitoringrapportage. In een convenant kan ook zijn voorzien in rapporta-
ge over de prestaties van een gehele bedrijfstak of sector; gesproken wordt dan
over branchemonitoringrapportage of sectormonitoringrapportage. In tegenstelling
tot bedrijfsmonitoringrapporten hebben deze rapportages doorgaans geen conse-
quenties voor de handhaving van het milieuconvenant ten aanzien van één bedrijf,
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12 Het kan echter voorkomen dat deze rapporten ook de prestaties van de individuele bedrijven
bevatten, waardoor ze dus wel consequenties voor de handhaving van het convenant kunnen
hebben.

omdat deze rapportages de resultaten betreffen die door de branche als geheel zijn
gehaald. Met deze rapportages wordt veeleer verantwoording afgelegd aan de
partijen en de samenleving in bredere zin omtrent de bereikte resultaten en gelever-
de inspanningen.12

In het convenant kan zijn aangegeven hoe vaak en op welk tijdstip rapportage dient
plaats te vinden. Het is voor een goede rapportage ook van belang dat hierover
duidelijkheid bestaat. Verder kan een format voor de rapportage zijn opgesteld,
bijvoorbeeld door een onafhankelijke organisatie die de bedrijven ondersteunt bij
het opstellen van hun rapport. Een format bevordert doorgaans de consistentie en
uniformiteit van de rapportage en het verdient dan ook aanbeveling om een format
voorhanden te hebben; dit is met name het geval indien over milieutechnische
gegevens wordt gerapporteerd.

Bij milieuconvenanten die doorwerken in een milieuvergunning kan voor bedrijven
waarvoor het opstellen van een overheidsverslag op grond van artikel 12.4 Wet
milieubeheer verplicht is, de rapportage plaatsvinden als onderdeel van dat over-
heidsverslag. Ook kan in vergunningvoorschriften van bedrijven die geen overheids-
verslag hoeven op te stellen, worden voorgeschreven dat monitoring en rapportage
plaatsvindt conform de daarover in het kader van een milieuconvenant opgenomen
regels. Zie daarover §5.5.3.1.

5.2.1.3 Verificatie

In het geval dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de monitoring van hun
individuele prestaties (al dan niet aan de hand van een bedrijfsplan), kan in het
convenant de verplichting zijn opgenomen dat de resultaten van de monitoring
eerst moeten worden gerapporteerd aan een onafhankelijke instantie. Deze instantie
verifieert vervolgens de rapportage, waarbij het vooral om technische aspecten zal
gaan. Ten behoeve van de verificatie kunnen procedureregels en criteria zijn
afgesproken. De onafhankelijke instantie deelt het resultaat van de verificatie in
ieder geval mee aan het bedrijf. Vanuit handhavingsperspectief is echter van belang
dat ook de overheidspartij een verslag krijgt van de verificatie.

De Europese Commissie heeft in haar Mededeling over milieuconvenanten aangege-
ven dat een comité of onafhankelijk orgaan kan worden ingesteld dat de resultaten
moet verzamelen, beoordelen en verifiëren. In het convenant zou het mechanisme
(zoals de te gebruiken verificatiemethode) en de procedure voor een beoordeling van
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13 COM(96)0561 definitief, punt 24.
14 Vgl. ELNI, 1998, p. 127.
15 Verder ziet de Europese Commissie de opname van sancties als ‘aanvullende garantie’, zie

COM(96)0561 definitief, punt 25. Het Europees Parlement stelt daaraan strengere eisen:
‘sancties bij niet-naleving moeten duidelijk worden vastgelegd en feiten die leiden tot
instelling van sancties moeten nauwkeurig worden omschreven’ (zie C4-0013/97, punt 16).

de resultaten moeten worden vastgelegd, die moeten zijn toegesneden op de specifie-
ke omstandigheden van het geval.13

Door de verificatie wordt de rapportage van de bedrijven gecontroleerd, zodat niet
alleen vertrouwd hoeft te worden op wat de bedrijven zelf meedelen. Door een
onafhankelijke beoordeling kunnen de gerapporteerde gegevens meer transparant
en geloofwaardig worden.14 Omdat een onafhankelijke organisatie op objectieve
wijze situaties van niet-nakoming van het convenant aan het licht brengt, als
gevolg waarvan nadere actie kan worden ondernomen, is de inschakeling daarvan
van het grootste belang.

De impact van monitoring, rapportage en verificatie dient niet te worden onder-
schat. Wanneer goed (uniform en consistent) uitgevoerd, kan de toepassing van
deze mechanismen reeds in hoge mate naleving van convenanten bevorderen, zodat
het vervolg van het handhavingstraject niet eens meer behoeft te worden doorlo-
pen. Bovendien vormen deze gegevens (al dan niet deeluitmakend van een over-
heidsverslag) de basis voor rapportages die de Nederlandse regering op grond van
Europese en internationale verplichtingen mogelijk moet uitvoeren. Hiermee wordt
het belang van betrouwbare metingen en verslaglegging nog eens onderstreept.

5.2.2 Reacties op niet-nakoming

In een convenant kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen die door een
partij kunnen worden toegepast als de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt.
Het gaat hierbij doorgaans om maatregelen die worden gebruikt tegen de private
partij.

In de Aanwijzingen voor convenanten wordt het in hoge mate aan de convenant-
partijen overgelaten om dergelijke maatregelen in een convenant op te nemen:

‘Overwogen wordt of het wenselijk is in het convenant specifieke maatregelen op
te nemen ter bevordering van de naleving.’ (Aanwijzing 17) Hoewel in de aanwij-
zing niet gesproken wordt over reacties op niet-nakoming, heeft deze aanwijzing
daar, gelet op de in de toelichting genoemde mogelijke maatregelen (zoals een
boetebeding, eenzijdige opzegging), wel mede betrekking op.15
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16 Zie Asser-Hartkamp 4-I, 2004, nrs. 388-402, waaraan het onderstaande grotendeels is
ontleend. Zie ook Brunner en De Jong, 2004, p. 194-201.

De noodzaak tot het opnemen van maatregelen om te reageren op niet-nakoming
(zoals sancties) in het convenant is vooral afhankelijk van de omstandigheid of
sanctionering reeds op grond van bestaande regelgeving mogelijk is. Als een
convenant in combinatie met een ander instrument (bijvoorbeeld een vergunning)
functioneert en het is mogelijk om de convenantverplichtingen via dat andere
instrument te handhaven (hetgeen gelet op de leer van de onaanvaardbare doorkrui-
sing ook vereist kan zijn), dan bestaat er geen noodzaak om in het convenant zelf
maatregelen ter reactie op niet-nakoming op te nemen. Wanneer het convenant als
zelfstandig instrument functioneert, is men voor de handhaving geheel op het
convenant zelf aangewezen. Als het convenant dan kan worden aangemerkt als een
rechtens afdwingbare overeenkomst, heeft dat weliswaar tot gevolg dat in het
algemeen verbintenissenrecht geregelde ‘sancties’ van toepassing zijn (vgl. §5.3),
maar sommige van die sancties moeten in het convenant van toepassing worden
verklaard. Daarnaast kan het in de rede liggen om maatregelen die niet voortvloei-
en uit het algemeen verbintenissenrecht in het convenant op te nemen. In hoeverre
in een convenant opgenomen maatregelen om te reageren op niet-nakoming, ook
daadwerkelijk worden toegepast, is moeilijk aan te geven. Partijen zouden ervan
kunnen worden weerhouden ze in te zetten, omdat daarmee de relatie tussen hen
verstoord zou kunnen raken. Hoewel deze houding op zichzelf wel begrijpelijk is,
kan hierin geen rechtvaardiging worden gevonden om niet te handhaven.

Mogelijke maatregelen om te reageren op niet-nakoming betreffen het boetebeding,
de openbaarmaking van niet-nakoming, opzegging en de totstandbrenging van een
wettelijke regeling. De eerste twee maatregelen kunnen als sanctie worden aan-
gemerkt. Verder wordt in milieuconvenanten waarvan de verplichtingen via
bedrijfsplannen in individuele milieuvergunningen worden vertaald (zie §3.6), als
sanctie de aanscherping van de milieuvergunning genoemd. Vanwege de samen-
hang met het bestuursrecht wordt hierop ingegaan in §5.5.2.

5.2.2.1 Boetebeding

In een convenant kan een boetebeding worden opgenomen, zoals geregeld in de
artikelen 6:91-6:94 BW, althans voor zover het convenant een overeenkomst is.16

Een boetebeding is volgens artikel 6:91 BW:

‘ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van
zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te
voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing
om tot nakoming over te gaan’.
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17 Zie de toelichting bij Aanwijzing 17. 

Aan de hoofdverbintenis (zijnde de inhoudelijke convenantverplichtingen) kan dus
een accessoire verbintenis (het boetebeding) worden toegevoegd op grond waarvan
de schuldenaar (de private partij) verplicht is een bepaalde prestatie te verrichten
indien de hoofdverbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt nagekomen.
Uit artikel 6:91 BW volgt dat een boetebeding tweeërlei strekking kan hebben. In
de eerste plaats het verzekeren van de uitvoering van het convenant; het doel kan
dus zijn om voor de private partij een prikkel te scheppen om zijn verplichtingen
te vervullen. In de tweede plaats kan het doel zijn om reeds bij voorbaat het bedrag
te fixeren van de schadevergoeding die de private partij ingeval van wanprestatie
zal moeten voldoen. Door dit vooraf vast te stellen wordt elk onderzoek naar het
bestaan en de omvang van schade uitgesloten. Met het beding kunnen beide doelen
tegelijkertijd worden nagestreefd. Bij milieuconvenanten zal echter, gelet op de
aard van dit instrument, in het algemeen het eerste doel centraal staan.

Het voordeel van het opnemen van een boetebeding is dat geen proces hoeft te
worden gevoerd tussen de convenantpartijen. Dan moet echter wel duidelijk zijn
wanneer het convenant niet is nagekomen. Indien het boetebeding onvoldoende
nakoming betreft, kan dit problemen opleveren. De vraag of het convenant vol-
doende of onvoldoende is uitgevoerd, is namelijk niet altijd met zekerheid te
beantwoorden, waardoor alsnog ingrijpen van de rechter nodig kan zijn. Wordt de
gang naar de rechter niet gemaakt, dan kan het boetebeding niet worden geëffec-
tueerd en is deze sanctie dus niet zinvol. Verder is de boete pas verschuldigd als
de schuldenaar ten aanzien van de hoofdverbintenis toerekenbaar is tekortgescho-
ten, dus als er sprake is van wanprestatie (art. 6:92 lid 3 BW).

Op grond van artikel 6:92 BW kan de schuldeiser, zijnde de overheid, geen nako-
ming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het
boetebeding verbonden is (lid 1). Dit artikel bevat regelend recht, zodat de partijen
er in het convenant vanaf kunnen wijken. Volgens de Aanwijzingen voor conve-
nanten dient artikel 6:92 BW bij een boetebeding ten laste van de wederpartij te
worden weggeschreven.17 Zo kan worden bewerkstelligd dat ondanks het boetebe-
ding, de overheidspartij bijvoorbeeld een vordering tot nakoming van de verplich-
tingen kan instellen (zie daarover §5.3.1.1).

5.2.2.2 Openbaarmaking

Een andere mogelijke sanctie is openbaarmaking van de niet-nakoming. Als
bekend wordt dat een bedrijf de convenantafspraken niet nakomt, kan dat voor dat
bedrijf negatieve gevolgen hebben. Zo kan de onderneming bij het publiek een
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18 Deze sanctie is ook genoemd door Van den Broek en Korten, 1997, p. 11, WRR, 1992,
p. 95.

19 Opzegging als mogelijkheid wordt ook genoemd door de Europese Commissie (COM(96)
0561 definitief, punt 26) en het Europees Parlement (C4-0013/97, punt 16). 

slecht milieu-imago krijgen, wat vervolgens economische consequenties kan
hebben (bijvoorbeeld een teruglopend marktaandeel). De impact van deze sanctie,
ook wel de court of public opinion genoemd, moet niet worden onderschat. Bedrij-
ven, vooral de grotere, willen negatieve publiciteit liever voorkomen.18 De dreiging
van publicatie kan dan ook een stimulans zijn voor bedrijven om hard(er) te
trekken aan de uitvoering van een convenant.

5.2.2.3 Opzegging

Een maatregel die zowel door de overheidspartij als de private partij kan worden
aangewend, is de opzegging van het convenant bij niet-nakoming door de weder-
partij. In de Aanwijzingen voor convenanten is bepaald dat indien partijen eenzijdi-
ge opzegging mogelijk willen maken, een convenant zo duidelijk mogelijk de
gronden, de wijze en termijn van opzegging regelt (Aanwijzing 20 onder 1).19

Behalve dat een partij tot opzegging van een convenant kan overgaan vanwege
niet-nakoming door de wederpartij, kan hij dit ook om andere redenen doen. Zo
kan nakoming van de verplichtingen een partij ernstig in de problemen brengen,
bijvoorbeeld als er zich een calamiteit binnen een bedrijf heeft voorgedaan of als
er sprake is van gewijzigde inzichten of omstandigheden. Indien op deze gronden
wordt opgezegd, wordt opzegging niet als reactie op niet-nakoming gebruikt.
Doorgaans hoeft de partij die het convenant heeft opgezegd, zich niet langer te
houden aan de verplichtingen uit het convenant. Er kan echter worden afgesproken
dat de verplichtingen gedurende bepaalde tijd nog worden nagekomen. Indien op-
zegging tot gevolg heeft dat het convenant zijn bestaansrecht verliest, kan worden
betwijfeld of opzegging vanuit oogpunt van handhaving van het convenant wel
zinvol is. De afspraken uit het convenant hoeven dan immers niet meer te worden
nagekomen en de reden waarom het convenant was gesloten (uitvoering van
milieubeleid) kan niet meer worden gediend. De reden om vanuit handhavingsoog-
punt een opzeggingsbepaling op te nemen, lijkt dan ook vooral te zijn om daarmee
de nakoming van het convenant te bevorderen; het is aldus een pressiemiddel.

5.2.2.4 Tot stand brengen van een wettelijke regeling

In een convenant kan de mogelijkheid worden genoemd dat, indien de verplichtin-
gen niet worden nagekomen, de overheid alsnog een wettelijke regeling (bijvoor-
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20 Zie ook o.a. Van Acht en Damen, 1991, p. 45, Gilhuis, 1989, p. 28, Van den Broek en
Korten, 1997, p. 11, ELNI, 1998, p. 130, Bogie, 1993, p. 30, Van Rossum, 1988, p. 54-55,
Van Buuren en Van Ommeren, 1997, p. 20. 

21 Het gaat hierbij niet om de situatie waarin regelgeving tot stand wordt gebracht om free-
riders aan te pakken, zie daarover §4.9.

22 Het onderscheid tussen ‘geschilbeslechting’ en ‘geschiloplossing’ laat ik hier verder rusten.
23 Behalve de in het onderstaande genoemde voorzieningen, kan in dit verband ook worden

gedacht aan mediation of andere vormen van alternative dispute resolution (ADR). Zie
daarover bijv. Brenninkmeijer e.a., 2005.

beeld een amvb) tot stand zal brengen.20 In feite vindt er echter met de daadwerke-
lijke uitvaardiging van regelgeving geen handhaving van het convenant plaats,
want het convenant moet worden beëindigd voordat een wettelijke regeling kan
worden afgekondigd.21 Daartoe kan het convenant worden opgezegd of ontbonden.
De uitvaardiging van regelgeving geeft ook vooral aan dat het convenant is mislukt
en dat nu op een andere manier wordt geprobeerd om het beleid uit te voeren. De
dreiging met regelgeving kan wel een sterke stimulans zijn tot nakoming van het
convenant, omdat regelgeving in het algemeen voor de bedrijven niet gunstiger is.
Vooral wanneer de wettelijke regeling in korte tijd in werking kan treden, is het een
goed pressiemiddel. Maar voor problemen die niet goed kunnen worden aangepakt
door middel van regelgeving, heeft het dreigen met deze regelgeving vanzelfspre-
kend geen zin. Ook lijkt mij de zin van het uitvaardigen van regelgeving af te
hangen van de reden waarom de verplichtingen niet zijn nagekomen. Indien dit
door overmacht niet lukte, is het de vraag of regelgeving op hetzelfde vlak wel zal
kunnen worden nageleefd.

5.2.3 Geschilbeslechting

Een convenant kan voorzieningen bevatten om geschillen tussen de partijen te
beslechten, voorafgaand aan of in plaats van de mogelijkheid om naar de burgerlij-
ke rechter te stappen. Op grond van Aanwijzing 16 onder 2 wordt ook, ingeval de
partijen met het convenant afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven
beogen te roepen, nadrukkelijk bezien op welke wijze geschillen worden beslecht
of opgelost. Bijzondere wijzen van geschilbeslechting of geschiloplossing worden
in het convenant geregeld.22

Er zijn diverse voorzieningen mogelijk waarvan alle partijen gebruik kunnen
maken.23

5.2.3.1 Overleg

Er kan een overlegclausule worden opgenomen, inhoudende dat geschillen in
eerste instantie voorwerp van onderling overleg zullen zijn voordat ze worden
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24 Vgl. de toelichting bij Aanwijzing 16.
25 Vgl. Van Acht en Damen, 1991, p. 46.
26 Zie over deze regeling uitgebreid Burgerlijke Rechtsvordering, Snijders, Boek IV.

voorgelegd aan de burgerlijke rechter of via een bijzondere wijze van geschilbe-
slechting of -oplossing worden afgedaan (vgl. Aanwijzing 16 onder 3). Het overleg
kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een door de convenantpartijen ingestelde commis-
sie of overleggroep. Gelet op de manier waarop convenanten tot stand komen en
functioneren, dat wil zeggen het in onderlinge samenwerking tot bepaalde resulta-
ten komen, ligt het meer voor de hand om eerst overleg te plegen dan direct via
formele kanalen te opereren.24 Het is overigens sowieso logisch dat partijen eerst
zelf proberen het conflict op te lossen, ongeacht of daarover iets staat in het
convenant, en pas naar de rechter stappen wanneer dat niet lukt. Indien het overleg
er echter toe leidt dat de verplichtingen in belangrijke mate worden versoepeld,
moeten mijns inziens bedenkingen bij de functie van het overleg worden geplaatst.
Het kan dan afdoen aan de geloofwaardigheid van het convenant en de handhaving
kan hierdoor worden gefrustreerd.25

5.2.3.2 Arbitrage

In milieuconvenanten kan worden voorzien in een arbitrageregeling. In het alge-
meen kunnen alle geschillen in verband met het convenant of met afspraken die
daarmee samenhangen, onderworpen worden aan arbitrage. Bij arbitrage gaat het
om de beslechting van een geschil die, buiten de burgerlijke rechter om, bij over-
eenkomst wordt opgedragen aan arbiters. Arbitrage is geregeld in boek 4 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), welke regeling van toepassing is
op de in een convenant opgenomen arbitrageregeling.26 De partijen kunnen in het
convenant onder meer bepalen hoe het scheidsgerecht zal zijn samengesteld (art.
1026 Rv), op welke wijze de arbiters worden benoemd (art. 1027 Rv) en waar de
plaats van arbitrage zal zijn (art. 1037 Rv). Een arbiter is bevoegd een convenant-
partij tot nakoming van het convenant te veroordelen. Een arbiter kan ook de
bevoegdheden die de burgerlijke rechter op grond van de artikelen 3:296-3:304
BW toekomen, uitoefenen, tenzij de partijen in het convenant anders zijn overeen-
gekomen (art. 3:305 BW en art. 611i RV).

5.2.3.3 Bindend advies

Ook kan een regeling worden overeengekomen waarbij alle geschillen in verband
met het convenant of afspraken die daarmee samenhangen, worden voorgelegd aan
een of meer in onderling overleg aangewezen derden, niet zijnde arbiters, die
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27 Zie ook Van Acht en Damen, 1991 p. 46, Snijders, Burgerlijke rechtsvordering, Boek IV,
aant. 7, Aanwijzingen voor convenanten, toelichting en voorbeeldbepalingen bij Aanwij-
zing 15.

bindend advies kunnen uitbrengen.27 Deze bindend-adviesovereenkomst is te
beschouwen als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. In
verhouding tot een arbitrageregeling betreft bindend advies een meer informele
wijze van conflictoplossing. Bij de burgerlijke rechter kan zonodig nakoming van
het advies worden gevraagd; zo kan men executie van het advies bewerkstelligen.

5.2.4 Bevindingen

De convenantpartijen kunnen diverse handhavingsmechanismen in een convenant
opnemen. Een regeling inzake monitoring, rapportage en verificatie kan worden
opgenomen om de uitvoering en naleving van de convenantverplichtingen te
controleren. Maatregelen om te reageren op niet-nakoming zijn het boetebeding,
de openbaarmaking van niet-nakoming, de opzegging van het convenant en de
totstandbrenging van regelgeving. Voorzieningen voor geschilbeslechting betreffen
een overlegclausule en regelingen inzake arbitrage of bindend advies.

Hoewel de partijen in principe vrij zijn te bepalen óf ze deze handhavingsmecha-
nismen toepassen, moet naar mijn mening doorgaans toch wel in elk geval worden
voorzien in een vorm van monitoring, rapportage en verificatie. Ook zullen er met
name maatregelen in een convenant moeten worden opgenomen om te reageren op
niet-nakoming, indien het als zelfstandig instrument functioneert.

In de (juridische) vormgeving van deze handhavingsmechanismen zijn de partijen
in het algemeen in hoge mate vrij. Met betrekking tot monitoring geldt echter wel
dat dit volgens duidelijke, objectieve en kenbare criteria dient te geschieden, er
geen ruimte voor interpretatie moet worden opengelaten en de monitoring wordt
geïndividualiseerd. In het convenant of in het kader van de uitvoering daarvan
zullen procedures en criteria moeten worden opgenomen waarlangs de monitoring
dient plaats te vinden. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn een sluitende monitoring-
regeling te maken. Bij de individualisering van de monitoring speelt de vraag hoe
kan worden bewerkstelligd dat en gecontroleerd of individuele verplichtingen
uiteindelijk tezamen dezelfde omvang hebben als de collectieve verplichting
waaruit ze kunnen zijn afgeleid.
Uit hoofde van een goede rapportage is het van belang in het convenant aan te
geven hoe vaak en op welk moment er dient te worden gerapporteerd. Met het oog
op een consistente en uniforme rapportage verdient het verder aanbeveling een
format voor rapportage op te stellen, met name indien milieutechnische gegevens
worden gerapporteerd.
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28 Deze vorderingsrechten worden ook uitgebreid besproken in handboeken (zoals Asser-
Hartkamp 4-II, 2005). Voor het geven van een totaalbeeld van de mogelijkheden die partijen
en derden hebben om nakoming van convenantverplichtingen af te dwingen, heb ik ervoor

Verificatie van de gerapporteerde gegevens zou moeten plaatsvinden door een
onafhankelijke organisatie, omdat die op objectieve wijze situaties van niet-
nakoming van het convenant aan het licht brengt. Als gevolg daarvan kan nadere
actie worden ondernomen.
Verder zullen bij de opname van een boetebeding, een arbitrageregeling en een
regeling inzake bindend advies de relevante bepalingen uit het BW in acht moeten
worden genomen. Wat de effectuering van een boetebeding in de weg kan staan,
is dat de rechter zich soms zal moeten uitspreken over de vraag of het convenant
voldoende of onvoldoende is uitgevoerd. Indien de partijen de gang naar de rechter
niet maken, is deze sanctie niet zinvol.

5.3 PRIVAATRECHTELIJKE HANDHAVING VAN MILIEUCONVENANTEN

Wat betreft de mogelijkheden die voor de convenantpartijen op grond van het
algemeen verbintenissenrecht bestaan wanneer een milieuconvenant niet wordt
nagekomen, moet onderscheid worden gemaakt tussen milieuconvenanten als
rechtens afdwingbare overeenkomst en milieuconvenanten als gentlemen’s agree-
ment. Weliswaar kunnen gentlemen’s agreements ook worden aangemerkt als
overeenkomst (vgl. §4.5.1), maar zij zijn vaak rechtens niet afdwingbaar. Voor
zover een convenant een overeenkomst naar burgerlijk recht is, staan de partijen
diverse vorderingsrechten ten dienste en kunnen ze daaraan voorafgaand een
beroep doen op een opschortingsrecht (§5.3.1). Een milieuconvenant kan een
bepaling bevatten, waarin staat dat voor de partijen beroep bij de burgerlijke
rechter openstaat. Maar ook zonder de aanwezigheid van een dergelijke bepaling,
kunnen partijen naar de burgerlijke rechter stappen.
Is sprake van een gentlemen’s agreement die niet rechtens afdwingbaar is, dan staat
alleen de actie uit onrechtmatige daad open. De toegang tot de rechter is dan
beperkter dan wanneer het convenant een rechtens afdwingbare overeenkomst
betreft, maar die beperking ligt in het rechtskarakter van het convenant en niet in
het juridische systeem. Het instellen van een actie uit onrechtmatige daad lijkt me
hier in hoge mate een theoretische mogelijkheid te zijn, omdat de partijen bij een
gentlemen’s agreement nu juist niet willen dat een rechter zich in de uitvoering
ervan mengt. Het ligt dan ook niet voor de hand dat ze naar de rechter zullen
stappen. Hierop ga ik daarom niet verder in.

In de navolgende paragrafen wordt kort ingegaan op de mogelijke vorderingen die
door de partijen kunnen worden ingesteld en de rechten die de partijen hebben.28
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gekozen deze vorderingen kort te bespreken en niet te volstaan met een verwijzing naar
handboeken. 

29 In uitzonderingsgevallen kan niet-nakoming van een overeenkomst tegelijkertijd als onrecht-
matige daad worden beschouwd, zodat vorderingen op grond van artikel 6:162 BW kunnen
worden ingesteld. Zie Asser-Hartkamp 4-III, 2006, nrs. 8 en 9, Brunner en De Jong, 2004,
p. 7, Verbintenissenrecht II, Boom, aant. 252. Het lijkt mij moeilijk voorstelbaar dat een
handeling van een convenantpartij tevens een buitencontractuele aansprakelijkheid oplevert
ten opzichte van de andere partij en dat dus tevens een actie uit onrechtmatige daad kan
worden ingesteld. Een vordering zal mijns inziens dan ook in het algemeen niet gebaseerd
kunnen worden op artikel 6:162 BW. Dit is alleen anders als de overeenkomst ongeldig is,
omdat een vordering op andere grond dan niet mogelijk is.

30 Werkgroep Evaluatie Aanwijzingen voor convenanten, 2000, p. 47 en 49. Vgl. Van Acht,
1993, p. 516.

Elk van de partijen kan bij de burgerlijke rechter nakoming van het convenant
(§5.3.1.1), vergoeding van geleden schade (§5.3.1.2) en ontbinding van het conve-
nant (§5.3.1.3) vorderen. Daaraan voorafgaand hebben de partijen het recht van
opschorting van de nakoming van de overeenkomst (§5.3.1.4).29 Het feit dat één
van de partijen van de overeenkomst de overheid is, betekent niet dat de privaat-
rechtelijke handhavingsinstrumenten niet zouden kunnen worden ingezet. Ook de
overheid is gehouden overeenkomsten na te komen. Doet ze dat niet, dan is het in
beginsel mogelijk een nakomingsactie (of andere actie, zie hierna) tegen de over-
heid in te stellen. Wél kan het feit dat de overheid één van de contractpartijen is,
met zich brengen dat een concreet geschil tot een andere uitkomst leidt dan het
geval zou zijn geweest als de overheid niet één van de partijen was geweest.
Hiertoe kan de toepassing van de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2
en 6:248 BW) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aanleiding geven.
Verder kan het feit dat de overheid het algemeen belang behartigt, de aanleiding
vormen om zich met een beroep op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258
BW) aan de overeenkomst te onttrekken (zie §5.3.1.5).

Het zal van het concrete geschil afhangen in hoeverre de genoemde vorderingen
voor toewijzing vatbaar zijn. Het gaat hier om mogelijkheden die vooral op papier
bestaan. Tot op heden blijkt er – voor zover mij bekend – namelijk in de praktijk
niet of nauwelijks van civielrechtelijke acties gebruik te worden gemaakt om
milieuconvenanten te handhaven, terwijl er zich wel geschillen voordoen. De
voornaamste reden om geen privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten in te
zetten kan worden gevonden in het feit dat de partijen vrezen dat de onderlinge
verhouding verstoord zal raken als de gang naar de burgerlijke rechter wordt
gemaakt. Omdat de partijen elkaar in het algemeen in de toekomst nog nodig zullen
hebben, zullen zij de vertrouwensrelatie niet op het spel willen zetten. Daarom
kiezen de partijen er veeleer voor om door middel van het voeren van overleg (vgl.
§5.2.3) zelf tot een oplossing van hun problemen te komen.30 Wanneer dit impli-
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31 Een vordering tot nakoming wordt niet op wanprestatie gegrond, maar rechtstreeks op de
verbintenis zelf. Niettemin kan het er feitelijk op neerkomen dat deze vordering wel wordt
ingesteld naar aanleiding van de gepleegde wanprestatie. Vgl. Asser-Hartkamp 4-II, 2005,
nr. 521.

ceert dat afgezien wordt van de toepassing van formele middelen, waar dat wel
geboden kan zijn, valt te betwijfelen of hiermee een oplossing wordt bereikt die het
beste is voor het milieu. Indien de verplichtingen van het bedrijfsleven in belangrij-
ke mate worden versoepeld als gevolg van het overleg, lijkt dit niet het geval te
zijn. Bovendien kan het afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het convenant.

Ook derden hebben handhavingsmogelijkheden op grond van het privaatrecht;
daarop wordt ingegaan in §5.3.2.

5.3.1 Privaatrechtelijke handhaving van overeenkomsten door partijen

5.3.1.1 Vordering tot nakoming

Een partij kan, indien de andere partij niet vrijwillig aan zijn convenantverplich-
tingen wil voldoen, een vordering tot nakoming uit hoofde van artikel 3:296 BW
instellen en de rechter verzoeken die partij te veroordelen tot voldoening aan zijn
verplichting.31 Er kan een bevels- of verbodsvordering worden ingesteld. De
rechtsplicht waarvan nakoming wordt gevorderd, kan betrekking hebben op een
wettelijke of contractuele verplichting. Bij de verplichting ‘iets te geven’, kan
bijvoorbeeld aan het volgende worden gedacht: indien de overheid zich in het
convenant heeft verplicht om geld beschikbaar te stellen ten behoeve van de uit-
voering daarvan, kunnen de andere partijen de betaling van deze geldsom vorderen.
Verder kan de overheidspartij bijvoorbeeld van de private partij vorderen om haar
verplichting om bepaalde emissienormen te reduceren, na te komen. De overheids-
partij zou ook nakoming van (de plicht tot het opstellen van) een bedrijfsplan
kunnen vorderen (vgl. §4.5.4).
Het zal echter onder meer van de aard van de verplichting afhangen, in hoeverre
een vordering voor toewijzing vatbaar is (vgl. artikel 3:396 lid 1 BW). Met name
inspanningsverplichtingen, die regelmatig in convenanten voorkomen, zijn moei-
lijk in rechte handhaafbaar (vgl. §4.4.2). Verder kan een partij, en met name de
overheidspartij, zich met een beroep op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258
BW) proberen te onttrekken aan een vordering tot nakoming door de wederpartij
(zie §5.3.1.5).
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32 Zie Asser-Hartkamp 4-I, 2004, nrs. 639-647, i.h.b. nr. 640. Zie ook Brunner en De Jong,
2004, p. 74-75.

33 Zie over de gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis, waaronder het recht op
schadevergoeding Asser-Hartkamp 4-I, 2004, nrs. 306-387, Brunner en De Jong, 2004, p.
98 e.v., Smits, 2004, p. 27-56. 

34 Zie voor een uitzondering op de regel dat ingeval van overmacht geen schadevergoeding
behoeft te worden betaald, art. 6:78 BW.

Als de schuldenaar tot nakoming is veroordeeld, is het vonnis over het algemeen
reëel executabel.32 Deze executie kan zowel op directe als op indirecte wijze
plaatsvinden. Gelet op de in convenanten in het algemeen opgenomen verplichtin-
gen, is met name indirecte reële executie relevant; het is in feite niet goed mogelijk
om tot directe reële executie over te gaan. De in verband met indirecte reële
executie toe te passen dwangmiddelen kunnen voor de schuldenaar een belangrijke
aansporing zijn om aan de veroordeling tot nakoming te voldoen. Als dwangmiddel
kan eigenlijk alleen de dwangsom worden toegepast, die is geregeld in de artikelen
611a e.v. Rv.

Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot
betaling van een geldsom (artikel 611a lid 1 Rv). Het is daarom maar de vraag of de
hiervoor als voorbeeld genoemde veroordeling tot betaling van een geldsom succes
zal hebben. Immers, indirecte reële executie in de vorm van het opleggen van een
dwangsom is niet mogelijk en ook directe reële executie ligt hier, gelet op de aard
van de verplichtingen, niet erg voor de hand.

5.3.1.2 Vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie

De partijen bij een convenant kunnen een vordering tot nakoming gepaard laten
gaan met een vordering tot vergoeding van de geleden schade.33 Een partij kan ook
alleen schadevergoeding vorderen als de wederpartij de verplichtingen uit het
convenant niet nakomt. De schuldeiser kan hetzij aanvullende schadevergoeding
(in geld), hetzij vervangende schadevergoeding (in geld of in natura) vorderen (al
dan niet bestaande uit herstel in de vorige toestand) (artikel 6:103 BW). Een
vordering tot nakoming kan alleen gepaard gaan met een vordering tot aanvullende
schadevergoeding.

De grondslag voor dergelijke vorderingen is artikel 6:74 BW. Voor het bestaan van
een verplichting tot schadevergoeding is vereist dat de niet-nakoming moet kunnen
worden toegerekend aan de schuldenaar, er moet dus sprake zijn van wanprestatie
en niet van overmacht vgl. artikel 6:75 BW).34 De overheid zal zich niet snel
kunnen beroepen op overmacht, omdat de tekortkomingen waarop zij zich zou
willen beroepen doorgaans krachtens de verkeersopvattingen voor haar risico
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35 Van Rossum, 2003, p. 157.
36 In de artikelen 6:81-6:83 BW staan de eisen waaraan moet zijn voldaan wil het recht op

schadevergoeding ontstaan.
37 Zie Bauw en Brans, 2003, p. 301. 
38 Vgl. Van Rossum 1988, p. 57.

komen.35 In tegenstelling tot een vordering tot nakoming, vloeit de verplichting tot
schadevergoeding niet rechtstreeks uit de overeenkomst voort, maar is een gevolg
van wanprestatie.36 De tekortkoming kan bestaan in het niet tijdig, niet behoorlijk
of in het geheel niet-nakomen van de overeenkomst. Zo kan de overheid schadever-
goeding vorderen als gevolg van bepaald milieuverontreinigend handelen, waarvan
het bedrijfsleven zich op grond van het convenant zou onthouden. Aangetoond
moet wel worden dat de overheid hierdoor schade heeft geleden, hetgeen niet altijd
gemakkelijk zal zijn.

In het geval dat de overheidspartij zich in een milieuconvenant heeft verplicht haar
publiekrechtelijke bevoegdheden op een bepaalde manier aan te wenden door
bijvoorbeeld een besluit met een bepaalde inhoud te nemen, kan de overheids-
rechtspersoon door de burgerlijke rechter onder omstandigheden worden verplicht
tot het betalen van schadevergoeding, indien het besluit anders is komen te luiden
dan te verwachten viel op grond van het convenant (zie daarover §5.6.2).

De schuldeiser kan hetzij aanvullende schadevergoeding (in geld), hetzij vervan-
gende schadevergoeding (in geld of in natura) vorderen. De vordering tot schade-
vergoeding in natura kan strekken tot herstel in de vorige toestand. Het handhavend
effect van de schadevergoedingsactie is het grootst, indien een vordering tot herstel
in de vorige toestand wordt ingediend. Een dergelijke vordering strekt namelijk
(tevens) tot de naleving van een bepaalde, materiële rechtsnorm, terwijl het bij
schadevergoeding in geld gaat om goedmaking van het geleden nadeel. In geval
van schadevergoeding in geld is het handhavend effect voornamelijk preventief van
aard (het kan een prikkel geven om bepaalde handelingen te doen of juist na te
laten), waardoor sprake is van ‘indirecte handhaving’.37 Gelet op de reden waarom
milieuconvenanten in het algemeen worden gesloten, namelijk het bereiken van
bepaalde milieudoelstellingen ter uitvoering van beleid, zou een vordering tot
schadevergoeding het beste zoveel mogelijk kunnen strekken tot herstel. Dit wordt
bovendien ingegeven door het feit dat het lastig zal zijn om de schade die ontstaat
als het convenant niet wordt nagekomen, op geld te waarderden; het is onduidelijk
hoe dit moet worden bepaald.38
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39 De omstandigheden waaronder ontbinding mogelijk is, staan in artikel 6:265 BW. Zie voor
ontbinding o.a. Asser-Hartkamp 4-II, 2005, nrs. 506-537, Brunner en De Jong, 2004, p. 205-
239, Smits, 2004, p. 57-64. 

40 Ook is het mogelijk nakoming voor een gedeelte en ontbinding voor een ander gedeelte van
de overeenkomst te vorderen. Verder kunnen ontbinding en aanvullende schadevergoeding
tegelijkertijd worden gevorderd. Zie Asser-Hartkamp 4-I, 2004, nr. 356 en Asser-Hartkamp
4-II, 2005, nrs. 521-524.

5.3.1.3 Vordering tot ontbinding wegens wanprestatie

Indien de schuldenaar niet voldoet aan een verplichting die voortvloeit uit een
wederkerige overeenkomst, heeft de schuldeiser het recht om ontbinding van die
overeenkomst te vorderen (artikel 6:265 BW).39 Behalve ontbinding door de
burgerlijke rechter, kan ontbinding ook geschieden via een schriftelijke verklaring
door de schuldeiser (artikel 6:267 BW). Dus als convenantpartijen zich over en
weer tot een prestatie hebben verplicht en één van de partijen schiet (al dan niet
toerekenbaar) tekort in de nakoming daarvan (bijvoorbeeld als de private partij de
milieudoelstellingen niet tijdig haalt), dan kan de andere partij een einde aan de
rechtsverhouding maken door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten)
ontbinden. De partij die hiertoe is overgegaan, heeft dan geen recht meer op de
prestatie van de wederpartij (bijvoorbeeld bestaande uit het uitvoeren van bepaalde
handelingen om de doelstellingen van het convenant te halen) en is tevens bevrijd
van zijn eigen verplichting (bijvoorbeeld het niet tot stand brengen van regelge-
ving).
Alvorens ontbinding te vorderen, kan eerst via een vordering tot nakoming of tot
schadevergoeding worden getracht nakoming te bewerkstelligen dan wel schade-
vergoeding te krijgen.40

Het is de vraag of met betrekking tot convenanten altijd sprake zal zijn van een
wederkerige overeenkomst. Het komt namelijk voor dat geen (hoofd)verplichtingen
aan overheidszijde zijn opgenomen in het convenant, waardoor het wederkerig
karakter aan de overeenkomst wordt ontnomen (vgl. §4.5.1). Op dergelijke eenzij-
dige overeenkomsten is het instrument van ontbinding niet van toepassing en lijkt
me ook niet van overeenkomstige toepassing te kunnen worden verklaard, omdat
de overeenkomst niet strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties.

Van belang op te merken is dat op grond van artikel 6:279 BW de ontbindingsrege-
ling, voor zover de aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet, van
overeenkomstige toepassing is op meerpartijenovereenkomsten. Milieuconvenan-
ten zullen namelijk vaak als meerpartijencontract kunnen worden aangemerkt (vgl.
§4.5.1). De leden 2 en 3 van artikel 6:279 BW bevatten enige bijzondere bepalin-
gen voor ontbindingsmogelijkheden bij een meerpartijenovereenkomst.
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41 Het is de vraag of ten aanzien van milieuconvenanten ongedaanmaking wel goed mogelijk
is; zo kunnen bijvoorbeeld behaalde reducties van de uitstoot van bepaalde stoffen (bijvoor-
beeld kooldioxide) moeilijk worden teruggedraaid. Is ongedaanmaking gelet op de aard van
de prestatie niet mogelijk, dan treedt daarvoor een waardevergoeding in de plaats (art. 6:272
lid 1 BW).

42 Zie over opschorting o.a. Asser-Hartkamp 4-I, 2004, nrs. 261-278, Asser-Hartkamp 4-II,
2005, nrs. 538-542, Brunner en De Jong, 2004, p. 108-129, Smits, 2004, p. 65-67.

Er kan worden betwijfeld of ontbinding van een milieuconvenant vanuit het
oogpunt van handhaving wel zo zinvol is. Als gevolg van de ontbinding wordt de
rechtsverhouding gewoon beëindigd en moeten partijen nota bene terugdraaien wat
ze al hebben gedaan ter nakoming van de verbintenis (artikel 6:271 BW).41 Door
een gedeeltelijke ontbinding kan dit laatste wel worden voorkomen. Maar door de
ontbinding hoeven de afspraken uit het convenant niet meer te worden nageleefd
en kan de reden voor het sluiten van het convenant (uitvoering van milieubeleid),
niet meer worden gediend. Ontbinding lijkt dan ook alleen zinvol te zijn als
daardoor plaats wordt gemaakt voor een instrument waarmee het milieubeleid wel
kan worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld het tot stand brengen van eenzijdige
regelgeving na de ontbinding een reële mogelijkheid is, kan de dreiging met
ontbinding de naleving van het convenant bevorderen.

5.3.1.4 Beroep op een opschortingsrecht

Het eisen van nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan worden voorafge-
gaan door opschorting van de eigen verplichtingen door de desbetreffende partij.42

Het opschortingsrecht is een reactie op niet-nakoming door de wederpartij en is een
goed pressiemiddel voor een partij om de andere partij ertoe te bewegen zijn
verplichtingen alsnog na te komen.

De algemene opschortingsregeling is te vinden in afdeling 6.1.7 van het BW. De
opschortingsbevoegdheid bij wederkerige overeenkomsten, de exceptio non
adempleti contractus, kent een bijzondere regeling in afdeling 6.5.5 BW. Indien
een convenant niet als een wederkerige overeenkomst kan worden aangemerkt, is
alleen de algemene regeling van toepassing.

De voorwaarden waaronder van de opschortingsbevoegdheid gebruik kan worden
gemaakt, staan in de artikelen 6:52 en 6:54 BW en met betrekking tot wederkerige
overeenkomsten in de artikelen 6:262 en 6:263 BW. Eén van die voorwaarden is
dat tussen de wederzijdse verplichtingen tot presteren voldoende samenhang
bestaat om de opschorting te rechtvaardigen (artikel 6:52 lid 1 BW). Het is niet
altijd gemakkelijk te bepalen wanneer van ‘voldoende samenhang’ sprake is.
Indien partijen bijvoorbeeld over en weer vorderingen op elkaar hebben, betekent
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43 Vgl. Van Acht en Damen, 1991, p. 44.
44 Voor de algemene opschortingsbevoegdheid staat dit niet met zoveel woorden in de wet,

maar kan dit worden afgeleid uit de eisen van redelijkheid en billijkheid.

dit niet automatisch dat opschorting van de eigen prestatie mogelijk is; het kan
namelijk zo zijn dat die vorderingen geen of onvoldoende verband met elkaar
houden. Artikel 6:52 lid 2 BW somt in niet-limitatieve zin op in welke gevallen
voldoende samenhang kan worden aangenomen: de verbintenissen vloeien over
een weer uit dezelfde rechtsverhouding voort of uit zaken die partijen regelmatig
met elkaar hebben gedaan. Als één van deze situaties zich voordoet, moet vervol-
gens worden bekeken of het redelijk en billijk is dat dan opschorting plaatsvindt,
en zo ja, in welke mate dat mag gebeuren (opschorting van de gehele prestatie of
slechts voor een gedeelte).

De exceptio non adempleti contractus vereist een zeer nauw verband tussen de
wederzijdse prestaties: als één van de partijen haar verbintenis niet nakomt, is de
wederpartij alleen bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplich-
tingen op te schorten (artikel 6:262 lid 1 BW). Toegepast op convenanten, is het
bijvoorbeeld in principe mogelijk dat de overheid, die zich op grond van een
convenant heeft verplicht bepaalde regelgeving niet uit te vaardigen, kan dreigen
dit wel te doen als blijkt dat het bedrijfsleven zijn reductieverplichting niet nakomt.
In dit specifieke geval (de verplichting iets niet te doen) kan de opschorting niet
bestaan in het daadwerkelijk uitvaardigen van regelgeving. Het bedrijfsleven moet
namelijk nog wel aan zijn verplichting kunnen voldoen. Bovendien zou het conve-
nant eerst ontbonden moeten worden voordat de overheid hiertoe mag overgaan.43

Omdat de overheidspartij in het kader van de opschorting niet meer kan doen dan
dreigen met wetgeving, lijkt het me twijfelachtig of de wederpartij hierdoor nu
wordt aangezet zijn verplichtingen alsnog na te komen.

De eis dat de wederzijdse prestaties tegenover elkaar staande verplichtingen
moeten zijn, is strenger dan dat er ‘voldoende samenhang’ tussen de wederzijdse
prestatieplichten moet bestaan. De eis uit artikel 6:262 BW is een invulling van het
samenhangvereiste uit artikel 6:52 BW: indien aan de eerste niet voldaan wordt,
kan worden teruggevallen op de algemene regeling. Is wel sprake van tegenover
elkaar staande verbintenissen, dan moet vervolgens – net als bij toepassing van de
algemene regeling – worden bezien of de redelijkheid en billijkheid of een wettelij-
ke bepaling opschorting in concreto beletten. Hierbij dient gewezen te worden op
artikel 6:262 lid 2 BW: in geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is
opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Deze bepaling drukt uit dat opschorting in evenwicht dient te zijn met de niet-
nakoming. Het kan dan ook gerechtvaardigd zijn om de prestatie slechts voor een
gedeelte op te schorten in plaats van voor het geheel.44
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45 Zie hieromtrent ook Jurgens, 2005, p. 118, Van Dunné, 1993, p. 486-487, CTW, 1992, p.
25-26, Zijlstra, 1994, p. 45-46, Bauw en Brans, 2003, p. 405-407, Van Acht en Damen,
1991, p. 46-48, Van Ommeren en De Ru, 1993, p. 300, Boom, Verbintenissenrecht II, aant.
263 en 280.

5.3.1.5 Beroep op onvoorziene omstandigheden

De partijen bij een milieuconvenant zijn gehouden de verplichtingen daaruit na te
komen. De grondregels van het algemene contractenrecht (§4.5.1) zijn immers ook
op een convenant, als contract, van toepassing. Die gebondenheid geldt zowel voor
de private partij als de overheidspartij. De overheid kan dan ook niet zonder meer
met een beroep op het algemeen belang of een overheidstaak van de convenantaf-
spraken afwijken. Daardoor zou ze een veel te onbetrouwbare convenantpartner
worden. Het door de wederpartij gekoesterde vertrouwen dat de overheid het
convenant nakomt, mag niet zomaar worden beschaamd. Er zijn echter omstandig-
heden denkbaar waaronder het gerechtvaardigd is dat een partij zich aan de nako-
ming van het convenant heeft onttrokken.

In Aanwijzing 21 van de Aanwijzingen voor convenanten is bepaald:

‘(…)
2. Overwogen wordt of een regeling moet worden opgenomen voor het geval
onvoorziene omstandigheden opkomen, die van dien aard zijn dat het convenant
redelijkerwijs behoort te worden gewijzigd of beëindigd.
3. Indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat zich omstandigheden kunnen voordoen
waaronder wettelijke maatregelen moeten worden genomen die het convenant opzij
zetten, wordt hieraan in het convenant aandacht besteed. (…)’

Het is met name hier interessant nader in te gaan op de betekenis van het in deze
Aanwijzing gestelde voor de binding van de overheidspartij aan het convenant. De
vraag in hoeverre de overheidspartij aan een convenant kan worden gehouden, doet
zich dan vooral voor wanneer zij afspraken heeft gemaakt over de uitoefening van
haar publiekrechtelijke bevoegdheden, maar op grond van veranderde omstandig-
heden (nieuwe wetgeving, gewijzigde inzichten over het te voeren beleid) stelt zich
niet aan die overeenkomst te kunnen houden. Ze kan dan via een beroep op on-
voorziene omstandigheden proberen of afwijking van het overeengekomene, onder
betaling van een schadevergoeding, mogelijk is.45

In artikel 6:258 BW is een regeling opgenomen voor onvoorziene omstandigheden.
Op grond daarvan kan, indien sprake is van een onvoorziene omstandigheid die
van dien aard is dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, de
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46 Zie ook Kluin, 1994, p. 102, Boom, Verbintenissenrecht II, aant. 263. Anders: Scheltema
en Scheltema, 2003, p. 259 die menen dat dit artikel niet op bevoegdhedenovereenkomsten
kan worden toegepast. 

47 In het kader van de behandeling van de invoeringswet artikel 3:14 BW wordt in de Memorie
van Antwoord II Invoeringswet aangegeven dat artikel 3:14 BW niet ‘geldt voor de vraag
in hoeverre de overheid ter zake van een privaatrechtelijke overeenkomst ter zake van de
uitoefening van een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid, met een beroep op
onvoorziene omstandigheden jegens de wederpartij nakoming kan weigeren. Deze vraag zal
in het nieuwe wetboek vooral worden beheerst door art. 6.5.3.11 (6:258), dat de invloed van
onvoorziene omstandigheden op de privaatrechtelijke overeenkomst in het algemeen regelt.
(…)’ Zie Parlementaire geschiedenis boek 3, p. 1055, aangehaald bij Boom (Verbintenissen-
recht, II, aant. 263).

48 HR 4 januari 1963, NJ 1964, 203 en 204, m.nt. JHB.
49 Asser/Hartkamp 4-II, 2005, nr. 332.

rechter op verlangen van één van de partijen de gevolgen van de overeenkomst
wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Naar mijn mening is de regel van artikel 6:258 BW ook op bevoegdhedenover-
eenkomsten van toepassing.46 Ook de wetgever gaat hiervan uit.47 Gelet op de
rechtspraak, kan aangenomen worden dat ook de burgerlijke rechter uitgaat van de
toepasselijkheid van artikel 6:258 BW op bevoegdhedenovereenkomsten, hoewel
de rechtspraak waaruit dit kan worden afgeleid, is gewezen onder het oude BW.
Niettemin is de gedachte die aan de wettelijke bepaling en de rechtspraak ten
grondslag ligt, hetzelfde.

In het Landsmeer II-arrest48 waarin de overheid wilde afwijken van een bevoegdhe-
denovereenkomst, overwoog de Hoge Raad namelijk:

‘Van een tussen de gemeente en haar wederpartij gesloten overeenkomst kan in
bepaalde gevallen worden afgeweken. Zulk een afwijking zal haar rechtvaardiging
slechts kunnen vinden in nieuwe omstandigheden welke door het gemeentebestuur
bij de overeenkomst niet waren voorzien en de gemeente in redelijkheid hebben
kunnen leiden tot het oordeel, dat de aan haar zorg toevertrouwde belangen zich met
inachtneming van de overeenkomst niet langer verdragen en tot afwijking daarvan
noodzaken.’

Hieruit blijkt dat slechts onder bijzondere omstandigheden van een overeenkomst
door de overheid kan worden afgeweken.
Bepalend voor het aannemen van onvoorziene omstandigheden is of partijen een
bepaalde omstandigheid, die zich na het sluiten van het convenant voordoet, al dan
niet uitdrukkelijk in het convenant hebben verdisconteerd. Uit de parlementaire
geschiedenis van artikel 6:258 BW blijkt dat voor de kwalificatie ‘onvoorzien’ niet
beslissend is of partijen de omstandigheid hadden kunnen voorzien, maar of het
contract daarin voorzag.49 Als dit laatste het geval is, dan is de omstandigheid dus
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50 Zie Bauw en Brans, 2003, p. 406.
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Gemeente Nieuwegein II).

niet onvoorzien en kan de overheid zich ook niet aan de overeenkomst onttrekken,
ook niet onder gehoudenheid tot vergoeding van de schade. Daarom is het – vanuit
het perspectief van het bedrijfsleven – van belang om toekomstige onzekere feiten
en omstandigheden die voor het verdere verloop van de uitvoering van de over-
eenkomst van belang kunnen zijn, zoveel mogelijk expliciet in het convenant te
regelen.50 Voor de overheid is van belang in het convenant te voorzien in de
mogelijkheid dat er, gelet op de bescherming van algemene belangen, met maatre-
gelen (zoals regelgeving) van het convenant wordt afgeweken (vgl. Aanwijzing 21
onder 3). Bij een gerechtvaardigd beroep op onvoorziene omstandigheden kan de
nakoming van de overeenkomst achterwege blijven, maar dan kan de overheidspar-
tij wel gehouden zijn om aan de wederpartij een schadevergoeding te betalen.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden kan gelegen zijn in nieuwe inzichten
die aanleiding geven tot een beleidswijziging. Daarvan was sprake in het arrest
GCN/Nieuwegein II.51 In dit arrest ging het om een vermogensovereenkomst,
hoewel er elementen van een bevoegdhedenovereenkomst in zaten, maar daarover
ging het geschil niet. In casu vorderde GCN onverkorte nakoming van een met de
gemeente Nieuwegein op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen ge-
sloten overeenkomst. Volgens de Hoge Raad:

‘[is] niet uitgesloten dat een zodanige vordering moet worden afgewezen, en de
wederpartij genoegen moet nemen met schadevergoeding, op grond van onvoorziene
omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet
mag verwachten [naar de formulering van artikel 6:258 BW, JvdJ]. Dit zal in het
bijzonder kunnen worden aangenomen, wanneer voor deze uitkomst in het licht van
die omstandigheden – waaronder ook nieuwe, niet in de overeenkomst verdiscon-
teerde inzichten die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen – voldoen-
de rechtvaardiging bestaat. Daarbij zal onder meer moeten worden gelet op de aard
van de overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de uitoefening waarvan het
overheidslichaam zich beroept, en wanneer het om een beleidswijziging gaat, op de
aard en het gewicht van de maatschappelijke belangen die met de beleidswijziging
zijn gediend.’

Wat betreft de invulling van de door de Hoge Raad genoemde criteria kan bij de
aard van de overeenkomst worden gedacht aan het onderscheid tussen vermogens-
overeenkomsten en bevoegdhedenovereenkomsten. De niet-nakoming van een
bevoegdhedenovereenkomst kan sneller tot rechtvaardiging leiden dan niet-nako-
ming van een vermogensovereenkomst, omdat het publiekrecht daarbij een grotere
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52 Jurgens, 2005, p. 115. 
53 Zie HR 10 september 1993, NJ 1996, 3 (Den Dulk/Curaçao), Jurgens, 2003, p. 162. 
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55 Zie o.a. Kluin, 1994, p. 102.

rol speelt en aanleiding kan geven tot afwijking van de overeenkomst. In het kader
van de aard van de overheidstaak kan de mate waarin het algemeen belang bij de
uitvoering van de overeenkomst is betrokken, een rol spelen. Bij een bevoegdhe-
denovereenkomst kan het algemeen belang sterker zijn betrokken dan bij een
vermogensovereenkomst, zodat het algemeen belang bij een bevoegdhedenover-
eenkomst eerder tot niet-nakoming van een overeenkomst zou kunnen rechtvaardi-
gen. Het laatste aspect (aard en gewicht van de maatschappelijke belangen) vormt
daarvan in feite een uitwerking.52

In verband met de beleidswijziging, kan de vraag worden gesteld naar de betekenis
van een wisseling van politieke samenstelling van het betrokken overheidsorgaan
voor de beoordeling van onvoorziene omstandigheden. Hieraan wordt naast een
beleidswijziging, geen zelfstandige betekenis toegekend.53 Om een nieuwe regering
aan het convenant te kunnen houden, kan in een wisseling van de politieke samen-
stelling worden voorzien, maar daarbij moet dan wel in het convenant tot uitdruk-
king worden gebracht in welke eventueel te wijzigen beleidsinzichten de overeen-
komst al wil voorzien. Niettemin kan, indien het parlement na de politieke verande-
ringen met nieuwe wetgeving in formele zin wil komen, de totstandkoming daarvan
niet worden voorkomen.54

Het algemeen belang kan aldus een gegronde reden zijn om van een convenant dat
als bevoegdhedenovereenkomst kan worden aangemerkt, af te wijken. De vraag is
in hoeverre de rechter kan toetsen of sprake is van onvoorziene omstandigheden,
zoals een beleidswijziging, die afwijking van de overeenkomst rechtvaardigen. De
burgerlijke rechter zal terughoudendheid aan de dag moeten leggen bij de toetsing
van de afweging van de overheidspartij om uit hoofde van het algemeen belang van
de overeenkomst af te wijken. De rechter dient immers de beleidsvrijheid van de
overheidspartij te respecteren en kan niet in de belangenafweging treden. Het is
daarom ook niet goed voorstelbaar dat de rechter de gevolgen van de overeenkomst
zou kunnen wijzigen55 Maar of überhaupt sprake is van een onvoorziene omstan-
digheid, hoeft de burgerlijke rechter niet marginaal te toetsen.

5.3.2 Privaatrechtelijke handhaving van milieuconvenanten door derden

Aan een milieuconvenant zijn alleen de partijen gebonden. Zij regelen hun onder-
linge rechtsverhouding en gaan alleen ten behoeve en ten laste van zichzelf ver-
plichtingen aan. Het zijn in principe ook alleen de partijen die een beroep kunnen
doen op de niet-nakoming van een milieuconvenant door de wederpartij. Niettemin
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bestaat de mogelijkheid dat derden schade lijden ten gevolge van een milieuconve-
nant zelf en/of de uitvoering of de niet-nakoming daarvan door de partijen. Derden
kunnen dan ook een actie uit onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW instellen. Dit
is tegelijkertijd ook de enige vordering die de derde kan instellen.

Een vordering uit onrechtmatige daad is pas voor toewijzing vatbaar indien aan een
aantal eisen is voldaan. Er dient sprake te zijn van onrechtmatig handelen (of
nalaten), dat bestaat uit een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met
een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschap-
pelijk verkeer betaamt (artikel 6:162 lid 2 BW). Dat handelen moet vervolgens
kunnen worden toegerekend aan degene tot wie de vordering zich richt. Bovendien
moet de eiser schade hebben geleden en moet die schade door de onrechtmatige
gedraging zijn ontstaan (causaal verband). Tot slot dient de geschonden norm te
strekken tot bescherming van het belang van de eiser dat wordt aangetast (relativi-
teit, artikel 6:163 BW).

Gelet op het feit dat een convenant niet strekt tot de bescherming van de belangen
van derden, maar van partijen en ook alleen rechten en plichten vestigt tussen de
partijen, is het de vraag of het convenant zelf een onrechtmatige daad jegens een
derde zou kunnen opleveren en of dus is voldaan aan de relativiteitseis. Het zou
misschien kunnen voorkomen dat de afspraak in een milieuconvenant om geen
regelgeving (een amvb bijvoorbeeld) tot stand te brengen op een bepaald milieuter-
rein, een onrechtmatige daad oplevert jegens een derde. Dat zou het geval kunnen
zijn, indien met die regeling een hoger niveau van milieubescherming zou worden
bereikt dan met het convenant en milieubescherming een belang is dat die derde
behartigt. Omdat het belang van de derde zal moeten worden vastgesteld aan de
hand van de regeling, valt te betwijfelen of aan de relativiteitseis is voldaan, want
die regeling is er nu juist niet. Bovendien zal voor de toewijzing van een vordering
(tot schadevergoeding, verklaring voor recht, gebod tot stand brengen regelgeving)
moeten worden aangetoond, dat met die regelgeving daadwerkelijk een hoger
niveau van milieubescherming wordt bereikt dan met de uitvoering van het conve-
nant en dat lijkt me nogal moeilijk te bewijzen te zijn; de rechter zal dit niet zonder
slag of stoot kunnen aannemen. Tot slot zal de burgerlijke rechter zich er niet over
mogen uitlaten of de (lagere) wetgever er terecht vanaf ziet om geen regelgeving
tot stand te brengen en hij mag geen bevel geven tot het vervaardigen van regelge-
ving.56 Al met al lijkt het me dat een convenant zelf niet snel een onrechtmatige
daad oplevert jegens een derde.
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57 Van Acht en Damen, 1991, p. 49-50. Volgens Kluin, 1994, p. 121, wordt wanprestatie alleen
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743, m.nt. WHH (Nieuwe Meer), HR 18 december 1992, NJ 1994, 139 (Milieuorganisa-
ties/Kuunders).

59 Zie Bauw en Brans, 2003, p. 321. 

De uitvoering van het convenant en de niet-nakoming daarvan door een partij
zouden vaker tot een onrechtmatige daad jegens een derde kunnen leiden. Zo is het
voorstelbaar dat de niet-nakoming door de private convenantpartij van zijn ver-
plichting om bepaalde emissies te reduceren, een aantasting betekent van het
milieubelang, waarvan een milieuorganisatie zich de behartiging – blijkens haar
statutaire doelomschrijving – heeft aangetrokken. Een dergelijk belang kan onder
de bescherming vallen die artikel 6:162 BW biedt. De wanprestatie van de private
partij jegens de overheidspartij zou dan tevens een onrechtmatige daad tegenover
die derde opleveren, bijvoorbeeld omdat in strijd wordt gehandeld met hetgeen in
het maatschappelijk verkeer betaamt. De derde zou dan een rechterlijk bevel tot
naleving van het convenant jegens hem kunnen vragen.57

Voor milieuorganisaties bestaat de mogelijkheid een vordering uit onrechtmatige
daad in te dienen op grond van artikel 3:305a BW.58 Uit hoofde van dit artikel
kunnen (milieu)organisaties, als zij een stichting of vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid zijn, een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming
van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen
ingevolge hun statuten behartigen. De belangen van verschillende personen worden
aldus gebundeld. Het belang dat de organisatie inroept, kan behoren tot de belan-
gen die artikel 6:162 BW beoogt te beschermen, waardoor ze een vordering uit
onrechtmatige daad kan instellen. Voordat de organisatie naar de rechter stapt,
moet ze het gevorderde door middel van het voeren van overleg met de convenant-
partij proberen te bereiken (artikel 3:305a lid 2 BW).

Er is echter enige ruimte voor uitzonderingen op deze regel, doordat de organisatie
alleen niet-ontvankelijk wordt geacht, indien zij ‘in de gegeven omstandigheden’
onvoldoende heeft geprobeerd door middel van overleg het geschil op te lossen. In
spoedsituaties hoeft derhalve niet te worden overlegd.59 Of de niet-nakoming van een
milieuconvenant nu vaak een spoedsituatie oplevert, valt te betwijfelen.

De vordering kan bijvoorbeeld schadevergoeding in natura, een verklaring voor
recht dat de gepleegde daad onrechtmatig is, of een bevel of verbod behelzen. Een
vordering tot schadevergoeding in geld is echter niet mogelijk (artikel 3:305a lid
3 BW). Maar het handhavend effect van een dergelijke vordering is ook niet erg
groot.

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 5234
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Met name de verbods- of gebodsvordering is een belangrijk instrument voor
derden. Wil de derde deze vordering succesvol kunnen instellen, dan moet aan de
daarvoor geldende eisen zijn voldaan, naast de eisen die uit artikel 3:305a BW
voortvloeien (althans als het gaat om een organisatie). Er moet derhalve sprake zijn
van een (dreigende) normschending, die door middel van een verbod of bevel kan
worden tenietgedaan. Verder dient de (dreigende) onrechtmatige daad jegens de
derde te geschieden, met andere woorden de toepasselijke norm (de convenantaf-
spraken) moet de strekking hebben om het belang van de derde te beschermen (de
eis van relativiteit, zie artikel 6:163 BW). Tot slot moet de derde uit hoofde van
artikel 3:303 BW een eigen, rechtstreeks belang bij het verbod hebben.

De rechter zal ter beantwoording van de vraag of de verbodsvordering voor
toewijzing vatbaar is, een belangenafweging dienen te verrichten. In de eerste
plaats vindt, in het bijzonder wanneer het gaat om de schending van zorgvuldig-
heidsnormen, een afweging van belangen plaats in verband met het bepalen van de
onrechtmatigheid van de gedraging. Bij de afweging kan het gaan om tegenover
elkaar staande persoonlijke en/of algemene belangen. Als is vastgesteld dat sprake
is van onrechtmatig gedrag, is het verbod zonder meer toewijsbaar, maar hierop
bestaan uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is gelegen in artikel 6:168 BW,
inhoudende dat de rechter een verbodsvordering kan afwijzen op de grond dat deze
gedraging wegens zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden
geduld. Om te bepalen of van deze uitzondering sprake is, moet de rechter eerst
bepalen of het belang van de convenantpartij als een zwaarwegend maatschappelijk
belang moet worden aangemerkt, en vervolgens moet hij beslissen of dat belang
een afwijzing van de verbodsactie rechtvaardigt. Daartoe dient hij de belangen van
de convenantpartij en de derde tegen elkaar af te wegen. De maatschappelijke
belangen aan de zijde van de convenantpartij kunnen bestaan uit economische
belangen. Indien de derde een algemeen belang vertegenwoordigt (zoals het
milieubelang), mag verwacht worden dat de verbodsactie minder snel zal worden
afgewezen dan wanneer hij zich alleen op een financieel belang beroept.60 Indien
op grond van artikel 6:168 BW een verbodsactie wordt afgewezen, zal wel de
geleden schade moeten worden vergoed.

Hoewel de handhaving door derden een rol kan spelen, moet worden bedacht dat
ze meestal pas een privaatrechtelijke actie zullen starten als hun belangen worden
geschonden. Individuele personen kunnen het milieubelang alleen verdedigen voor
de burgerlijke rechter, indien dit samenvalt met hun eigen belang, hetgeen niet
vaak het geval zal zijn. Wat dat betreft is meer te verwachten van organisaties die
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de bescherming van het milieu tot hun doelstelling hebben gemaakt en die op
grond van artikel 3:305a BW kunnen ageren; ze kunnen dan worden verondersteld
voldoende belang te hebben bij de vordering. Deze organisaties voeren echter in
het algemeen geen handhavingsbeleid, ze pikken er veeleer de meest kansrijke
zaken uit.61 Bovendien is het voeren van een civielrechtelijke procedure vrij kost-
baar, hetgeen derden ervan kan weerhouden om hiertoe over te gaan.

5.3.3 Bevindingen

Indien een milieuconvenant kan worden aangemerkt als een rechtens afdwingbare
overeenkomst, beschikken de convenantpartijen over verschillende vorderingsrech-
ten om de nakoming van het convenant in rechte af te dwingen. Het hangt uiteraard
van de partijen af of ze een civielrechtelijke actie starten en daar lijkt nu net de
crux te zitten: vooral uit angst dat de onderlinge verhouding verstoord zal raken,
wordt de gang naar de burgerlijke rechter niet of nauwelijks gemaakt om milieu-
convenanten te handhaven. In principe kunnen de partijen echter gewoon (al dan
niet in combinatie) een vordering tot nakoming, schadevergoeding en ontbinding
instellen en daaraan voorafgaand een beroep op een opschortingsrecht doen. Met
name van de vordering tot nakoming (tot betaling van een geldsom of het voldoen
aan een verbod of gebod) en de vordering tot schadevergoeding die strekt tot
herstel in de vorige toestand is het handhavend effect het grootst. Verder zijn de
opschortingsrechten vooral een goed pressiemiddel voor een partij om de weder-
partij ertoe te bewegen zijn verplichtingen alsnog na te komen. Met de vordering
tot ontbinding wordt op zichzelf niet de handhaving van een milieuconvenant
bewerkstelligd en daarom lijkt de ontbinding alleen zinvol als daarvoor een
instrument in de plaats komt, waarmee het milieubeleid wel kan worden uitge-
voerd. De toepasbaarheid van de vorderingsrechten hangt af van de kenmerken van
milieuconvenanten. Zo is bij een nakomingsvordering, gelet op de in convenanten
in het algemeen opgenomen verplichtingen, met name indirecte reële executie
relevant en zou, gelet op de reden waarom milieuconvenanten in het algemeen
worden gesloten, een vordering tot schadevergoeding het beste zoveel mogelijk
kunnen strekken tot herstel.

Voor de vraag in hoeverre een vordering voor toewijzing vatbaar zal zijn, is de aard
van de verplichtingen mede bepalend: inspanningsverplichtingen, die niet zelden
in milieuconvenanten zijn opgenomen, zijn in het algemeen niet gemakkelijk in
rechte af te dwingen, zodat een partij met lege handen kan staan, wanneer het
aankomt op het vorderen van nakoming van dergelijke verplichtingen. De toegang
tot de rechter is dan in feitelijke zin minder goed gewaarborgd, maar dit is te wijten
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62 Eventueel kan de overheid ook nog de organisatie aanspreken, indien in het convenant een
bepaling is opgenomen inhoudende dat de organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor
schending van het convenant door haar leden. Zie Van der Ploeg, 1993, p. 136-137.

63 De overheid heeft wel de mogelijkheid om de brancheorganisatie aan te spreken uit
wanprestatie, maar dat kan alleen voor zover in het convenant de (inspannings)verplichting
voor de organisatie is opgenomen om te bevorderen dat haar leden zich aan het convenant
houden en het blijkt dat de organisatie zich niet aan die verplichting heeft gehouden.

aan de aard van de verplichtingen en niet zozeer aan het juridische systeem. Verder
kan met name de overheidspartij, hoewel zij uiteraard is gehouden het convenant
na te komen, zich met een beroep op onvoorziene omstandigheden aan de nako-
ming daarvan onttrekken. Een succesvol beroep in dezen laat echter onverlet dat
doorgaans schadevergoeding aan de wederpartij moet worden betaald.

De derde die wil opkomen tegen een convenant zelf, kan alleen een vordering uit
onrechtmatige daad instellen. Vanwege het vermoedelijk doorgaans ontbreken van
de relativiteit, zal een actie uit onrechtmatige daad tegen een convenant zelf echter
niet snel worden toegewezen. Meer kans bestaat er dat de uitvoering of niet-
nakoming van een convenant een onrechtmatige daad oplevert voor een derde. Met
name de verbods- of gebodsvordering uit hoofde van artikel 3:305a BW is een
belangrijk instrument voor derden. Indien aan alle daarvoor relevante eisen is
voldaan, kunnen derden zo een bijdrage leveren aan de handhaving van milieucon-
venanten.

5.4 INTERNE HANDHAVING VAN MILIEUCONVENANTEN DOOR DE PRIVATE PARTIJ

De interne handhaving van milieuconvenanten heeft betrekking op de handhaving
van de verplichtingen daaruit door de brancheorganisatie jegens haar leden of
aangeslotenen. De brancheorganisaties hebben deze mogelijkheid, zowel wanneer
individuele bedrijven direct aan een milieuconvenant kunnen worden gebonden,
als wanneer slechts van indirecte binding van bedrijven aan het convenant sprake
is. Ingeval de achterban direct aan een convenant kan worden gebonden (zie
§4.2.2), kan zowel de overheidspartij als een brancheorganisatie bedrijven aan het
convenant houden.62 Indien sprake is van een indirecte binding aan een convenant
via de brancheorganisatie (§4.2.2), zijn de leden alleen tegenover de brancheorga-
nisatie aan het convenant gebonden en kan ook alleen de brancheorganisatie (en
dus geen andere partij) de leden aanspreken op niet-nakoming van het convenant.63

Als de leden van of aangeslotenen bij een brancheorganisatie op geen enkele wijze
aan een milieuconvenant zijn of kunnen worden gebonden, spreekt het voor zich
dat de afspraken daaruit ook niet ten opzichte van hen kunnen worden gehand-
haafd.

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Handhaving van milieuconvenanten 237

64 Zie Van der Ploeg, 1993, p. 137.

In het algemeen zal een organisatie door het uitoefenen van druk op haar leden hen
aan het convenant trachten te houden. Daarnaast kan een organisatie in sommige
gevallen een bedrijf organisatierechtelijke sancties (bijvoorbeeld royement) en een
boete opleggen als deze zich niet aan de verplichtingen houdt. Vertegenwoordigt
een vereniging haar leden krachtens statutaire volmacht, dan kan zij tegenover een
lid een vordering tot nakoming en tot schadevergoeding instellen (artikel 2:46
BW). Welke sanctie in een gegeven geval redelijk is, zal de organisatie zelf moeten
bepalen, de overheid kan zich daarin niet mengen.64

Zeker nu zij zelf niet altijd de mogelijkheid heeft om tot handhaving over te gaan,
is het voor de overheidspartij van belang dat de brancheorganisaties zich de
naleving van het convenant door hun leden aantrekken. De organisaties zelf hebben
er ook baat bij dat hun leden het convenant nakomen. Immers, gesteld kan worden
dat doordat de organisaties het convenant hebben ondertekend, het hun eigen
belang is geworden dat het convenant wordt nageleefd en gehandhaafd. In deze zin
heeft het convenant een psychologisch effect. Er vindt in feite een internalisering
van de convenantafspraken plaats. Daarom zullen brancheorganisaties ervoor
proberen te zorgen dat bedrijven zich aan het convenant houden, wellicht zelfs als
de bedrijven daaraan in het geheel niet, ook niet indirect, zijn gebonden. Niettemin
valt niet te verwachten dat brancheorganisaties snel zullen overgaan tot het opleg-
gen van formele sancties aan hun leden en aangeslotenen. Dat komt doordat die
organisaties voor hun bestaan min of meer afhankelijk zijn van hun leden. Gelet
op hun onderlinge relatie passen de organisaties ervoor om voor ‘politieagent’ te
spelen. Veeleer zullen zij door het uitoefenen van druk op de leden proberen hen
aan het convenant te houden. Hoewel dit best zo zijn vruchten kan afwerpen, moet
‘harde actie’ van de brancheorganisaties niet worden verwacht als bedrijven zich
niet aan het convenant houden.

Hoewel brancheorganisaties wel over enige sancties beschikken om te reageren op
niet-nakoming van een milieuconvenant door een lid of aangeslotene, zullen ze
hem dus vooral langs informele weg (uitoefenen van druk) aan het convenant
trachten te houden.

5.5 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING VAN MILIEUCONVENANTEN

Het doet op het eerste gezicht enigszins paradoxaal aan om ten aanzien van milieu-
convenanten te spreken over de bestuursrechtelijke handhaving ervan. In de
bestuursrechtelijke wetgeving is namelijk niet voorzien in de mogelijkheid tot
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65 Vgl. CSTM, 2003, p. 53.

handhaving van verplichtingen uit convenanten. Aldus bestaat er voor handhaving
van convenantverplichtingen via het bestuursrecht geen grondslag in het publiek-
recht. Ervan uitgaande dat in een milieuconvenant opgenomen verplichtingen (via
bedrijfsplannen) kunnen worden vertaald in verschillende bestuursrechtelijke
instrumenten (zoals een milieuvergunning, melding ex artikel 8.19 Wm, medede-
ling ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g Wm, milieu-amvb ex artikel 8.40 Wm),
is het begrijpelijk dat bestuursrechtelijke handhaving in het kader van milieuconve-
nanten toch een rol kan spelen.
Het belang van bestuursrechtelijke handhaving dient ook niet te worden onder-
schat. Wanneer er niet tot handhaving wordt overgegaan met gebruikmaking van
de andere in dit hoofdstuk beschreven mechanismen, terwijl handhaving op zich-
zelf wel geboden is, is er voor de overheid vooral een rol weggelegd in het kader
van de bestuursrechtelijke handhaving. De relatie tussen de bestuursrechtelijke
normstelling en de handhaving daarvan is dus erg belangrijk.65

Wat betreft de bestuursrechtelijke handhaving van milieuconvenanten, moet een
onderscheid worden gemaakt tussen handhaving van het milieuconvenant zelf via
het bestuursrecht (handhaving op directe wijze) (§5.5.1 en §5.5.2) en handhaving
via het bestuursrecht van de bestuursrechtelijke normen die door milieuconvenan-
ten kunnen worden ingevuld (handhaving van het convenant op indirecte wijze)
(§5.5.1 en §5.5.3). Na een bespreking van de handhavingsinstrumenten, wordt wat
betreft de handhaving van de milieuvergunning bezien of er een verschil in be-
stuursrechtelijke handhaving bestaat tussen milieuvergunningen waaraan een
convenant ten grondslag ligt en milieuvergunningen waarbij dat niet het geval is.
Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre sprake is van leemten in de be-
stuursrechtelijke handhaving van bedrijfsplannen. Ook via het bestuursrecht
beschikken derden-belanghebbenden over handhavingsmogelijkheden. In dit
verband dient tevens te worden bezien in hoeverre voor hen openbaarheid bestaat
ten aanzien van documenten, die inzicht geven in de naleving van de bestuursrech-
telijke normen en daarmee van de convenantverplichtingen (§5.5.4). Gelet op het
ruime begrip handhaving waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, wordt ook
kort aandacht besteed aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming (§5.5.5).

5.5.1 Bestuursrechtelijke handhaving van milieuconvenanten op directe en
indirecte wijze

In het kader van de handhaving van de in het milieuconvenant opgenomen ver-
plichtingen kan uitdrukkelijk worden aangesloten bij het bestuursrecht. In het
convenant staat dan dat het bevoegd gezag, indien het van oordeel is dat een bij het
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convenant aangesloten bedrijf onvoldoende invulling geeft aan de uitvoering van
het convenant, tot de aanscherping van de voor dat bedrijf geldende milieuvergun-
ning kan overgaan. Dit betekent dat aan een bedrijf, uiteraard voor zover vergun-
ningplichtig, voor het eerst bijvoorbeeld energievoorschriften worden opgelegd of
dat het bedrijf mogelijk ten opzichte van de vergunning aan strengere energievoor-
schriften zal moeten voldoen, waarbij dan wel binnen de grenzen van de Wet
milieubeheer moet worden gebleven. Door het opnemen van dergelijke voorschrif-
ten in de vergunning kan aldus de niet-nakoming door bedrijven van hun verplich-
tingen uit het convenant via het bestuursrecht wordt ‘gesanctioneerd’.
Het woord ‘gesanctioneerd’ wordt hier tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat
aanscherping van de milieuvergunning niet behoort tot het publiekrechtelijke
sanctie-instrumentarium. Het wordt niet onder het handhavingsinstrumentarium
gebracht waarover men in het bestuursrecht beschikt en in die zin heeft het ook
geen plaats in het bestuursrecht. Toch zou ik de aanscherping als – tot het bestuurs-
recht officieus behorende – sanctie willen aanduiden en wel om twee redenen. Het
functioneert duidelijk als zodanig in het convenant, hetgeen kan worden afgeleid
uit in de toepasselijke convenanten gebruikte formuleringen om de aanleiding voor
de aanscherping van de vergunning aan te geven. Bovendien wordt de aanscher-
ping van de vergunning door het bedrijfsleven als sanctie gevoeld. De mogelijkheid
dat het bevoegd gezag hiertoe kan overgaan, is voor bedrijven een stok achter de
deur om het convenant na te leven.
Aangezien de niet-nakoming van het convenant, dus niet van de vergunning, de
directe reden vormt om tot handhaving over te gaan, kan worden gesproken van
bestuursrechtelijke handhaving van het convenant op directe wijze.

De in het convenant neergelegde milieudoelstellingen kunnen via bedrijfsplannen
hun weerslag vinden in bijvoorbeeld de milieuvergunning. Die milieuvergunning
is op zichzelf onderworpen aan bestuursrechtelijke handhaving. Als gevolg van
genoemde mogelijke vertaalslag, worden door de handhaving van de vergunning
tevens op indirecte wijze de in het convenant en plan opgenomen maatregelen
gehandhaafd. Vandaar dat gesproken kan worden van bestuursrechtelijke handha-
ving van het convenant op een indirecte manier. Hetzelfde geldt als ter uitvoering
van het convenant kan worden volstaan met een melding ex artikel 8.19 Wm of een
mededeling (ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g Wm), of als ter uitvoering van
een convenant een amvb wordt vastgesteld (het gaat dan om een vooruitlopend
convenant, zie §4.6.1) dan wel als een convenant (via een bedrijfsplan) dient ter
uitvoering van in een amvb opgenomen voorschriften. Met de bestuursrechtelijke
handhaving van normen neergelegd in deze instrumenten, worden tevens de in het
convenant opgenomen verplichtingen op indirecte wijze gehandhaafd. Zo kan de
naleving worden verzekerd van zowel de in de bestuursrechtelijke instrumenten
opgenomen normen als de in de convenanten opgenomen verplichtingen (voor
zover die althans hetzelfde luiden). Het is van belang dat het bevoegd gezag partij
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66 Dit geldt niet als ter uitvoering van een convenant een amvb wordt vastgesteld, omdat het
niet het bevoegd gezag is dat die amvb vaststelt maar de regering. 

67 Overigens betekent het feit dat het bevoegd gezag wel partij bij een milieuconvenant is, niet
automatisch dat een milieuvergunning conform de afspraken in het convenant komt te luiden
(zie §4.7.3). Indien dit niet gebeurt, heeft dit ook tot gevolg dat handhaving via het bestuurs-
recht niet mogelijk is.

is bij het convenant.66 Is het dat niet, dan heeft het in feite niets met het convenant
te maken en hoeft zich er dus bijvoorbeeld niet voor in te spannen om de afspraken
uit een milieuconvenant via het bedrijfsplan te formaliseren in de vergunning. Dit
heeft tot gevolg dat de convenantafspraken niet in indirecte zin via het bestuurs-
recht gehandhaafd kunnen worden, omdat ze eenvoudigweg niet in de milieuver-
gunning hoeven te worden opgenomen.67 Indien echter met de maatregelen uit het
bedrijfsplan het milieuwettelijk toetsingskader rechtmatig kan worden ingevuld en
er zijn overigens geen belemmeringen, dan zal het er uiteindelijk toch op neerko-
men dat die maatregelen of vergelijkbare maatregelen in de vergunning worden
opgenomen.

Met betrekking tot de bespreking van de bestuursrechtelijke handhavingsvormen
is dit onderscheid tussen handhaving van het convenant op directe en op indirecte
wijze van belang. Niet alleen de aanleiding om tot handhaving over te gaan
verschilt voor deze categorieën, maar ook de bevoegdheid en de procedureregels
zijn anders. In het onderstaande wordt eerst op de aanscherping van de vergunning
ingegaan als directe vorm van handhaving van milieuconvenanten. Vervolgens
komt de handhaving van de bestuursrechtelijke normstelling, waarin milieudoel-
stellingen uit convenanten (en bedrijfsplannen) hun weerslag hebben gevonden,
aan de orde.

5.5.2 Aanscherping van de milieuvergunning door het bevoegd gezag (directe
handhaving)

De vraag kan worden gesteld of in een convenant wel mag worden bepaald dat tot
aanscherping van de milieuvergunning kan worden overgegaan. Hoewel in een
convenant kan zijn neergelegd dat het bevoegd gezag de vergunning kan aanscher-
pen, kan het de bevoegdheid om hiertoe over te gaan niet aan het convenant
ontlenen. Deze bevoegdheid is neergelegd in het bestuursrecht, zij het niet als
handhavingsbevoegdheid. Het instrument van de aanscherping behoort immers niet
tot het bestuursrechtelijke sanctie-instrumentarium. In plaats daarvan is sprake van
een normstellingsbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 8.23 Wm. Op grond van
lid 1 van dit artikel kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning
is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of
intrekken dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergun-
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ning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Gelet op het
criterium ‘het belang van de bescherming van het milieu’, beschikt het bevoegd
gezag over beoordelingsvrijheid bij zijn besluit om tot wijziging van de vergunning
over te gaan. Niet-nakoming van een convenant door een bedrijf kan hiertoe
aanleiding geven. Dat is echter alleen mogelijk, indien het belang van de bescher-
ming van het milieu de aanscherping rechtvaardigt. In alleen het feit dat het
convenant niet is nagekomen, kan dus geen argument worden gevonden deze
bevoegdheid uit te oefenen. Aangezien met de uitvoering van convenantverplich-
tingen wordt beoogd om bepaalde milieudoelstellingen te bereiken, kan het in het
belang van de bescherming van het milieu zijn om, in het geval dat het convenant
niet wordt nageleefd en de milieudoelstellingen niet of gedeeltelijk worden ge-
haald, de vergunning te wijzigen. Daarmee wordt de wijzigingsbevoegdheid ex
artikel 8.23 Wm nader genormeerd. Deze bevoegdheid is weliswaar niet bedoeld
om als sanctie-instrument te dienen, maar om de in §5.5.1 uiteengezette redenen
kan hieraan toch het label sanctie worden gehangen. De aanscherping heeft tot
gevolg dat aan een bedrijf voor het eerst bepaalde milieuvoorschriften (zoals
energievoorschriften) worden opgelegd dan wel ten opzichte van de vergunning
strengere voorschriften worden opgelegd. Er lijkt me niets op tegen te zijn dat in
een convenant wordt afgesproken dat de bevoegdheid van aanscherping van de
vergunning kan worden gebruikt als reactie op niet-nakoming van de convenant-
verplichtingen. Daarbij dient wel binnen de normen van de Wet milieubeheer te
worden gebleven met de aanscherping. Het is in verband met de aanscherping ook
van belang dat het bevoegd gezag partij is bij het convenant. Hoewel me dat voor
de aanwending van de bevoegdheid op zichzelf niet vereist lijkt te zijn (die be-
voegdheid ontleent het bevoegd gezag immers aan de wet en niet aan het conve-
nant), zou het bevoegd gezag dat is aangesloten bij het convenant zich sneller
aangesproken kunnen voelen om ook daadwerkelijk die bevoegdheid uit te oefenen
dan wanneer het niets met het convenant heeft te maken.

Het bevoegd gezag kan tot ambtshalve wijziging van de vergunning overgaan,
maar ook derden-belanghebbenden kunnen het bevoegd gezag hierom verzoeken.
Lid 2 van artikel 8.23 Wm spreekt over ‘een belanghebbende, met uitzondering van
de vergunninghouder’.

Voor het toetsingskader voor het wijzigen van milieuvergunningen, verwijst artikel
8.23 lid 3 Wm naar de bepalingen in de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm. Op
grond van de wet geldt dus voor de wijziging van de milieuvergunning hetzelfde
toetsingskader als voor de behandeling van de aanvraag voor een milieuvergun-
ning.

Op de totstandkoming van het wijzigingsbesluit is afdeling 3.4 van de Awb van
overeenkomstige toepassing verklaard (artikel 8.23 lid 3 Wm jo 8.6 Wm). Deze
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68 Zie voor een onderzoek naar de naleving van de zorgplicht voor de handhaving van het
milieurecht, ECWM 2002/7. 

69 Zie o.a. ABRvS 30 juni 2004, JB 2004, 293, m.nt. C.L.G.F.H.A., ABRvS 11 augustus 2004,
AB 2004, 444, m.nt. F.R. Vermeer, Vz. ABRvS 18 augustus 2004, AB 2004, 424, m.nt. FM,
Vz. ABRvS 9 december 2004, AB 2005, 51, ABRvS 19 januari 2005, AB 2005, 50, m.nt.
ABB.

paragraaf bevat regels voor een procedure die ook van toepassing is op vergunning-
verlening.

5.5.3 Handhaving van de milieuvergunning en milieu-amvb’s door het 
bevoegd gezag (indirecte handhaving)

Uit hoofde van artikel 18.2 lid 1 sub a Wm heeft het bestuursorgaan dat de milieu-
vergunning ex artikel 8.1 Wm verleent, tot taak zorg te dragen voor de bestuurs-
rechtelijke handhaving van de voor de inrichting geldende voorschriften. Voor
inrichtingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht en waarvoor een amvb
geldt, is deze taak op grond van artikel 18.12 lid 1 sub a Wm toebedeeld aan het
bevoegd gezag waaraan de melding ingevolge artikel 8.41 lid 2 onder a Wm moet
worden gedaan. Verder dient het bevoegd gezag de voor de handhaving relevante
gegevens over de inrichtingen te verzamelen en te registreren (artikel 18.2 lid 1 sub
b Wm) en klachten, betrekking hebbend op de naleving door de inrichting, te
behandelen (sub c).68

De bevoegdheden waarover het bevoegd gezag ten behoeve van de handhaving van
de milieuvergunning en amvb’s kan beschikken, hebben betrekking op het uitoefe-
nen van toezicht op de naleving van de normen uit de vergunning en amvb’s en het
opleggen van bestuursrechtelijke sancties. De beginselplicht tot handhaving, die
tot uiting komt in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak,69 perkt de
beleidsvrijheid in waarover het bevoegd gezag in het milieurecht doorgaans
beschikt bij de uitoefening van zijn handhavingsbevoegdheid (vgl. §3.3.2.5). Deze
benadering van de Afdeling legt enerzijds sterk de nadruk op het grote belang dat
met handhaving is gediend; bestuursorganen hebben slechts een beperkte ruimte
om van handhaving af te zien. Anderzijds blijkt uit de benadering van de Afdeling
dat er een afweging van de desbetreffende belangen moet plaatsvinden. Voordat
een beslissing tot handhaving wordt genomen, zal het bestuursorgaan de belangen
die voor handhaving pleiten (het algemene handhavingsbelang, het belang dat het
te handhaven wettelijke voorschrift beoogt te beschermen en eventuele belangen
van derden) moeten afwegen tegen de belangen die tegen handhaving pleiten (het
belang van de overtreder).
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70 Zie ABRvS 21 augustus 2002, MenR 2002, 119, m.nt. Van Gestel.
71 De door de minister van VROM aangewezen ambtenaren staan in het Besluit aanwijzing

ambtenaren VROM-regelgeving, Stcrt. 27 december 2004, nr. 250, p. 71. 

Zoals werd aangegeven in §4.6, kunnen vergunningplichtige bedrijven naar
aanleiding van een milieuconvenant een melding ex artikel 8.19 Wm of een
mededeling ex artikel 8.13 lid 1 sub g Wm (mits de verplichting tot de mededeling
is neergelegd in de vergunning) doen of kunnen, indien een bedrijf valt onder een
amvb, nadere eisen ex artikel 8.42 Wm aan het bedrijf worden opgelegd (mits de
bevoegdheid daartoe is neergelegd in de amvb). De handhaving van de milieuver-
gunning en amvb’s omvat de handhaving van de melding en mededeling respectie-
velijk de nadere eisen. Met betrekking tot de melding en de mededeling is geen
sprake van een ten opzichte van de vergunning aparte handhavingsbevoegdheid.
Alleen indien tegelijkertijd sprake is van handelen in strijd met de vergunning of
de voorschriften daarvan, ontstaat in deze gevallen namelijk de bevoegdheid tot
handhaven (preciezer: te sanctioneren).70 Evenzo geldt dat het niet-naleven van
nadere eisen kan worden aangemerkt als een overtreding van een in een amvb
opgenomen voorschrift welke op grond van de amvb vervolgens kan worden
gesanctioneerd.

5.5.3.1 Toezicht op de naleving

Het toezicht op de naleving is erop gericht om na te gaan of de regelgeving wordt
nageleefd. In hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Awb is een algemene regeling
opgenomen met betrekking tot het uitoefenen van toezicht, die ook van toepassing
is op de milieuvergunning en milieu-amvb’s. Daarnaast staan in hoofdstuk 18 van
de Wm enkele specifieke bepalingen omtrent het toezicht. Een toezichthouder
wordt in artikel 5:11 Awb omschreven als een persoon, bij of krachtens wettelijk
voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift. Ambtenaren die belast zijn met het toezicht
op de naleving van milieuvergunningen, moeten daartoe zijn aangewezen door het
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan de minister van VROM zijn of een ander
met de vergunningverlening belast bestuursorgaan zijn, zoals GS of B&W (artikel
18.4 lid 1 en 3 Wm).71 Voor amvb’s geldt hetzelfde.

De toezichthouder beschikt over een aantal wettelijke bevoegdheden ten behoeve
van het toezicht. Het gaat om het betreden van plaatsen, het vorderen van inlich-
tingen, het inzage nemen en afschrift nemen van zakelijke gegevens en bescheiden,
het nemen van monsters en het onderzoeken van vervoermiddelen en hun lading
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72 Op grond van art. 5:14 Awb kunnen bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuurs-
orgaan dat de toezichthouder aanwijst, de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden
worden beperkt. De Wm brengt geen beperkingen aan op de regeling in de Awb. De
bijzondere wet kan ook extra toezichtbevoegdheden aan de toezichthouder toekennen. Dit
laatste is gebeurd in art. 18.5 Wm ter zake van het betreden van woningen. 

73 Wet van 8 juni 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer betreffende de milieu-
verslaglegging (afschaffing verplichting publieksverslag), Stb. 2005, 317.

74 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 972, nr. 3, p. 1.

(artikel 5:15-5:19 Awb).72 Dit zijn ruime bevoegdheden op grond waarvan de
toezichthouder kan nagaan in hoeverre de milieuvergunning dan wel de amvb
wordt nageleefd. Daarbij heeft de betrokkene een medewerkingsplicht (artikel 5:20
Awb). De uitoefening van het toezicht is aan diverse normen gebonden, die uit de
Algemene wet bestuursrecht en de ongeschreven algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur voortvloeien.

Naast het inzicht dat de uitoefening van deze toezichtbevoegdheden kan bieden ten
aanzien van de naleving, kan het bevoegd gezag, om te bezien in hoeverre een
bedrijf een milieuvergunning of amvb naleeft, afgaan op rapportages die het bedrijf
bij of krachtens de Wet milieubeheer moet uitvoeren. Door middel van de rapporta-
ges die bedrijven in het kader van sommige milieuconvenanten dienen op te
stellen, kan invulling worden gegeven aan de wettelijke rapportageverplichtingen
die bedrijven hebben. Daarom is het met name interessant om verder in te gaan op
het gebruik van rapportages in het kader van het toezicht op de naleving.

Het gebruik van rapportages in het kader van het toezicht op de naleving
De verplichting van een bedrijf om over de uitvoering van zijn milieuvergunning
te rapporteren, kan op twee manieren worden geconstrueerd.
In de eerste plaats stelt degene die een inrichting drijft op grond van artikel 12.4
lid 1 Wm jaarlijks ten behoeve van het bevoegd gezag een milieuverslag op.

Naast een milieuverslag dat voor het bevoegd gezag is bedoeld (het ‘overheidsver-
slag’), dienden inrichtingen vroeger op grond van titel 12.1 Wm een verslag voor
derden (‘het publieksverslag’) op te stellen. Deze verplichting is echter in 2005 afge-
schaft.73 Het bleek dat de belangstelling van het publiek voor het publieksverslag
gering was, zodat er onvoldoende redenen waren om de verplichting tot het opstellen
van een publieksverslag in stand te houden.74 De term ‘milieuverslag’ heeft nu alleen
nog betrekking op het overheidsverslag. Beide termen zullen door elkaar worden
gebruikt.
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75 Besluit van 17 november 1998, houdende uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer
(Besluit milieuverslaglegging), Stb. 1998, 655, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 april
2002, Stb. 2002, 189.

76 In algemene zin is het ook de bedoeling van het milieuverslag om de bestaande rapportages
zoveel mogelijk samen te voegen tot één samenhangend milieuverslag. Het gaat hierbij om
rapportages die verplicht zijn op grond van de wet, vergunningen, convenanten en vrijwilli-
ge rapportages. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 20, memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel inzake milieuverslaglegging in de Wet milieubeheer. 

77 Zie Stcrt. van 18 oktober 2002, nr. 201, p. 12.
78 Zie Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 7 februari 2006, nr. 27, p.

14. De wijziging is herplaatst in de Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47, p. 13, vanwege het
ontbreken van een aantal tabellen bij de plaatsing van de eerdere wijziging. De wijziging
werkt terug tot en met 1 januari 2006.

De verplichting om een milieuverslag op te stellen geldt voor bepaalde in het
Besluit milieuverslaglegging75 aangewezen categorieën inrichtingen die ernstige
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken en waarvoor de provincie
bevoegd gezag is (artikel 12.1 lid 2 Wm). Het verslag bevat volgens artikel 12.4
lid 2 Wm gegevens over de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting in
het verslagjaar heeft veroorzaakt (sub a), de technische, organisatorische en
administratieve maatregelen en voorzieningen die in het verslagjaar met betrekking
tot de inrichting zijn getroffen in het belang van de bescherming van het milieu
(sub b), en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de
onder sub a en b genoemde onderwerpen in het eerstvolgende verslagjaar (sub c).
Deze gegevens dienen redelijkerwijs nodig te zijn voor – onder meer – de vervul-
ling van de in artikel 18.2 Wm opgenomen handhavingstaak van het bevoegd
gezag (artikel 12.4 lid 4 Wm). De drijver van de inrichting stuurt zo snel mogelijk
na het opstellen van een milieuverslag, maar niet later dan drie maanden na afloop
van het verslagjaar het milieuverslag in tweevoud of in elektronische vorm naar het
bevoegd gezag (artikel 12.8 lid 1 Wm).

De rapportages die bedrijven in het kader van sommige milieuconvenanten dienen
op te stellen, kunnen inhoudelijk in hoge mate overeenkomen met de gegevens die
in het milieuverslag moeten worden gerapporteerd. Ze kunnen dan plaatsvinden als
onderdeel van het milieuverslag.76 Dit geldt bijvoorbeeld voor de doelgroepconve-
nanten, het Convenant benchmarking Energie-Efficiency en de Meerjarenafspraken
Energie-Efficiency 2001-2012 (MJA2). Met betrekking tot het Convenant Bench-
marking en de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 waren de eisen
waaraan de rapportage op grond van de convenanten moest voldoen, tot voor kort
letterlijk overgenomen in de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.77 Recente-
lijk is echter de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging gewijzigd en zijn de
tabellen die betrekking hebben op bij deze convenanten gemaakte afspraken komen
te vervallen.78 Als reden voor deze wijziging van de Uitvoeringsregeling wordt in
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79 Zie p. 24 van Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47.
80 Deze gegevens kunnen ook op grond van in de milieuvergunning opgenomen rapportage-

verplichtingen worden verkregen, zie hierna.
81 Wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreini-

ging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreer-
de preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op
maat), Stb. 2005, 432.

de toelichting vermeld dat het nakomen van bij convenant gemaakte afspraken,
zoals genoemde convenanten, niet door middel van de Uitvoeringsregeling kan
worden afgedwongen.79 De consequentie daarvan is dat langs publiekrechtelijke
weg (de Uitvoeringsregeling) er geen inhoudelijke eisen meer worden gesteld aan
de bij de genoemde convenanten aangesloten bedrijven inzake de rapportage over
energie. Niettemin zullen deze bedrijven nog steeds in hun milieujaarverslag
moeten rapporteren over energieverbruik en verbetering van energie-efficiency,
want dit is gelet op artikel 12.4 lid 2 Wm jo bijlage II bij artikel 3 lid 1 van het
Besluit milieuverslaglegging, één van de aspecten waarin milieuverslagplichtige
bedrijven inzicht moeten geven. Daarbij moet erop worden vertrouwd dat de
convenantbedrijven hun rapportageverplichtingen uit hoofde van het Convenant
Benchmarking en de MJA2 nakomen en conform die eisen in hun milieuverslag
rapporteren over energie (zie verder hierover §§7.9.4.1 en 8.9.4.1).
Indien de bij het Convenant Benchmarking en de MJA2 aangesloten bedrijven
conform hun convenantverplichtingen in hun milieuverslag rapporteren over
energie, krijgt het bevoegd gezag niet alleen inzicht in de naleving in de milieuver-
gunning opgenomen normen, maar – indirect – ook in de naleving van de in de
desbetreffende convenanten opgenomen verplichtingen. Dit geldt ook voor de
doelgroepconvenanten, omdat de op grond van die convenanten te rapporteren
gegevens overeenkomen met de in het milieuverslag te rapporteren gegevens. Voor
de rapportage over de uitvoering van milieuconvenanten waarbij dat niet het geval
is, lijkt het me mogelijk dat het bevoegd gezag in de vergunningvoorschriften
bepaalt dat die gegevens in het milieuverslag worden vermeld (op grond van artikel
3 lid 7 Besluit milieuverslaglegging).80 Dit kunnen gegevens zijn ten behoeve van
de handhaving (sub b van artikel 3 lid 7 van het besluit). Een dergelijke bepaling
zou echter niet in lijn liggen met de ratio van de zojuist besproken wijziging van
de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.

In de tweede plaats kunnen voor inrichtingen die geen milieuverslag hoeven op te
stellen, op grond van de artikelen 8.12 lid 4, 8.12a lid 3 en 4 en 8.13 lid 1 onder a
en c Wm monitoring- en rapportagevoorschriften in de milieuvergunning worden
opgenomen. De artikelen 8.12 en 8.13 zijn met het oog op de implementatie van
de IPPC-Richtlijn in 2005 aangepast en artikel 8.12a Wm is om die reden aan de
Wm toegevoegd.81 Op grond van artikel 8.12 lid 4 Wm dienen monitoring- en
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82 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 33.
83 Zie daarover Jongma, 2002, p. 273-275, Woldendorp, 2003, p. 51. Zie voor de toepassing

van artikel 8.12 lid 3 Wm (controlevoorschriften zijn verplicht indien in de vergunning
doelvoorschriften staan) recentelijk ABRvS 23 november 2005, zaaknr. 200500177/1.

84 Jongma, 2002, p. 274.

rapportagevoorschriften in de vergunning te worden opgenomen, indien de aan een
vergunning te verbinden voorschriften de doeleinden aangeven, die de vergunning-
houder in het belang van de bescherming van het milieu op een door hem te
bepalen wijze dient te verwezenlijken (zogenoemde doelvoorschriften, zie lid 1 van
artikel 8.12 Wm). De verkregen gegevens moeten ter beschikking worden gesteld
van het bevoegd gezag (lid 4 sub b). Uit hoofde van artikel 8.12a lid 1 Wm kunnen,
voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is, aan de
vergunning voorschriften worden verbonden inhoudende de verplichting tot het
treffen van technische maatregelen.

Dit artikellid wordt beschouwd als de voortzetting van het oude artikel 8.12 lid 3
Wm waarin de mogelijkheid van het opnemen van middelvoorschriften in plaats van
doelvoorschriften in de vergunning was opgenomen.82

Worden voorschriften omtrent het treffen van technische maatregelen opgenomen,
dan kunnen in de milieuvergunning in elk geval ook controlevoorschriften ex
artikel 8.12a lid 3 Wm worden opgenomen waarvan de uitkomsten ter beschikking
moeten worden gesteld van het bevoegd gezag.
Naast deze voorschriften kunnen controlevoorschriften op grond van artikel 8.13
Wm in de vergunning worden opgenomen. Uit hoofde van artikel 8.13 lid 1 onder
a Wm kunnen in het belang van de bescherming van het milieu voorschriften aan
de vergunning worden verbonden, inhoudende dat daarbij aangegeven metingen,
berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin
de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt (dit zijn dan dus
andere voorschriften dan bedoeld in artikel 8.12 en 8.12a Wm). De registratie- en
rapportagevoorschriften strekken ertoe dat de uitkomsten van deze metingen etc.
moeten worden geregistreerd en bewaard dan wel moeten worden gemeld of ter
beschikking gesteld van het bevoegd gezag (sub c).

Onder het oude regime was het onderscheid tussen de controleverplichtingen die zijn
gebaseerd op artikel 8.12 lid 3 Wm en de controleverplichtingen op grond van artikel
8.13 lid 1 onder a en c Wm soms moeilijk te maken.83 Dit werd versterkt doordat niet
altijd duidelijk was wanneer sprake is van een doelvoorschrift als bedoeld in artikel
8.12 lid 1 Wm.84

Het verschil tussen artikel 8.12 Wm enerzijds en artikel 8.12a en 8.13 Wm ander-
zijds is dat in de situatie dat er doelvoorschriften in de vergunning worden opgeno-
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85 Jongma, 2002, p. 319, die verwijst naar ABRvS 6 januari 2001, AB 2001, 172, MenR 2001,
129, m.nt. Van Gestel. 

86 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 35.

men, vervolgens controlevoorschriften in de vergunning moeten worden opgeno-
men, terwijl in de situaties genoemd in artikel 8.12a en 8.13 Wm dit aan de vrijheid
van het bevoegd gezag wordt overgelaten. De rapportageverplichting mag niet
zover gaan dat in feite een uitgebreid milieuverslag in de zin van titel 12.1 Wm
wordt voorgeschreven;85 hier werd althans vanuit gegaan onder het oude regime,
maar het lijkt me dat dit nu nog steeds geldt.

De controlevoorschriften die in de milieuvergunning moeten of kunnen worden
opgenomen, kunnen overeenkomen met de onderwerpen die op grond van milieu-
convenanten moeten worden gemeten, berekend en gerapporteerd, zodat in feite
door het convenant wordt bepaald wat de monitoring- en rapportageverplichting
uit de vergunning inhoudt. In de vergunningvoorschriften kan worden opgenomen
dat monitoring en rapportage plaatsvindt conform de daarover in het kader van een
milieuconvenant opgenomen regels (zoals een protocol), hoewel dat niet zou
sporen met de ratio van de hierboven besproken wijziging van de Uitvoeringsrege-
ling milieuverslaglegging. In de vergunning mag echter niet worden voorgeschre-
ven dat het bedrijf de gegevens moet laten verifiëren alvorens ze te rapporteren.
Onder het oude noch onder het nieuwe regime bestaat hiervoor een wettelijke
grondslag in de Wet milieubeheer. De in de vergunning opgenomen rapportage-,
meet- en registratievoorschriften zullen alleen gelden voor de verplichtingen uit het
convenant, die in de vergunning worden overgenomen of waarnaar wordt verwe-
zen. Voor de uitvoering van convenantverplichtingen die niet worden vertaald in
de milieuvergunning, gelden de in de vergunning opgenomen rapportagevoor-
schriften dus niet; de grondslag voor rapportage kan dan alleen in het convenant
worden gevonden.

Door de uitvoering van meet- en rapportageverplichtingen wordt het bevoegd
gezag geïnformeerd over de activiteiten die een bedrijf op milieugebied uitvoert.
Aan de hand van de gegevens, die het bevoegd gezag via de uitvoering door het
bedrijf van deze voorschriften genereert, zou het vervolgens kunnen beslissen of
handhaving van de vergunningvoorschriften is geboden. Deze gegevens zijn dus
van belang met het oog op de handhavingstaak van het bevoegd gezag en mogen
ook met het doel om de naleving van de vergunning te controleren, van het bedrijf
worden gevraagd. Daartoe is de wijziging van de artikelen 8.12 en 8.13 Wm
gepaard gegaan met een wijziging van artikel 18.2 lid 1 onder b Wm.86 Door de
wijziging van artikel 8.12 en verder van de Wm wordt duidelijk dat bedrijven
primair verantwoordelijk zijn voor de naleving van de vergunningvoorschriften,
ze in dat verband ook monitoring- en rapportageverplichtingen moeten uitvoeren
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87 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 20.
88 Zie ABRvS 3 oktober 2001, MenR 2002, 27, m.nt. Van Gestel, waarover Jongma 2005, p.

125. 
89 Jongma, 2002, p. 276-277, Woldendorp, 2003, p. 53. 
90 Van Gestel, 2005, p. 50.
91 Van Gestel, noot onder Vz. ABRvS 29 juli 2004, MenR, 2005, 11, p. 64. 
92 Dit blijkt ook uit de memorie van toelichting bij de wet tot wijziging van de Wet milieube-

heer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 711, nr. 3, p. 20. Overigens spreekt de
regering over ‘toezicht en handhaving’. In de definitie die ik hanteer van handhaving en
zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de Awb, maakt toezicht echter deel uit van handhaving en
is het dus niet geheel juist toezicht naast handhaving te plaatsen. 

93 Zie Jongma, 2002, p. 277, Jongma, 2005, p. 133. 

en dergelijke controlevoorschriften met het oog op handhaving in de vergunning
kunnen worden opgenomen.87

Onder het oude regime waren de mogelijkheden hiertoe blijkens de jurisprudentie
beperkter. De Afdeling vond het in de eerste plaats de taak van het bevoegd gezag
om gegevens te verzamelen over de naleving van de vergunning. Daarom werd het
voorschrijven van systematische controles (ook wel herhalingsmetingen genoemd)
door het bevoegd gezag in strijd met het systeem van de Wet milieubeheer en de
Algemene wet bestuursrecht geacht.88 De Afdeling vindt vaak alleen een eenmalige
controle geoorloofd.89 Het nieuwe artikel 8.12 Wm beoogt op deze jurisprudentie een
correctie te zijn.90 Niettemin lijkt het erop dat ook onder het nieuwe regime de
bevoegdheid tot het voorschrijven van herhalingsmetingen aan beperkingen gebon-
den blijft (de metingen moeten namelijk wel redelijk zijn).91

De vraag is echter of het bevoegd gezag in het kader van het toezicht op de nale-
ving altijd alleen op de door een bedrijf aangeleverde gegevens mag afgaan. Het
lijkt me duidelijk dat, gelet op de handhavingstaak die het bevoegd gezag uit
hoofde van artikel 18.2 lid 1 onder a Wm heeft, dit niet het geval is. De toezichts-
taak mag niet volledig worden afgewenteld op de vergunninghouder. De vergun-
ningvoorschriften inzake monitoring dienen veeleer mede ter ondersteuning van
het toezicht door het bevoegd gezag.92 Het bevoegd gezag zal derhalve ook op
andere wijze moeten nagaan of de vergunningvoorschriften worden overtreden. Het
uitvoeren van alleen indirecte (zoals papieren) controles door de overheid is in dit
verband te beperkt.93 Dit betekent echter niet dat nooit alleen op basis van de
aangeleverde gegevens handhavingsacties zouden kunnen worden ondernomen.

Van de hier bedoelde voorschriften moeten worden onderscheiden de controlevoor-
schriften waarin een direct verband wordt gelegd met het feit dat – mogelijk – een
van de vergunningvoorschriften is overtreden. Blijkens de jurisprudentie mogen
geen meet- en rapportageverplichtingen in de milieuvergunning worden opgenomen,
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94 Zie Jongma, 2002, p. 279-280, Jong, 1997, p. 150, Van Gestel, 2005, p. 52.
95 Deze sancties worden ook uitgebreid besproken in andere literatuur (zie o.a. Van Buuren,

Jurgens en Michiels, 2005, Blomberg en Michiels, 1997). Voor het geven van een totaal-
beeld van de mogelijkheden die er in de sanctionerende sfeer bestaan, heb ik ervoor gekozen
deze sancties kort te bespreken en niet te volstaan met een verwijzing naar andere literatuur.

die er toe leiden dat de vergunninghouder feitelijk wordt verplicht om overtredingen
te melden.94

Evenals in de milieuvergunning, kunnen in milieu-amvb’s meet-, registratie- en
rapportageverplichtingen worden opgenomen (artikel 8.40 lid 3 Wm jo 8.12, 8.12a
en 8.13 Wm). Gelet op het feit dat in amvb’s vaak doelvoorschriften worden
opgenomen, zullen in de amvb’s ook echt controleverplichtingen moeten worden
opgenomen. Ook nu geldt naar mijn mening dat de toezichtstaak niet volledig mag
worden afgewenteld op het bedrijf dat onder de amvb valt.

5.5.3.2 Sanctionering: bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van de
milieuvergunning

In het milieurecht kan onder meer gebruik worden gemaakt van de toepassing van
bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom en het intrekken van
een vergunning als bestuursrechtelijke sanctie om op te treden tegen de overtreding
van voorschriften in de milieuvergunning. Indien de verplichtingen uit een milieu-
convenant (via een bedrijfsplan) doorwerken in de milieuvergunning en de daarin
opgenomen voorschriften worden niet nageleefd, kunnen genoemde sancties dus
worden opgelegd. Om op te treden tegen overtredingen van milieu-amvb’s kan
gebruik worden gemaakt van bestuursdwang en de last onder dwangsom. Welke
sanctie in een concreet geval zal worden toegepast, moet worden bepaald aan de
hand van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Op deze sancties zal in het
onderstaande kort worden ingegaan.95

Bij het opleggen van genoemde sancties (en trouwens ook bij het opleggen van de
meeste andere bestuursrechtelijke sancties) moet een aantal normen in acht worden
genomen. In de eerste plaats zijn de bepalingen van de hoofdstukken 2, 3 en 4 van
de Awb onverkort van toepassing, zodat bij de voorbereiding, het nemen, motive-
ren en bekendmaken van die sanctiebesluiten de in die hoofdstukken opgenomen
regels in acht moeten worden genomen. Verder dient ten aanzien van het besluit
tot toepassing van bestuursdwang en de last onder dwangsom te worden voldaan
aan de eisen die daaraan in hoofdstuk 5 van de Awb worden gesteld. Ook moet
worden voldaan aan de ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Tot slot kan de bijzondere bestuurswetgeving eisen stellen aan sanctiebesluiten.
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96 Zie uitgebreid over bestuursdwang Van Buuren, Jurgens en Michiels, 2005, Blomberg en
Michiels, 1997, p. 60-75, Blomberg, 2000, p. 89-99.

97 Zie bijv. Vz. ABRvS 2 april 1996, AB 1997, 12, m.nt. GJ.
98 Het voert te ver hierop uitgebreid in te gaan. Zie echter Blomberg en Michiels, 1997, p. 66-

68, Van Buuren, Jurgens en Michiels, 2005, p. 42-77. 

Bestuursdwang96

Bij bestuursdwang ligt het accent op het door feitelijk handelen daadwerkelijk
opheffen van een door overtreding van voorschriften ontstane illegale situatie (vgl.
artikel 5:21 Awb). De feitelijke uitvoering van de sanctie kan vele vormen aanne-
men, hetgeen afhangt van de aard van de overtreding. Er kan sprake zijn van een
ongedaanmaking van de overtreding, maar ook van het beletten van verdere
overtreding. Bestuursdwang kan worden aangemerkt als een herstellende (repara-
toire) sanctie, omdat ermee wordt beoogd aan een onrechtmatige situatie een einde
te maken en, voor zover mogelijk, de gevolgen daarvan te herstellen. Herstellende
sancties zijn dus gericht op het herstel van de inbreuk op de rechtsorde.

In afdeling 5.3 van de Awb, waarin bestuursdwang wordt geregeld, wordt niet
bepaald wie de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen, maar wel dat
deze bij of krachtens de wet moet zijn toegekend (artikel 5:22 Awb). De bevoegd-
heid om ter handhaving van de milieuvergunning en amvb’s bestuursdwang op te
leggen kan voor het bevoegd gezag van de provincie (GS) en de gemeente (B&W)
worden gevonden in respectievelijk artikel 122 lid 2 Provinciewet en artikel 125
lid 2 Gemeentewet. Dit betreft een algemene bestuursdwangbevoegdheid. Voor het
bevoegd gezag op rijksniveau (minister) bestaat alleen de bijzondere bestuurs-
dwangbevoegdheid zoals vervat in artikel 18.7 Wm.

Aan de feitelijke uitvoering van bestuursdwang gaat een bestuursdwangbesluit
vooraf, dat aan de overtreder en andere belanghebbenden moet worden meegedeeld
(artikel 5:24 Awb). In dit besluit wordt een termijn gesteld waarbinnen de aan-
geschrevene maatregelen kan nemen ter beëindiging van de overtreding om zo te
voorkomen dat bestuursdwang ten uitvoer wordt gelegd (artikel 5:24 lid 4 Awb).
In spoedeisende gevallen hoeft geen termijn te worden gesteld en ook geen be-
stuursdwangbesluit te worden genomen (zie artikel 5:24 lid 5 en 6 Awb). De
termijn moet redelijk en exact bepaald zijn.97 In de wet en rechtspraak worden nog
andere eisen gesteld aan het besluit tot toepassing van bestuursdwang.98 Daarnaast
komt het in de praktijk vaak voor dat één (of meerdere) waarschuwing(en) wordt
(worden) gegeven dat een bestuursdwangbesluit zal worden afgegeven.

De overtreder is de kosten, die de toepassing van de bestuursdwang met zich
brengt, verschuldigd, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste
van de overtreder behoren te komen (artikel 5:25 lid 1 Awb). Hoewel er geen
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99 In de jurisprudentie zijn criteria geformuleerd voor wanneer kostenverhaal niet (geheel)
mag: zie HR 3 april 1981, NJ 1981, 504, m.nt. M. Scheltema, ARRvS 23 augustus 1983, AB
1984, 17, m.nt. JHvdV, ABRvS 31 juli 1995, AB 1997, 16, m.nt. GJ. 

100 Zie uitgebreid Van Buuren, Jurgens en Michiels, 2005, Blomberg en Michiels, 1997, p. 76-
88, Blomberg, 2000, p. 99-107.

101 Vgl. Uylenburg en Visser, 2006, p. 275, Blomberg en Michiels, 1997, p. 76.

verplichting voor het bestuursorgaan bestaat om tot kostenverhaal over te gaan,
moet dit toch wel het uitgangspunt zijn. Want zonder kostenverhaal gaat er veel
minder dreiging uit van het besluit tot toepassing van bestuursdwang, hetgeen
afbreuk doet aan de effectiviteit van handhaving. Niet altijd echter is kostenverhaal
feitelijk mogelijk en soms ook mogen de kosten niet of niet geheel worden ver-
haald.99

Last onder dwangsom100

De dwangsom is een last om een illegale situatie te beëindigen of ongedaan te
maken op straffe van het, na een bepaalde termijn, verbeurd verklaren van een
geldsom. Ook de last onder dwangsom is een herstellende sanctie.

Ten aanzien van deze sanctie zijn in afdeling 5.4 Awb regels opgenomen. De last
onder dwangsom kan strekken tot het ongedaan maken van een overtreding of
verdere overtreding, dan wel het voorkomen van een herhaling van de overtreding
(artikel 5:32 lid 2 Awb). Deze sanctie heeft derhalve niet alleen een herstellend,
maar ook een preventief karakter. Met de last wordt beoogd de overtreder tot
beëindiging van de overtreding te bewegen. Indien de overtreder niet binnen een
bepaalde termijn aan die last gehoor geeft, wordt het dwangsombedrag verbeurd.
Dit betekent dat de overtreder het bedrag verschuldigd wordt aan de rechtspersoon,
waartoe het bestuursorgaan behoort dat de dwangsom heeft vastgesteld. Het
verbeuren van de geldsom betekent echter niet dat de overtreder de overtreding niet
meer zou behoeven te beëindigen; die verplichting blijft bestaan.101

De bevoegdheid om een dwangsom op te leggen wordt in de regel gekoppeld aan
de bevoegdheid van een bestuursorgaan om bestuursdwang toe te passen. Dit
betekent dat in het geval waarin een bepaald bestuursorgaan bevoegd is om
bestuursdwang toe te passen, hij automatisch de bevoegdheid heeft om een dwang-
som op te leggen (artikel 5:32 lid 1 Awb). Het is echter niet toegestaan om terzake
van dezelfde overtreding beide sancties tegelijkertijd op te leggen (artikelen 5:31
en 5:36 Awb).

Aan het dwangsombesluit gaat vaak een waarschuwing vooraf dat een last onder
dwangsom zal worden opgelegd. Van deze dreiging lijkt in veel gevallen al
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102 Blomberg en Michiels, 1997, p. 256.
103 Zie bijv. Vz. ABRvS 6 september 1994, AB 1995, 316, m.nt. FM.
104 De intrekking van een vergunning als sanctie moet worden onderscheiden van de intrekking

van een vergunning op andere grondslag, zie bijvoorbeeld de gronden voor intrekking
genoemd in afdeling 8.1.2 Wm.

voldoende effect uit te gaan.102 Is dat niet het geval, dan zal het dwangsombesluit
moeten worden genomen.

Het dwangsombesluit moet aan een aantal in de wet en rechtspraak gestelde
vereisten voldoen, die grotendeels overeenkomen met de aan het bestuursdwangbe-
sluit gestelde eisen. Net als bij bestuursdwang, wordt in het besluit tot het opleggen
van een last onder dwangsom bijvoorbeeld een redelijke en exact bepaalde termijn
gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwang-
som wordt verbeurd (artikel 5:32 lid 5 Awb). Deze begunstigingstermijn hoeft niet
altijd te worden gesteld.103

De dwangsomregeling kent echter ook specifiek voor de dwangsom geldende
eisen. Zo moet het dwangsombedrag in redelijke verhouding staan tot de zwaarte
van het geschonden belang (artikel 5:32 lid 4 Awb). Er moet aldus evenredigheid
worden betracht tussen de hoogte van de dwangsom en de ernst of omvang van de
overtreding of het te beschermen belang. Verder moet het bedrag worden afge-
stemd op de beoogde werking van de dwangsom (eveneens lid 4). Het bedrag moet
derhalve voldoende hoog zijn om een prikkel tot naleving te zijn. Voorts regelt
artikel 5:32 lid 4 Awb ook de modaliteit waarin de dwangsom kan worden vastge-
steld: de dwangsom kan door het bestuursorgaan worden vastgesteld hetzij op een
bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitge-
voerd, dan wel per overtreding van de last. Het bestuursorgaan stelt tevens een
bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Indien na het aflopen van de (eventuele) begunstigingstermijn de overtreding niet
is opgeheven, of voortduurt of wordt herhaald, verbeurt de overtreder de dwang-
som. Verbeuren geschiedt van rechtswege. Het bevoegd gezag kan vervolgens tot
de invordering van de verbeurde dwangsom(men) overgaan. Het bevoegd gezag
is hiertoe weliswaar niet verplicht, maar om te voorkomen dat afbreuk wordt
gedaan aan de effectiviteit van de sanctie, zou invordering niet achterwege moeten
worden gelaten als daarvoor geen goede reden bestaat. Invordering moet de regel
zijn. Op grond van artikel 5:33 Awb kan het bevoegd gezag de verbeurde dwang-
som invorderen bij dwangbevel.

Intrekking van de milieuvergunning104

Bij de intrekking van een vergunning wordt als reactie op niet-naleving een
bestaand bij beschikking toegekend recht afgenomen van de geadresseerde. In
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105 Op grond van dit artikel kan ook tot geheel of gedeeltelijke intrekking van een ontheffing
worden overgegaan. Nu het in deze paragraaf over handhaving van de milieuvergunning
gaat, wordt hierop niet ingegaan. Overigens wordt deze sanctie op dezelfde wijze geregeld
en heeft deze dezelfde gevolgen als de intrekking van een vergunning.

106 Een duidelijk voorbeeld hiervan betreft de bestuurlijke boete. In het milieurecht wordt van
de bestuurlijke boete alleen gebruik gemaakt in relatie tot het systeem van verhandelbare
emissierechten. Zie artikel 18.16a e.v. Wm.

107 Michiels, 1994, p. 39, Blomberg en Michiels, 1997, p. 88, Blomberg, 2000, p. 108.
108 Zie Blomberg en Michiels, 1997, p. 91, Blomberg, 2000, p. 108. Vgl. Ten Berge en

Michiels, 2001, p. 427.

tegenstelling tot bestuursdwang en dwangsom is de intrekking van een vergunning
geen algemene bestuursrechtelijke sanctie, maar vindt ze voor de milieuvergunning
haar grondslag in artikel 18.12 Wm.105 Op grond van lid 1 van dit artikel is het tot
vergunningverlening bevoegde gezag, bevoegd de vergunning geheel of gedeelte-
lijk in te trekken, indien niet overeenkomstig die vergunning is of wordt gehandeld,
dan wel indien aan de vergunning verbonden voorschriften of voor de vergunning-
houder als zodanig geldende algemene regels niet worden nageleefd. Het bevoegd
gezag kan dit pas doen, indien het de overtreder de gelegenheid heeft geboden om
binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen (artikel
18.12 lid 3 Wm). Deze termijn moet voorafgaand aan het intrekkingsbesluit
worden gegeven.

In het algemeen is het karakter van de intrekking van een vergunning niet gemak-
kelijk te duiden. Er kan sprake zijn van een herstellende sanctie, maar de intrekking
zou ook een bestraffende sanctie kunnen zijn. Bestraffende sancties zijn gericht op
het toevoegen van extra leed aan de dader en staan in het teken van een – generaal
of speciaal – preventieve afschrikwekkende werking.106 In het milieurecht is de
intrekking evenwel in het algemeen als herstellende sanctie te kwalificeren, omdat
ermee wordt beoogd een onrechtmatige situatie te beëindigen.107

Intrekking brengt met zich dat het de overtreder niet meer is toegestaan om (een
deel van) zijn activiteiten uit te oefenen, omdat de juridische basis (de vergunning)
daaraan is ontvallen. De rechten die door de vergunning in het leven zijn geroepen,
worden door de intrekking teniet gedaan. Maar met de intrekking wordt op zichzelf
nog geen einde gemaakt aan de overtreding; de overtreder dient daartoe zijn
illegale activiteiten zelf te beëindigen. Doet hij dat inderdaad, dan is de intrekking
effectief geweest. Doet hij dat niet, dan begaat hij weer een overtreding, namelijk
het zonder vergunning handelen. Het bevoegd gezag kan vervolgens terzake van
die overtreding bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen. Dit zou het
bevoegd gezag ook moeten doen, omdat de intrekking anders niet meer dan een
‘papieren sanctie’ is, hetgeen afbreuk doet aan de effectiviteit van de sanctie en de
geloofwaardigheid van de overheid niet ten goede komt.108
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109 Uylenburg en Visser, 2006, p. 279, Blomberg en Michiels, 1997, p. 90, 91 en 258, Blom-
berg, 2000, p. 107, 108, 110.

110 Zie Blomberg en Michiels, 1997, p. 255, Blomberg, 2000, p. 98, 107.

De intrekking van een vergunning is een ingrijpende sanctie en kan daarom niet
voor elk geval worden gebruikt. Pas indien sprake is van zeer ernstige normschen-
dingen, zal tot intrekking kunnen worden overgegaan. In de praktijk wordt deze
sanctie als uiterste maatregel gebruikt, hetgeen zelden tot nooit voorkomt.109

Ten aanzien van de drie behandelde sancties kan in zijn algemeenheid worden
gezegd dat in de praktijk het meest gebruik wordt gemaakt van de last onder
dwangsom. Hoewel er aan de dwangsombevoegdheid ook beperkingen zijn gesteld,
leiden de vooral praktische nadelen die aan de bestuursdwangbevoegdheid zijn
verbonden, en de ingrijpendheid van de intrekking van de vergunning ertoe, dat
deze sancties in de praktijk minder vaak worden opgelegd.110

5.5.3.3 Verschil in bestuursrechtelijke handhaving van ‘convenantvergunningen’
en ‘gewone’ milieuvergunningen?

In de vorige subparagrafen is aangenomen dat ten aanzien van de bestuursrechtelij-
ke handhaving van milieuvergunningen, waarin maatregelen uit milieuconvenanten
en bedrijfsplannen hun weerslag hebben gevonden, kan worden aangesloten bij de
reguliere regels die van toepassing zijn op de handhaving van gewone milieuver-
gunningen. Een relevante vraag is echter of er met betrekking tot de bestuursrechte-
lijke handhaving een verschil bestaat tussen deze twee soorten milieuvergunningen.
Met andere woorden, wordt door de overheid de milieuvergunning van een inrich-
ting die naar aanleiding van een milieuconvenant een bedrijfsplan heeft opgesteld,
‘anders’ gehandhaafd? En zo ja, waaruit bestaat dit ‘anders’ handhaven dan? Op
deze vragen wordt in deze paragraaf ingegaan. Daarbij moet wel worden opge-
merkt dat er geen recent onderzoek voorhanden is waarin de effecten van verschil-
lende soorten milieuconvenanten en bedrijfsplannen op de handhaving van milieu-
vergunningen zijn nagegaan. Over de handhaving van amvb’s bestaat – voor zover
mij bekend – dienaangaande helemaal geen onderzoek.

Verondersteld kan worden dat de nalevingsbereidheid van vergunningvoorschriften
die uit een convenant voortvloeien, groter is dan bij voorschriften waarbij een
dergelijk verband niet aanwezig is. Bedrijven zijn de verplichtingen namelijk
vrijwillig overeengekomen en ze hebben invloed op de inhoud ervan kunnen
uitoefenen. De commitment aan het convenant en het benadrukken van de eigen
verantwoordelijkheid van bedrijven kan ertoe leiden dat bedrijven daarmee corres-
ponderende vergunningvoorschriften beter naleven. Dit zou kunnen leiden tot een
ander handhavingsbeleid waarbij de overheid de desbetreffende bedrijven minder
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111 Drupsteen e.a., 1998, p. 84.
112 Blomberg en Michiels, 1997, p. 296, Blomberg, 2000, p. 43.
113 Hoek en Van de Peppel, 2002.
114 Zie Blomberg en Michiels, 1997, p. 296-297.
115 Navraag bij het bevoegd gezag van milieuvergunningen waarin energieplannen doorwerken,

leverde bij mij hetzelfde beeld op. Dit betreft echter niet een representatief onderzoek. 

intensief controleert.111 Het afsluiten van een convenant kan ook bij bedrijven de
verwachting wekken dat de overheid zich terughoudender zal opstellen bij de
handhaving van hun milieuvergunning. Ze krijgen meer vrijheid bij het bepalen
van de manier waarop ze aan de milieuvergunning voldoen.112

Van de Peppel en Hoek gaan in een onderzoek naar de effecten van het doelgroepen-
beleid industrie bij lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) juist
uit van een omgekeerd effect van dit beleid en de in dat kader afgesloten doelgroep-
convenanten.113 In de eerste plaats wordt verondersteld dat door het doelgroepenbe-
leid en de convenanten de kennis en het inzicht in een bedrijfstak bij vergunningver-
leners toenemen (cognitieve effecten). Zo zouden zij een betere kennis over en
inzicht in aspecten krijgen als bedrijfsprocessen, milieubelasting van bedrijven,
milieumaatregelen die kunnen worden getroffen, lange termijnplanning en lange
termijn milieudoelen van bedrijven. Door die toegenomen kennis treden er vervol-
gens gedragseffecten bij lagere overheden op in de uitvoering van vergunningverle-
nende taken en in de handhaving van de vergunning. Het doelgroepenbeleid zou
bijvoorbeeld kunnen leiden tot vereenvoudiging van de handhaving (minder intensie-
ve controles), een integrale aanpak van de milieuproblematiek bij bedrijven en meer
prioriteit voor achterblijvers. Tot slot zou door de optredende effecten in vergun-
ningverlening en handhaving, de kans toenemen dat ook de houding en het nale-
vingsgedrag van bedrijven veranderen. Bedrijven zullen meer gemotiveerd zijn om
milieumaatregelen te treffen en zullen een verbeterd nalevingsgedrag vertonen.

Uit een al wat ouder onderzoek van Blomberg en Michiels blijkt echter dat conve-
nanten weinig tot geen invloed hebben op de handhaving.114 Zowel de inhoud als
de intensiteit van de handhaving worden niet merkbaar beïnvloed door de aanwe-
zigheid van een convenant. Het toezicht op de naleving van de vergunning wordt
bij bedrijven die partij zijn bij een milieuconvenant, op dezelfde wijze uitgevoerd
als bij bedrijven die niet zijn betrokken bij een milieuconvenant. Ook is er geen
verschil met betrekking tot het opleggen van sancties. Het blijkt dat milieuconve-
nanten weliswaar een rol spelen bij de vertaling ervan in de milieuvergunning (ze
kunnen het toetsingskader van het bevoegd gezag invullen, vgl. §4.7.3), maar dat
de handhaving van de vergunningvoorschriften vervolgens op dezelfde manier
plaatsvindt als bij voorschriften die niet uit een milieuconvenant voortvloeien.
Deze conclusie wordt ondersteund door het recentere onderzoek van Van de Peppel
en Hoek.115
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116 Van de Peppel en Hoek, 2002. 
117 Blomberg en Michiels, 1997, p. 296.
118 Zie voor mogelijke verklaringen voor dit verschil tussen de overheden Van de Peppel en

Hoek, 2002. 
119 Hoek en Van de Peppel, 2002. 
120 Zie hierover nader Blomberg, 2000, p. 423-426 (ten aanzien van toezicht bij veranderde

normstelling in het algemeen, dus niet alleen ten aanzien van convenanten).

Uit dat onderzoek blijkt dat volgens de meeste respondenten bij provincies, gemeen-
ten en waterschappen het doelgroepenbeleid er vooralsnog niet toe heeft geleid dat
de handhaving van de milieuvergunning is vereenvoudigd.116

Er blijkt in het oudere onderzoek ook geen verschil in nalevingsgedrag te kunnen
worden geconstateerd tussen bedrijven waarvoor een milieuconvenant geldt en
bedrijven die geen partij zijn bij een convenant.117 Op dit punt zijn de uitkomsten
van het onderzoek van Van de Peppel en Hoek positiever.

Volgens iets meer dan de helft van de respondenten bij de provincies is de naleving
van de milieuvergunning door bedrijven verbeterd. Van de respondenten bij de
waterschappen signaleert ruim 40 procent hetzelfde effect. Slechts eenvijfde van de
respondenten bij gemeenten is van mening dat door het doelgroepenbeleid het
nalevingsgedrag van bedrijven is verbeterd. Er is dus wel nogal wat verschil in
antwoord tussen de drie categorieën respondenten.118 Toch is er wel een verbetering
in nalevingsgedrag waar te nemen. Daarmee is dit onderzoek op dit punt positiever
dan het onderzoek van Blomberg en Michiels.

Gelet op het feit dat in het onderzoek van Van de Peppel en Hoek de aanname geldt
dat de nalevingsbereidheid van de milieuvergunning wordt vergroot naar aanleiding
van gedragseffecten die zich inzake vergunningverlening en handhaving bij het
bevoegd gezag hebben voorgedaan (zie hiervoor), vind ik het opmerkelijk dat het
nalevingsgedrag van bedrijven is verbeterd. Immers, veel effect op de handhaving
heeft het doelgroepenbeleid niet gehad. Van de Peppel en Hoek geven hiervoor als
mogelijke verklaring de veranderde interne motivatie bij bedrijven (dus de ver-
innerlijking van de normen die door het doelgroepenbeleid geacht wordt teweeg te
worden gebracht bij de bedrijven). Op dit punt bevelen zij vervolgonderzoek aan.119

Wanneer bedrijven waarvoor een convenant geldt, beter nalevingsgedrag vertonen
dan andere bedrijven, dan zou dit mijns inziens de consequentie kunnen hebben dat
ten opzichte van die bedrijven er minder vaak wordt gecontroleerd. De rechtvaardi-
ging hiervoor kan worden gevonden in het door de bedrijven nemen van eigen
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van milieubeleid. Ook de intensiteit van
het toezicht zou anders kunnen zijn.120 Ten aanzien van de sanctionering lijkt me
er geen aanleiding voor afwijking te moeten zijn. Wanneer er aanleiding bestaat
een sanctie op te leggen, zou deze niet moeten worden uitgesteld of er vanaf
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moeten worden gezien. Dit zou afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het
overheidsoptreden.

5.5.3.4 Leemten in de bestuursrechtelijke handhaving van bedrijfsplannen?

Het zal duidelijk zijn dat de bestuursrechtelijke sancties die in de vorige paragraaf
zijn besproken, voor de (indirecte) handhaving van milieuconvenanten (inclusief
bedrijfsplannen) alleen soelaas bieden, indien de maatregelen uit het convenant en
plan daadwerkelijk doorwerken in de vergunning. Dit nu is niet altijd het geval. De
vraag is echter of er als gevolg daarvan dan ook sprake is van een leemte in de
bestuursrechtelijke handhaving. Deze vraag speelt vooral ten aanzien van de
handhaving van bedrijfsplannen via de milieuvergunning. In de volgende gevallen
werkt het plan in beginsel niet door in de vergunning.

Sowieso werkt het plan niet in de vergunning door als de ter uitvoering van het
bedrijfsplan te verrichten activiteit niet vergunningplichtig is (vgl. §4.6.2). Van
handhaving via het bestuursrecht kan dan geen sprake zijn. Maar daaraan bestaat
ook geen behoefte.

Ook als de activiteiten uit het bedrijfsplan met de huidige vergunning kunnen
worden uitgevoerd, vindt er geen vertaalslag plaats. De bestaande vergunning hoeft
dan dus niet te worden aangepast, er kan veeleer worden volstaan met een medede-
ling uit hoofde van artikel 8.1 lid 3 Wm, voor zover het doen van een mededeling
in de vergunning is voorgeschreven. Hoewel er in dit geval geen sprake is van een
vertaalslag, kan betoogd worden dat de activiteiten uit het plan toch wel in de
vergunning staan. Immers, juist omdat de vergunning het plan dekt, hoeft er niet
tot wijziging van de vergunning te worden overgegaan. Als de vergunning dan
wordt gehandhaafd, vindt daarmee dan ook in indirecte zin handhaving van het
plan plaats (vgl. §4.5.3). Dit is alleen anders indien de vergunning ruimte laat om
de voorschriften rechtmatig na te leven op een wijze die niet conform het bedrijfs-
plan is.

Als de in het bedrijfsplan opgenomen activiteiten wel vergunningplichtig zijn, kan
als gevolg van de milieuhygiënische toetsing, die het bevoegd gezag in het kader
van de vergunningverlening of wijziging van een vergunning moet verrichten
(§4.7.3), of het beroep van derden tegen de vergunning, de (wijzigings)vergunning
anders komen te luiden dan op grond van de in het plan gemaakte afspraken viel
te verwachten. Indien dit betekent dat ten opzichte van het plan strengere maatrege-
len in de vergunning worden opgenomen (en dit gelet op het milieuwettelijk kader
is toegestaan), levert dit vanuit handhavingsoogpunt geen problemen op. Immers,
de in het bedrijfsplan opgenomen maatregelen zijn dan meer dan gedekt door de
vergunning. Als in de vergunning soepelere maatregelen worden opgenomen,
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121 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 552, nr. 3, memorie van toelichting bij wijzi-
ging van de Wm (meldingenstelsel), p. 15. Zie ook ABRvS 21 augustus 2002, MenR 2002,
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een ‘vrijwel theoretisch geval’ gaat. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 552,
nr. 3, p. 15. 

126 Hiervan moet worden onderscheiden de situatie dat een bedrijf niet meldt, terwijl het dit wel
had moeten doen. Dan handelt het in strijd met artikel 8.1 Wm en op die grondslag kan
vervolgens tot handhaving worden overgegaan. De overtreding bestaat er dan uit dat de

betekent dit dat een deel van het plan niet doorwerkt in de vergunning en dus niet
via die weg kan worden gehandhaafd. De vraag is echter of dit een probleem is,
want het bevoegd gezag zal niet voor niets niet het hele plan in de vergunning
hebben opgenomen; het milieuwettelijk kader zal strengere maatregelen niet
toestaan. Volgens mij is hier geen sprake van een leemte in de bestuursrechtelijke
handhaving. Een leemte in de handhaving van het plan in algemene zin – dus langs
andere weg dan via het bestuursrecht – kan er dan misschien wel zijn, namelijk
wanneer er niet tot handhaving van de alleen in het plan opgenomen maatregelen
wordt overgegaan, waar dat wel geboden is.

De uitvoering van een bedrijfsplan kan in plaats van een vergunningwijziging
aanleiding geven tot een melding ex artikel 8.19 Wm. De acceptatie van een
melding leidt niet tot wijziging van de vergunning en de gemelde veranderingen
kunnen niet worden geacht in de plaats te treden van de desbetreffende onderdelen
van de vergunning.121 De vergunninghouder die een milieuvriendelijke voorziening
heeft gemeld, hoeft zich vervolgens niet aan dat milieuvriendelijker gebruik te
houden. Een bedrijf mag zelf bepalen of het het gemelde meteen na de acceptatie
of pas jaren daarna of helemaal niet uitvoert.122 Het kan dus kiezen tussen de
melding en de vergunning. Als het bedrijf nu besluit niet overeenkomstig het
gemelde te gaan handelen maar overeenkomstig de vergunning (en daarmee ten
opzichte van de melding dus milieuonvriendelijker), heeft het bevoegd gezag niet
de bevoegdheid om tot handhaving van hetgeen in de melding is opgenomen, over
te gaan. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen handelen in strijd met
een geaccepteerde melding, ontstaat namelijk pas als daarbij tevens in strijd met
de vergunning of de voorschriften daarvan wordt gehandeld. Pas dan is sprake van
een overtreding van artikel 8.1 aanhef en lid 1 onder b Wm, waaraan die bevoegd-
heid kan worden ontleend.123 Milieuvriendelijke voorzieningen die worden gemeld,
kunnen dus niet worden gehandhaafd, althans niet voor zover er geen vergunning-
voorschriften worden overtreden.124,125 Gesteld kan worden dat er hier sprake is van
een leemte in de bestuursrechtelijke handhaving.126
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inrichting in strijd met artikel 8.1 Wm is gewijzigd. Ook als de melding maar gedeeltelijk
wordt uitgevoerd (de verandering waarbij wordt afgeweken van de vergunningvoorschriften
is niet overeenkomstig de melding uitgevoerd), kan worden opgetreden wegens strijd met
artikel 8.1 Wm. Zie InfoMil, 2001, p. 13. 

127 Arentsen en Jongma, 2003, p. 55-56.

Een eventuele oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat het bevoegd gezag
de vergunning ambtshalve wijzigt (op grond van artikel 8.22 of 8.23 Wm) en
daarmee aanpast aan de melding. In een onderzoek naar het meldingenstelsel wordt
echter aangegeven dat de toepassing van deze bevoegdheden in dit verband merk-
waardig en niet nodig is, indien de vergunninghouder de milieuvriendelijker voorzie-
ningen zelf voorstelt. Er is sprake van een merkwaardige situatie, omdat het milieu-
belang de wijziging van de vergunning niet noodzakelijk maakt. Dit omdat de
vergunninghouder juist milieuvriendelijke voorzieningen voorstelt. De onderzoekers
stellen in plaats daarvan voor om artikel 8.19 Wm te wijzigen en daarin te bepalen
dat de melding deel uitmaakt van de vergunning.127

Bedrijfsplannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Naar aanleiding van die
actualisatie kan het nodig zijn om de milieuvergunning aan te passen aan de
nieuwe ontwikkelingen (artikel 8.22 of 8.23 Wm). Het bevoegd gezag moet bezien
of een wijziging van de vergunning noodzakelijk is. Indien dit inderdaad nodig is,
kunnen de in het geactualiseerde bedrijfsplan opgenomen activiteiten hun weerslag
vinden in de gewijzigde vergunning. Indien die wijziging ten onrechte niet plaats-
vindt, kan ook geen vertaalslag worden gemaakt en is handhaving via het bestuurs-
recht niet mogelijk. Er zal dan ook sprake zijn van een leemte in de bestuursrechte-
lijke handhaving. Als echter geen wijziging plaatsvindt, omdat in de vergunning
in feite al de in het geactualiseerde bedrijfsplan opgenomen activiteiten staan,
levert dit voor de handhaving geen problemen op. Het plan kan dan via de vergun-
ning toch worden gehandhaafd.

5.5.4 Positie van derden bij bestuursrechtelijke handhaving

Naast de mogelijkheden die derden hebben om een milieuconvenant langs privaat-
rechtelijke weg te handhaven, kunnen ze ook via het bestuursrecht bij de handha-
ving van dit instrument zijn betrokken. Belanghebbende derden kunnen via een
verzoek tot handhaving bij het bevoegd gezag de overschrijding van bestuursrech-
telijke normen door bedrijven aan de orde stellen (§5.5.4.1). Om te beoordelen of
de bestuursrechtelijke normen waarin milieuconvenanten doorwerken, worden
nageleefd, zullen derden wel over informatie over de naleving van die normen
dienen te beschikken. Bezien moet dus worden in hoeverre voor hen openbaarheid
bestaat ten aanzien van documenten die inzicht geven in de naleving van de
bestuursrechtelijke instrumenten (en daarmee van milieuconvenanten). Dit kunnen
documenten zijn die alleen op grond van een convenant moeten worden gerappor-
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128 Tot voor kort kon eenieder een handhavingsverzoek indienen, maar artikel 18.14 Wm is
gewijzigd bij de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Stb.
2005, 282.

129 Cozijnsen, 2000, p. 29. 
130 Zie Blomberg, 2000, p. 118 met verwijzingen naar jurisprudentie.
131 Zie voor het voorgaande Van Buuren, Jurgens en Michiels, 1999, p. 113. Vgl. Blomberg,

2000, p. 118 en Blomberg en Michiels, 1997, p. 91-92.

teerd, maar ook kan het gaan om een op grond van de milieuwetgeving op te stellen
milieuverslag of rapportageverplichtingen, opgenomen in de milieuvergunning of
een amvb waarin (tevens) inzicht wordt gegeven in de uitvoering en naleving van
een milieuconvenant. Derden kunnen deze informatie ook gebruiken voor acties
op grond van het privaatrecht (§5.3.2). Hierop wordt ingegaan in §5.5.4.2.

5.5.4.1 Verzoek tot handhaving

Op grond van artikel 18.14 Wm kan een belanghebbende128 het bevoegd gezag
verzoeken om één van de in dat artikel genoemde bestuursrechtelijke sancties
(bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van een vergunning) op te
leggen. Voorwaarde voor een dergelijk verzoek is uiteraard dat de milieu-overtre-
ding wel zichtbaar is voor de belanghebbende, hetgeen niet altijd het geval blijkt
te zijn.129

Het bevoegd gezag is verplicht om een verzoek om handhaving in behandeling te
nemen, dat verzoek te onderzoeken en inhoudelijk op het verzoek te beslissen.130

Op het verzoek dient het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
vier weken na ontvangst ervan te beslissen (artikel 18.16 Wm). Daarmee is echter
niet gezegd dat een handhavingsverzoek te allen tijde dient te worden gehonoreerd,
dus dat belanghebbenden een recht op handhavend optreden zouden hebben. Het
gaat er alleen maar om dat belanghebbenden (zoals concurrenten, omwonenden en
milieu-organisaties) er aanspraak op kunnen maken dat het bevoegd gezag reke-
ning houdt met het belang dat zij hebben bij naleving van de in het geding zijnde
regelgeving. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek zal het bestuursorgaan
dan ook een zorgvuldige belangenafweging moeten verrichten op grond waarvan
het al dan niet tot handhaving dient over te gaan. Als norm geldt dat, indien de
belangen die tegen handhaving pleiten zwaarder wegen dan de belangen die bij
handhaving zijn gebaat, het bestuursorgaan het verzoek zal moeten afwijzen, en
vice versa. Het feit dat derden een handhavingsverzoek indienen, wijst erop dat ze
echt last hebben van de overtreding, hetgeen een zwaarwegend argument voor
handhaving is. Dit kan in het kader van de belangenafweging ten voordele van hen
uitpakken.131 De overtreder kan uiteraard ook zwaarwegende argumenten hebben
waarom juist van handhaving zou moeten worden afgezien; zo kan het feit dat de
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132 Zie bijv. ABRvS 13 juli 1999, AB 2000, 140, m.nt. GJ.
133 Vgl. Drupsteen e.a., 1998, p. 252.

illegale situatie kan worden gelegaliseerd, onder omstandigheden ertoe leiden dat
niet tot handhaving moet worden overgegaan.132

Bedacht moet worden dat voor de bestuursrechtelijke handhaving niet alleen mag
worden afgegaan op verzoeken van derden. Er wordt namelijk niet altijd een
verzoek tot handhaving gedaan, terwijl handhaving vanuit milieu-optiek wel
geboden kan zijn. Hier gelden dezelfde overwegingen als genoemd bij de privaat-
rechtelijke handhaving door derden (§5.3.2). Individuele personen kunnen het
milieubelang alleen verdedigen indien dit samenvalt met hun eigen belang, hetgeen
niet altijd het geval zal zijn. Milieuorganisaties vertegenwoordigen een milieube-
lang, maar voeren in het algemeen geen handhavingsbeleid.133

5.5.4.2 Openbaarheid van documenten

In §5.2.1 is aangegeven dat individuele bedrijven op grond van milieuconvenanten
monitoring- en rapportageverplichtingen kunnen hebben. In een convenant kan ook
zijn voorzien in rapportage over de prestaties van een gehele bedrijfstak of sector
(branchemonitoringrapportage of sectormonitoringrapportage). Bedrijven kunnen
hun rapportage als onderdeel van hun milieuverslag opstellen wanneer ze op grond
van artikel 12.4 Wm verplicht zijn een dergelijk verslag op te stellen (§5.5.3.1).
Verder kunnen er in de milieuvergunning meet- en rapportagevoorschriften worden
opgenomen of kunnen bedrijven op grond van een amvb rapportageverplichtingen
hebben (§5.5.3.1). Deze rapportages kunnen eveneens inzicht geven in de uitvoe-
ring en naleving van een milieuconvenant. Gelet op de effectuering van de handha-
vingsmogelijkheden van derden (zowel via het privaatrecht als het bestuursrecht),
is het van belang in te gaan op de vraag in hoeverre er openbaarheid bestaat ten
aanzien van deze documenten. Immers, indien derden niet over die informatie
beschikken, zal het voor hen moeilijk te controleren zijn in hoeverre de convenant-
verplichtingen (direct of via het bestuursrecht) worden nageleefd.

In de eerste plaats kunnen op grond van een convenant te rapporteren monitoring-
gegevens actief worden openbaar gemaakt. Of dergelijke gegevens automatisch
openbaar zijn, zal afhangen van het ‘beleid’ dat de partijen bij een convenant
hierover voeren. Naar mijn verwachting zullen rapportages die betrekking hebben
op prestaties verricht door individuele bedrijven, gelet op de mogelijk daarin
opgenomen vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens niet zo snel actief
openbaar worden gemaakt. Veeleer valt dit te verwachten van rapportages die
betrekking hebben op de prestaties van de branche als geheel en die in geaggre-
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134 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 877, nr. 3.

geerde vorm zijn opgesteld. Uit de wetgeving en met name uit artikel 8 van de
Wob vloeit geen plicht tot actieve openbaarmaking van dergelijke gegevens voort.
In §4.8.2.2 is met betrekking tot milieuconvenanten de vraag gesteld in hoeverre
het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG tot een dergelijke actieve open-
baarmaking daarvan zouden verplichten. Dezelfde vraag kan nu worden gesteld ten
aanzien van de actieve openbaarmaking van monitoringgegevens. Het Verdrag
bevat geen relevante bepalingen terzake, maar Richtlijn 2003/4 bepaalt in artikel
7 lid 2 sub e dat gegevens of samenvattingen van gegevens afkomstig van het
monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk
zullen hebben, op passende wijze worden bijgewerkt, beschikbaar gesteld en
verspreid. Rapportages over de uitvoering van milieuconvenanten kunnen dergelij-
ke gegevens bevatten en daarom zou de actieve openbaarmaking daarvan, met
geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens (zie artikel 7 lid
5 van de Richtlijn)) aangewezen kunnen zijn. Zoals in §4.8.2.2 al werd gesteld, is
het maar de vraag of artikel 7 nu een harde verplichting tot actieve openbaarma-
king betreft. Het lijkt me dan ook geen probleem dat er op grond van de Nederland-
se wetgeving geen actieve openbaarmaking van dit soort gegevens bestaat.
De manier waarop de implementatie van genoemd artikel 7 lid 2 sub e van de
Richtlijn door de Nederlandse wetgever wordt afgedaan, zou ik echter onbevredi-
gend willen noemen. In de memorie van toelichting bij de Implementatiewet EG-
richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus134 wordt dienaangaande
opgemerkt dat de nationale wetgeving op dit punt geen aanpassing behoeft, omdat
aan de verplichting reeds wordt voldaan door de regeling van het milieuverslag op
grond waarvan dit verslag toegankelijk is (titel 12.1 Wm). De vraag is echter of
deze verplichting hiermee wel voldoende geïmplementeerd zou zijn. Niet alle
bedrijven hoeven immers verplicht een milieuverslag op te stellen, zodat monito-
ringgegevens dan ook niet altijd langs die weg automatisch openbaar zijn. De
implementatie van het genoemde artikel van de Richtlijn kan dus niet op deze
wijze worden afgedaan.

Indien rapportages niet actief openbaar zijn, dan kunnen ze in het algemeen via een
verzoek ex artikel 3 lid 1 Wob worden opgevraagd, tenzij een ander openbaarheids-
regime op de desbetreffende documenten van kracht is. Ten aanzien van rapporta-
ges die alleen uit hoofde van het convenant dienen te worden opgesteld, is dit niet
het geval. Ook van de rapportages die op grond van de milieuvergunning of een
amvb moeten worden opgesteld, kan door een eenieder openbaarmaking worden
verzocht op grond van de Wob.
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135 Zie Klijnstra, 1998, p. 223. 
136 Zie Blomberg, 2000, p. 375.
137 Zie Wet uitvoering Verdrag van Aarhus, Stb. 2004, 519.

Hoofdstuk 19 Wm is niet van toepassing op de openbaarheid en geheimhouding van
gegevens die op grond van vergunningvoorschriften moeten worden verstrekt aan
het bevoegd gezag. Daarom dient hier te worden teruggevallen op de Wob.135

De resultaten van dergelijke controleverplichtingen vallen ook onder het begrip
milieu-informatie waarvan in artikel 1 sub g Wob wordt uitgegaan.136 Voor zover
die gegevens vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens betreffen, zal het
bevoegd gezag daarom een belangenafweging moeten verrichten en naar aanleiding
daarvan het verzoek tot openbaarmaking toe- of afwijzen (zie hierover uitgebreid
§4.8.2.2).

Voor de openbaarheid van het door bepaalde bedrijven verplicht op te stellen
milieuverslag gelden echter regels uit de Wm. Op grond van artikel 12.7 lid 1 Wm
geeft degene die de inrichting drijft, zo spoedig mogelijk, maar niet later dan zes
maanden na afloop van het verslagjaar desgevraagd aan een ieder kosteloos inzage
in het verslag en hij verstrekt tegen vergoeding van ten hoogste de kosten een
exemplaar van dat verslag. Van de verplichting tot openbaarmaking kan een ieder
van degene die de inrichting drijft, nakoming vorderen bij de burgerlijke rechter
(artikel 12.7 lid 3 Wm). Tegen de inhoud van het verslag kan dan echter niet
worden opgekomen, omdat daar nu juist geen inzicht in bestaat.
Het is voorstelbaar dat een bedrijf bepaalde gegevens uit het verslag geheim wil
houden. Deze mogelijkheid wordt geboden in artikel 19.7 lid 1 Wm: het bevoegd
gezag kan, als in een milieuverslag gegevens voorkomen of gegevens daaruit
kunnen worden afgeleid waarvan de geheimhouding gerechtvaardigd is, op een
daartoe strekkend verzoek van degene die de inrichting drijft, toestaan dat een door
het bevoegd gezag goedgekeurde, tweede tekst wordt openbaar gemaakt. Volgens
dit artikel kan het bevoegd gezag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken met
betrekking tot bedrijfsgeheimen en beveiligingsgegevens. Voor de rechtvaardiging
van geheimhouding van milieu-informatie wordt in artikel 19.3 Wm aangesloten
bij de uitzonderingsgronden opgenomen in artikel 10 van de Wob. Voor de toepas-
sing daarvan wordt verwezen naar §4.8.2.2.

Vóór de implementatie van het Verdrag van Aarhus kende dit artikel haar eigen
geheimhoudingsregime. Op dit punt is de Wm echter aangepast aan het Verdrag.137

De implementatie van Richtlijn 2003/4 heeft niet tot nieuwe wijzigingen van dit
artikel geleid.
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138 Indien dit wel een voorbereidingsbeslissing betreft, zou een derde kunnen aanvoeren dat hij
daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen met als gevolg dat ook dan bezwaar en
beroep openstaan. 

139 Klijnstra, 2001.

Als er in het milieuverslag gegevens worden opgenomen die voortvloeien uit de
rapportage die op grond van een milieuconvenant moet worden verricht en die
bedrijfsgeheimen betreffen, kunnen deze gegevens dus uit hoofde van dit artikel
19.7 Wm worden geheimgehouden en kan worden volstaan met een tweede tekst.
Derden kunnen dan geen inzage krijgen in de bedrijfsgeheimen en beschikken dan
misschien over (te) weinig informatie om de resultaten na te gaan en te beoordelen.

Het is mij niet geheel duidelijk hoe derden tegen een geheimhoudingsbeslissing ex
artikel 19.7 lid 1 Wm in rechte kunnen opkomen. Zij zouden tegen de beslissing op
het geheimhoudingsverzoek bezwaar kunnen maken, omdat niet sprake lijkt te zijn
van een voorbereidingsbeslissing (artikel 6:3 Awb) waartegen geen beroep open-
staat.138 Hieraan lijkt artikel 12.7 lid 3 Wm echter in de weg te staan, dat regelt dat
van de verplichting tot openbaarmaking van het milieuverslag nakoming kan worden
gevorderd bij de burgerlijke rechter. Die bepaling heeft weliswaar betrekking op het
vorderen van nakoming van de openbaarmakingsverplichting en niet van de geheim-
houdingsbepaling, maar dit komt op hetzelfde neer. Een Wob-verzoek lijkt hier niet
mogelijk, want de openbaarmaking en geheimhouding van het milieuverslag zijn
volledig in de Wm geregeld en er is derhalve sprake van een bijzondere, uitputtende
regeling die voor gaat op de Wob.139

Hier dient tot slot nog te worden ingegaan op de openbaarmaking van een bijzon-
dere bron van informatie, te weten methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen
van milieu-informatie. In artikel 7 lid 3 van de Wob staat:

‘Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel
19.1a, eerste lid onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo
nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden
die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.’ (cursief JvdJ)

Dit artikel is ter implementatie van artikel 8 lid 2 van Richtlijn 2003/4 in de Wob
opgenomen.

Naar mijn mening kan het verstrekken van deze informatie ook in het kader van
milieuconvenanten aan de orde zijn. Immers, ook de ter uitvoering van die conve-
nanten te rapporteren informatie (al dan niet als onderdeel van een bestuursrechte-
lijk instrument), wordt vaak op grond van bepaalde methodes vastgesteld. Voor
zover die methodes niet al bekend zijn, kunnen ze op grond van artikel 7 lid 3 Wob
openbaar worden gemaakt. Dit kan derden inzicht geven in de manier waarop de
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140 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 877, nr. 3, p. 10. 

aan de convenanten deelnemende bedrijven hun inspanningen hebben berekend.
Het is echter de vraag in hoeverre derden die informatie zullen krijgen. Gelet op
het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de Wob, verstrekt het bestuursorgaan deze
informatie ‘zo nodig en indien deze informatie voorhanden is’. Artikel 7 lid 3 Wob
is ter implementatie van artikel 8 lid 2 van Richtlijn 2003/4 in de Wob opgenomen,
in welk artikel dezelfde clausule staat. In de Memorie van toelichting bij artikel 7
lid 3 wordt omtrent de clausule ‘zo nodig’ opgemerkt dat hiermee wordt aangege-
ven dat de verplichting alleen geldt, indien het bestuursorgaan over de betrokken
informatie beschikt.140 Deze uitleg valt echter niet goed te begrijpen, omdat de
eveneens in artikel 7 lid 3 Wob opgenomen zinsnede ‘en indien deze informatie
voorhanden is’ reeds op de beschikbaarheid van de informatie slaat. Om die reden
had de genoemde clausule derhalve niet hoeven te worden opgenomen. Het lijkt
er veeleer op dat de toevoeging ‘zo nodig’ erop duidt dat het aan het bestuursor-
gaan is om te bepalen of die informatie moet worden gegeven en zij dus over
discretionaire vrijheid op dit punt beschikken. Het is echter onduidelijk in welke
gevallen de overheid het ‘nodig’ zal vinden om informatie over meetmethodes te
geven. Hiervan zou sprake kunnen zijn, indien blijkt dat aan een verzoek om
openbaarmaking van milieu-informatie pas kan worden voldaan wanneer ook
informatie over meetmethodes wordt verstrekt. Het bestuursorgaan zal die informa-
tie dan moeten geven (tenzij een weigeringsgrond van toepassing is).

5.5.5 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming

Met betrekking tot de bestuursrechtelijke rechtsbescherming als onderdeel van
handhaving van milieuconvenanten, moet in de eerste plaats worden bezien in
hoeverre er bij de bestuursrechter kan worden opgekomen door de normadressaat
en derden tegen bestuursrechtelijke instrumenten waarin milieuconvenanten
kunnen doorwerken (§5.5.5.1). Het gaat hier dus om rechtsbescherming tegen de
normstelling. In de tweede plaats wordt besproken welke rechtsbeschermingsmoge-
lijkheden derden hebben, indien zij een verzoek om handhaving hebben gedaan
(§5.5.5.2).

5.5.5.1 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen bestuursrechtelijke 
instrumenten waarin milieuconvenanten doorwerken

De kring van beroepsgerechtigden hangt af van het soort besluit waarin de milieu-
convenanten doorwerken. Al eerder is aangegeven dat milieuconvenanten kunnen
doorwerken in een milieuvergunning, een melding ex artikel 8.19 Wm, een amvb,
een melding ex artikel 8.41 Wm en nadere eisen (ex artikel 8.42 Wm) (vgl. §4.6).
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141 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 1999, MenR 2000, 2, m.nt. Verschuuren.
142 Zie hieromtrent Blomberg en Michiels, 1997, p. 102-103, Blomberg, 2000, p. 128-130,

waaraan het onderstaande grotendeels is ontleend. Vgl. Van Buuren, Jurgens en Michiels,
2005, p. 150-152.

Met betrekking tot de relatie tussen milieuconvenanten en amvb’s kan de rechtsbe-
scherming bij nog andere overheidshandelingen van belang zijn, maar die hande-
lingen staan in zo een specifiek verband met het desbetreffende milieuconvenant
dat daarop hier niet wordt ingegaan (zie daarvoor hoofdstuk 7).

Ten aanzien van de milieuvergunning, de melding ex artikel 8.19 Wm en de nadere
eisen staat beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden. Tegen een
milieuvergunning staat direct beroep open (bij de Afdeling bestuursrechtspraak),
omdat dit besluit wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (artikel
20.1 jo 20.6 lid 1 jo 8.6 Wm). Ten aanzien van de melding en de nadere eisen dient
eerst bezwaar te worden gemaakt, waarna beroep openstaat bij de Afdeling (ex
artikel 20.1 Wm).
Wat betreft de amvb en de melding ex artikel 8.41 Wm, geldt dat daartegen geen
bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. De rechtspositie van burgers is
bij deze bestuurshandelingen dus zwak. Tegen de amvb kan wel bij de burgerlijke
rechter worden opgekomen, zij het dat deze wel in uiterst marginale zin toetst of
de amvb inhoudelijk gezien onrechtmatig is.141

5.5.5.2 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming omtrent het verzoek om 
handhaving van derden

Op het verzoek om handhaving van belanghebbenden kan het bestuursorgaan op
verschillende manieren reageren.142 Het kan in de eerste plaats een beslissing
nemen, inhoudende de afwijzing van het handhavingsverzoek. Deze expliciete
weigering een handhavingsbesluit te nemen moet worden aangemerkt als het
afwijzen van een aanvraag, hetgeen een beschikking is conform artikel 1:3 lid 2
Awb. Het bestuursorgaan kan ook niets doen, dat wil zeggen geen beslissing
nemen op het verzoek. Het niet of niet tijdig nemen van een besluit is een fictieve
beslissing, die voor bezwaar en beroep met een besluit wordt gelijkgesteld (artikel
6:2 sub b Awb). In deze twee gevallen kunnen belanghebbenden tegen de weige-
ring tot handhaving over te gaan bezwaar maken en vervolgens beroep indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij kunnen tevens een voorlopige voorziening bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen, die er bijvoorbeeld toe
kan strekken dat de weigering een sanctie toe te passen wordt geschorst en het
bestuursorgaan verplicht wordt bepaalde handhavingsmaatregelen te nemen. Met
alleen een schorsing van de weigering een sanctie op te leggen, is de belangheb-
bende niet erg geholpen, omdat er dan nog niet handhavend wordt opgetreden. De
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schorsing zou dus gepaard moeten gaan met de verplichting voor het bestuur een
sanctie op te leggen.143

Het bestuursorgaan kan in de derde plaats de desbetreffende belanghebbende gelijk
geven en de overtreder een sanctiebeschikking opleggen. Als de belanghebbende
het met deze beschikking niet eens is, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de dwang-
som op een te laag bedrag is gesteld, staat voor hem rechtsbescherming open
(bezwaar en beroep).
In het geval dat het bestuursorgaan na een verzoek van een belanghebbende tot het
opleggen van een sanctie (bestuursdwang of dwangsom) overgaat, kan het echter
ook voorkomen dat er in feitelijke zin niets gebeurt. Het bestuursorgaan gaat dan
niet tot de daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang of de invordering van
verbeurde dwangsommen over. De vraag is of belanghebbenden tegen dergelijke
‘weigeringen’ om daadwerkelijk te handhaven rechtsmiddelen ten dienste staan.
Ten aanzien van bestuursdwang is in de jurisprudentie wel eens bepaald dat het
niet effectueren van een bestuursdwangaanschrijving moet worden aangemerkt als
een (impliciet of fictief) intrekken van die aanschrijving.144 Tegen een dergelijke
intrekking staat rechtsbescherming open, zodat belanghebbenden in rechte daarte-
gen kunnen opkomen. De weigering tot invordering over te gaan van verbeurde
dwangsommen wordt in de jurisprudentie echter aangemerkt als mededeling inzake
feitelijk handelen, waardoor daartegen voor belanghebbenden geen bezwaar en
beroep openstaat.145 De belanghebbende kan wel de burgerlijke rechter vragen een
bevel tot tenuitvoerlegging te geven, maar de rechter zal hiertoe niet snel overgaan.
De burgerlijke rechter gaat er namelijk vanuit dat het bestuur beleidsvrijheid heeft
bij de tenuitvoerlegging.146 Hier is aldus sprake van een belangrijke leemte in de
rechtsbescherming. Met de inwerkingtreding van de Vierde tranche van de Awb
zal hierin echter verandering komen. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijk-
heid om een invorderingsbeschikking te vragen, op welk verzoek binnen vier
weken moet worden beslist (artikel 5:37 lid 2 en 3 van de Vierde tranche Awb).
Indien op het verzoek niet wordt gereageerd of indien een beschikking wordt
genomen inhoudende dat niet tot (volledige) invordering van verbeurde bedragen
wordt overgegaan, kunnen derden tegen deze besluiten beroep instellen bij de
bestuursrechter.
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5.5.6 Bevindingen

De overheid kan, na daartoe een belangenafweging te hebben gemaakt, convenant-
verplichtingen direct of indirect via het bestuursrecht handhaven. Directe handha-
ving is alleen mogelijk ten aanzien van een convenantbedrijf dat tevens vergun-
ningplichtig is. In het convenant is dan de mogelijkheid opgenomen, dat wegens
niet-nakoming van de convenantverplichtingen het bevoegd gezag tot aanscherping
van de vergunning overgaat. De uitoefening van deze normstellingsbevoegdheid
vloeit voort uit artikel 8.23 Wm en kan naar mijn mening rechtmatig als sanctie
worden gebruikt om te reageren op niet-nakoming van convenantverplichtingen.
Daarbij dient wel binnen de normen van de Wet milieubeheer te worden gebleven
met de aanscherping en is het van belang dat het bevoegd gezag voor de milieuver-
gunning partij is bij het convenant.

Bestuursrechtelijke handhaving van de milieuvergunning en amvb’s waarin
milieuconvenanten (via bedrijfsplannen) hun weerslag hebben gevonden, impli-
ceert dat (tevens) op indirecte wijze de in het convenant en het plan opgenomen
maatregelen worden gehandhaafd. In de rapportages die een bedrijf moet uitvoeren
op grond van titel 12.1 Wm (milieuverslag) of op grond van in de milieuvergun-
ning of een amvb opgenomen monitoring- en rapportagevoorschriften, kunnen
gegevens staan over de uitvoering van milieuconvenanten. Gelet op deze koppe-
ling, krijgt het bevoegd gezag niet alleen inzicht in de naleving van in de milieu-
vergunning of amvb opgenomen normen, maar – indirect – ook in de naleving van
de desbetreffende convenantverplichtingen. De toezichtstaak mag echter niet
volledig worden afgewenteld op de vergunninghouder. Mogelijke bestuursrechtelij-
ke sancties zijn bestuursdwang, de last onder dwangsom en de intrekking van de
milieuvergunning.
Het feit dat de normstelling in de milieuvergunning mede wordt bepaald door een
milieuconvenant, blijkt op zowel de inhoud als intensiteit van de handhaving van
de vergunningvoorschriften geen effect te hebben. Wel is er een verbetering waar
te nemen in nalevingsgedrag van de milieuvergunning voor zover het bedrijven
betreft die zijn aangesloten bij een doelgroepconvenant.

Vastgesteld is dat, indien de maatregelen uit een bedrijfsplan niet worden vertaald
in de milieuvergunning, er onder omstandigheden sprake kan zijn van een leemte
in de bestuursrechtelijke handhaving van dat plan. Dit kan het geval zijn indien de
uitvoering van een bedrijfsplan aanleiding geeft tot een melding ex artikel 8.19
Wm. Als een bedrijf niet overeenkomstig de geaccepteerde gemelde milieuvriende-
lijker voorzieningen handelt maar er (nog) niet sprake is van handelen in strijd met
de vergunning(voorschriften), heeft het bevoegd gezag niet de bevoegdheid
handhavend op te treden. Verder kan indien na de actualisatie van een bedrijfsplan
de milieuvergunning ten onrechte niet wordt gewijzigd, er geen vertaalslag van de
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maatregelen uit het plan in de vergunning plaatsvinden en is daarmee ook indirecte
handhaving van het plan via het bestuursrecht niet mogelijk.

Voor de positie van derden bij bestuursrechtelijke handhaving geldt dat, indien de
milieu-overtreding voor hen zichtbaar is, belanghebbenden een verzoek tot handha-
ving kunnen doen. Daarmee hebben belanghebbenden nog geen recht op handha-
vend optreden, maar wel kunnen ze er aanspraak op maken dat het bevoegd gezag
rekening houdt met het belang dat ze hebben bij de naleving van regelgeving.
Om hun handhavingsmogelijkheden – via het privaatrecht en/of het bestuursrecht –
te effectueren, is het voor derden van belang dat er openbaarheid bestaat van de
documenten die inzicht geven in de uitvoering en naleving van een milieuconve-
nant. Rapportages over de uitvoering van milieuconvenanten – al dan niet (mede)
te verrichten op grond van de milieuvergunning of een amvb – hoeven op grond
van artikel 8 van de Wob niet actief openbaar te worden gemaakt. Op dit punt komt
de Wob niet in strijd met het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4. Indien die
rapportages niet actief openbaar worden gemaakt, dan zijn ze in beginsel passsief
openbaar op grond van artikel 3 lid 1 Wob. De uitzonderingsgrond inzake de
vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- of fabricagegegevens kan echter heel wel de
openbaarmaking van de rapportages in de weg staan. Ook bedrijfsgeheimen en
beveiligingsgegevens opgenomen in het milieuverslag kunnen, op grond van de
Wm, geheim worden gehouden. Dit kan het gevolg hebben dat derden over (te)
weinig informatie beschikken om de resultaten na te gaan en te beoordelen. Tot slot
voorziet de Wob ter implementatie van artikel 8 lid 2 van de Richtlijn 2003/4 in de
openbaarmaking van meetmethodes. Op grond van de wettekst is niet duidelijk
wanneer die informatie moet worden verstrekt.

De kring van beroepsgerechtigden waarvoor rechtsbescherming openstaat, is niet
voor elk besluit waarin een milieuconvenant kan doorwerken, hetzelfde. Voor
belanghebbenden staat beroep open bij de bestuursrechter tegen de milieuvergun-
ning, de melding ex artikel 8.19 Wm en de nadere eisen ex artikel 8.42 Wm. Tegen
amvb’s en de melding ex artikel 8.41 Wm staat geen bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming open en is de positie van derden zwak. Inzake het verzoek om handha-
ving, staat voor belanghebbenden beroep open bij de bestuursrechter tegen de toe-
en afwijzing van het verzoek en het niet tijdig beslissen op het verzoek. Tot slot is
op dit moment nog sprake van een belangrijke leemte in de rechtsbescherming
ingeval het bestuursorgaan na het opleggen van een last onder dwangsom niet tot
de invordering van de verbeurde dwangsommen overgaat; derden kunnen hiertegen
niet bij de bestuursrechter opkomen. Hierin zal echter met de inwerkingtreding van
de Vierde tranche van de Awb verandering komen. De mate van rechtsbescherming
is niet afhankelijk van de omstandigheid of er een milieuconvenant is gesloten.
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5.6 AFSTEMMING VAN DE VERSCHILLENDE HANDHAVINGSMECHANISMEN

In de §§5.2-5.5 is ingegaan op de mechanismen die kunnen worden gebruikt ten
behoeve van de handhaving van milieuconvenanten. De verplichtingen uit milieu-
convenanten blijken op verschillende manieren te kunnen worden gehandhaafd,
waarbij de grondslag voor de handhaving kan liggen in het milieuconvenant zelf,
in het privaatrecht of in het bestuursrecht. De vraag is nu hoe de diverse besproken
handhavingsmechanismen in relatie tot elkaar staan. Betekent de aanwezigheid van
een bepaalde handhavingsmogelijkheid automatisch dat een ander mechanisme niet
mag of kan worden gebruikt? Of kunnen de partijen en derden wellicht meerdere
wegen tegelijkertijd (waarbij dan sprake is van cumulatie) of na elkaar bewandelen,
of zijn ze tenminste vrij om te kiezen voor een bepaalde weg? Deze vragen zullen
in deze paragraaf worden beantwoord. Daarbij wordt in de eerste plaats de relatie
tussen de in het milieuconvenant geregelde handhavingsmechanismen en de
privaatrechtelijke handhaving geschetst (§5.6.1). Vervolgens wordt ingegaan op
de relatie tussen de in het milieuconvenant opgenomen handhavingsbepalingen en
de privaatrechtelijke handhaving enerzijds en de bestuursrechtelijke handhaving
anderzijds (§5.6.2). De afstemming van de eerste twee soorten handhavingsmecha-
nismen met de bestuursrechtelijke handhaving is grotendeels hetzelfde, zodat dit
in dezelfde paragraaf kan worden besproken. Interne handhaving door de private
partij kan altijd plaatsvinden, ongeacht welk ander handhavingsmechanisme wordt
ingezet. Daarom behoeft hierop niet verder te worden ingegaan.

5.6.1 Afstemming van in het milieuconvenant geregelde
handhavingsmechanismen met privaatrechtelijke handhaving

In algemene zin kan worden opgemerkt dat, als er in een milieuconvenant handha-
vingsbepalingen staan, de privaatrechtelijke weg voor partijen daarmee niet
automatisch is afgesloten. Deels kunnen de verschillende mechanismen na elkaar
worden toegepast. Dit geldt bijvoorbeeld voor monitoring, rapportage en verificatie
die een voorbode kunnen zijn van privaatrechtelijke handhaving en de toepassing
van één van de in het convenant opgenomen sancties of andere maatregelen om te
reageren op niet-nakoming. Evenzo gaat het voeren van overleg vanzelfsprekend
vooraf aan het instellen van een civielrechtelijke actie bij de burgerlijke rechter.

De toepassing van bepaalde in een convenant opgenomen maatregelen om te
reageren op niet-nakoming leidt er echter wel toe, dat de vorderingen uit het
algemene verbintenissenrecht niet meer of althans niet naast de in het convenant
opgenomen mechanismen kunnen worden ingesteld.
Zo geldt voor het boetebeding dat de schuldeiser, zijnde de overheid, in plaats van
de boete te vorderen, de nakoming van de verbintenis waaraan het boetebeding is
verbonden (het convenant) kan eisen. Op grond van artikel 6:92 lid 1 BW kan de
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overheid echter niet èn nakoming van het convenant èn van het boetebeding
vorderen. Ze mag namelijk niet zowel krijgen wat haar volgens het convenant
toekomt als hetgeen waarop ze recht zou hebben als ze het uit het convenant
voortvloeiende niet kreeg.

Dit is alleen anders als het een boete voor niet-tijdige nakoming betreft, die derhalve
betrekking heeft op ondervonden vertraging. In dat geval treedt de boete niet in de
plaats van de prestatie en kan ze derhalve naast de prestatie worden gevorderd.

Verder mag de overheid niet naast en ook niet in de plaats van de boete schadever-
goeding vorderen. De boete treedt in de plaats van eventueel op grond van de wet
verschuldigde schadevergoeding (artikel 6:92 lid 2 BW). Artikel 6:92 BW bevat
echter geen dwingend recht, zodat de convenantpartijen er in het convenant vanaf
kunnen wijken, wat in de Aanwijzingen voor convenanten ook wordt aangeraden.
Dan kan zowel de boete als nakoming van het convenant worden gevorderd
(eventueel voorafgegaan door een beroep op een opschortingsrecht). Evenzo kan
worden bedongen dat de schuldenaar naast de verbeurde boete volledige schade-
vergoeding moet betalen, ofwel dat hij, voor zover het boetebedrag te weinig
bedraagt, verdere schade moet vergoeden. Tot slot ontneemt het boetebeding de
overheid niet het recht om ontbinding van het convenant te vorderen. Of de
overheid de ontbindingsvordering gepaard kan laten gaan met een vordering tot
schadevergoeding, of dat de boete in de plaats van de schadevergoeding treedt
zodat zij alleen naast de ontbindingsvordering een vordering tot voldoening van de
boete kan indienen, hangt af van de strekking van het boetebeding. Als het boete-
beding de schade omvat die door de wanprestatie en ontbinding wordt geleden, zal
de overheid alleen de overeengekomen boete kunnen vorderen. Ondanks dat door
de ontbinding de verbintenis wegvalt, blijft het boetebeding dan dus instand.147

Door de mogelijkheid tot afwijking van het BW kan het boetebeding toch cumule-
ren met vorderingen uit het algemene verbintenissenrecht.

Indien een bedrijf een convenant opzegt, is niet gezegd dat door hem reeds aan-
gegane verbintenissen vervallen. Er kan zijn afgesproken dat reeds bestaande
verplichtingen (tijdelijk) blijven voortbestaan en daarvan kan dan nakoming
worden gevorderd. Of naar aanleiding van opzegging van een convenant een
schadevergoedingsverplichting ontstaat en zo ja, ten laste van welke partij, hangt
af van wat daarover in het convenant is geregeld.148

De opname van voorzieningen voor geschiloplossing in een convenant beperkt de
mogelijkheden van de gang naar de burgerlijke rechter.

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Handhaving van milieuconvenanten 273

149 Snijders, Burgerlijke Rechtsvordering, Boek IV, aant. 7, die verwijst naar HR 8 juni 1951,
NJ 1952, 144, m.nt. DJV (Nietvelt/Teuling), HR 24 september 1964, NJ 1965, 359, m.nt.
JHB (De Rooy/Hillen).

Indien een convenant een arbitrageregeling kent, is het voor de partijen niet meer
mogelijk om terzake van het geschil dat aan arbitrage onderhevig is, naar de
burgerlijke rechter te stappen. De rechter bij wie een geschil aanhangig is gemaakt
waarover een – geldige – arbitrageovereenkomst is gesloten, zal zich onbevoegd
verklaren om van het geschil kennis te nemen indien een partij zich op die over-
eenkomst beroept (artikel 1022 lid 1 Rv). Een arbitrageregeling laat echter onverlet
dat de partijen een kort geding bij de burgerlijke rechter aanspannen (artikel 1022
lid 2). Bovendien kan de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis worden
aangevochten bij de burgerlijke rechter. Dan staan echter alleen de rechtsmiddelen
van vernietiging en van herroeping conform artikel 1064 e.v. Rv open.
Een bindend-adviesregeling sluit de gang naar de burgerlijke rechter niet uit, maar
een beroep op een bindend-adviesbeding voor de rechter heeft tot gevolg dat de
eiser niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het beding staat dus berechting van het
geschil door de burgerlijke rechter in de weg.149 Een partij kan, indien hij dat nodig
vindt, wel bij de burgerlijke rechter een veroordeling overeenkomstig het advies
vragen. De rechter kan het advies vernietigen, indien gebondenheid daaraan in
verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstan-
digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
(artikel 7:904 lid 1 BW). Dit impliceert een marginale toetsing door de rechter van
het bindend advies. Na de vernietiging van het advies kan de rechter in beginsel
zelf beslissen (artikel 7:904 lid 2 BW).

Derden kunnen altijd, dus ongeacht of er handhavingsbepalingen in een convenant
zijn opgenomen, een actie uit onrechtmatige daad instellen, omdat zij niet zijn
gebonden aan het convenant.

5.6.2 Afstemming van in het milieuconvenant geregelde handhavings-
mechanismen en privaatrechtelijke handhaving met bestuursrechtelijke
handhaving

In beginsel hebben de in het convenant geregelde handhavingsmechanismen en de
privaatrechtelijke handhaving enerzijds en de bestuursrechtelijke handhaving
anderzijds betrekking op de handhaving van verschillende zaken. Bij de eerste
soort gaat het om de handhaving van het convenant, terwijl de bestuursrechtelijke
handhaving in het kader van de milieuvergunning of milieu-amvb geschiedt.
Omdat dit andere situaties betreft, is de vraag naar afstemming van deze twee
soorten handhavingsmechanismen aanvankelijk niet aan de orde. Op een aantal
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punten is er echter sprake van een vervlechting van het privaatrecht en het be-
stuursrecht naar aanleiding waarvan afstemmingsvragen rijzen.

Met betrekking tot het toezicht rijst de vraag naar de toelaatbaarheid van het
gebruik van (al dan niet geverifieerde) gegevens die een bedrijf op basis van een
milieuconvenant heeft gerapporteerd, bij de bestuursrechtelijke handhaving. Deze
vraag speelt alleen ten aanzien van milieuconvenanten die doorwerken in bestuurs-
rechtelijke instrumenten. Zoals werd aangegeven in §5.2, kunnen in een milieucon-
venant verplichtingen tot monitoring en rapportage voor bedrijven zijn opgenomen.
Deze verplichtingen kunnen onderdeel uitmaken van bestuursrechtelijke rapporta-
geverplichtingen (zoals het milieuverslag), maar dat hoeft niet het geval te zijn, ook
niet als een milieuconvenant wel doorwerkt in een bestuursrechtelijk instrument
zoals de milieuvergunning. Die rapportages kunnen dus inzicht geven in de mate
van naleving van vergunningvoorschriften – daar wordt hier althans vanuit ge-
gaan – zonder dat ze zelf op basis van een bestuursrechtelijke norm moeten worden
verschaft (zie voor het gebruik van dergelijke rapportages §5.5.3.1). De vraag is
dan in hoeverre de overheid deze informatie mag gebruiken om te controleren of
de vergunningvoorschriften worden nageleefd. Hoewel dergelijke gegevens in
eerste instantie niet bedoeld zullen zijn om na te gaan of een bedrijf voldoet aan
zijn vergunningvoorschriften, kunnen ze naar mijn mening wel in het kader van de
bestuursrechtelijke handhaving worden gebruikt. Ook geldt dit mijns inziens voor
de uitkomsten van verificaties van gerapporteerde gegevens verricht door instan-
ties, die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van een milieuconvenant. In
het bestuursrecht speelt de herkomst van de informatie geen grote rol en mag alle
informatie die tijdens het toezicht wordt verzameld, worden gebruikt om een
herstellende sanctie op te leggen. Voor bestraffende sancties ligt dit anders.
Gegevens die bij genoemde instanties berusten kunnen daarom op grond van de
toezichtsbepalingen van de Awb worden opgevraagd en gebruikt (met inachtne-
ming van artikel 5:13 Awb).150 De vergunningverlener mag echter niet van een
bedrijf eisen dat het zelf meldt dat er een overtreding is of eisen dat het bedrijf laat
nagaan of het aan de regels voldoet, omdat het bevoegd gezag uit hoofde van
artikel 18.2 lid 1 sub b Wm zelf verantwoordelijk is voor de verzameling van
dergelijke gegevens (vgl. §5.3.3.1). Dat is echter een andere vraag die hier niet aan
de orde is. Ook laat het bovenstaande onverlet dat het bevoegd gezag ook zelf moet
controleren of de vergunningvoorschriften zijn nageleefd; dit om te voorkomen dat
het afhankelijk wordt van het bedrijf waarop het toezicht wordt uitgeoefend.151
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Een belangrijk punt is vervolgens in hoeverre de mogelijkheid voor de overheids-
partij om een convenant in privaatrechtelijke zin te handhaven, wordt beperkt door
de leer van de onaanvaardbare doorkruising. Voorop moet worden gesteld dat in
het geval de overheid, gelet op de leer van de onaanvaardbare doorkruising, op
rechtsgeldige wijze een convenant heeft kunnen aangaan (zie §4.7.1), het haar in
beginsel ook is toegestaan tot privaatrechtelijke handhaving van de verplichtingen
daaruit over te gaan. Immers, als een convenant uit dien hoofde al niet geldig zou
zijn, dan is handhaving van het convenant überhaupt niet mogelijk. De leer van de
onaanvaardbare doorkruising zou echter een rol kunnen spelen voor zover het de
handhaving van convenantverplichtingen betreft, die betrekking hebben op de
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, die door middel van het be-
stuursrecht kunnen worden gehandhaafd. De gedachte zou kunnen zijn dat toepas-
sing van de in het Windmill-arrest geformuleerde criteria en met name het criteri-
um van het ‘vergelijkbaar resultaat’, in een dergelijk geval met zich brengt dat de
overheid ten behoeve van de handhaving van die verplichtingen geen gebruik zal
mogen maken van het privaatrecht. Indien in een milieuconvenant afspraken
worden gemaakt over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid, is van
een daadwerkelijke uitoefening van die bevoegdheid echter nog geen sprake. Het
convenant loopt vooruit op de bevoegdheidsuitoefening, maar betreft deze zelf nog
helemaal niet; daar is veelal een afzonderlijk besluit voor nodig. De leer van de
onaanvaardbare doorkruising lijkt mij dan ook niet uit te sluiten dat het convenant
door de burgerlijke rechter kan worden gehandhaafd, totdat de bevoegdheid wordt
uitgeoefend (de vergunning wordt bijvoorbeeld verleend of de melding ex artikel
8.19 Wm wordt geaccepteerd). Dit past mijns inziens ook bij mijn in hoofdstuk 4
gegeven standpunt dat de leer van de onaanvaardbare doorkruising niet het sluiten
van bevoegdhedenovereenkomsten niet in de weg staat (§4.7.1).

Indien de bevoegdheidsuitoefening heeft plaatsgevonden, zullen de mogelijkheden
voor de overheidspartij om de naleving van de vergunning via het algemeen
verbintenissenrecht af te dwingen, gelet op het Windmill-arrest, echter klein zijn.

In de jurisprudentie is in de zaak Staat/Magnus uitdrukkelijk bepaald dat de be-
voegdheid om een bestuurlijke dwangsom op te leggen een instrument is dat gelijk-
waardig is aan een in kort geding verkregen bevel, versterkt met een privaatrechtelij-
ke dwangsom, omdat daarmee een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt.152 De
privaatrechtelijke weg is dus afgesloten in alle gevallen waarin een dwangsom kan
worden opgelegd. In deze zaak mocht de privaatrechtelijke weg wel worden ge-
volgd, omdat de dwangsombevoegdheid in het bestuursrecht toen nog niet bestond.
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153 In het milieurecht wordt de bestuurlijke boete wel toegepast, maar dat is alleen mogelijk in
relatie tot kwesties inzake emissiehandel, zie artikel 18.16a Wm.

154 HR 11 december 1992, AB 1993, 301, m.nt. G.A. van der Veen. De Hoge Raad oordeelde
dat het niet mogelijk was voor de gemeente Vlissingen om langs privaatrechtelijke weg de
kosten gemaakt bij het blussen van een schip te verhalen op de eigenaar van het schip,
omdat dat ook langs publiekrechtelijke weg niet kon. Hoewel hier geen sprake was van een
tweewegen-situatie (de Brandweerwet 1985 bood geen mogelijkheid tot kostenverhaal),
paste de Hoge Raad toch de doorkruisingsformule toe. Zie ook ABRvs 16 november 1995,
AB 1996, 288, m.nt. GJ. 

155 HR 22 oktober 1993, NJ 1995, 717, m.nt. MS, AB 1994, 1, m.nt. G.A. van der Veen, MenR
1994, 1, m.nt. Kottenhagen-Edzes. 

156 Het langs publiekrechtelijke weg verhalen van kosten van het blussen van branden op
burgers werd blijkens de wetsgeschiedenis van de Brandweerwet uitdrukkelijk afgewezen.
Het feit dat in de publiekrechtelijke regeling er bewust van was afgezien niet te voorzien in
kostenverhaal, vormde voor de Hoge Raad het doorslaggevende argument om dan ook de
mogelijkheid van kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg niet toe te staan. 

157 Niettemin oordeelde de Afdeling anders in haar uitspraak van 16 november 1995, AB 1996,
288, m.nt. GJ. 

Maar in het geval dat er bijvoorbeeld via het publiekrecht geen vergelijkbaar
resultaat kan worden bereikt, zou privaatrechtelijke handhaving kunnen zijn
toegestaan. Dit roept de vraag op in hoeverre bijvoorbeeld een boetebeding mag
worden opgenomen om de nakoming te bevorderen van verplichtingen die kunnen
doorwerken in de milieuvergunning en via het bestuursrecht kunnen worden
gehandhaafd. Geredeneerd zou kunnen worden dat, nu een dergelijke boete in het
milieurecht153 niet via het publiekrecht kan worden opgelegd, dit ook niet via het
privaatrecht mag worden bewerkstelligd. Dit is een redenering langs de lijn van het
Brandweerkosten-arrest.154 Ook kan worden betoogd dat een boetebeding wel mag
worden opgenomen, omdat via het bestuursrecht niet een dergelijk vergelijkbaar
resultaat kan worden bereikt. Dit is dan een redenering langs de lijn van het arrest
Staat/Magnus.155 Deze laatste redenering komt mij zuiverder voor dan de redene-
ring die door de Hoge Raad in het Brandweerkosten arrest wordt gebruikt. Juist het
feit dat de publiekrechtelijke weg ontbreekt, geeft aan dat er van een conflict tussen
twee wegen geen sprake is en dus ook niet van een doorkruising; alleen de privaat-
rechtelijke weg kan worden bewandeld. Van een conflict zou echter wel sprake
zijn, indien blijkt dat de publiekrechtelijke weg bewust niet is gecreëerd, hetgeen
het geval was in het Brandweerkosten-arrest.156 Ten aanzien van de bestuurlijke
boete blijkt niet dat de wetgever deze bewust niet in het milieurecht zou willen
invoeren en daarom is hier van een situatie zoals speelde in het Brandweerkosten-
arrest, geen sprake en zou een boetebeding dus in een convenant kunnen worden
opgenomen.157 Óf die privaatrechtelijke weg daadwerkelijk kan worden gevolgd,
zal mede afhangen van de vraag of daarmee niet in strijd met het publiekrecht
wordt gehandeld (zoals misbruik van bevoegdheid). Daarbij kan ook worden
gekeken naar de inhoud en strekking van de wet, maar dat gebeurt dan niet in het
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158 Vgl. Peters, 2001, p. 244-245. 

licht van de doorkruisingsformule.158 Vergelijkbare dilemma’s als hier ten aanzien
van het boetebeding spelen, zouden zich overigens kunnen voordoen met betrek-
king tot de openbaarmaking van niet-nakoming van het convenant. Naar mijn
mening mogen deze sancties wel worden opgenomen.

Met betrekking tot de sanctionering dient te worden ingegaan op de verhouding
tussen de aanscherping van de milieuvergunning vanwege niet-nakoming van een
convenant en de oplegging van bestuursrechtelijke sancties vanwege de overtre-
ding van de bestuursrechtelijke normen waarin een milieuconvenant kan doorwer-
ken. Strikt genomen betreft het hier een afstemmingskwestie binnen het bestuurs-
recht, maar omdat tot de aanscherping van de milieuvergunning kan worden
overgegaan als gevolg van niet-nakoming van het convenant, wordt hierop op deze
plaats toch ingegaan. Het lijkt me dat het alleen mogelijk is tot aanscherping van
de milieuvergunning over te gaan ten aanzien van de niet-nakoming van conve-
nantverplichtingen waarvan de uitvoering geen aanleiding tot formalisering via een
melding ex artikel 8.19 Wm of vergunning heeft gegeven. Indien een bedrijf niet
of niet op tijd een bedrijfsplan opstelt of niet met een compleet bedrijfsplan komt,
kan bijvoorbeeld niet tot een melding worden overgegaan, simpelweg omdat er
niets te melden valt. Dan zou de aanscherping uitkomst kunnen bieden. Als
formalisering echter wel heeft plaatsgevonden en de vergunningvoorschriften die
uit het milieuconvenant voortvloeien, worden overtreden, dan zou naar mijn
mening niet tot aanscherping van de milieuvergunning mogen worden overgegaan.
De reden daarvoor is gelegen in het feit dat dit een normstellingsinstrument betreft.
Hoewel de toepassing daarvan niet problematisch is als reactie op niet-nakoming
van het convenant, lijkt me de Wet milieubeheer zich ertegen te verzetten dat met
dit instrument wordt gereageerd op een overtreding van wettelijke voorschriften.
Voor dat soort gevallen zou immers gebruik moeten worden gemaakt van de
‘normale’ bestuursrechtelijke sancties in het milieurecht (bestuursdwang, last onder
dwangsom en intrekking van de milieuvergunning). Maar ook als formalisering
(via een melding) heeft plaatsgevonden en bestuursrechtelijke handhaving niet
mogelijk is, mag naar mijn mening van de aanscherping geen gebruik worden
gemaakt. Dit is het geval, indien een bedrijf in plaats van overeenkomstig een
melding te handelen, overeenkomstig de vergunning handelt. Nu de handhavings-
bevoegdheid in deze situatie niet voor het bevoegd gezag bestaat, zou het in strijd
met het stelsel van de Wm zijn om de aanscherping dan wel mogelijk te achten.
Ook privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden mogen hier mijns inziens niet
worden aangewend om de leemte in de bestuursrechtelijke handhaving op te
vullen.
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159 Zie Jurgens, 2005, p. 118. 

Het begrip handhaving omvat in dit onderzoek ook de bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming tegen overheidshandelen, en daarom dient hier aandacht te worden
besteed aan de verhouding tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter.
In het algemeen geldt dat de burgerlijke rechter een oordeel geeft over rechtmatig-
heidsvragen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en nakoming van
milieuconvenanten. Indien echter een milieuconvenant uitmondt in publiekrechte-
lijke besluitvorming, dient de bestuursrechter over de rechtmatigheid van dat be-
sluit een oordeel te geven, mits het een appelabel besluit betreft. Volgens de regels
van de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter, laat
de burgerlijke rechter zich namelijk niet uit over rechtsvragen ten aanzien waarvan
de bestuursrechter bevoegd is. Dit betekent dat wanneer bij de burgerlijke rechter
door de private partij of een derde een vordering wordt ingediend ten aanzien van
overheidshandelen (een besluit), waartegen een met voldoende waarborgen omkle-
de rechtsgang bij de bestuursrechter openstaat, de burgerlijke rechter zich wel
bevoegd zal verklaren om van het geschil kennis te nemen, maar de eiser niet-
ontvankelijk verklaart in zijn vordering. Verder zal in het geval dat tegen een
besluit een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij de bestuursrechter
heeft opengestaan, maar deze niet (tijdig) is benut, de burgerlijke rechter uitgaan
van de rechtmatigheid van het besluit waartegen de vordering is gericht. Het besluit
heeft, uitzonderingen daargelaten, formele rechtskracht gekregen.
Door deze rechtsmachtsverdeling is een actie uit wanprestatie bij de burgerlijke
rechter echter niet volledig uitgesloten. Indien het besluit formele rechtskracht
heeft gekregen of een procedure bij de bestuursrechter niet tot vernietiging van het
besluit heeft geleid, kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Dat kan
niet eerder, omdat het besluit eerst onherroepelijk moet zijn geworden. Immers,
dan pas staat vast in hoeverre het besluit anders is komen te luiden dan te verwach-
ten viel op grond van het convenant. Een vordering tot nakoming van het conve-
nant zal niet succesvol zijn, omdat de burgerlijke rechter zal uitgaan van de
rechtmatigheid van het besluit en dus niet de nakoming van de overeenkomst kan
bevelen.159 Een verplichting tot schadevergoeding blijft dan over. Voor zover dan
sprake is van een geldig convenant (met het maken van de afspraken heeft de
overheidspartij haar bevoegdheden niet overschreden en is zij binnen haar beleids-
ruimte gebleven, zie §4.7), en er een tekortkoming in de nakoming van het conve-
nant door de overheid kan worden geconstateerd, kan de overheidspartij op grond
van wanprestatie worden verplicht tot het betalen van schadevergoeding. Het zal
echter nog niet eenvoudig zijn om een tekortkoming in de nakoming te construe-
ren, omdat verplichtingen over bevoegdheidsuitoefening veelal als inspanningsver-
plichting dienen te worden geformuleerd (dit om überhaupt geldig te zijn) en het
ten aanzien daarvan niet gemakkelijk is te bepalen of ze al dan niet zijn nageko-
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160 Zie Jurgens, 2005, p. 118. 
161 Zie ARRvS 27 februari 1990, AB 1990, 597, m.nt. P.J.J. van Buuren, CRvB 17 mei 1984,

TAR, 1984, p. 152. Zie ook Rb. Utrecht 3 december 2003, NJF 2004, 173. Vgl. VAR
Commissie Rechtsbescherming, 2004, p. 160, Jurgens, 2003, p. 168, Zijlstra, 1994, 52. 

162 De Graaf, 2005, p. 7.
163 Pront-van Bommel, 1993a, p. 188-189, Van der Vlies, 2001, p. 156 en 157, Scheltema en

Scheltema, 2003, p. 218, De Graaf, 2005, p. 7-8.
164 VAR Commissie Rechtsbescherming, 2004, p. 160. Zie ook De Graaf, 2005, p. 6-9. 

men. Voor zover een tekortkoming wel kan worden geconstrueerd, zal die de
overheid in het algemeen ook worden toegerekend. Een beroep op overmacht zal
de overheidspartij dan ook niet veel soelaas bieden. Verder zou zij het verweer
kunnen voeren dat sprake is van onvoorziene omstandigheden. Die zouden dan
bijvoorbeeld kunnen liggen in de omstandigheid dat het bestuursorgaan, gelet op
het algemeen belang of door het oordeel van de bestuursrechter over het besluit,
een ander besluit moest nemen dan was overeengekomen in het convenant. Indien
een dergelijke onvoorziene omstandigheid kan worden aangenomen en de rechter
oordeelt dat de wederpartij van de overheidspartij de ongewijzigde instandhouding
van het convenant niet mag verwachten, zal de overheidspartij niettemin ook in
deze situatie vaak een schadevergoeding moeten betalen (zie ook §5.3.1.5).160

Wat betreft de rol van de bestuursrechter, rijst vervolgens de vraag in hoeverre in
een milieuconvenant het recht op beroep bij de bestuursrechter ten behoeve van het
volgen van een arbitrageprocedure of een procedure inzake bindend advies kan
worden uitgesloten. In artikel 1020 lid 3 Rv is namelijk bepaald dat de arbitrage-
overeenkomst niet mag leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter
vrije bepaling van de partijen staan. Ook deze vraag speelt ten aanzien van milieu-
convenanten waarin afspraken worden gemaakt over de uitoefening van publiek-
rechtelijke bevoegdheden.
Volgens de huidige stand van de – overigens al wat oudere – jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep is het beroepsrecht
van openbare orde, hetgeen met zich brengt dat van dit recht niet rechtsgeldig
afstand kan worden gedaan.161 Het doen van afstand leidt in elk geval niet tot de
niet-ontvankelijkheid van een beroep dat toch is ingesteld.162 In de literatuur wordt
afstand van het beroepsrecht onder het huidige recht onder omstandigheden wel
mogelijk geacht.163 De opvatting doet ook steeds meer opgeld dat voor het hele
bestuursrecht de mogelijkheid zou moeten worden geopend bij overeenkomst
afstand te doen van het recht om beroep in te stellen.164 Op zichzelf zou het naar
mijn mening een wenselijke ontwikkeling zijn om – zo nodig bij wet – de moge-
lijkheid te openen bij overeenkomst (het convenant) afstand te doen van het recht
om beroep in te stellen. Het bestuursprocesrecht is in de loop der tijd steeds verder
opgeschoven naar het bieden van individuele rechtsbescherming in plaats van het
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165 Zie De Graaf, 2005, p. 8-9.
166 Er wordt dan ook niet heel vaak een arbitrageregeling opgenomen. Zie Pront-van Bommel,

1993, p. 526, Pront-van Bommel, 1993a, p. 187, Zijlstra, 1994, p. 52-53.
167 HR 17 september 1982, NJ 1983, 278, m.nt. MS, AB 1982, 573, m.nt. JRSt (Zegwaard/

Knijnenburg).
168 Voor de algemeen belangbehartigers is dit uitgemaakt in HR 18 december 1992, AB 1994,

396, MenR 1993, 24, m.nt. Kottenhagen-Edzes (Kuunders/Stichting Natuur en Milieu e.a.).

daarmee handhaven van het objectieve recht. En bij de rechtsbeschermingsfunctie
past het beter dat de burger de mogelijkheid heeft om afstand van zijn beroepsrecht
te doen, mits die afstand vrijwillig en ondubbelzinnig wordt gedaan. De toegang
tot de bestuursrechter kan dan dus niet meer worden gegarandeerd, maar daar
bestaat dan ook een rechtvaardiging voor. Bovendien staat artikel 6 EVRM het
doen van afstand niet in de weg, mits dat vrijwillig en ondubbelzinnig gebeurt.165

Met het uitsluiten van het beroepsrecht tussen partijen wordt echter niet voorkomen
dat derden-belanghebbenden hun beroepsrecht effectueren; een arbitraal beding
staat dit dus niet in de weg. De mogelijkheid dat derde-belanghebbenden beroep
zullen instellen, betekent dat arbitrage door een uitspraak van de rechter kan
worden doorkruist en daarmee minder aantrekkelijk is voor de convenantpartijen.166

Aan dit bezwaar kan eventueel tegemoet worden gekomen door derden actiever bij
de totstandkoming van milieuconvenanten te betrekken, zodat zij mogelijk in een
latere fase zullen afzien van beroep tegen de besluiten die uit het convenant
voortvloeien.

Voor derden kan de overtreding door een bedrijf van een milieuvergunning of
amvb waarin een milieuconvenant doorwerkt, door een bedrijf een onrechtmatige
daad opleveren waarvan zij schade ondervinden. Een derde kan dan bij de burger-
lijke rechter een verbod of gebod vorderen om stopzetting van het onrechtmatig
gedrag en/of herstel in de oude toestand te bereiken. De schending van de bestuurs-
rechtelijke normen kan voor derden ook aanleiding vormen een verzoek om
handhaving aan het bevoegd gezag te doen. De civielrechtelijke procedure kan na
of gelijktijdig met dit verzoek worden gevolgd. Dit is mogelijk, omdat in de
civielrechtelijke procedure een andere rechtsvraag ter beoordeling voorligt dan in
de bestuursrechtelijke procedure, namelijk de vraag of het illegale handelen jegens
de eiser als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt. Daar wordt namelijk
het al dan niet handhavend optreden van het bestuursorgaan beoordeeld.167 Deze
mogelijkheid om een civiele procedure aan te spannen staat open voor elke soort
derde-belanghebbende, dus zowel voor particulieren met persoonlijke belangen als
voor private rechtspersonen die een algemeen belang behartigen.168
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5.6.3 Bevindingen

Indien de verschillende mechanismen om de convenantverplichtingen te handhaven
in onderling verband worden beschouwd, blijkt in algemene zin dat de keuze voor
de opname in een convenant dan wel de toepassing van bepaalde handhavings-
mechanismen consequenties heeft voor de toepassing van andere handhavings-
mechanismen. Dit geldt althans waar het gaat om sancties en voorzieningen voor
geschiloplossing. Convenantverplichtingen ten aanzien van monitoring, rapportage
en verificatie laten de toepassing van andere in een convenant opgenomen handha-
vingsmechanismen en civielrechtelijke acties onverlet. Sterker nog, de uitkomsten
van controles kunnen juist de aanleiding vormen andere mechanismen toe te
passen. Ook kunnen (geverifieerde) rapportages worden gebruikt in het kader van
bestuursrechtelijke handhaving. Interne handhaving door de private partij kan altijd
plaatsvinden. Derden hebben doorgaans de vrijheid te kiezen voor de privaatrechte-
lijke of de bestuursrechtelijke weg.

De opname in een milieuconvenant van maatregelen om te reageren op niet-
nakoming betekent niet dat er geen vorderingen bij de burgerlijke rechter meer
kunnen worden ingesteld om de nakoming van het convenant af te dwingen; dit is
anders wanneer die maatregelen worden toegepast. De toepassing van een boetebe-
ding leidt er in beginsel toe dat nakoming van het convenant en schadevergoeding
niet kunnen worden gevorderd. Nakoming kan wel in plaats van de boete worden
gevorderd. Het BW bevat op dit punt echter geen dwingend recht, zodat in een
milieuconvenant kan worden geregeld dat de toepassing van het boetebeding de
instelling van genoemde vorderingen onverlet laat. De opzegging van een conve-
nant kan ertoe leiden dat daarnaast of daarna geen privaatrechtelijke acties meer
kunnen worden ingesteld.

De mogelijkheid om convenantverplichtingen, betrekking hebbend op de uitoefe-
ning van publiekrechtelijke bevoegdheden in privaatrechtelijke zin, te handhaven
bestaat – gelet op de leer van de onaanvaardbare doorkruising – naar mijn mening
totdat de publiekrechtelijke bevoegdheid daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Indien
de bevoegdheidsuitoefening eenmaal heeft plaatsgevonden, zullen de mogelijkhe-
den voor de overheidspartij om de naleving van de vergunning of amvb via het
privaatrecht af te dwingen, klein zijn. Er kan verschillend worden gedacht over de
kwestie of een boetebeding of de openbaarmaking van niet-nakoming in een
milieuconvenant mogen worden opgenomen, waar het betreft de handhaving van
convenantverplichtingen die ook via het bestuursrecht maar niet op vergelijkbare
wijze kunnen worden gehandhaafd. Naar mijn mening mogen een boetebeding en
openbaarmaking wel worden opgenomen.
Verder lijkt het me alleen mogelijk tot aanscherping van de milieuvergunning over
te gaan ten aanzien van niet-nakoming van convenantverplichtingen waarvan de
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uitvoering geen aanleiding tot formalisering via een melding ex artikel 8.19 Wm
of vergunning heeft gegeven. In andere gevallen dienen de ‘normale’ bestuursrech-
telijke sancties te worden toegepast.

Wil de private partij of een derde-belanghebbende opkomen tegen een besluit
waarin een milieuconvenant is uitgemond (een vergunning bijvoorbeeld), dan
brengen de regels van de rechtsmachtverdeling met zich dat zij beroep moeten
instellen bij de bestuursrechter, mits het een appellabel besluit betreft. Niettemin
kan de private convenantpartij een vordering tot schadevergoeding wegens wan-
prestatie bij de burgerlijke rechter instellen, indien het besluit anders luidt dan te
verwachten viel op grond van het convenant. Dan moet het besluit formele rechts-
kracht hebben gekregen of een procedure bij de bestuursrechter niet tot vernieti-
ging van het besluit hebben geleid.

Ten aanzien van in een convenant opgenomen voorzieningen voor arbitrage of
bindend advies geldt dat de opname daarvan als gevolg heeft, dat het geschil dat
aan de arbitrage of het advies onderhevig is niet door de burgerlijke rechter kan
worden berecht, mits daarop een beroep wordt gedaan. Een arbitrageregeling laat
wel de weg vrij voor een kort geding en verder kan de tenuitvoerlegging van een
arbitraal vonnis worden aangevochten bij de burgerlijke rechter. Van het bindend
advies kan bij de burgerlijke rechter een veroordeling overeenkomstig het advies
worden gevraagd. In een convenant kan het recht op beroep bij de bestuursrechter
niet rechtsgeldig worden uitgesloten, zodat de weg naar de bestuursrechter open
blijft staan. Het zou echter een wenselijke ontwikkeling zijn om – zo nodig bij wet
– de mogelijkheid te openen bij overeenkomst (het convenant) afstand van het
beroepsrecht te doen. Daarmee wordt echter niet voorkomen dat derden-belangheb-
benden hun beroepsrecht effectueren. Door derden actiever bij de totstandkoming
van milieuconvenanten te betrekken, zou kunnen worden bereikt dat zij in een
latere fase zullen afzien van beroep.

5.7 CONCLUSIES

In dit hoofdstuk is in algemene zin besproken op welke wijze de handhaving van
milieuconvenanten kan worden vormgegeven. Daarbij zijn verschillende handha-
vingstrajecten onderscheiden en uitgewerkt en is ingegaan op juridische problemen
die bij de handhaving een rol kunnen spelen. In de bevindingen die aan het eind
van elke paragraaf zijn opgenomen, zijn dienaangaande voor de in de desbetreffen-
de paragrafen beschreven handhavingstrajecten reeds in detail conclusies getrok-
ken. Daarop wordt in deze paragraaf niet meer integraal teruggekomen. Hier
worden enkele meer algemene conclusies getrokken op het punt van de handhaving
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van milieuconvenanten in het licht van de daaraan in hoofdstuk 3 gestelde demo-
cratisch rechtsstatelijke eisen.

Geconstateerd kan worden dat er, in elk geval in theorie, een behoorlijk aantal
mogelijkheden bestaat om milieuconvenanten te handhaven. Handhaving van de
convenantverplichtingen kan plaatsvinden via in het convenant opgenomen
mechanismen, via het privaatrecht, via interne handhaving door de private partij
zelf en via het bestuursrecht. Er bestaan in principe voor de partijen en voor derden
voldoende mogelijkheden om verplichtingen uit milieuconvenanten te handhaven
en het is duidelijk welke handhavingsmechanismen kunnen worden toegepast. Dit
valt onder meer uit hoofde van rechtszekerheid en juridische effectiviteit positief
te waarderen. Op voorhand is echter moeilijk aan te geven op welke manier ten
aanzien van een convenant daadwerkelijk handhavend zal worden opgetreden en
hoe effectief de handhaving zal zijn; er valt alleen in algemene zin aan te geven
hoe handhaving gestalte zou moeten of kunnen krijgen. Het is deels ook afhan-
kelijk van afstemmingskwesties in hoeverre een handhavingsinstrument kan
worden aangewend; in het concrete geval moet worden bezien van welk instrument
in relatie tot andere handhavingsmechanismen kan en mag worden gebruik ge-
maakt.

Verder hangt het in hoge mate van de partijen af in hoeverre de besproken handha-
vingsmechanismen kunnen en zullen worden aangewend. Handhaving via in het
convenant opgenomen mechanismen is uiteraard alleen mogelijk als de partijen die
mechanismen hebben opgenomen en deze ook toepassen. Voor de interne handha-
ving via de private partij ligt het initiatief bij de brancheorganisaties. De mogelijk-
heden tot interne handhaving zijn echter, in elk geval langs formele weg, niet heel
groot; wel kan de brancheorganisatie doorgaans door het uitoefenen van druk de
bedrijven trachten te houden aan een convenant.
Voor het indienen van vorderingen bij de burgerlijke rechter zijn de convenantpar-
tijen verantwoordelijk, de mogelijkheden tot handhaving door derden daargelaten.
Waar partijen en derden de gang naar de burgerlijke rechter nu niet maken, terwijl
daarvoor wel aanleiding bestaat, kan vanuit handhavingsoogpunt worden gespro-
ken van een gemiste kans. De toegang tot de civiele rechter is in principe voldoen-
de gewaarborgd. Niettemin kunnen er goede redenen bestaan om niet naar de
burgerlijke rechter te stappen. De vrees voor een verstoring van de onderlinge
verhoudingen of proportionaliteits- of efficiencyoverwegingen, kunnen ertoe leiden
dat nakoming van convenantverplichtingen niet bij de burgerlijke rechter wordt
afgedwongen en dat men de voorkeur geeft aan een alternatieve route, zoals het
voeren van overleg. De overheidspartij kan ook na een belangenafweging besluiten
geen actie bij de burgerlijke rechter te starten. Voor derden kunnen twijfels over
de succesvolle uitkomst van hun vordering, kostenoverwegingen of een gebrek aan
informatie ertoe leiden dat ze geen actie uit onrechtmatige daad instellen. Van
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belang is ook dat niet altijd aan de voorwaarden voor de toepassing van de vorde-
ringen uit het algemeen verbintenissenrecht zal zijn voldaan, zoals geleden schade
of het bestaan van relativiteit. Hoewel er dan aan de juridische effectiviteit van de
vorderingen kan worden getwijfeld, mag hieruit naar mijn mening niet de conclusie
worden getrokken dat de privaatrechtelijke handhavingsmechanismen aanpassing
behoeven. Het gaat hier immers om algemeen geldende eisen voor de toewijzing
van vorderingen, zodat het wel heel ver zou gaan om deze specifiek ten behoeve
van de handhaving van milieuconvenanten te wijzigen. Veeleer moet dan de
naleving van het milieuconvenant via andere handhavingsmechanismen worden
bewerkstelligd.

Gelet op het feit dat het op dit moment maar de vraag is of met de nakomingsacties
uit het algemeen verbintenissenrecht alleen de naleving van convenanten in optima
forma kan worden bewerkstelligd, is het uit hoofde van de democratische rechts-
staat aangewezen dat de handhaving (tevens) langs andere kanalen kan plaatsvin-
den. Het is dan vooral van belang de rol van controle op de naleving van het
convenant (monitoring, rapportage en verificatie) te benadrukken. Wanneer goed
(uniform en consistent) uitgevoerd, kan controle reeds in hoge mate naleving van
convenanten bevorderen, zodat het vervolg van het traject niet eens meer behoeft
te worden doorlopen en de burgerlijke rechter bijvoorbeeld niet meer behoeft te
worden ingeschakeld. Indien dit vervolg ten onrechte ook niet wordt doorlopen, is
het van belang de naleving in een zo vroeg mogelijk stadium te verzekeren. Omdat
de overheid de verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving van milieuconve-
nanten (ex artikel 21 Gw), kan worden gesteld dat het aan de overheid is om de
voorwaarden voor de toepassing van deze vormen van zelftoezicht te scheppen.
Dat zou zij moeten doen op dusdanige wijze, dat duidelijkheid bestaat over de
wijze waarop handhavend wordt opgetreden en die mechanismen bovendien
daadwerkelijk kunnen worden gebruikt en daarmee dus juridisch effectief zijn. In
dit hoofdstuk is aangegeven hoe controle gestalte kan krijgen (§5.2).
Ondanks dat controle een belangrijke rol behoort te spelen in de handhaving van
milieuconvenanten, kunnen sancties en andere maatregelen om te reageren op niet-
nakoming niet worden gemist. De toepassing van deze maatregelen kan namelijk
feitelijk de enige manier zijn voor de convenantpartijen om te reageren op niet-
nakoming door de wederpartij. Privaatrechtelijke handhaving en interne handha-
ving spelen immers nauwelijks een rol. Wel kan handhaving van de convenantver-
plichtingen door de overheid – direct of indirect – via het bestuursrecht plaatsvin-
den. De mogelijkheden daartoe worden echter bepaald door de mate waarin
convenantverplichtingen daadwerkelijk doorwerken in bestuursrechtelijke instru-
menten. Indien van die doorwerking geen of in geringe mate sprake is, speelt de
bestuursrechtelijke handhaving nauwelijks een rol en is alleen handhaving via het
convenant mogelijk.
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Voor zover een milieuconvenant wél doorwerkt in bestuursrechtelijke instrumen-
ten, is het vanuit democratisch rechtsstatelijk oogpunt positief dat er mogelijkheden
tot bestuursrechtelijke handhaving bestaan. Wanneer het convenant zelf niet
voorziet in sanctiemechanismen, is dit namelijk in feite de enige weg tot handha-
ving. Voordat tot handhaving wordt besloten, zal het bestuur wel een belangenaf-
weging moeten verrichten die ertoe kan leiden dat het onevenredig zou zijn om
handhavend op te treden. Voor niet-handhavend optreden bestaat dan een recht-
vaardiging. De bestuursrechtelijke handhaving van milieuconvenanten en in het
bijzonder van bedrijfsplannen kent echter ook leemten. Gebreken in handhaving
via de andere wegen kunnen dus niet volledig door bestuursrechtelijke handhaving
worden ondervangen.
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Deel III
Bijzonder deel: handhaafbaarheid en
handhaving van klimaatconvenanten
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1 Zie Houghton, 2004. 
2 Toonaangevend onderzoek wordt bijvoorbeeld verricht door het IPCC (Intergovernmental

Panel on Climate Change). Inmiddels zijn drie rapporten van het IPCC verschenen. Zie
http://www.ipcc.ch. 

3 Milieu en Natuurplanbureau, 2006, p. 45-47, Milieu en Natuurplanbureau, 2006a, p. 49. 
4 Zie Milieu en Natuurplanbureau 2005. 

6 Internationaal, Europees en Nederlands klimaatbeleid
in vogelvlucht

6.1 INLEIDING

Er bestaat inmiddels een hoge mate van zekerheid dat door menselijke activiteiten
de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer aanzienlijk zijn toegenomen
en nog verder kunnen stijgen. Door de toename van deze concentraties van broei-
kasgassen, waarvan de belangrijkste kooldioxide (CO2) is, stijgt de gemiddelde
temperatuur op aarde en verandert het klimaat. Klimaatveranderingen kunnen een
schadelijke invloed hebben op natuurlijke ecosystemen en de mens. Klimaatveran-
dering lijkt dan ook één van de grootste milieuproblemen waarmee de mensheid
zich op dit moment ziet geconfronteerd.1

Hoewel reeds vele onderzoeken zijn verricht naar de oorzaken en gevolgen van
klimaatverandering,2 is wetenschappelijk nog niet onomstotelijk bewezen dat er
sprake is van opwarming van de aarde en klimaatverandering en dat de oorzaak
daarvan – alleen – ligt bij menselijk handelen. Verder staat niet exact vast tot welke
gevolgen klimaatverandering kan leiden. Ernstige scenario’s worden geschetst,
zoals de stijging van de zeespiegel, waardoor laaggelegen gebieden van het
aardoppervlak verdwijnen, het smelten van grote ijsmassa’s zoals op Groenland en
het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden (orkanen, overstromin-
gen, hittegolven en perioden van grote droogte).3 Deze gevolgen lijken zich nu al
voor te doen. Zo is bijvoorbeeld in Nederland het neerslagpatroon veranderd
waarbij de jaargemiddelde neerslag is toegenomen.4

Het ontbreken van vaststaand wetenschappelijk bewijs omtrent het probleem van
klimaatverandering, heeft de internationale gemeenschap er – gelukkig – niet van
weerhouden maatregelen te treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Nadat in
de jaren tachtig van de vorige eeuw de mogelijke impact van het probleem werd
onderkend, is in 1992 het Klimaatverdrag ondertekend. De nadere uitwerking van
het Klimaatverdrag heeft plaatsgevonden in het in 1997 gesloten Kyoto Protocol,
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5 De Raad van de Europese Gemeenschap heeft het Klimaatverdrag bij besluit van 15
december 1993 (94/69/EEG) geratificeerd, Pb. EG van 7 februari 1994, L 33/11. De EU
ratificeerde het Kyoto Protocol op 31 mei 2002, zie de Beschikking van de Raad van 25
april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol
van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de
gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (2002/358/CE), Pb.
EG L 130/1. 

6 Rijkswet van 21 maart 2002, houdende goedkeuring van het op 11 december 1997 te Kyoto
totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, Stb. 2002, 181. 

7 Backes, 2000, p. 4-7.

waarbij zowel de Europese Unie,5 als Nederland6 partij zijn. Gelet op het feit dat
klimaatverandering een mondiaal karakter heeft, is ook vooreerst internationaal
optreden vereist. Immers, indien bijvoorbeeld alleen in Nederland maatregelen
zouden worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, wordt
daarmee nauwelijks een bijdrage geleverd aan het daarmee beoogde doel, te weten
het tegengaan van klimaatverandering. Niettemin moet ook op regionaal (Euro-
pees) en nationaal niveau actie worden ondernomen om dit milieuprobleem aan te
pakken. De in het Kyoto Protocol opgenomen reductieverplichtingen dienen
immers wel ten uitvoer te worden gelegd. Op deze niveaus worden dan ook
maatregelen getroffen. Het nemen van maatregelen ter bestrijding van klimaat-
verandering is echter niet gemakkelijk. Met name omdat er een directe koppeling
bestaat tussen het klimaatprobleem en economische ontwikkeling, is het lastig om
een substantiële reductie van emissies van broeikasgassen te realiseren. Het blijkt
niet eenvoudig te bewerkstelligen dat ondanks economische groei de emissies van
broeikasgassen dalen.7

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van het klimaatbeleid zoals dat
op internationaal (§6.2) en Europees niveau (§6.3) en in Nederland (§6.4) gestalte
heeft gekregen. Hiermee wordt beoogd de in de hoofdstukken 7 tot en met 10 te
behandelen klimaatconvenanten in een breder kader te plaatsen. Daartoe is het
relevant te bezien tegen welke achtergrond deze convenanten zijn gesloten en dus
ter implementatie van welke internationale en Europese verplichtingen ze tot stand
zijn gekomen. Ook de vraag in hoeverre het Kyoto Protocol het toelaat dat conve-
nanten worden gesloten, is van belang. Verder is het interessant te bespreken welke
plaats convenanten innemen in het Europese klimaatbeleid en wat op Europees
niveau over het gebruik van dit instrument in het (Europese en nationale) klimaat-
beleid is bepaald. Tevens verdient de rol die klimaatconvenanten in het Nederland-
se klimaatbeleid spelen, bespreking. Daarbij is ook het Europese systeem van
emissiehandel van belang, want er bestaat, zoals zal blijken in de hierna volgende
hoofdstukken, een relatie tussen dit systeem en de klimaatconvenanten. Tot slot
moet worden bedacht dat de rapportageverplichtingen die Nederland uit hoofde van
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8 Trb. 1992, 189. Het Klimaatverdrag is op 9 mei 1992 in New York vastgesteld en open-
gesteld voor ondertekening op de Conferentie van de Verenigde Naties inzake milieu en
ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 1992. 

9 Zie voor een (uitgebreide) bespreking van de historie van het Klimaatverdrag o.a. Bodansky,
1993, p. 441-558, Sprinz en Luterbacher, 1996, Ferguson, 1999, p. 298-301, Hecht en Tir-
pak, 1995, p. 371-402. Zie over het Klimaatverdrag zelf ook Victor en Salt, 1999, p. 7-15,
25-32.

10 Broeikasgassen worden in het verdrag gedefinieerd als: ‘gasvormige bestanddelen van de
atmosfeer, zowel natuurlijk als antropogeen, die infrarode straling absorberen en weer
uitstralen’ (artikel 1 onder 5).

het Kyoto Protocol en het Europese recht heeft, consequenties kan hebben voor de
manier waarop over de uitvoering van klimaatconvenanten wordt gerapporteerd;
die rapportageverplichtingen behoeven dan ook enige aandacht.

De bespreking van het klimaatbeleid op de verschillende niveaus spitst zich toe op
maatregelen ter reductie van broeikasgasemissies; dit worden mitigerende maatre-
gelen genoemd. Daarnaast zullen er maatregelen moeten worden genomen voor de
aanpassing aan een veranderend klimaat; dit zijn adaptatiemaatregelen waarvan
dijkverhoging een voorbeeld is. Daarbij wordt er dus vanuit gegaan dat (een zekere
mate van) klimaatverandering onontkoombaar is. Op adaptatiemaatregelen wordt
hier verder niet ingegaan.

6.2 INTERNATIONAAL KLIMAATBELEID: KLIMAATVERDRAG EN KYOTO 
PROTOCOL

De internationale aanpak ter bestrijding van klimaatverandering leidde in 1992 tot
het ondertekenen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaat-
verandering (kortweg: het Klimaatverdrag), dat in 1994 in werking is getreden.8,9

De uiteindelijke doelstelling van het Klimaatverdrag is het bewerkstelligen van een
stabilisering van de concentraties van broeikasgassen10 in de atmosfeer op een
niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt
voorkomen (artikel 2 van het Verdrag). Bij de bestrijding van klimaatverandering
en de nadelige gevolgen daarvan dienen de ontwikkelde landen het voortouw te
nemen (artikel 3.1).

Deze primaire rol voor de ontwikkelde landen kan worden verklaard vanuit de
gedachte dat deze landen, zowel in het verleden als in het heden, het grootste deel
van de emissies van broeikasgassen over de hele wereld hebben veroorzaakt en dat
zij dus de eerste verantwoordelijken zijn om dit milieuprobleem te bestrijden.
Daarom zijn er in het Verdrag ook verplichtingen opgenomen voor diverse soorten
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11 Dit zijn landen die op het moment van de sluiting van het Klimaatverdrag lid waren van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Europese
Gemeenschap, landen uit Oost-Europa en landen die deel uitmaakten van de voormalige
Sovjet-Unie. 

12 Dit zijn de landen die op het moment van de sluiting van het Klimaatverdrag lid waren van
de OESO en de Europese Gemeenschap. 

13 Zie over het juridische karakter van dit artikel ook Bodansky, 1993, p. 516, D’Amato en
Engel, 1996, p. 385, Durner, 1999, p. 369, Sands, 1995, p. 277.

14 Trb. 1998, 170 en 1999, 110, zie ook FCCC/CP/1997/7/Add.1 op http://www.unfccc.de. Zie
voor het proces van totstandkoming van het Kyoto Protocol o.a. Oberthür en Ott, 1999, p.
43-91, Durner, 1999, p. 415-424. 

15 Over het Kyoto Protocol is veel literatuur verschenen. Enkele verwijzingen: Cozijnsen en
Addink, 1998, p. 152-159, Oberthür en Ott, 1999, Breidenich e.a., 1998, p. 315-331,
Ferguson, 1999, p. 293-328, Telesetsky, 1999, p. 797-813, Grimeaud, 2001, p. 1-46, Yamin,
1998, p. 113-127, French, 1998, p. 227-239, Durner, 1999, p. 424-437, Van Ierland, Gupta
en Kok, 2003, Grubb, Vrolijk en Brack, 2001.

16 De betreffende broeikasgassen zijn genoemd in Annex A van het Kyoto Protocol en
betreffen kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxyde (N2O), onvolledig gehaloge-
neerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavelhexa-
fluoride (SF6).

17 Er is gekozen voor een meerjaarlijkse periode in plaats van één jaar om de Partijen grotere
flexibiliteit te bieden bij de reductie van hun emissies en om rekening te houden met
jaarlijkse fluctuaties in de uitstoot die worden veroorzaakt door onbeheersbare factoren,
bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Zie Breidenich e.a., 1998, p. 321.

Partijen, namelijk voor alle Partijen bij het Verdrag (zowel ontwikkelde als ontwik-
kelingslanden), voor Annex I-landen (industrielanden)11 en voor Annex II-landen.12

Eén van de belangrijkste (inhoudelijke) verplichtingen voor Annex I-landen
(industrielanden) betreft het vaststellen van beleid en het nemen van maatregelen,
die zijn gericht op het beperken van broeikasgasemissies. Deze landen moesten dat
volgens het Verdrag op een dusdanige manier doen dat uiterlijk in 2000 het niveau
van de emissies van 1990 zou zijn bereikt (artikel 4.2 sub a en b).13 Artikel 4 en de
andere artikelen van het Verdrag bevatten echter geen kwantitatieve verplichtingen
voor de reductie van broeikasgasemissies. Het belang van het Klimaatverdrag is
ook veeleer gelegen in het feit dat het een raamverdrag is waarbinnen het verdere
klimaatbeleid gestalte moet krijgen (de officiële naam van het Verdrag geeft dit
karakter ook al aan). In het Kyoto Protocol is aan het Verdrag nader inhoud
gegeven en heeft met name een aanscherping plaatsgevonden van de in artikel 4.2
onder a en b genoemde verplichtingen voor de Annex I-landen.14

De kernbepaling van het Kyoto Protocol15 bevat een gekwantificeerde emissiebe-
perking en -reductieverplichting voor Annex I-landen (artikel 3.1). Deze landen
moeten ervoor zorgen dat hun emissies van broeikasgassen16 de hun toegewezen
hoeveelheden gedurende de verbintenisperiode 2008-2012 niet overschrijden.17 De
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18 Uitzonderingen op de keuze van 1990 als referentiejaar zijn opgenomen in artikel 3.5 en
artikel 3.8 van het Kyoto Protocol.

19 In het Third Assessment Report van de IPCC worden ‘voluntary agreements’ ook genoemd
als mogelijk instrument om het Kyoto Protocol te implementeren. Zie IPCC, Working
Group III, Climate Change 2001: Mitigation, hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2.4, raadpleegbaar
via http://www.ipcc.ch. Onder meer de Nederlandse Meerjarenafspraken Energie-Efficiency
(de eerste generatie) worden genoemd als voorbeeld van convenanten om CO2 te reduceren.

20 Dit zijn de zogenoemde flexibele mechanismen, die het de industrielanden mogelijk maken
om hun reductieverplichting op kosteneffectieve wijze te realiseren door in het buitenland
projecten uit te voeren (in geval van Joint Implementation (artikel 6) en het Clean Develop-
ment Mechanism (artikel 12)) of emissierechten te verhandelen (in geval van Emissions
Trading (artikel 17)).

toegewezen hoeveelheid van een partij wordt berekend door zijn emissies in het
referentiejaar (voor de meeste landen is dat 199018) te vermenigvuldigen met zijn
individuele reductieverplichting opgenomen in Annex B en het resultaat vervol-
gens te vermenigvuldigen met vijf (artikel 3.7). De emissiereducties die de landen
(inclusief de Europese Gemeenschap) moeten behalen zijn in percentages uitge-
drukt, die per land kunnen verschillen; het is sommige landen zelfs toegestaan om
hun emissies te doen stijgen. Zo dienen de Europese Gemeenschap en Nederland
hun emissies met 8% te reduceren, maar mag IJsland met 10% stijgen. Verder
moeten de Annex I-landen hun totale emissie van de broeikasgassen met ten minste
5% in de verbintenisperiode 2008 tot 2012 ten opzichte van de niveaus van 1990
reduceren.
Met de opname van reductiepercentages zijn in het Kyoto Protocol duidelijke,
harde en juridisch bindende kwantitatieve normen opgenomen. Er wordt precies
omschreven wat de omvang van de totale reductie moet zijn en de Partijen beschik-
ken derhalve niet over de vrijheid om te bepalen welke mate van reductie uiteinde-
lijk moet worden bereikt. Het Kyoto Protocol bepaalt echter niet hóe de reductie-
verplichting moet worden uitgevoerd. Elke partij mag zelf kiezen met behulp van
welke middelen hij van plan is om aan zijn reductieverplichting te voldoen. Dit
kunnen dus ook klimaatconvenanten zijn.19

Niettemin noemt het Protocol wel maatregelen en mechanismen die gebruikt
kunnen worden om de reductiedoelstelling te bereiken. Het gaat hierbij om acties
die in het eigen land of in het buitenland kunnen worden ondernomen. Voor dit
onderzoek zijn vooral deze maatregelen van belang, omdat de klimaatconvenanten
betrekking hebben op het nemen van maatregelen in Nederland.

In het Protocol wordt van het supplementariteitsprincipe uitgegaan. Daarmee wordt
bedoeld dat het aandeel van de reducties dat via de in het buitenland uit te voeren
maatregelen wordt behaald,20 alleen aanvullend mag zijn ten opzichte van via
nationale maatregelen behaalde reducties ter nakoming van de verplichting van
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21 De Nederlandse regering gaat uit van een buitenlands aandeel van 50%. Cozijnsen, 2006,
n.n.g.

22 Zie over artikel 2 van het Kyoto Protocol o.a. Breidenich e.a., 1998, p. 325, Durner, 1999,
p. 425. De Partijen moeten bij hun keuze wel het in artikel 2.2 en 2.3 van het Protocol
bepaalde in acht nemen. 

23 Dit blijkt niet uit het Protocol, maar staat in artikel 4 lid 2 van het Klimaatverdrag. In dat
artikel wordt gesproken over beleid en maatregelen aangenomen door regionale organisaties
voor economische integratie en dat is de EG. 

artikel 3. Hoe groot het aandeel buitenlandse reductie moet zijn, is echter niet
duidelijk en is op internationaal niveau ook niet voorgeschreven.21 Gelet op dit
supplementariteitsprincipe, zullen de partijen dus wel binnenlandse maatregelen
moeten nemen.

Artikel 2 bepaalt dat elk industrieland in overeenstemming met haar nationale
omstandigheden beleid en maatregelen moet uitvoeren en/of verder uitwerken die
tot een reductie van de broeikasgassen leiden. In dit artikel zijn voorbeelden van
concrete emissiemaatregelen opgenomen die de landen op nationaal niveau en de
EG op regionaal niveau kunnen invoeren.

Het gaat bijvoorbeeld om de verhoging van de energie-efficiëntie in relevante
sectoren van de nationale economie (artikel 2.1 sub a onder i), bevordering van
duurzame vormen van landbouw (artikel 2.1 sub a onder iii), bevordering, ontwikke-
ling en verhoging van het gebruik van nieuwe en duurzame vormen van energie
(artikel 2.1 sub a onder iv), en afbouw van fiscale stimulansen, vrijstellingen van
heffingen en accijnzen en subsidies in alle broeikasgasuitstotende sectoren die tegen
het doel van het Klimaatverdrag ingaan (artikel 2.1 sub a onder v).

De Partijen zijn niet verplicht om de in artikel 2 genoemde maatregelen te nemen;
in plaats daarvan mogen ze hun eigen beleid en maatregelen kiezen om aan de
reductieverplichting te voldoen.22 In Nederland is er deels voor gekozen om het
klimaatbeleid uit te voeren en maatregelen te nemen via convenanten (vgl. §6.4).
Daarbij voorziet het Convenant Benchmarking Energie-efficiency (zie hoofdstuk
8) in de verbetering van energie-efficiëntie, hetgeen één van de in artikel 2 gegeven
voorbeelden van te nemen maatregelen betreft.
Ook de door de Europese Gemeenschap te nemen maatregelen worden beschouwd
als nationale maatregelen.23 In artikel 4 van het Protocol is de mogelijkheid ge-
creëerd dat groepen industrielanden hun gekwantificeerde reductieverplichting
gezamenlijk nakomen; dit wordt joint fulfilment of bubbling genoemd. De EG en
zijn lidstaten maken van deze mogelijkheid gebruik; in dit verband wordt wel
gesproken van de EU-bubble (zie §6.3).
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24 Sachariew, 1991, p. 31.
25 Daarnaast dient bijvoorbeeld ook te worden gerapporteerd over de maatregelen die de

landen hebben genomen om aan hun reductieverplichting te voldoen en over het (geschatte)
effect dat die maatregelen op de uitstoot van emissies hebben. 

26 Tijdens de elfde Conferentie van de Partijen (CoP-11) en de eerste Conferentie van de
Partijen waarin de Partijen bij het Protocol bijeenkomen (CoP/MoP-1) in Montreal (decem-
ber 2005) is hierover een besluit genomen. Zie http://www.unfccc.de. Zie over het nale-
vingssysteem o.a. Lefeber, 2001, p. 25-54, Wang en Wiser, 2002, p. 181-198, Van der Jagt,
2003, p. 223 e.v.

27 Aan het Kyoto Protocol is tijdens de zesde en zevende Conferentie van de Partijen nadere
uitwerking gegeven geven in respectievelijk de Bonn- en Marrakesh-akkoorden. Zie
FCCC/CP/2001/5 en addenda (Bonn-akkoorden), FCCC/CP/2001/13 en addenda (Mar-
rakesh-akkoorden), http://www.unfccc.de.

In het Kyoto Protocol zijn bepalingen opgenomen omtrent monitoring, rapportage,
verificatie en sanctionering (of ruimer: compliance, zie artikel 18). Op grond van
artikel 5 dienen de industrielanden niet later dan in 2007 over een nationaal
systeem voor de schatting van emissies van de broeikasgassen te beschikken. Met
dit monitoringsysteem kunnen wetenschappelijke en technische data worden
verzameld, die informatie verschaffen over het emissieverloop van broeikasgas-
sen.24 Deze informatie25 dienen de industrielanden te rapporteren aan een interna-
tionaal orgaan behorend bij het Protocol (artikel 7). Aldus wordt op internationaal
niveau informatie verzameld over de naleving op nationaal niveau van de verdrags-
verplichtingen. Dit brengt met zich dat over de uitvoering van elke maatregel die
een bijdrage levert aan emissiereductie, dus ook convenanten, moet worden
gerapporteerd. Dit impliceert dat die rapportages moeten plaatsvinden op dusdani-
ge wijze dat de informatie bruikbaar is. Vervolgens wordt de door de industrielan-
den verstrekte informatie getoetst door internationale beoordelingsteams van
deskundigen, waarbij de teams de landen kunnen bezoeken (artikel 8). Pas na 2012,
wanneer de eerste verbintenisperiode is geëindigd, kan echter aan de hand van de
door de industrielanden ingeleverde rapportages en door de beoordelingsteams
opgestelde rapporten worden beoordeeld of de overeengekomen emissiereductie-
verplichtingen zijn gehaald. Tot slot bevat artikel 18 de juridische basis voor de
creatie van een handhavingssysteem op grond waarvan kan worden beoordeeld
(deels met behulp van de procedures neergelegd in de eerdergenoemde artikelen)
of een partij de verplichtingen van het protocol is nagekomen en zo niet, welke
consequenties hieraan moeten worden verbonden. Inmiddels is een dergelijk
systeem opgezet en in werking.26

Het Kyoto Protocol heeft een aantal kwesties ter nadere regeling opengelaten, maar
deze – vaak controversiële – onderwerpen hebben inmiddels een invulling gekre-
gen.27 Het Protocol is op 16 februari 2005 in werking getreden. Op grond van
artikel 3 lid 9 van het Protocol moeten de onderhandelingen over het verdere
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28 Zie daarover bijvoorbeeld Cozijnsen, 2006, n.n.g.
29 Zie Persbericht van het ministerie van VROM, d.d. 10 december 2005, http://www.vrom.nl

(onder klimaatverandering).
30 Zie de Conclusies van de EU Raad van Milieuministers, 2106e bijeenkomst, Doc. 09402/98

van 16 juni (press 205). 

vervolg van het Kyoto traject uiterlijk in 2005 zijn aangevangen. Daarom zijn nu
– anno 2006 – discussies gaande over het ‘post-Kyoto’ traject, dat wil zeggen te
nemen maatregelen en reductieverplichtingen na 2012.28 Het is daarbij overigens
van belang dat verdergaande maatregelen worden afgesproken dan op grond van
het Kyoto Protocol moeten worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de uitvoering
van de emissiereductieverplichtingen door de Annex I-landen met zich brengt dat
in de periode 2008-2012 slechts ruim 5% reductie wordt bereikt ten opzichte van
de emissieniveaus van 1990, wordt met het Protocol maar een beperkte bijdrage
geleverd aan de bestrijding van klimaatverandering. Ook zijn enkele grote vervui-
lende landen geen partij. Om het klimaatprobleem aan te pakken zijn grotere
inspanningen nodig, maar tot op heden zijn op internationaal niveau geen verder-
gaande afspraken gemaakt. Tijdens de laatste Conferentie van de Partijen in
december 2005 in Montreal (CoP-11) is een basis gelegd voor het toekomstige
klimaatbeleid in die zin dat de partijen bij het Klimaatverdrag zijn overeengeko-
men dat er op internationaal niveau klimaatbeleid voor na 2012 moet worden
vastgesteld.29

6.3 EUROPEES KLIMAATBELEID: EU-BUBBLE EN EUROPEES PROGRAMMA INZAKE
KLIMAATVERANDERING

In juni 1998 is op grond van artikel 4 van het Kyoto Protocol binnen de EG een
lastenverdelingsovereenkomst, de zogenoemde burden-sharing agreement, geslo-
ten.30 In deze overeenkomst wordt een herverdeling aangebracht in de in het Kyoto
Protocol overeengekomen emissiereducties voor de periode 2008-2012 voor de
lidstaten van de EG. De EG en de lidstaten hadden elk een reductieverplichting van
8%, maar de lastenverdelingsovereenkomst heeft geresulteerd in verschillende
verplichtingen voor de lidstaten. Zo heeft Nederland een reductieverplichting van
6% in de eerste verbintenisperiode van 2008-2012. De gezamenlijke reductiever-
plichting voor de EG en de lidstaten stelt de EG in staat als één geheel op te treden.
In dit verband wordt wel gesproken van de EU-bubble. Met de ratificatie van het
Protocol door de EU in 2002 is deze overeenkomst juridisch bindend geworden.

De uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten brengt geen verande-
ring in de door de EG aangegane lastenverdelingsovereenkomst; zij hebben individu-
ele doelstellingen daarbuiten (vgl. artikel 4.4 van het Kyoto Protocol).
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31 Zie de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Klimaat-
verandering – Naar een Europese Post-Kyotostrategie, COM(1998) 353 en de Mededeling
van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – ‘Voorbereiding van de
uitvoering van het Protocol van Kyoto’, COM(1999) 230 definitief. In bijlage III van deze
mededeling is een overzicht opgenomen van initiatieven inzake gezamenlijke en gecoördi-
neerde beleidslijnen en maatregelen.

32 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake het beleid en
de maatregelen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen – Naar een
Europees Programma inzake Klimaatverandering (EPK), COM(2000) 88 definitief (p. 4).

33 COM(2000) 88 definitief, p. 6.
34 Zie European Climate Change Programme, Report June 2001, http://europa.eu.int/comm/

environment/climat/eccp.htm. Dit rapport werd voorafgegaan door het voortgangsrapport
Progress Report November 2000, eveneens gepubliceerd op genoemde website. 

35 Mededeling van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de eerste fase van het
Europees Programma inzake klimaatverandering, COM(2001) 580 definitief.

In het geval dat de EG lidstaten de gezamenlijke reductiedoelstelling niet behalen,
is zowel de EG als elke lidstaat afzonderlijk verantwoordelijk voor het behalen van
zijn eigen reductiedoelstelling (artikel 4.6 van het Kyoto Protocol). Dan gaan de
oorspronkelijke voor de afzonderlijke lidstaten in het Protocol opgenomen reduc-
tieverplichtingen weer gelden. Omdat het klimaatbeleid een gebied betreft waarop
zowel de EG als haar lidstaten bevoegdheden hebben, is er sprake van een gedeelde
bevoegdheid (shared competence) en zullen dus zowel de EG als de lidstaten
maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering moeten nemen.

Hoewel de EG al vóór de totstandkoming van het Klimaatverdrag met de ontwik-
keling van klimaatbeleid was begonnen, is het Europese klimaatbeleid vooral de
laatste jaren geïntensiveerd. Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd het
namelijk duidelijk dat aanvullende communautaire maatregelen dienden te worden
genomen om de reductieverplichting van de EU uit het Kyoto Protocol op tijd te
realiseren.31 Om tot nadere intensivering van het Europese klimaatbeleid te komen,
publiceerde de Europese Commissie in 2000 het Europees Programma inzake
Klimaatverandering (EPK).32 Het doel van het EPK is om kosteneffectieve maatre-
gelen vast te stellen en te ontwikkelen, die een aanvulling vormen op de inspan-
ningen van de lidstaten.33 Hiertoe hebben werkgroepen voor verschillende sectoren
(waaronder energieverbruik, vervoer en industrie) de mogelijkheden om de emis-
sies van broeikasgassen op kosteneffectieve wijze te reduceren, bestudeerd en
dienaangaande aanbevelingen gedaan. Aan de hand daarvan publiceerde de Com-
missie een rapport (juni 2001) waarin een groot aantal kosteneffectieve maatrege-
len worden genoemd.34 Vervolgens kwam de Commissie in oktober 2001 met een
pakket van een drietal overkoepelende maatregelen om klimaatverandering tegen
te gaan, inhoudende een Actieplan voor de tenuitvoerlegging van het EPK,35 een
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36 COM(2001) 579 definitief, de Raad heeft het Protocol goedgekeurd bij Beschikking van 25
april 2002 (2002/358/CE).

37 COM(2001) 581 definitief.
38 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot

vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, Pb. EG van 25 oktober
2003, L 275/32. De Commissie heeft in dit verband een beschikking vastgesteld tot vaststel-
ling van richtsnoeren voor de bewaking en rapportage van de emissies van broeikasgassen
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, COM(2004) 130 definitief (beschikking van 29
januari 2004).

39 Second ECCP Progress Report – Can we meet our Kyoto targets?, zie http://europa.eu.int.
comm/environment/climate/eccp.htm.

40 Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001
betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen
op de interne elektriciteitsmarkt, Pb. EG van 27 oktober 2001, L 283/33. 

41 Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betref-
fende de energieprestatie van gebouwen, Pb. EG van 4 januari 2003, L 001/65. Zie over
energie-efficiëntie binnen de EG Bruggeman, 2004, p. 140-153. 

42 Richtlijn 2004/101/EG houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van
een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met
betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto. Deze Richtlijn wordt ook
wel de Linking Directive genoemd. Zie over deze richtlijn, Bazelmans, 2006, n.n.g.

43 Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004
betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap
en de uitvoering van het Protocol van Kyoto, Pb. EG van 19 februari 2004, L 49/1. Zie over
de Beschikking meer uitgebreid Peeters, 2006 (n.n.g). Zie voor de eerste rapportage van Ne-

voorstel om het Kyoto Protocol te ratificeren36 en een richtlijnvoorstel voor een
emissiehandelssysteem.37 Het Protocol werd in 2002 geratificeerd en de Richtlijn
voor het emissiehandelssysteem werd in 2003 van kracht.38 In april 2003 is het
tweede voortgangsrapport over het EPK gepubliceerd.39

Het EPK heeft tot nu toe geresulteerd in een groot aantal (voorstellen voor) beleids-
lijnen en maatregelen voor de sectoren die door het programma worden bestreken.
Voor een deel wordt aangesloten bij bestaande maatregelen op gebieden die een
effect hebben op klimaatverandering (zoals luchtkwaliteit, energie, vervoer en
afval), deels zijn de maatregelen ontwikkeld (of in ontwikkeling) in de context van
al reeds eerder gedane voorstellen of aanzetten daartoe door de Commissie, en
deels zijn de (voorgestelde) maatregelen geheel nieuw. Wetgeving die op dit
moment (mede) als uitvloeisel van het EPK in werking is, betreft bijvoorbeeld de
bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen,40 de
energieprestatie van gebouwen41 en de koppeling van JI en CDM aan het systeem
van emissiehandel.42 Ook is het bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikas-
gassen bij Beschikking 280/2004/EG herzien.43 Op grond van deze beschikking
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derland uit hoofde van deze Beschikking het 2005 Climate Policy Progress Report of the
Netherlands, http://www.vrom.nl.

44 Ook in het Zesde Milieuactieprogramma worden milieuconvenanten met industriële sectoren
genoemd als één van de passende instrumenten om de reductiedoelstelling uit het Kyoto
Protocol te halen. Daartoe zou de totstandkoming van dit instrument moeten worden
bevorderd. Zie COM(2001) 31 definitief, p. 28, Besluit nr. 1600/2002/EG, p. 8.

45 Een dergelijk kader is ook vastgesteld, zij het niet zozeer naar aanleiding van de aanbeve-
lingen van de subwerkgroep, maar omdat daar uit andere hoofde reeds plannen voor waren.
Zie de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Econo-
misch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Milieuconvenanten op het niveau
van de Gemeenschap binnen het kader van het actieplan inzake de vereenvoudiging en
verbetering van de regelgeving, COM(2002) 412 definitief. De Commissie wil het sluiten
van milieuconvenanten op communautair niveau stimuleren. Er wordt een aantal vereisten
gedefinieerd waaraan convenanten moeten voldoen. De Commissie noemt klimaatverande-
ring als één van de voor een effectieve toepassing van het instrument in aanmerking
komende beleidsterreinen. 

moeten de lidstaten aan de Commissie jaarlijks rapporteren over de uitstoot en
verwijdering van broeikasgassen en de Commissie dient jaarlijks aan het secreta-
riaat van het Klimaatverdrag te rapporteren over de inventarisatie van de broeikas-
gassen. Met het bewakingssysteem wordt beoogd na te gaan of de in het Klimaat-
verdrag en het Kyoto Protocol overeengekomen verplichtingen door de EU en de
lidstaten worden nagekomen.

Het EPK noemt ook convenanten als instrument om de (voorgestelde) maatregelen
uit te voeren. Binnen het EPK heeft een subwerkgroep van de werkgroep inzake
industrie de inzet van convenanten (voluntary agreements) om klimaatverandering
tegen te gaan, bestudeerd (op nationaal en Europees niveau). De subwerkgroep ziet
een rol voor convenanten in het klimaatbeleid, maar maakt wel een aantal opmer-
kingen dienaangaande.44 Zo zou het gebruik van een convenant op EU-niveau
alleen aangewezen zijn, indien het een toegevoegde waarde heeft voor een conve-
nant op nationaal niveau. De beslissing om een EU-convenant te sluiten, hangt
onder meer af van het aan te pakken probleem, de verwachte milieueffectiviteit, het
type sector, het aantal betrokken partijen en internemarktkwesties. Verder noemt
de subwerkgroep een aantal succesfactoren voor het gebruik van dit instrument op
zowel Europees als nationaal niveau. Zo dient over convenanten te worden onder-
handeld met geloofwaardige alternatieve instrumenten achter de hand. Verder
dienen convenanten nauwkeurig te worden opgesteld en gemonitored en moet
worden voorzien in doelstellingen, sancties en prikkels, transparante rapportage en
onafhankelijke verificatie. Convenanten zouden deel moeten uitmaken van een mix
van beleidsinstrumenten en derhalve niet op zichzelf dienen te staan. Meer in het
algemeen geeft de subwerkgroep aan dat er een kader voor het gebruik van conve-
nanten op nationaal en op Europees niveau zou moeten komen.45 De elementen van
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46 Zie voor het voorgaande het rapport van juni 2001 inzake het EPK, p. 96-97. 
47 Het convenant is gesloten in de vorm van een formele, ondertekende verplichting van het

bestuur van ACEA (‘ACEA Commitment on CO2 emission reductions from new passenger
cars in the framework of an environmental agreement between the European Commission
and ACEA’) en Aanbeveling 1999/125/EG van de Commissie van 5 februari 1999 betreffen-
de de vermindering van CO2-emissies van personenauto’s, Pb. EG van 13 februari 1999,
L 40/49. Zie COM(1998) 495 definitief. 

48 Zie verder over dit convenant Keay-Bright, 2000, Van Calster en Deketelaere, 2001, p. 228-
232, Van der Jagt, 2003, Bongaerts, 1999, p. 101-104, Internet: http://europa.eu.int/comm/
environment/co2/co2_home.htm (d.d. 10 november 2004). 

49 Zie hierover Teuben, 2005.

handhaving van convenanten (monitoring, rapportage, verificatie en sanctionering)
worden dus ook in Europees verband, op klimaatgebied, als waarborgen genoemd
(vgl. hoofdstuk 5). Tot slot zou de (mogelijke) relatie tussen convenanten en
emissiehandel nader moeten worden bezien.46 Deze relatie heeft zijn beslag ge-
kregen in de Richtlijn voor het emissiehandelssysteem (zie hierna).

Er is een aantal convenanten op communautair niveau gesloten. Een goed voorbeeld
hiervan, is het ACEA Agreement in de transportsector (1998), dat is gesloten tussen
de Europese Commissie en de Europese Associatie van automobielfabrikanten.47 De
belangrijkste verplichting in het convenant betreft de reductie van de gemiddelde
CO2-uitstoot van nieuwe auto’s verkocht in de EU naar 140 gram per kilometer in
2008.48

Het systeem van emissiehandel neemt een centrale plaats in in het beleid van de
EG inzake klimaatverandering.49 Met de aanname van de Richtlijn inzake de
handel in broeikasgasemissierechten voorziet de EG in een intern systeem voor
emissiehandel, dat op 1 januari 2005 in werking is getreden. De met de emissiehan-
del te behalen reductie wordt beschouwd als binnenlandse reductie. In het kader
van dit systeem krijgen bedrijven emissierechten toegewezen om een bepaalde
hoeveelheid CO2 uit te stoten. De emissierechten zijn overdraagbaar. Indien een
bedrijf meer CO2 emitteert dan de hoeveelheid toegewezen emissierechten, kan het
emissieruimte (quota) op de markt inkopen. Indien een bedrijf meer CO2 reduceert
dan waartoe het verplicht is, kan het emissieruimte verkopen. Er vallen meer dan
12.000 installaties in de EU onder de Richtlijn. De lidstaten hebben in 2004
nationale allocatieplannen opgesteld, waarin de quota voor elke sector en elk
bedrijf worden vastgesteld. Met betrekking tot de allocatie van de emissierechten
door de lidstaten kan er een relatie met convenanten bestaan. Bij de allocatie kan
namelijk rekening worden gehouden met het feit dat een bedrijf is aangesloten bij
een convenant (op nationaal niveau) en uit dien hoofde reeds inspanningen heeft
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50 Deze mogelijkheid wordt genoemd in de ontwerprichtlijn, COM(2001) 581 definitief, p. 8.
Zie ook criterium 7 van bijlage III van de Richtlijn inzake de handel van broeikasgasemis-
sierechten. 

51 Winning the Battle Against Global Climate Change, COM(2005) 35 definitief. 
52 Conclusies van de raadsvergadering gehouden op 22 en 23 maart 2005, http://ue.eu.int/

uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/84335.pdf. Zie ook Peeters, 2006, n.n.g. Verder heeft
de Raad aangegeven dat de EU streeft naar een maximale temperatuurstijging van 2oC tot
2100 ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. 

53 Zie http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm. 
54 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 603, nrs. 1 en 2 en Tweede Kamer, vergader-

jaar 1999-2000, 26 603, nr. 28. De voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid is in 2002
en 2005 geëvalueerd in respectievelijk de Evaluatienota Klimaatbeleid 2002 (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 240, nr. 2) en de Evaluatienota Klimaatbeleid 2005
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 240, nr. 37).

verricht.50 Het bedrijf zou dan onder omstandigheden extra emissierechten kunnen
krijgen. Hierop wordt nader ingegaan in §6.4 en in de hoofdstukken 7, 8 en 10.

In haar beleid richt de EU zich ook op de periode na 2012. Er dienen middellange
en langetermijn emissiereductiestrategieën te worden uitgestippeld. De Commissie
heeft in 2005 een Mededeling gepubliceerd over het toekomstig te voeren klimaat-
beleid.51 Hierin staan echter geen concrete emissiereductiedoelstellingen. De Raad
van de Europese Unie heeft in het voorjaar van 2005 wel een concreet doel inzake
het te voeren klimaatbeleid geformuleerd: ontwikkelde landen zouden een emissie-
reductie van 15 tot 30% in 2020 in vergelijking met 1990 als doelstelling moeten
aanhouden. De Raad stelt het halen van deze doelstelling wel afhankelijk van
inspanningen van andere ontwikkelde landen.52 Inmiddels is eind oktober 2005 het
tweede Europees Klimaat Programma van start gegaan, in het kader waarvan zal
worden bezien welke vooruitgang tot op heden is geboekt met de implementatie
van EU beleid in de lidstaten en zal worden voorzien in een nieuw beleidskader
voor het Europees klimaatbeleid voor de periode na 2012.53

6.4 NEDERLANDS KLIMAATBELEID: UITVOERINGSNOTA EN EVALUATIENOTA’S
KLIMAATBELEID

Het klimaatbeleid dat ter uitvoering van het Kyoto Protocol is vastgesteld, is
hoofdzakelijk uitgewerkt in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I (1999) en II
(2000) en daaropvolgende nota’s.54 Om de vereiste reductie van 6% te realiseren
zou Nederland oorspronkelijk in 2010 tot een reductie van 50 Mton CO2-equivalen-
ten ten opzichte van ongewijzigd beleid moeten komen. Later is dit aantal bijge-
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55 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 240, nr. 2, p. 6 (Evaluatienota Klimaatbe-
leid).

56 Deel II van de Uitvoeringsnota richt zich voornamelijk op (maatregelen te nemen in) het
buitenland; op dit deel wordt hier verder niet ingegaan.

57 Zie de Energiebesparingsnota van 1998 en het Energierapport 2002 (Tweede Kamer, verga-
derjaar 2001-2002, 28 241, nr. 2). Het energiebesparingsbeleid en het klimaatbeleid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

58 Subsidieverstrekking vindt bijvoorbeeld plaats via het CO2-reductieplan voor emissiereduc-
tieprojecten. Besluit van 4 juni 1998, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies
in het kader van het CO2-reductieplan (Besluit subsidies CO2-reductieplan), Stb. 1998, 397,
nadien verschillende malen gewijzigd.

59 Wet van 5 februari 1986, Stb. 1986, 59, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 6 november 1997,
Stb. 1997, 510. Deze wet vormt de grondslag voor energielabels. 

steld tot 40 Mton CO2-equivalenten.55 Het klimaatbeleid zal dus moeten worden
geïntensiveerd om de Kyotodoelstelling te realiseren.

In deel I van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid zijn de binnenlandse maatregelen
beschreven; deze zijn gericht op verschillende sectoren, te weten industrie, energie-
en afvalbedrijven, landbouw, verkeer en vervoer, huishoudens, en handel/diensten/
overheid.56 Er zijn drie maatregelpakketten opgenomen om de emissiereductie te
bereiken: een basispakket, een reservepakket en een vernieuwingspakket.
In het basispakket staat een hele range van deels reeds bestaande, deels nieuwe
maatregelen die in de periode tot 2008-2012 door de sectoren moeten worden
uitgevoerd om de binnenlandse emissiereductie tijdig te kunnen realiseren. Soms
zijn de maatregelen primair gericht op ander beleid, maar dragen ze tevens bij aan
de reductie van de broeikasgassen en zijn derhalve ook opgenomen in het klimaat-
beleid (zoals het energiebesparingsbeleid).57 Er is geen prioriteitsvolgorde in de
maatregelen. Het basispakket bevat onder meer maatregelen omtrent energiebespa-
ring, de inzet van duurzame energie, etikettering van zuinige auto’s en de reductie
van emissies van de niet CO2-broeikasgassen. Deze en andere maatregelen worden
onder meer genomen in de vorm van convenanten, voorschriften in de milieuver-
gunning, investeringssteun via subsidies58 en positieve fiscale prikkels, voorlich-
tingscampagnes, en door middel van regelgeving op grond van de Wet milieube-
heer of andere wetten (bijvoorbeeld de Wet energiebesparing toestellen59). Met de
uitvoering van de maatregelen uit het basispakket kunnen de benodigde emissiere-
ducties in principe worden gerealiseerd, maar indien nodig kunnen de maatregelen
uit het reservepakket worden aangewend. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om N2O-
reductie bij de chemische industrie en ondergrondse opslag van CO2 afkomstig van
enkele grote industriële bronnen.

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Internationaal, Europeees en Nederlands klimaatbeleid in vogelvlucht 303

60 Vgl. Algemene Rekenkamer, 2002, p. 18. 
61 De BLOW, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, is gesloten op 10 juli

2001.
62 Het BANS Klimaatconvenant is gesloten op 18 februari 2002. BANS staat voor Bestuurs-

akkoord Nieuwe Stijl. Bij het convenant hoort de (nieuwe) Subsidieregeling BANS Klimaat-
convenant, die met ingang van 1 maart 2002 in werking is getreden. Zie voor de Subsidiere-
geling de Stcrt. van 5 februari 2002, nr. 25, p. 10.

63 Dit programma heeft als doel om brandstofbesparing via gedragsverandering en verhoging
van de bandenspanning te bevorderen. Zie http://www.hetnieuwerijden.nl. Dit betreft een
afspraak tot samenwerking voor de netwerkpartners van het programma het Nieuwe Rijden,
te weten de Minister van Verkeer en Waterstaat en een groot aantal organisaties binnen de
auto- en transportbranche (gesloten op 2 februari 2000). Door de partijen wordt deze
afspraak overigens ook geen convenant genoemd, maar een samenwerkingsovereenkomst.

64 Dit betreft in elk geval het convenant gesloten in het kader van het Milieuactieplan Energie-
distributiesector 2000, het Convenant Warmtepompsystemen in de Woningbouw, het
Convenant Zonneboilers, het PV Convenant en het Convenant Energie uit Afval. In het 2005
Climate Policy Progress Report of the Netherlands (opgesteld in het kader van de uitvoering
van Beschikking 280/2004/EG) wordt verder ook gesproken van een convenant dat gesloten
is met de aluminium industrie en in het kader waarvan emissiereductiedoelstellingen zijn
afgesproken voor een groot aantal uitstoters van zowel PFK’s en CO2. Het is mij niet bekend
of dit convenant nog steeds gelding heeft. 

Convenanten behoren tot de centrale elementen van het regeringsbeleid inzake
klimaatverandering.60 Op dit moment zijn – voor zover mij bekend – de volgende
convenanten ter uitvoering van het klimaatbeleid van kracht:
– (Tweede generatie) Meerjarenafspraken Energie-efficiency (zie hoofdstuk 7);
– Convenant Benchmarking energie-efficiency (zie hoofdstuk 8);
– Convenant Glastuinbouw en Milieu (zie hoofdstuk 9);
– Convenant kolencentrales en CO2-reductie (zie hoofdstuk 10);
– Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW);61

– BANS Klimaatconvenant;62

– de in het kader van het programma Het Nieuwe Rijden gesloten afspraak;63

– ACEA convenant (zie ook §6.3).
De looptijd van een aantal andere toepasselijke convenanten is inmiddels beëindigd
zonder dat vervolgafspraken zijn gemaakt.64

In het vernieuwingspakket zijn opties opgenomen die reducties opleveren op de
langere termijn (de periode na 2012). Dit is gedaan om op termijn echte trendbreu-
ken te bewerkstelligen die een daling van de CO2-emissie tot gevolg hebben. Het
pakket richt zich voornamelijk op vernieuwing van de technologie en van instru-
menten. De technologische vernieuwing heeft vooral betrekking op de ontwikke-
ling van nieuwe klimaatneutrale energiedragers, dat wil zeggen energiedragers die
in hun levenscyclus niet of nauwelijks broeikasgasemissies veroorzaken. Bij de
instrumentele vernieuwing gaat het met name om het verkennen van de mogelijk-
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65 Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten
ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor
de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (Pb. EG L 275/26) en de instelling van een emissieautoriteit
(Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten), Stb. 2004, 511.
Zie over de EG-Richtlijn (toen het nog een voorstel was) en de nationale uitvoering Peeters,
2002, p. 189-196. Zie ook Van Brenk e.a., 2004, Bazelmans, 2004, p. 214-220. Zie ook
Teuben, 2005.

66 Allocatieplan CO2-emissierechten 2005 t/m 2007. Nederlands nationaal toewijzingsplan
inzake de toewijzing van broeikasgasemissierechten aan bedrijven, http://www.CO2-
emissiehandel.novem.nl.

67 Zie http://www.CO2-emissiehandel.novem.nl. 

heden voor verhandelbare reductie- of emissierechten. Wat dit laatste betreft, is er
inmiddels in Nederland wetgeving ingevoerd ten behoeve van het EU-systeem van
CO2-emissiehandel.
Ter implementatie van de Richtlijn inzake de handel in broeikasgasemissierechten
binnen de EU is in oktober 2004 een wijziging van de Wet milieubeheer aangeno-
men.65 De Nederlandse overheid heeft het op grond van de richtlijn vereiste
Allocatieplan CO2-emissierechten 2005 t/m 2007 opgesteld, dat is goedgekeurd
door de Europese Commissie.66 Het plan geeft onder meer criteria voor de toewij-
zing van broeikasgasemissierechten, geeft het totale aantal broeikasgasemissierech-
ten aan dat de overheid voor de periode 2005-2007 voornemens is toe te wijzen en
bevat de voorgenomen aantallen emissierechten voor elke installatie. Vervolgens
is in het Nationaal Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007 het
aantal emissierechten dat bedrijven elk jaar in de planperiode wordt verleend door
de nieuw opgerichte Nederlandse emissieautoriteit (NEa) daadwerkelijk toegewe-
zen.67 Bedrijven hebben een vergunning van de NEa nodig om per 1 januari 2005
mee te kunnen doen met de emissiehandel (artikel 16.5 Wm). Wat betreft de
verdeling van emissierechten is rekening gehouden met het feit dat een bedrijf
reeds is aangesloten bij een convenant. Hierbij spelen het Convenant Benchmar-
king Energie-efficiency, de Meerjarenafspraken Energie-efficiency en het Conve-
nant kolencentrales en CO2-reductie een rol. Door de invoering van het emissiehan-
delssysteem hebben deze convenanten (voor een deel) een andere rol in het kli-
maatbeleid gekregen. Waar ze oorspronkelijk het doel hadden een bijdrage te
leveren aan de realisering van de Kyotodoelstelling, zijn deze convenanten nu voor
de convenantbedrijven die tevens aan het emissiehandelssysteem deelnemen,
vooral van betekenis in het kader van de verdeling van de emissierechten. Voor die
bedrijven is het realiseren van de convenantdoelstellingen dus niet meer van
belang. Hierop wordt nader ingegaan in de hoofdstukken 7, 8 en 10.
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68 Zie daarvoor http://www.emissieregistratie.nl. 
69 De belangrijkste richtlijnen die het IPCC heeft opgesteld voor het bepalen van emissies van

broeikasgassen, betreffen Good Practice Guidance and Uncertainty Management, Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories en Good Practice Guidance for Land Use, Land-
Use Change and Forestry. Genoemde richtlijnen zijn raadpleegbaar via http://www.
broeikasgassen.nl. Zie ook http://www.unfccc.de.

70 Op de website http://www.broeikasgassen.nl is het monitoringproces in Nederland beschre-
ven en zijn onder meer genoemde protocollen te vinden. De protocollen vinden hun
grondslag in de Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en
Protocollen broeikasgassen, Stcrt. van 21 december 2005, nr. 248, p. 32, dat is gebaseerd
op het Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv van 12 december 2005, Stb. 2005, 664. 

71 Zie voor de Handreiking http://www.vrom.nl (d.d. 29 juli 2004). 
72 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 240, nr. 2 (Evaluatienota Klimaatbeleid. De

voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid: een evaluatie bij het ijkmoment 2002),
Tweede Kamer, 2005-2006, 28 240, nr. 37 (Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg
naar Kyoto. Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de
verplichtingen in het Protocol van Kyoto).

De voortgang van de uitvoering van het beleid wordt bewaakt via een systeem van
emissie- en beleidsmonitoring. Nederland kent al lang een systeem voor het
registreren en rapporteren van emissies naar bodem, water en lucht.68 Dit systeem
kan ook worden gebruikt voor monitoring van broeikasgasemissies. Het was echter
nodig het systeem op bepaalde punten uit te breiden om te voldoen aan de in het
kader van het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol gestelde eisen aan monitoring en
rapportage.69 De internationale eisen die zijn gesteld aan het opzetten van nationale
systemen voor monitoring van broeikasgassen zijn en worden onder meer vertaald
naar protocollen voor het verzamelen en verwerken van emissiedata in Nederland;
in de protocollen zijn methoden en werkprocessen beschreven.70 Verder is ten
aanzien van de beleidsmonitoring in 2004 de Handreiking voor monitoring en
evaluatie van klimaatregelen opgesteld.71 De monitoringresultaten kunnen worden
gebruikt om aan de internationale rapportageverplichtingen te voldoen. Daarnaast
kunnen zo de Europese verplichtingen uit Beschikking 280/2004/EG worden
nagekomen; de aan de monitoring en rapportage gestelde eisen zijn op deze
niveaus namelijk deels hetzelfde.

De voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid is in 2002 en 2005 geëvalueerd
in de Evaluatienota’s Klimaatbeleid.72 Van belang is dat in de evaluatie uit 2002
naar voren kwam dat de strategie nog ‘robuuster’ moest worden in de zin dat meer
zekerheid moet worden ingebouwd voor het halen van de reductiedoelstelling. De
regering vond dat de verantwoordelijkheid voor het behalen van de reductiever-
plichting breder in de Nederlandse samenleving moet worden gedragen en duidelij-
ker moet worden verbonden aan de taken van de diverse departementen. Eén van
de elementen waarmee het beleid beter afrekenbaar en toetsbaar kan worden
gemaakt, betreft de invoering van streefwaarden voor sectorale emissieniveaus (in
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73 De sector diensten omvat alle bedrijven buiten de industrie, energiesector, land- en tuin-
bouw, plus de non-profit sectoren overheid, zorg en onderwijs. Zie ECN/RIVM, Sectorale
CO2-emissies tot 2010. Update Referentieraming ten behoeve van besluitvorming over
streefwaarden, december 2003, ECN-C–03-095, p. 24.

74 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 240, nr. 4. Zie ook het bij de brief gevoegde
achtergronddocument van ECN/RIVM, Sectorale CO2-emissies tot 2010. Update Referentie-
raming ten behoeve van besluitvorming over streefwaarden, december 2003, ECN-C–03-
095. 

75 Ten aanzien van de andere in dit onderzoek behandelde klimaatconvenanten heb ik over het
bestaan van dit verband niets gevonden.

76 Evaluatienota Klimaatbeleid 2005, p. 15. 

plaats van één maximaal emissieniveau voor alle sectoren). Daarom zijn in 2004
voor een aantal sectoren – te weten industrie (incl. elektriciteitsproductie), verkeer,
landbouw en gebouwde omgeving (huishoudens/diensten73) – streefwaarden voor
CO2 als jaarlijkse gemiddelde voor de periode 2008-2012 ingesteld. Voor de niet-
CO2 broeikasgassen geldt een streefwaarde voor het totaal aan deze emissies.74

Voor de uitvoering van het Convenant Glastuinbouw en Milieu heeft deze systema-
tiek van streefwaarden consequenties (zie §9.6.6).75

Hoewel de toekomst van het Nederlandse klimaatbeleid deels afhangt van de
uitkomst van de internationale onderhandelingen over het post-Kyoto traject en van
besluitvorming op Europees niveau, heeft het kabinet voor de periode na 2012 een
traject in gang gezet.76

6.5 CONCLUSIES

In het Kyoto Protocol hebben de EU en de lidstaten de verplichting op zich geno-
men om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer in de periode 2008-2012
terug te dringen. De reductieverplichting betreft een duidelijke, harde en juridisch
bindende kwantitatieve norm die de Partijen bij het Protocol geen vrijheid laat om
te bepalen welke mate van reductie uiteindelijk moet worden bereikt. Vrijheid
hebben de landen wel wat betreft de te nemen maatregelen om aan de reductiever-
plichting te voldoen, zij het dat in elk geval binnenlandse maatregelen moeten
worden getroffen. Het Protocol verzet zich er niet tegen dat die maatregelen in de
vorm van klimaatconvenanten worden uitgevoerd. Dit instrument wordt dan ook
op Europees niveau en in Nederland naast een scala aan andere instrumenten
ingezet om de reductieverplichting te realiseren. Daarbij wordt in het kader van het
Europees Klimaatprogramma aan de toepassing van EU-convenanten en klimaat-
convenanten op nationaal niveau een aantal voorwaarden verbonden, die overeen-
komen met het over dit instrument gevoerde Europese beleid op het gebied van
milieu in het algemeen. In Nederland behoren convenanten tot de centrale elemen-
ten van het regeringsbeleid inzake klimaatverandering. Sinds 1 januari 2005 neemt
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echter ook het systeem van verhandelbare emissierechten een belangrijke plaats in
in het Nederlandse en Europese klimaatbeleid. De invoering van dit systeem brengt
met zich dat de klimaatconvenanten deels een andere plaats zijn gaan innemen
binnen het klimaatbeleid dan voorheen. De vraag in hoeverre de met deze en
andere instrumenten uit te voeren maatregelen de reductieverplichting uit het
Kyoto Protocol zal worden gerealiseerd, kan op dit moment niet met zekerheid
worden beantwoord. Via de uitvoering van monitoring- en rapportageverplichtin-
gen, die voor Nederland bestaan uit hoofde van het Kyoto Protocol en Beschikking
280/2004/EG, kan worden beoordeeld of de overeengekomen emissiereductiever-
plichtingen zijn gehaald. De lidstaten van de EG zullen er nog hard aan moeten
trekken om de reductiedoelstelling te bereiken. Wordt deze doelstelling daadwerke-
lijk gehaald, dan betekent dit niet dat het klimaatprobleem is opgelost. Het Kyoto
Protocol is immers slechts een eerste stap om de uitstoot van broeikasgassen ter
verminderen. Voor de periode na 2012 zal door de Partijen een intensiever klimaat-
beleid moeten worden gevoerd om de benodigde vergaande reducties van broeikas-
gassen te bewerkstelligen.
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1 Bij de bespreking van dit convenant wordt uitgegaan van de tekst zoals die is aangepast op
10 maart 2003 naar aanleiding van voorstellen gedaan tijdens het Platform Overleg van
december 2002 (te vinden op http://www.senternovem.nl/mja. Er zijn nog andere versies
van het convenant in omloop, hetgeen soms tekstuele verschillen oplevert (bijvoorbeeld ten
aanzien van genoemde termijnen).

2 Waar in het navolgende wordt gesproken over ‘MJA’, wordt daarmee de MJA2 bedoeld.
Indien (tevens) opmerkingen worden gemaakt over de eerste generatie Meerjarenafspraken
(MJA1), waarvan de meeste een looptijd hadden tot 2000 maar sommigen nu nog gelden
(zie §2.3), wordt dat uitdrukkelijk aangegeven. 

7 MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 
2001-2012

7.1 INLEIDING

De MJA2 is op 6 december 2001 getekend en eindigt op 31 december 2012.1 Met
de MJA2 willen de deelnemende ondernemingen op het gebied van energie-effi-
ciency een bijdrage leveren aan het realiseren van de nationale CO2-doelstellingen
die voortvloeien uit het Kyoto Protocol. Daartoe zijn in het convenant geen
verplichtingen opgenomen over de reductie van de CO2-uitstoot zelf, maar over de
verbetering van de energie-efficiency. Aldus wordt in indirecte zin bijgedragen aan
de vermindering van de CO2-emissies.
De MJA2 neemt een belangrijke plaats in in het klimaatbeleid, omdat dit convenant
van toepassing is op een groot aantal bedrijven (industriële energieverbruikers) en
er in hoge mate energiebesparing mee kan worden bereikt. Deels kan de MJA2, en
met name het in het kader van het convenant door bedrijven op te stellen energie-
besparingsplan, doorwerken in de milieuvergunning van MJA2-bedrijven en in
milieu-amvb’s waaronder sommige MJA2-bedrijven vallen. De MJA2 bevat echter
ook een element dat ten opzichte van het milieuwettelijk kader als een noviteit
moet worden beschouwd en dat zijn de verbredingsthema’s. Verder staat het
convenant in nauw verband met het systeem van verhandelbare emissierechten dat
op 1 januari 2005 van start is gegaan. Hoewel de impact van dit systeem vooral
voor het functioneren van het in hoofdstuk 8 te bespreken Convenant Benchmar-
king merkbaar is, heeft de emissiehandel ook consequenties voor de MJA2. De
MJA2 bevat zelf en in haar relatie met genoemde bestuursrechtelijke instrumenten
juridisch interessante aspecten die in dit hoofdstuk nader worden besproken.

De behandeling van het convenant vindt plaats aan de hand van de in deel II van
dit boek in algemene zin besproken aspecten van handhaafbaarheid en handhaving.
Aldus kan, voor zover mogelijk, een beoordeling worden gegeven van dit conve-
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nant in het licht van de in hoofdstuk 3 geformuleerde democratisch rechtsstatelijke
eisen. Daarbij wordt in lijn met hoofdstuk 4 aangevangen met een bespreking van
de partijen bij het convenant (§7.2), waarna aandacht wordt besteed aan de instan-
ties die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van het convenant, te weten
de Overleggroepen Energiebesparing, het Platform MJA2 en SenterNovem (§7.3).
Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de doelstelling en de verplichtingen voor de
onderscheiden partijen (§7.4), waarbij ook reeds de relatie met de milieuvergun-
ningverlening die in het convenant wordt gelegd, aan de orde komt. Vervolgens
wordt het rechtskarakter van het convenant behandeld (§7.5). Op de relatie met de
milieuvergunning, de melding en mededeling, op de verhouding tussen de MJA2
en milieu-amvb’s en op de betekenis van het convenant voor het systeem van
verhandelbare emissierechten en de consequenties van dit systeem wordt nader
ingegaan in §7.6. De mate waarin derden (inclusief het parlement) bij de totstand-
koming van het convenant zijn betrokken en in hoeverre zij over de convenanttekst
en documenten aangaande de uitvoering van het convenant kunnen beschikken,
komt aan de orde in §7.7. Vervolgens wordt bezien in hoeverre sprake is van free-
ridergedrag en de manier waarop daarmee wordt omgegaan in het convenant
(§7.8). De mogelijkheden om de verplichtingen uit het convenant te handhaven
worden behandeld in §7.9. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (§7.10).

7.2 PARTIJEN

7.2.1 Overheid

Aan overheidszijde zijn op rijksniveau de ministers van EZ, LNV en VROM partij
bij het convenant. De ministers zijn echter deels ten onrechte als partij aangemerkt.
Volgens het convenant handelen de ministers in hun hoedanigheid van vertegen-
woordiger van de Staat en in hun hoedanigheid van bestuursorgaan. Voor zover de
ministers echter optreden als vertegenwoordiger van de Staat (waartoe zij bevoegd
zijn op grond van artikel 32 Comptabiliteitswet 2001, worden niet zij maar de Staat
zelf partij bij het convenant.

Op decentraal niveau zijn de colleges van GS, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en gemeenten die de MJA hebben ondertekend, partij.
Volgens het convenant worden de colleges van GS vertegenwoordigd door de
voorzitter en de secretaris van het Samenwerkingsverband IPO. Deze constructie
is gebaseerd op artikel 21 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van het
Samenwerkingsverband van het IPO (zie daarover uitgebreid §4.2.1). Voor de
toepassing van dit artikel dient de ondertekening van het convenant te zijn vooraf-
gegaan door een besluit van het algemeen bestuur, genomen met instemming van
alle leden van het algemeen bestuur, onder voorwaarde dat de leden daartoe
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3 Op de website van de MJA2 staat welke gemeenten zijn toegetreden, zie http://www.
senternovem.nl/mja/MJA_algemeen/deelnemers/gemeenten/index.asp.

4 Arentsen, 2004, p. 66 (evaluatie deel A). De evaluatie bestaat uit twee delen: deel A betreft
de evaluatie van het instrument MJA (MJA1 en MJA2) tot en met 2002 vanuit het perspec-
tief van de overheid en deel B betreft de evaluatie van een door deelnemers van de MJA2
en vanuit het perspectief van het Platform MJA2. Deel B dateert van oktober 2004. Zie voor
de aanbieding van de evaluatie aan het parlement Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006,
28 241, nr. 20 (d.d. 4 februari 2005).

dienovereenkomstig zijn gemachtigd door de bevoegde provinciale organen. Aan
de ondertekening van de MJA2 is inderdaad een dergelijk besluit voorafgegaan,
namelijk het in het convenant genoemde besluit van het Algemeen Bestuur van het
IPO van 1 november 2001. Nu het IPO de MJA alleen namens de provinciebestu-
ren heeft getekend, is het terecht dat de colleges van GS zelf als partij zijn aan-
gemerkt. Omdat in het convenant verplichtingen zijn opgenomen die gevolgen
hebben voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door het provin-
ciaal bevoegd gezag (ten aanzien van vergunningverlening en uitvoering van
artikel 8.40-amvb’s), is het ook goed dat de colleges van GS zijn toegetreden.

Op gemeentelijk niveau is de constructie anders, omdat zowel de VNG als afzon-
derlijke gemeenten partij zijn bij het convenant. De VNG heeft de MJA als organi-
satie ondertekend en bindt daarmee de gemeenten niet. De gemeenten zijn dus niet
automatisch partij nu de VNG dat is, maar moeten de Meerjarenafspraak onderte-
kenen of daartoe toetreden om partij te worden. Toetreding door gemeenten is
geregeld in artikel 5 van de MJA2. Begin 2006 namen 48 gemeenten deel aan het
convenant.3 Met het oog op het op het convenant volgende bestuursrechtelijke
traject (met name vergunningverlening en uitvoering van artikel 8.40-amvb’s, zie
§7.6), is het van groot belang dat B&W toetreden. In het convenant zijn verplich-
tingen opgenomen die gevolgen hebben voor de uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden door het gemeentelijk bevoegd gezag en daarom is voor de uitvoe-
ring van het convenant gebondenheid van B&W van belang. Zijn ze dat namelijk
niet, dan kunnen de in de desbetreffende gemeenten gevestigde bedrijven hen daar
ook niet aan houden. Dit kan tot fricties leiden tussen het convenant en bijvoor-
beeld de vergunningverlening (vgl. §4.2.1). Uit de in 2004 gehouden evaluatie van
de MJA2 blijkt echter dat bij gemeenten de MJA2 niet hoog op de agenda staat en
dat ze daarom geringe bereidheid hebben om tot het convenant toe te treden4.
Behalve de geringe bereidheid partij te worden, speelt hier een juridisch technisch
probleem. Uit hoofde van het convenant ondertekent namelijk alleen de gemeente
(dus de rechtspersoon) de MJA2 of treedt daartoe toe. Gelet op het door mij in
§4.2.1 verwoorde standpunt over de gebondenheid van de rechtspersoon en het
bestuursorgaan, kan worden verdedigd dat ook het gemeentelijk bevoegd gezag
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5 Voor bedrijven waarvan het energiegebruik hoger is dan 0,5 PJ, verdient het de voorkeur
dat ze deelnemen aan het Convenant Benchmarking. In bepaalde gevallen kunnen dergelijke
bedrijven echter aan de MJA in plaats van aan het Convenant Benchmarking deelnemen. 

6 Zie http://www.senternovem.nl/mja op welke website staat vermeld welke ondernemingen
wanneer partij zijn geworden bij het convenant. 

7 Artikel 7 lid 2 van de MJA en Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p.
25. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat deze leidraad ook in op de MJA2.

8 Zie http://www.senternovem.nl/mja op welke website staat welke brancheorganisaties en
productschappen partij zijn bij het convenant. 

partij had moeten worden nu in het convenant afspraken staan die gevolgen hebben
voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

7.2.2 Bedrijfsleven

Partij aan de kant van het bedrijfsleven zijn de ondernemingen, brancheorganisaties
en productschappen die de Meerjarenafspraak hebben ondertekend.

De ondernemingen, brancheorganisaties en productieschappen die vóór de onderte-
kening van de MJA2 hebben verklaard aan het convenant deel te nemen, participeren
bij de ondertekening en worden zo partij bij het convenant. Het is ook mogelijk voor
hen om later, na indiening van een verzoek tot toetreding, tot het convenant toe te
treden (de procedure hiervoor staat in artikel 3 van de MJA2 voor de ondernemingen
en artikel 4 voor de brancheorganisaties en productschappen), waardoor ze alsnog
de status van partij krijgen. Uiteindelijk maakt het voor hun status dus niet zoveel
uit hoe (via ondertekening of toetreding) en op welk moment ondernemingen en
organisaties gaan deelnemen aan het convenant.

Een onderneming kan deelnemen voor één of meer inrichtingen (als bedoeld in
artikel 1.1 Wm) met een jaarlijks energieverbruik van minder dan 0,5 Peta Joule
(PJ) per jaar. Het betreft de middelgrote industrie.5 Begin 2006 namen 919 onder-
nemingen aan de MJA2 deel. Deze ondernemingen zijn allemaal na 6 december
2001 (datum van ondertekening) partij bij het convenant geworden.6
Brancheorganisaties en productschappen kunnen deelnemen als het totale energie-
verbruik van de deelnemende ondernemingen binnen de branche minimaal 1 PJ per
jaar is en minimaal 80% van het energieverbruik van de branche dekt. Bedrijven
die deelnemen aan het Convenant Benchmarking tellen voor dit laatste niet mee
(artikel 7 lid 2). Of aan deze eisen is voldaan, moet blijken uit het Meerjarenplan,
dat de brancheorganisatie of productschap binnen 8 maanden na toetreding moet
opstellen (zie hierover meer in §7.5.2).7 Begin 2006 waren er 35 brancheorganisa-
ties en productschappen partij bij het convenant.8 Aan de MJA doen organisaties
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9 Zie Meerjarenafspraken Energie-Efficiency. Resultaten 2001, p. 12-13, raadpleegbaar via
http://www.senternovem.nl/mja. 

uit de industriële sector, de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de diensten-
sector mee.9

Het lijkt er niet op dat de brancheorganisaties en productschappen de leden die niet
tot het convenant zijn toegetreden, rechtstreeks of indirect (via artikel 2:27 lid 4c
BW) aan het convenant kunnen binden. Zowel brancheorganisaties/productschap-
pen als individuele ondernemingen kunnen partij worden bij het convenant. Als de
leden via de organisatie toch aan het convenant kunnen worden gebonden, bestaat
er voor hen geen noodzaak meer om apart tot het convenant toe te treden. Overi-
gens blijkt ook niets in het convenant van de mogelijkheid van binding van bedrij-
ven via de brancheorganisaties, terwijl dat volgens Aanwijzing 5 van de Aanwij-
zingen voor convenanten wel zou moeten.

7.2.3 Bevindingen

De MJA2 voldoet in redelijke mate aan de democratisch rechtsstatelijke eis dat
duidelijk moet zijn wie exact de partij zijn bij het convenant en dat de voor de
uitvoering van het convenant relevante actoren partij zijn. Het is heel positief dat
de ondernemingen op wie de verbetering van de energie-efficiency aankomt, zelf
partij zijn, temeer daar de brancheorganisaties en productschappen alleen voor
zichzelf verplichtingen zijn aangegaan. De gebondenheid van individuele bedrijven
verhoogt ook de juridische effectiviteit van het convenant. De partijen kunnen de
MJA2 ten aanzien van andere partijen handhaven en de nakoming van het conve-
nant kan ook ten opzichte van hen worden afgedwongen. Alleen de ministers van
EZ, LNV en VROM zijn deels ten onrechte als partij aangemerkt waar zij optreden
als vertegenwoordiger van de Staat. Verder is de gebondenheid van het gemeente-
lijk bevoegd gezag problematisch. In de eerste plaats is er een geringe bereidheid
bij gemeenten om partij te worden bij de MJA2, zodat de in de nu niet gebonden
gemeenten gevestigde bedrijven hen daaraan niet kunnen houden. Dit kan afbreuk
doen aan de uitvoerbaarheid en daarmee juridische effectiviteit van het convenant.
In de tweede plaats wordt uit hoofde van het convenant alleen de gemeente (dus
de rechtspersoon) partij, terwijl in het convenant afspraken staan die gevolgen
hebben voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden van het gemeen-
telijk bevoegd gezag. Het voor de uitvoering van het convenant relevante bevoegd
gezag had ook partij moeten worden bij het convenant.
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10 Zie Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 30 (evaluatie deel B). De in de OGE vertegen-
woordigde partijen staan echter ook wel eens tegenover elkaar, getuige het feit dat door de
industrie wel eens gedreigd wordt met bedrijfsverplaatsingen naar het buitenland en de
overheid dreigt met alternatieve instrumenten. Zie p. 31 van de evaluatie deel B.

7.3 INSTANTIES WERKZAAM IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN DE MJA2

In het kader van de uitvoering van het convenant zijn Overleggroepen Energiebe-
sparing en een Platform MJA2 ingesteld en is een zogenoemde Onafhankelijke
Deskundige aangewezen.

De Overleggroepen Energiebesparing (OGE) en het Platform MJA2 bestaan uit
vertegenwoordigers van respectievelijk de brancheorganisatie of het productschap,
de minister van EZ of LNV en de Onafhankelijke Deskundige (artikel 15 lid 2) en
van de bij de MJA2 betrokken partijen (artikel 17 lid 2). De voorzitter van de OGE
wordt aangewezen door de brancheorganisatie of het productschap (artikel 15 lid
3) en van het Platform MJA2 gebeurt dit door de partijen gezamenlijk (artikel 17).
Beide clubs komen minimaal eenmaal per jaar bijen (artikel 15 lid 6 en artikel 17).
De taken van de OGE hebben onder meer betrekking op het vaststellen van de
monitoringrapportages en het vaststellen van de branchespecifieke rapportages ten
behoeve van het Platform MJA2 en de Tweede Kamer (artikel 16). Op grond van
artikel 18 van het convenant is het Platform MJA2 onder meer belast met het
bewaken van de voortgang van de uitvoering van de MJA, het bespreken van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voor de MJA relevante zaken en het
vierjaarlijks vaststellen van een evaluatieverslag.

De Overleggroepen en het Platform stroomlijnen de uitvoering van de MJA2 nader.
Van het overleg in de OGE is bekend dat dit door de bij het convenant betrokken
partijen in het algemeen als positief wordt ervaren. Dit overleg leidt ook niet tot
verlaging van de ambities van de MJA2, hetgeen verklaard kan worden door het
feit dat in de overleggroepen niet verder onderhandeld wordt over de uitvoering
van het convenant, maar dat meer gesproken wordt over technische zaken die
opkomen bij de uitvoering van de MJA2.10 Het is niet gebleken dat het door de
OGE en het Platform MJA2 gevoerde overleg de uitvoering van het convenant zou
ophouden en daarmee afbreuk zou doen aan de effectiviteit van de MJA2; partijen
ervaren in elk geval het overleg in de OGE als positief.

Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, is voor de handhaafbaarheid en hand-
having van de MJA2 de Onafhankelijke Deskundige interessanter dan voornoemde
instanties. Als Onafhankelijke Deskundige is door de ministers van EZ en LNV in
overleg met de brancheorganisaties, de productschappen en de overige industrie uit
hoofde van artikel 19 van het convenant het agentschap de Nederlandse Organisa-
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11 Novem is met ingang van 1 januari 2002 van rechtsvorm veranderd. Voorheen was de
Novem – toen aangeduid als de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu – een
vennootschap, maar omdat de werkzaamheden van de Novem op het uitvoeren van een
publieke taak betrekking hebben, is gekozen voor een wijziging in rechtsvorm. Zie Naaktge-
boren, 2002. In zijn oude rechtsvorm werd Novem wel aangemerkt als zelfstandig bestuurs-
orgaan. 

12 In dit hoofdstuk zal verder de naam SenterNovem worden gebruikt, ondanks dat Novem tot
1 mei 2004 de onafhankelijke deskundige was.

13 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 90. Ook Ten Berge en Michiels, 2001, p.
101.

14 Zie Bense en Zijlstra, 1994, p. 260, die verwijzen naar Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-
1992, 22 300, nr. 39, p. 15.

15 Zie, overigens ongemotiveerd, Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 91. Voor-
zichtiger zijn Bense en Zijlstra, 1994, p. 260. 

16 Damen e.a., 2005, p. 111. 
17 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2005, Stcrt. van 13

december 2005, nr. 242, p. 12. 

tie voor Energie en Milieu (Novem)11 aangewezen. Per 1 mei 2004 is de Novem
gefuseerd met Senter, waardoor nu sprake is van SenterNovem.12

SenterNovem is een agentschap van het ministerie van EZ. Een agentschap is een
zelfstandig organisatie-onderdeel dat vaak enigszins los van de rest van het depar-
tement opereert, maar hiërarchisch geheel ondergeschikt blijft aan de minister of
staatssecretaris. De minister blijft dus volledig verantwoordelijk voor de taakuit-
oefening door de agentschappen. Er is hier sprake van interne verzelfstandiging.13

Een agentschap beschikt zelf doorgaans niet over publiekrechtelijke bevoegdheden,
maar oefent bevoegdheden in mandaat uit.14

De vraag kan worden gesteld of SenterNovem moet worden aangemerkt als een
bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb; naast het belang daarvan voor de
toepasselijkheid van de Awb, is dit relevant in verband met de openbaarmaking
van documenten die SenterNovem onder zich heeft (§7.7.2). Van agentschappen
wordt wel gezegd dat ze uit hoofde van artikel 1:1 lid 1 sub a Awb altijd bestuurs-
orgaan zijn van de centrale overheid (het zogenoemde a-orgaan).15 Om als zodanig
te kunnen worden aangemerkt, dient aan de hand van de instellings- of organisatie-
wet of daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen te worden bepaald of een orgaan
deel uitmaakt van de (organisatie van de) rechtspersoon krachtens publiekrecht
ingesteld.16 Ten aanzien van SenterNovem kan uit het Organisatiebesluit EZ17

worden afgeleid dat dit agentschap onderdeel uitmaakt van de Staat (dat, zoals
bekend, een rechtspersoon is krachtens publiekrecht ingesteld ex artikel 2:1 lid 1
BW). In artikel 4 van het besluit is bepaald dat SenterNovem ressorteert onder het
ministerie van EZ. Nu de minister van EZ moet worden aangemerkt als orgaan van
de rechtspersoon Staat, maakt ook SenterNovem onderdeel uit van de Staat. Aldus
vormt het Organisatiebesluit EZ de publiekrechtelijke grondslag op grond waarvan
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18 Zie Damen, e.a., 2005, p. 111.
19 Zie het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004, Stcrt. van 31 augustus 2004, nr.

166, p. 10, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 18 januari 2006, Stcrt. van 23 januari 2006,
nr. 16, p. 11. 

20 Vgl. Damen e.a., 2005, p. 112.

SenterNovem als orgaan functioneert. Voor het zijn van a-orgaan is het niet
noodzakelijk dat een orgaan bevoegdheden kan uitoefenen waarmee iemands
rechtspositie wordt bepaald.18 Deze constatering is voor SenterNovem van belang,
want zij heeft inderdaad geen bevoegdheden geattribueerd of gedelegeerd gekregen
(en heeft dus geen ‘eigen’ bevoegdheden). SenterNovem oefent alleen bevoegdhe-
den in mandaat uit, of preciezer gezegd: de algemeen directeur van SenterNovem
oefent bevoegdheden in mandaat uit.19 Het gaat er om te bezien of SenterNovem
een zelfstandige functie of positie heeft, hetgeen moet worden afgeleid uit wettelij-
ke bepalingen en daarop gebaseerde regelingen.20 Naar mijn mening neemt Senter-
Novem een dergelijk zelfstandige plaats binnen het ministerie van EZ en – ruimer –
de Staat in. Als agentschap heeft SenterNovem een zekere zelfstandigheid. Zo is
in het Organisatiebesluit EZ niet alleen bepaald dat SenterNovem ressorteert onder
het ministerie van EZ, maar is deze organisatie uit hoofde van dit besluit belast met
de uitoefening van twee publieke taken, te weten het stimuleren van duurzame
ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid, en het
uitvoeren van overheidsbeleid met betrekking tot innovatie, energie en klimaat,
milieu en leefomgeving (artikel 49 lid 2). Ter uitvoering van deze taken verricht
SenterNovem vele feitelijke handelingen en oefent ze veel bevoegdheden in
mandaat uit, waaronder bijvoorbeeld subsidieverlening.
Uit het bovenstaande kan naar mijn mening worden afgeleid dat SenterNovem kan
worden aangemerkt als een a-bestuursorgaan. Dit brengt met zich dat SenterNovem
voor al haar handelen valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Voor de activitei-
ten die SenterNovem in het kader van de uitvoering van de MJA2 verricht, heeft
dit echter niet hele grote consequenties. Dat komt doordat de uitoefening van de
bevoegdheden die deze organisatie in mandaat uitoefent, niet ligt op het vlak van
de MJA2. Ter uitvoering van dit convenant verricht SenterNovem alleen feitelijke
handelingen, zodat op grond van artikel 3:1 lid 2 Awb alleen de afdelingen 3.2 tot
en met 3.5 van de Awb op die handelingen van toepassing zijn. Met name is dan
van belang dat SenterNovem zich aan de in afdeling 3.2 Awb opgenomen normen
moet houden bij de uitoefening van haar taken uit hoofde van de MJA2. Bovendien
is ten aanzien van dit handelen het klachtrecht van toepassing (zie titel 9.1 Awb).
Bij de uitvoering en handhaving van de MJA2 speelt SenterNovem een belangrijke
rol, die positieve invloed heeft op de juridische effectiviteit van het convenant (zie
§7.4 en 7.9).
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21 De toevoeging ‘zoveel mogelijk’ valt in elk geval niet te verklaren vanuit het feit dat nog
niet duidelijk zou zijn welke ondernemingen gaan toetreden, want de toevoeging heeft
betrekking op de ondernemingen die dan al toegetreden zijn. 

7.4 DOELSTELLING EN VERPLICHTINGEN

Het convenant bevat in artikel 2 de doelstelling (§7.4.1). Om de doelstelling te
bereiken zijn in de MJA2 verplichtingen opgenomen voor de ondernemingen, de
brancheorganisaties en productschappen en de (rijks)overheid (§7.4.2).

7.4.1 Doelstelling

De MJA2 is erop gericht

‘dat zoveel mogelijk Ondernemingen voor hun betrokken inrichtingen volgens de
in de Meerjarenafspraak afgesproken procedures een bijdrage leveren aan de
verbetering van de energie-efficiency van de Branche door:
a. het nemen van zekere rendabele maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiency binnen hun inrichting(en);
b. systematische energiezorg binnen hun Onderneming; en 
c. het zo mogelijk uitvoeren van maatregelen op het gebied van verbredingsthe-
ma’s.’ (artikel 2)

Indien deze doelstelling in ogenschouw wordt genomen, blijkt in de eerste plaats
dat niet wordt aangegeven welke mate van efficiencyverbetering van het energiege-
bruik door de partijen wordt nagestreefd met het convenant. De doelstelling wordt
dus niet in kwantitatieve zin (door middel van een percentage) tot uitdrukking
gebracht. Nu mag een convenant op het ontbreken van een kwantitatief doel niet
direct worden afgerekend, maar er zal wel zo helder mogelijk tot uitdrukking
moeten worden gebracht welke bijdrage met het convenant aan de uitvoering van
milieubeleid wordt geleverd (vgl. §4.4.1). Uit de MJA2 kan echter op geen enkele
wijze worden afgeleid welke bijdrage ermee wordt beoogd te worden geleverd aan
de uitvoering van de reductieverplichting die Nederland in het Kyoto Protocol is
aangegaan. Zo wordt er bijvoorbeeld geen schatting gegeven van de te verwachten
energie-efficiencyverbetering en de daarmee (na vertaling) in totaliteit te verwach-
ten CO2-reductie. Er wordt niet meer bepaald dan dat de ondernemingen ‘een
bijdrage’ leveren aan de energie-efficiencyverbetering van de branche.

Het zijn blijkens artikel 2 ‘zoveel mogelijk’ ondernemingen die een bijdrage moeten
leveren. Deze toevoeging lijkt overbodig, want het zal toch de bedoeling zijn dat alle
ondernemingen die deelnemen aan de MJA, ook een bepaalde bijdrage leveren (hoe
groot die dan is, kan niet op voorhand worden gezegd). Anders had een onderneming
zich überhaupt niet hoeven aansluiten bij de MJA.21
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Het is echter maar de vraag of het überhaupt mogelijk zou zijn geweest om een
kwantitatieve doelstelling in de MJA op te nemen. De doelstelling voor de bran-
ches is niet op basis van onderhandelingen van tevoren vastgesteld, maar deze
wordt van ‘onder af’ berekend, dat wil zeggen dat aan de hand van wat de individu-
ele bedrijven in een sector aangeven te kunnen doen aan energiebesparing, bepaald
wordt welke doelstelling voor de branche geldt. De branchedoelstelling wordt in
artikel 2 als uitgangspunt genomen (en niet een collectieve doelstelling voor alle
branches samen). Om deze doelstelling te concretiseren, moet de MJA nader
worden uitgewerkt voor de desbetreffende bedrijven en branches; die uitwerking
vindt plaats via door bedrijven en brancheorganisaties/productschappen op te
stellen energiebesparingsplannen respectievelijk meerjarenplannen. Het convenant
geeft wel duidelijk aan volgens welke procedures de energiebesparing moet
plaatsvinden (zie §7.4.2). Later zal dus pas kunnen blijken hoeveel energie de
bedrijven en daarmee de branches kunnen besparen. Dan zou ook kunnen worden
berekend welke energie-efficiencyverbetering en CO2-reductie de uitvoering van
de MJA in totaal zal opleveren, althans de eerste vier jaar, want de doelstellingen
voor bedrijven en branches worden per vier jaar vastgesteld. Hoeveel energiebespa-
ring in totaal met de uitvoering van het convenant kan worden bereikt, lijkt me
daarom pas aan het begin van de laatste vierjaarlijkse cyclus van het convenant en
dus vier jaar voor afloop van het convenant te kunnen worden aangegeven. Welke
mate van energie-efficiencyverbetering uiteindelijk is gerealiseerd (en daarmee de
effectiviteit van het convenant in termen van doelbereiking), zal aan het einde van
de looptijd van de MJA2 moeten worden berekend door de in de meerjarenplannen
opgenomen doelstellingen te vergelijken met de gerealiseerde energiebesparing.

Wanneer het convenant afloopt en wanneer dus de doelstelling moet zijn gereali-
seerd, staat ook niet in artikel 2. De eindtermijn moet nu elders uit het convenant
worden afgeleid. Verderop in het convenant wordt wel 31 december 2012 als
uiterlijke termijn genoemd voor de ondernemingen om de doelstelling uit te voeren
(zie artikel 7 lid 1) en bovendien eindigt de MJA blijkens artikel 26 in 2012.
Daarom kan worden aangenomen dat het bedrijfsleven tot dan tijd heeft om zijn
verplichtingen, die nog nader moeten worden ingevuld, na te komen. Deze termijn
van tien jaar (2002-2012) is behoorlijk lang, maar zoals nog zal blijken, moeten
bedrijven bij de uitvoering van de MJA2 hun doelstellingen per vier jaar formule-
ren en wordt er dus met tussendoelstellingen gewerkt.

Door het ontbreken van een indicatie van de bijdrage die met het convenant kan
worden geleverd aan de uitvoering van het Kyoto Protocol en het ontbreken van
een eindtermijn in het artikel waarin de doelstelling van het convenant wordt
omschreven, kan worden gesteld dat de MJA2 geen duidelijke doelstelling bevat.
Dit negatieve oordeel lijkt echter vooral te kunnen worden verklaard door de aard
van het convenant. De MJA2 is een collectief, overkoepelend convenant dat

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 319

22 Een ‘betrokken inrichting’ is een inrichting ex artikel 1.1 Wm die is opgenomen in het
verzoek tot toetreding tot het convenant van de onderneming waartoe de inrichting behoort.
Vgl. artikel 1 onder e van de MJA2.

algemene aspecten regelt en nader moet worden uitgewerkt voor de bedrijven en
branches in de sectoren die eraan deelnemen. Er is dus sprake van één convenant
waaraan verschillende sectoren kunnen meedoen. De doelstelling kan dan ook
moeilijk concreet en duidelijk worden geformuleerd.

7.4.2 Verplichtingen

De MJA2 bevat verplichtingen voor de ondernemingen, de brancheorganisaties en
productschappen, en de overheid (centraal en decentraal). Verder is bij de uitvoe-
ring van het convenant een belangrijke rol weggelegd voor SenterNovem. Gelet op
het feit dat de uitoefening van de taken van SenterNovem gevolgen kan hebben
voor de naleving en handhaving van het convenant, wordt aan haar rol hier ook
expliciet aandacht besteed. Omdat de verplichtingen van de ondernemingen en het
bevoegd gezag onderling sterk samenhangen, worden zij in onderling verband
besproken; de rol van SenterNovem krijgt hierbij een plaats (§7.4.2.1). Daarna
wordt ingegaan op de verplichtingen van de brancheorganisaties en productschap-
pen (§7.4.2.2) en de ministers (§7.4.2.3).

7.4.2.1 Verplichtingen voor de ondernemingen en het bevoegd gezag

De verplichtingen voor de ondernemingen hebben betrekking op drie onderwerpen,
te weten het Energiebesparingsplan (EBP), systematische energiezorg en de verbre-
dingsthema’s. Per onderwerp zal worden aangegeven welke verplichtingen de
onderneming ten aanzien daarvan heeft. Het bevoegd gezag heeft voornamelijk
verplichtingen ten aanzien van het EBP.

Energiebesparingsplan
In de eerste plaats dient elke onderneming een EBP op te stellen en uit te voeren
(artikel 10 lid 1). Ter uitvoering van deze verplichting dienen de ondernemingen
een aantal nadere verplichtingen te vervullen. Om te beginnen moe(s)t de onderne-
ming uiterlijk binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot de MJA
voor elke betrokken inrichting22 afzonderlijk een concept EBP indienen bij het
bevoegd gezag en SenterNovem (artikel 6 lid 1).

Het moment van indiening van het plan kan voor de ondernemingen verschillen, nu
niet elke onderneming op hetzelfde ogenblik partij bij de MJA hoeft te worden en
dat moment als startpunt voor de termijn van 9 maanden wordt genomen.
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23 Zie artikel 1 van het Protocol Toetsing Energiebesparingsplannen.
24 De Handreiking is raadpleegbaar via http://www.senternovem.nl/mja (daar wordt ook

gesproken van Handreiking EBP 2001-2004). 
25 Zie artikel 1 van het Protocol Toetsing Energiebesparingsplannen. 

De onderneming moet het EBP opstellen volgens de eisen die daartoe zijn opgeno-
men in het convenant en het Protocol Toetsing Energiebesparingsplannen (bijlage
3 van de MJA). Dit betekent in de eerste plaats dat in het plan zekere, voorwaarde-
lijke en onzekere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiency moeten
worden opgenomen.

Zekere besparingsmaatregelen zijn maatregelen in procesefficiency die financieel
rendabel zijn voor bedrijven (er geldt een terugverdientijd van vijf jaar of minder).
Deze maatregelen worden uitgevoerd omdat aan alle randvoorwaarden daarvoor
wordt voldaan. Voorwaardelijke maatregelen zijn maatregelen die worden uitge-
voerd, tenzij een duidelijk aangegeven randvoorwaarde niet wordt vervuld. Onzekere
maatregelen zijn maatregelen waarvoor eerst nader onderzoek nodig is, alvorens
besloten kan worden tot uitvoering. Wel wordt aangegeven welke stappen genomen
worden om de haalbaarheid te onderzoeken.23

Van elk van die maatregelen geeft de onderneming aan wat daarvan het te ver-
wachten resultaat zal zijn, gemeten in percentage energie-efficiencyverbetering en
de daarmee feitelijk vermeden CO2-emissies (artikel 6 lid 3). Verder spant elke
onderneming zich in om ervoor te zorgen dat de in haar EBP opgenomen voor-
waardelijke maatregelen op termijn zekere maatregelen worden en dat onzekere
maatregelen op termijn voorwaardelijke of zekere maatregelen worden (artikel 10
lid 4).
Het EBP moet bovendien worden vastgesteld volgens het format dat is opgenomen
in de Handreiking Toetsing Energiebesparingsplan.24 In het plan moet dan onder
meer inzicht worden gegeven in:
– de huidige energiesituatie van het bedrijf;
– de wijze waarop energiezorg zal worden ingevoerd of voortgezet;
– alle rendabele energie-efficiencymaatregelen;
– de energiebesparingsdoelen tot en met 2004;
– de doelstellingen op het gebied van de verbredingsthema’s en de activiteiten die

het bedrijf gaat ondernemen om die doelstellingen te realiseren;
– een uitvoeringsplan, inclusief een planning; en
– de manier van monitoren (inclusief het aangeven van de prestatiematen) en van

rapporteren (intern en extern).

Als er zwaarwegende redenen zijn om van het format af te wijken, dan kan dat, mits
toegelicht door het bedrijf en – bij brede toepassing binnen een branche – in overleg
met de desbetreffende brancheorganisatie en Overleggroep Energiebesparing.25

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 321

26 In artikel 1 onder d van het convenant wordt het concern gedefinieerd als ‘de (rechts)per-
soon, die de zeggenschap heeft over één of meer Ondernemingen, samen met die Onderne-
mingen’.

27 Zie voor deze taak van SenterNovem ook artikel 12 lid 5 van de MJA2.
28 De onderneming past op grond van de opmerkingen van SenterNovem en van het bevoegd

gezag het conceptplan aan tot een definitief plan. Tenzij het bevoegd gezag akkoord gaat
met het concept-EBP, want dan zijn geen aanpassingen meer nodig en kan het concept als
definitief worden beschouwd. Het opnieuw voorleggen van een aangepast EBP is dan niet
meer nodig (toelichting bij artikel 6 lid 4 en 5).

29 Dit beginsel is inmiddels in de Wet milieubeheer vervangen door het beginsel van de beste
beschikbare technieken (best available techniques) (zie hoofdstuk 4). 

Tot slot kan de onderneming of het concern26 bij het opstellen van het EBP ten
behoeve van de onderbouwing van de fasering van maatregelen voor de inrichting,
tevens rekening houden met de verbeteringsinspanningen op het gebied van
energie-efficiency bij inrichtingen welke tot dezelfde onderneming of tot hetzelfde
concern behoren (artikel 6 lid 10 en bijlage 6). Het convenant staat dus de concern-
aanpak toe (zie daarover hierna). De bedrijven zijn niet verplicht deze aanpak te
volgen, maar het gaat hier om een aan de bedrijven geboden mogelijkheid in het
kader van de uitvoering van hun verplichtingen.

Na toezending van het conceptplan adviseert SenterNovem het bevoegd gezag
binnen 6 weken of het conceptplan voldoet aan het Protocol Toetsing Energiebe-
sparingsplannen.27 Van het advies wordt de onderneming tegelijkertijd op de
hoogte gesteld door SenterNovem (artikel 6 lid 2). Vervolgens maakt het bevoegd
gezag binnen 6 weken na ontvangst van het toetsingsrapport van SenterNovem
schriftelijk zijn oordeel over het concept EBP aan de onderneming en Senter-
Novem kenbaar. Deze termijn van 6 weken kan worden verlengd (artikel 6 lid 4).
Na ontvangst van het oordeel van het bevoegd gezag over het conceptplan, kan de
onderneming zijn plan hierop aanpassen en dient de onderneming uiterlijk binnen
6 weken een definitief plan voor te leggen aan het bevoegd gezag, hetgeen ook
toegezonden wordt aan SenterNovem (artikel 6 lid 5).28 Het bevoegd gezag beoor-
deelt of het definitieve EBP, voor zover relevant, in overeenstemming is met het
alara-beginsel.29 Vervolgens geeft het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van het definitieve EBP schriftelijk aan de
onderneming en SenterNovem door of het al dan niet instemt met het plan (artikel
6 lid 7). Indien het bevoegd gezag instemt met het definitieve EBP, geeft het naar
de onderneming en SenterNovem schriftelijk aan of naar zijn oordeel voor op
grond van het plan te nemen maatregelen een mededeling ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13
lid 1 sub g Wm, een melding ex artikel 8.19 Wm of een veranderingvergunning ex
artikel 8.1 Wm nodig is (zie over de relatie met het bestuursrechtelijke instrumenta-
rium verder §7.6). Als het bevoegd gezag zijn oordeel over het plan heeft gegeven,
is het EBP behoudens eventuele vertrouwelijke gegevens openbaar, onder vermel-
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30 Handreiking opstellen en toetsing energiebesparingsplan (EBP) 2005-2008. Richtlijnen voor
bedrijven en overheden, raadpleegbaar via http://www.senternovem.nl/mja.

31 De voorwaarden daarvoor staan in de Handreiking opstellen en toetsing Energiebesparings-
plan (EBP) 2005-2008, p. 3.

32 Dit blijkt uit de evaluatie van de MJA2, zie Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 20
(evaluatie deel B).

ding van de instemming van het betrokken bevoegd gezag met dat plan (artikel 6
lid 8). Tot slot moet de onderneming het EBP uiterlijk op 1 oktober 2004 voor de
periode 2005-2008 en op 1 oktober 2008 voor de periode 2009-2012 actualiseren.
Daartoe moet de hier beschreven procedure van artikel 6 leden 2 tot en met 8
opnieuw worden doorlopen (artikel 6 lid 9).

Bij de actualisering van het EBP dient de onderneming niet alleen de zekere,
voorwaardelijke en onzekere procesmaatregelen aan te geven, maar moet ze ook
mogelijke verbetering van de energie-efficiency baseren op een energiestudie. In die
energiestudie wordt het energiegebruik waar mogelijk geanalyseerd met behulp van
de materiaal- en energiebalans van het processysteem dat voor het desbetreffende
product wordt gebruikt (artikel 6 lid 9).

Een verplichting die met het EBP samenhangt, is de volgende. Zoals nog zal
blijken (§7.4.2.2), wordt het door de brancheorganisaties en productschappen op
te stellen Meerjarenplan gebaseerd op de EBP’s die de ondernemingen in die
branche moeten opstellen. Op grond van artikel 7 lid 1 spannen de ondernemingen
zich ervoor in om het door hun brancheorganisatie of productschap overgelegde
Meerjarenplan uiterlijk op 31 december 2012 in gezamenlijkheid uit te voeren.

Het eerste EBP had een kortere geldingsduur dan vier jaar, omdat het op zijn
vroegst gelding heeft gekregen in 2002 en reeds op 1 oktober 2004 moest worden
geactualiseerd. Inmiddels is dus voor wat betreft de uitvoering van de EBP’s de
tweede ronde aangebroken. Daarvoor is een nieuwe Handreiking opgesteld.30 In
2004 is het grootste deel van de EBP’s voor de periode 2005-2008 bij SenterNo-
vem ingediend. Omdat sommige bedrijven heel laat hun eerste EBP hebben
opgesteld (omdat ze niet eerder tot het convenant waren toegetreden), kunnen zij
voor het tweede EBP onder omstandigheden volstaan met een aanvulling op hun
eerste plan.31 De door SenterNovem opgestelde protocollen voor de opstelling van
de EBP’s worden door een meerderheid van de bedrijven als duidelijk beschouwd,
maar ze blijken niet altijd even goed uitvoerbaar te zijn.32

Systematische energiezorg
Naast het opstellen en uitvoeren van het EBP, verplichten de ondernemingen zich
systematische energiezorg te implementeren zoals bedoeld in artikel 8 (artikel 10
lid 2). Dit houdt in dat elke onderneming uiterlijk twee jaar na ondertekening van
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33 Novem, Referentie Energiezorg met Leidraad (nrs. DV1.3.192.00.02 en DV1.3.193.00.02),
december 2002, te raadplegen via http://www.senternovem.nl/mja. Zie ook de Checklist
Energiezorg van Novem, december 2002, voorheen te raadplegen was via http://www.mja.
novem.nl (d.d 16 juli 2003). Deze Checklist staat nu niet meer op de nieuwe website van
SenterNovem, omdat hij is vervangen (zie hierna).

34 Zie Referentie Energiezorg met Leidraad, 2002, p. 4-5.
35 De BasisCheck Energiezorg (juni 2005) is te raadplegen via http://www.senternovem.nl/

mja.
36 Zie Handreiking Toetsing Energiebesparingsplan, p. 5.

of toetreding tot de MJA over systematische energiezorg dient te beschikken
(artikel 8 lid 1). Die energiezorg moet ten minste voldoen aan het C-niveau van de
door Novem opgestelde Referentie Energiezorg33 overeenkomstig het Protocol
Monitoring en Energiezorg (bijlage 5) (artikel 8 lid 2). Wat wil dit nu zeggen?

Energiezorg is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren
van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van ener-
gie, inbegrepen de energie voor de productie en het gebruik van grond- en hulpstof-
fen, te minimaliseren. Energiezorg moet als integraal onderdeel van de bedrijfsvoe-
ring worden ingevoerd. Een energiezorgsysteem omvat de organisatorische struc-
tuur, afspraken over taken en verantwoordelijkheden, en procedures, processen en
voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van energiezorg. Voor het realiseren
van energiezorg bestaat een groot aantal instrumenten, zoals checklists, rekenmo-
dellen en rapportages, waarvan ondernemingen gebruik kunnen maken.34 De
methodiek voor het invoeren van systematische energiezorg is vastgelegd in de
Referentie Energiezorg met Leidraad en de Checklist Energiezorg. Het C-niveau
dat MJA-bedrijven aan energiezorg moeten bereiken, maakt deel uit van een
classificatie die in het kader van de Checklist Energiezorg op basis van een punten-
score aan het energiezorgsysteem wordt toegekend. Inmiddels is de Checklist
Energiezorg vervangen door de BasisCheck Energiezorg op grond waarvan een
bedrijf niet langer punten hoeft toe te kennen aan de mate van aanwezigheid van
energiezorg; in plaats daarvan dient een vragenlijst te worden ingevuld waarbij kan
worden aangegeven of de maatregelen zijn genomen.35 Het C-niveau houdt in dat
het systeem voor energiezorg voldoet aan de minimum eisen. Het voldoen aan deze
eisen levert geen volwaardig zorgsysteem op. Niveau C geeft per definitie aan dat
er (meerdere) elementen zijn die verbeterd dienen te worden.36 De omtrent de
systematische energiezorg te nemen maatregelen worden in het EBP opgenomen.

Verbredingsthema’s
Elke onderneming dient zich in te spannen om energiebesparing door middel van
verbredingsthema’s te realiseren zoals bedoeld in artikel 9 (artikel 10 lid 3).
Voordat wordt aangegeven welke nadere verplichtingen hieruit voor de onderne-
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37 Zie Protocol Verbredingsthema’s, bijlage 4 bij de MJA2.
38 Handreiking Verbredingsthema’s, 2003, raadpleegbaar via http://www.senternovem.nl/mja,

p. 3 (van de samenvatting). Omdat de energie-efficiencyverbetering voor het grootste deel
buiten de inrichting plaatsvindt, is een goede afstemming en/of samenwerking met de andere
actoren in de keten, zoals bedrijven, de energie(distributie)sector en consumenten, van
belang voor het bereiken van een optimaal resultaat. Zie Naaktgeboren, 2002. 

39 Een product is datgene wat een bedrijf vervaardigt of voortbrengt. Het product kan een kant-
en-klaar (eind)product zijn, maar ook een grondstof, een halffabrikaat, een onderdeel van
een eindproduct en zelfs een dienst of functie. Zie artikel 1 van het Protocol Verbredingsthe-
ma’s. 

40 De levensketen van een product kent vijf fases: grondstoffase, productiefase, distributiefase,
gebruiksfase, en afdankings- of hergebruikfase. Zie artikel 6 van het Protocol Verbredings-
thema’s.

mingen voortvloeien, moet worden besproken wat nu precies met deze ver-
bredingsthema’s wordt bedoeld.

Met het woord ‘verbredingsthema’s’ wordt tot uitdrukking gebracht dat de doel-
stelling van de MJA2 niet alleen betrekking heeft op de verbetering van energie-
efficiency in de processen binnen de inrichting, maar dat de aandacht is verbreed
richting andere thema’s. Deze thema’s hebben betrekking op het gebied dat is
gericht op product en keten. Het belangrijkste kenmerk van de verbredingsthema’s
is dat de verbetering van de energie-efficiency die hiermee samenhangt, vaak voor
een gedeelte buiten de inrichting optreedt.37 Naast interne processen wordt dus ook
gekeken naar aspecten die buiten de grenzen van de inrichting van invloed op het
energieverbruik zijn en welke energie-efficiencyverbetering daar kan worden
aangebracht. Het gaat dus om de ketenaanpak.38 De verbredingsthema’s zijn in
twee hoofdcategorieën opgesplitst: duurzame energie en energiezuinige product-
ontwikkeling. Een bedrijf kan bijvoorbeeld via het zelf opwekken van duurzame
energie (zoals windenergie) een bijdrage leveren aan de verbetering van energie-
efficiency. Energiezuinige productontwikkeling is het zodanig ontwikkelen van een
product39 dat het energiegebruik over de gehele levensketen van het product
afneemt.40 Energiezuinige productontwikkeling kan worden onderverdeeld in de
drie categorieën duurzame producten, optimalisatie van transport, logistiek en
ketens, en duurzame bedrijventerreinen. Via bijvoorbeeld materiaalbesparing en
optimalisatie van de productlevensduur kan in de categorie duurzame producten
tot energiebesparing worden gekomen.

Bij de convenantpartijen zijn de verwachtingen ten aanzien van de verbredingsthe-
ma’s hoog gespannen, want ze verwachten dat de uitvoering van deze thema’s tot
een hogere energie-efficiency zal leiden dan via toepassing van de Wet milieube-
heer kan worden bereikt (considerans van de MJA2). Welke nadere verplichtingen
zijn de ondernemingen nu met betrekking tot de verbredingsthema’s aangegaan?
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41 Vgl. artikel 7 van het Protocol Verbredingsthema’s.

Op grond van artikel 9 lid 1 formuleren ondernemingen zo mogelijk kwantitatieve
en kwalitatieve doelstellingen als gevolg van de uitvoering van maatregelen met
betrekking tot de verbredingsthema’s. Verbredingsthemamaatregelen zijn maatre-
gelen zowel binnen als buiten de inrichting, die niet gekoppeld zijn aan de wettelij-
ke verplichtingen conform de Wet milieubeheer en die vallen onder de definities
van de verbredingsthema’s zoals die in het bovenstaande zijn gegeven.41 Een
kwantitatieve doelstelling wordt bepaald door de som van de besparingen van
maatregelen, die kwantificeerbaar, voor monitoring vatbaar en aan de betrokken
inrichting toerekenbaar zijn, overeenkomstig het in bijlage 4 opgenomen Protocol
Verbredingsthema’s (artikel 9 lid 2). Een kwalitatieve doelstelling wordt bepaald
door verkenningen en studies op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling
van verbredingsthema’s (artikel 9 lid 4). De ondernemingen moeten in hun EBP
de doelstellingen met betrekking tot de verbredingsthema’s en de activiteiten die
ze ondernemen om die doelstellingen te bereiken, opnemen.

Bij een nadere beschouwing van deze verplichtingen kunnen de volgende opmer-
kingen worden gemaakt.

Individuele verplichtingen
De MJA2 bevat individuele verplichtingen voor de ondernemingen, wat vanuit
rechtszekerheidsperspectief een winstpunt is. Immers, het is in principe duidelijk
wat elke onderneming moet doen, zij het dat uit het convenant niet valt af te leiden
hoeveel elke onderneming exact zal bijdragen aan energiebesparing, maar dat moet
nu ook juist in het kader van het convenant worden uitgezocht. Door de opname
van individuele verplichtingen bestaat ook de mogelijkheid om elke onderneming
afzonderlijk aan te spreken op de uitvoering van de verplichtingen; dat kan via het
EBP waarin wordt geconcretiseerd op welke wijze de bedrijven het convenant
uitvoeren. Dit bevordert de naleving door de ondernemingen en maakt het mogelijk
de verplichtingen te handhaven. Hoewel deze verplichtingen de flexibiliteit van
verplichtingen op brancheniveau missen, kan flexibiliteit in zekere mate ook met
de individuele verplichtingen worden bereikt. In het convenant is weliswaar
aangegeven met welke soort maatregelen de bedrijven de doelstelling moeten
bereiken, te weten zekere rendabele energiebesparingsmaatregelen, systematische
energiezorg en verbredingsthemamaatregelen, maar dit betekent niet dat zij in het
geheel niet meer vrij zijn in de manier waarop zij de convenantdoelstelling vol-
doen. Het lijkt me dan ook wel dat de ondernemingen rekening kunnen houden met
te maken investeringen.
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Resultaats- en inspanningsverplichtingen
De verplichtingen van de ondernemingen zijn deels als resultaatsverplichtingen en
deels als inspanningsverplichtingen te kwalificeren. Hoewel in de MJA2 op één
uitzondering na (zie hieronder), niet met zoveel woorden staat aangegeven of een
verplichting resultaats- dan wel inspanningsgericht is, kan daarover wel uitsluitsel
worden gegeven.

De verplichting van de ondernemingen om een EBP op te stellen en uit te voeren
en de in dat kader nader uit te voeren verplichtingen, zijn naar mijn mening
nagenoeg alle aan te merken als resultaatsverplichting. Het gaat dan om:
– het binnen 9 maanden na ondertekening of toetreding tot het convenant indie-

nen van een concept-EBP;
– het binnen 6 weken na ontvangst van het oordeel van het bevoegd gezag over

het concept plan, voorleggen van een definitief EBP;
– het wat betreft de inhoud van het plan voldoen aan de daaraan gestelde eisen in

het convenant (inclusief het Protocol) en de Handreiking; en
– het na vier jaar actualiseren van het plan.

De genoemde termijnen maken het concreet en duidelijk wanneer de verplichtingen
moeten zijn nagekomen. Tevens worden in de EBP’s doelstellingen opgenomen
voor een periode van vier jaar, waarna deze plannen dienen te worden geactuali-
seerd (en er nieuwe doelstellingen in zullen worden opgenomen). Omdat de MJA2
een lange looptijd heeft (tot 2012) en er geen einddoelstelling is geformuleerd (ook
niet in het EBP), is het van belang dat deze tussendoelstellingen in het EBP zijn
opgenomen, zodat tussentijds kan worden nagegaan of een onderneming haar
verplichting zal halen. Het is van belang dat het opstellen en uitvoeren van het EBP
kan worden aangemerkt als een resultaatsverplichting, omdat via dit plan wordt
geconcretiseerd op welke wijze de ondernemingen het convenant dienen uit te
voeren. Overigens is eigenlijk geen sprake van ‘tussen’doelstellingen, omdat het
EBP geen doelstelling tot 2012 kent. De doelstellingen voor vier jaar zijn dus
tegelijkertijd de enige doelstellingen.

Wat betreft de invulling van het EBP zou kunnen worden gesteld dat nu het de
ondernemingen zelf zijn die de inhoud van het plan en de te behalen doelstellingen
bepalen, de resultaatsverplichting om het EBP uit te voeren daarom niet zo heel veel
voorstelt (de ondernemingen bepalen immers zelf het te realiseren resultaat). Hieraan
kan echter worden tegengeworpen dat het plan moet worden getoetst door Senter-
Novem die het plan mede beoordeelt op ambitieniveau. Indien ondernemingen dus
aangeven minder aan energiebesparing te kunnen doen dan ze volgens SenterNovem
zouden kunnen doen, zullen ze hun plan moeten aanpassen.

Als inspanningsverplichting moet worden aangemerkt, de verplichting om ervoor
te zorgen dat de in het EBP opgenomen voorwaardelijke maatregelen op termijn
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42 Zie over de kwantificering nader de Handreiking Verbredingthema’s MJA2, raadpleegbaar
via http://www.senternovem.nl/mja.

43 Naaktgeboren, 2002. 

zekere maatregelen en de onzekere maatregelen op termijn voorwaardelijke of
zekere maatregelen worden (artikel 10 lid 4). De ambitie van bedrijven moet dus
steeds verder gaan. Nu dit een inspanningsverplichting betreft, zal het niet goed
mogelijk zijn om bedrijven er op aan te spreken als ze maatregelen niet naar een
andere, meer ‘zekere’ categorie hebben overgeplaatst, omdat ze dit ‘op termijn’
moeten doen; het is onduidelijk wanneer dat is. Ook de verplichting van de onder-
nemingen om het MJP uiterlijk op 31 december 2012 in gezamenlijkheid uit te
voeren, is een inspanningsverplichting. Hierop wordt verder ingegaan in §7.4.2.2.

De verplichting om uiterlijk twee jaar na ondertekening van of toetreding tot de
MJA over systematische energiezorg volgens de door Novem opgestelde referentie
te beschikken, is mijns inziens een resultaatsverplichting. Nadat deze termijn van
twee jaar is verstreken, kan dus worden bezien of een onderneming deze verplich-
ting heeft uitgevoerd en in hoeverre dit volgens de door Novem voorgeschreven
methodiek is gebeurd.

Tot slot moet de verplichting om energiebesparing door middel van verbre-
dingsthema’s en daartoe kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te realiseren,
worden aangemerkt als inspanningsverplichting. Dit is met zoveel woorden be-
paald in artikel 9 lid 5. Het valt naar mijn mening positief te waarderen dat getracht
wordt de met de uitvoering van de verbredingsthemamaatregelen te behalen
energiebesparingen te kwantificeren.42 Zo wordt duidelijk(er) welke energiebespa-
ring met deze thema’s kan worden gerealiseerd.
Er is voor gekozen om de verplichtingen als inspanning te formuleren vanwege het
innovatieve karakter van de verbredingsthema’s. Hoewel in de MJA2 de energie-
efficiencyverbetering in het productieproces nog steeds een belangrijke rol speelt,
zijn in het kader van de MJA1 op dat terrein de eenvoudig te realiseren maatrege-
len al genomen. Dat is de reden geweest om andere manieren in te zetten om tot
energiebesparing te komen. Vanwege de ‘nieuwigheid’, zal het de ondernemingen
een extra inspanning kosten om projecten op het gebied van de verbredingsthema’s
uit te voeren.43

Het inspanningskarakter van deze verplichting om energiebesparing door de uit-
voering van verbredingsthemamaatregelen te realiseren, dient echter niet negatief
te worden beoordeeld. Het gaat hier om de situatie dat een convenant ten opzichte
van het wettelijke kader een innovatief element bevat en de mogelijkheid biedt tot
experimenteren. Door de uitvoering van verbredingsthemamaatregelen kan naar
verwachting een hogere energie-efficiency worden bereikt dan mogelijk is in het
kader van de Wet milieubeheer. Omdat de bedrijven zich in de MJA2 tot meer
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verplichten dan waartoe ze kunnen worden gedwongen via (het vergunningenregi-
me van) de Wet milieubeheer en ze een extra inspanning moeten leveren om
projecten op het gebied van de verbredingsthema’s uit te voeren, is het logisch dat
op dit punt is gekozen voor de opname van een inspanningsverplichting. Opname
van een resultaatsverplichting zou het convenant op dit punt wellicht niet uitvoer-
baar en daarmee niet juridisch effectief maken. Daarom moet hier de voorkeur
worden gegeven aan een inspanningsverplichting, hoewel het uit perspectief van
rechtszekerheid de opname van een resultaatsverplichting de voorkeur zou genie-
ten.

Wel een resultaatsverplichting is de verplichting van de onderneming om in het
kader van de actualisatie van het EBP voor 1 oktober 2004 een energiestudie uit te
voeren naar onder meer de mogelijkheden van verbredingsthema’s en de hiermee te
realiseren verbetering van de energie-efficiency (artikel 6 lid 9).

De verplichting van het bevoegd gezag om binnen een termijn van 6 weken een
oordeel te geven over het concept en definitieve EBP kan naar mijn mening worden
gekwalificeerd als een resultaatsverplichting. Aangezien deze verplichting proce-
dureel van aard is, is het ook niet moeilijk om hem in deze vorm te formuleren.
Doordat de termijn van 6 weken kan worden verlengd, wordt wel afbreuk gedaan
aan de hardheid van deze verplichting.

Geen CO2-reductieverplichtingen
De uitvoering van de besproken verplichtingen heeft betrekking op het nemen van
maatregelen ter verbetering van de energie-efficiency. Hoewel het convenant mede
is opgesteld om de CO2-reductieverplichtingen uit het Kyoto Protocol te realiseren,
zijn de verplichtingen niet gekwantificeerd in termen van CO2-reductie. Het nadeel
hiervan is dat daarmee geen emissieplafond wordt vastgesteld waarboven geen CO2
meer mag worden uitgestoten. De ondernemingen moeten weliswaar in hun EBP
in termen van CO2-reductie aangeven wat de effecten van de te treffen maatregelen
zijn (energiebesparing kan worden omgerekend in CO2-reducties), maar dit gebeurt
niet naar aanleiding van reductieverplichtingen die zijn opgelegd. Een onderne-
ming kan dus uiteindelijk wel absolute emissiereducties bereiken, maar ze kan
hiertoe niet worden verplicht en kan dus niet achteraf worden verweten geen of te
weinig CO2 te hebben gereduceerd. Daardoor wordt onzeker of de voor de naleving
van de emissiereductieverplichting in het kader van het Kyoto Protocol (vgl. §6.4)
benodigde reducties wel worden behaald. Die zekerheid bestaat natuurlijk nooit,
maar kan met absolute verplichtingen wel worden getracht in hogere mate te
worden bereikt. Opgemerkt moet echter worden dat het feit dat de verplichting om
maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiency niet spoort met de
aard van de absolute reductieverplichtingen uit het Kyoto Protocol, geen afbreuk
doet aan de handhaafbaarheid van de MJA2 zelf.
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Welke eisen aan de ondernemingen op het gebied van energie-efficiency mogen
worden gesteld, is echter ook niet op voorhand te zeggen. Het is per bedrijf afhan-
kelijk hoeveel energie kan worden bespaard. In hun EBP geven de ondernemingen
aan welk percentage energie-efficiencyverbetering met de te treffen energiemaatre-
gelen is te verwachten. De concrete uitwerking van de MJA2 wordt dus aan het
vervolgproces overgelaten. Het feit dat pas later wordt bepaald in welke mate de
energie-efficiency van een individueel bedrijf moet worden verbeterd, brengt met
zich dat aan de hand van de MJA2 zelf niet goed kan worden beoordeeld of een
bedrijf zijn verplichtingen qua energiebesparing is nagekomen. Een individuele
onderneming zal dan ook vooral via het EBP wegens niet-nakoming van de MJA
moeten worden aangesproken.

Concernaanpak
Uit artikel 6 lid 10 en bijlage 6 van het convenant blijkt dat de zogenaamde
concernaanpak is toegestaan. Door deze aanpak te volgen wordt een concern in de
gelegenheid gesteld om de verplichtingen voortvloeiend uit het convenant af te
stemmen op het eigen investeringsbeleid. Omdat in de Wet milieubeheer wordt
uitgegaan van het inrichtingenbegrip (artikel 1.1 lid 4 Wm), geldt volgens de
convenantpartijen een aantal juridische randvoorwaarden voor de concernbenade-
ring. Zo kan niet worden gesteld dat in de ene inrichting van een concern niets aan
het terugdringen van een bepaalde milieubelasting behoeft te worden gedaan,
omdat in een andere inrichting van dat concern al veel resultaat op dat punt is (of
zal worden) geboekt. Niettemin laat de Wet milieubeheer het althans volgens de
convenantpartijen toe dat tussen de inrichtingen binnen een concern onderscheid
wordt gemaakt in de fasering waarbinnen het uiteindelijk te bereiken bescher-
mingsniveau wordt gerealiseerd. Vooral voor de fasering van de maatregelen zou
er dus ruimte voor een concernaanpak zijn. Het concern zal (in een vroeg stadium)
het bevoegd gezag van de noodzaak, en indien aangetoond, van de redelijkheid van
de fasering van maatregelen vanuit concern-optiek moeten overtuigen. De provin-
cies en gemeenten zullen de beoordeling van de EBP’s van een concern onderling
afstemmen. Het bevoegd gezag in de verschillende betrokken provincies en
gemeenten stelt per concern een coördinator aan die de onderlinge afstemming aan
de kant van het bevoegd gezag regelt (bijlage 6 van het convenant).

In de Wet milieubeheer wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het niet mogelijk
is om binnen één inrichting van een concern alle energiebesparende maatregelen
te nemen en in een andere niets te doen. In de MJA2 is getracht om strijd met de
Wet milieubeheer te voorkomen door de concernbenadering alleen toe te staan voor
de fasering van de maatregelen. De vraag is of met deze constructie binnen de
grenzen van de Wet milieubeheer wordt gebleven. Het gaat hier dan met name om
de invulling van het in artikel 8.11 lid 3 Wm opgenomen criterium van de beste
beschikbare technieken (bbt-criterium) waarmee recentelijk het in dit artikel
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44 Backes, 2000, p. 4. 
45 Van den Broek, 2001, p. 69. 
46 Vgl. Cozijnsen, 2000, p. 15. 
47 Zie ook Hofland en Van Bergen, 2003, p. 8-9. 
48 Dit geldt echter niet voor de MJA2-bedrijven die onder het systeem van verhandelbare

emissierechten vallen. Omdat de energie-efficiencyvoorschriften uit de milieuvergunning
zijn vervallen en daarin ook niet meer mogen worden opgenomen, wordt energie-efficiency
niet meer via de vergunning geregeld (zie §7.6.3). Voor die bedrijven bestaat er dan ook
geen behoefte om ruimere mogelijkheden te krijgen voor de concernbenadering (er valt een
beperkt aantal bedrijven onder het emissiehandelssysteem). Zie Backes, 2004, p. 7.

opgenomen alara-beginsel is vervangen. Zowel het bbt-criterium als het alara-
beginsel kennen een geobjectiveerde invulling, zodat het alleen mogelijk lijkt te
zijn om rekening te houden met investeringen die een concern in andere inrichtin-
gen heeft gedaan, voor zover het gaat om de fasering van maatregelen die liggen
boven hetgeen van wat normaliter van een soortgelijke inrichting kan worden
gevergd.44 Is de fasering daar niet op gericht, dan lijkt deze constructie in strijd met
de Wet milieubeheer te zijn. Dan kan namelijk niet worden voldaan aan de in het
kader van vergunningverlening gestelde eis dat alle inrichtingen binnen een
concern zelfstandig moeten voldoen aan het bbt-criterium. Bij de vertaling van het
door elke inrichting binnen een concern op te stellen EBP kan in de vergunning
met de concernbenadering dan dus geen rekening worden gehouden.

Ondertussen werkt het uitgangspunt van de Wet milieubeheer zeer belemmerend
bij het opstellen van milieuconvenanten waarbij bedrijven betrokken zijn die een
concern vormen, en die betrekking hebben op bovenlokale milieuproblemen, zoals
energiebesparing.45 Gelet op het feit dat energiebesparing een milieu-effect is dat
zich voordoet op nationaal niveau, maakt het niet zoveel uit wáár het probleem
wordt aangepakt en valt er dus veel voor te zeggen om uit te gaan van de milieube-
lasting van een concern in plaats van alle inrichtingen afzonderlijk.46 Bovendien
worden in een concern voor het milieu relevante investeringsbeslissingen vaak niet
op inrichtingniveau genomen en kan een concernbenadering naast economische
voordelen ook milieuvoordelen opleveren.47 Doordat de concernbenadering
bedrijven de mogelijkheid geeft om de uitvoering van de convenantverplichtingen
af te stemmen op hun eigen investeringsbeleid, geeft deze benadering hun flexibili-
teit bij de uitvoering van de convenantverplichtingen. Dit kan de effectiviteit en
efficiëntie van het convenant in positieve zin beïnvloeden. Aldus is hier sprake van
een spanningsveld tussen de eis van effectiviteit (uitvoerbaarheid van het conve-
nant, flexibiliteit) en de eis dat een milieuconvenant niet in strijd mag zijn met
ander recht (vgl. hoofdstuk 3). Gelet op de voordelen die de concernaanpak voor
bedrijven biedt en geredeneerd vanuit het perspectief van het convenant, lijkt een
aanpassing van de Wet milieubeheer wenselijk.48 Er kunnen echter valide argumen-
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49 Een wijziging van de Wet milieubeheer om het verlenen van een concernvergunning
mogelijk te maken, wordt in recent onderzoek in elk geval niet aanbevolen, zie Van ’t Lam,
2005, p. 329-334. Van ’t Lam komt tot de conclusie dat aan de behoefte van uitruilen van
emissies niet kan worden tegemoet gekomen door de mogelijkheid van een concernvergun-
ning. De administratieve lasten zouden wel door een concernvergunning kunnen worden
verminderd. Maar omdat de Wm op ingrijpende wijze zou moeten worden gewijzigd om de
concernvergunning mogelijk te maken, wijst zij dit af.

50 Zie de Circulaire Energie in de milieuvergunning, 1999.
51 Zie hierover http://www.senternovem.nl/mja. 
52 Wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreini-

ging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreer-
de preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op
maat), Stb. 2005, 432. 

ten zijn die zich verzetten tegen een wetswijziging op dit punt; het voert te ver om
daarnaar hier verder onderzoek te doen.49

Toetsing EBP
In het EBP dienen de ondernemingen alle rendabele maatregelen op te nemen. Dit
betreft energie-efficiencymaatregelen met een positieve netto contante waarde bij
een interne rentevoet van 15% ofwel een terugverdientijd van 5 jaar. Het is aan het
bevoegd gezag om te beoordelen of het EBP met daarin deze maatregelen voldoet
aan het in artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer opgenomen bbt-criterium. De
eis van het treffen van rendabele maatregelen wordt ook gesteld aan bedrijven die
niet deelnemen aan de MJA2 en betreft een invulling van de Wet milieubeheer.50

Bij het opstellen van het EBP kan een onderneming gebruik maken van zogenoem-
de maatregelenlijsten die SenterNovem samen met de brancheorganisaties heeft
opgesteld.51 Voor elke branche is een specifieke lijst samengesteld. De lijsten
geven aan wat de ‘stand der techniek’ voor energiebesparing in de sector is. Onder
stand der techniek vallen die energiebesparende maatregelen die in een gangbare
en financieel gezonde inrichting binnen de betreffende branche met succes kunnen
worden toegepast. Op zichzelf is er niets op tegen dat voor de MJA2-bedrijven
maatregelenlijsten zijn opgesteld. Bij de opstelling van die lijsten moet echter wel
rekening worden gehouden met de invulling die aan het criterium van de beste
beschikbare technieken in de BREF-documenten over energie-efficiëntie wordt
gegeven.

De op 1 december 2005 inwerking getreden wijziging van de Wet milieubeheer
omtrent de implementatie van de IPPC-richtlijn brengt met zich dat bij de vergun-
ningverlening rekening moet worden gehouden met documenten waarin informatie
staat over de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken worden bepaald. Het nieuwe artikel 8.11 lid 4 Wm geeft aan
dat bij of krachtens amvb regels worden gesteld omtrent de wijze van vaststelling
van de beste beschikbare technieken.52 Daartoe is een artikel aan het Ivb toegevoegd,
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53 Besluit van 8 oktober 2005 houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbe-
sluit milieubeheer (implementatie IPPC-richtlijn en EG-inspraakrichtlijn), Stb. 2005, 527.

54 Regeling aanwijzing BBT-documenten, Stcrt. 28 november 2005, nr. 231, p. 20.
55 SenterNovem is niet bij of krachtens wettelijk voorschrift met de advisering belast, zodat

artikel 3:50 Awb hier niet op gaat. 

artikel 5a.1, waarvan lid 2 bepaalt dat het bevoegd gezag bij de bepaling van de voor
een inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (onder meer)
rekening houdt met bij ministeriële regeling aangewezen documenten waarin door
de Europese Commissie krachtens artikel 16 lid 2 van de IPPC-richtlijn bekendge-
maakte informatie met betrekking tot de bepaling van de beste beschikbare technie-
ken is opgenomen.53 In de ministeriële regeling zijn hiertoe de diverse BREF-
documenten (Best Available Techniques Reference Documents) aangewezen die
door de Europese Commissie zijn vastgesteld.54

Vooralsnog gelden deze documenten alleen voor bedrijven die onder de IPPC-
richtlijn vallen en daarom zal alleen met deze documenten rekening moeten worden
gehouden voor zover MJA2-bedrijven als IPPC-bedrijf moeten worden aange-
merkt. Niet uitgesloten is echter dat deze documenten in de toekomst ook voor het
vaststellen van de beste beschikbare technieken ten aanzien van niet-IPPC-bedrij-
ven gaan gelden. Artikel 8.11 lid 3 Wm is immers van toepassing op alle inrich-
tingen en niet alleen op de inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen. Als het
EBP niet voldoet aan de eisen van de Wet milieubeheer, dan zullen SenterNovem
en het bevoegd gezag commentaar leveren en zal het EBP, als het bedrijf dat niet
aanpast aan het commentaar, niet worden goedgekeurd. Goedkeuring van het plan
zou dan namelijk betekenen dat het bevoegd gezag in strijd met de Wet milieube-
heer handelt.

Bij de toetsing van het EBP mag het bevoegd gezag zich op het advies van Senter-
Novem over het concept-EBP verlaten. SenterNovem is deskundig op het gebied
van energie-efficiency, terwijl het voor het bevoegd gezag moeilijker zal zijn te
beoordelen of het EBP voldoet aan alle daaraan te stellen eisen. Niettemin ligt bij
het bevoegd gezag wel de eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het
EBP. Het advies van SenterNovem is beperkt tot energie-efficiency, terwijl het
bevoegd gezag in het kader van de integrale afweging bij het EBP en later bij de
milieuvergunningverlening de relatie met andere milieugevolgen in ogenschouw
moet nemen. Het kan dan ook voorkomen dat het bevoegd gezag niet met het EBP
instemt, terwijl SenterNovem een positief advies heeft gegeven. Op grond van een
integrale afweging of lokale omstandigheden kan van het advies worden afgewe-
ken. Gelet op het motiveringsbeginsel, mag het bevoegd gezag bij de vergunning-
verlening alleen gemotiveerd van het advies van SenterNovem afwijken.55
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56 Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 32, 70-71 (evaluatie deel B).
57 Zie ook http://www.senternovem.nl/mja.

Bij de integrale afweging wordt er naar andere milieugevolgen gekeken voor zover
een verband met energie bestaat. In het kader van de beoordeling van het EBP is
sprake van een voorlopige integrale afweging; de ‘echte’, definitieve, integrale
afweging zal in het kader van de vergunningverlening plaats moeten vinden (zie over
de integrale afweging verder §7.6.1).

Juist het feit dat het bevoegd gezag een eigen afweging maakt, wordt bij bedrijven
als negatief ervaren, omdat ze eerst vaak lang hebben overlegd met SenterNovem
en er een positief advies van deze organisatie ligt. Het blijkt dat de eigen rol en
eigen (integrale) afweging die het bevoegd gezag moet maken, op gespannen voet
staat met de verwachtingen van het bedrijfsleven. Dit is echter vooral een zaak van
ongelukkige procesvoering: de beoordeling (en advisering) door SenterNovem en
door het bevoegd gezag van het EBP lopen niet parallel en daarom hebben bedrij-
ven het gevoel dat het dubbelop gebeurt; er wordt bijvoorbeeld tweemaal nagegaan
of er niet meer maatregelen zijn met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.
Daarom zou het bevoegd gezag zo snel mogelijk bij het concept-EBP moeten
worden betrokken en mee moeten overleggen.56

Indien het bevoegd gezag van het advies afwijkt, kan de onderneming zijn EBP
aanpassen of te kennen geven uit de MJA2 te stappen. Als het bedrijf uittreedt uit
het convenant, zal het verder worden behandeld als een niet-MJA-bedrijf.57 De
onderneming profiteert dan niet langer van de door SenterNovem geboden facilite-
ring (zie verder §7.8).

7.4.2.2 Verplichtingen voor de brancheorganisaties en productschappen

De brancheorganisaties en productschappen hebben verplichtingen op diverse
terreinen.
Elke brancheorganisatie en elk productschap moet binnen 11 maanden na onderte-
kening van of toetreding tot de MJA2 een Meerjarenplan (MJP) overleggen aan de
Minister van EZ of LNV. In het geval dat de gestelde termijn van 11 maanden niet
wordt gehaald, wordt in overleg tussen de branche en het desbetreffende ministerie
een nieuwe planning vastgesteld. De ondernemingen spannen zich in om het MJP
uiterlijk op 31 december 2012 in gezamenlijkheid uit te voeren (artikel 7 lid 1).
Ook de brancheorganisatie en het productschap neemt de inspanningsverplichting
op zich om uitvoering te geven aan het MJP, voor zover dat binnen haar of zijn
invloedssfeer ligt (artikel 11 lid 1 onder d). Het MJP moet worden goedgekeurd
door de desbetreffende Minister, die daarbij wordt geadviseerd door SenterNovem
(artikel 7 lid 7). De brancheorganisatie of het productschap moet het MJP uiterlijk
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op 1 december 2004 voor de periode 2005-2008 en op 1 december 2008 voor de
periode 2008-2012 actualiseren (artikel 7 lid 8).

Het MJP bevat de kwantitatieve doelstelling voor energie-efficiencyverbetering
voor de ondernemingen die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten respectieve-
lijk onder het productschap vallen. Deze doelstelling is minimaal gelijk aan het
gewogen gemiddelde van de energie-efficiencydoelstellingen, zoals aangegeven
in de EBP’s van de betrokken inrichtingen (artikel 7 lid 3). Omdat de kwantitatieve
doelstelling van de branche is gebaseerd op de doelstellingen van de deelnemende
ondernemingen, kan het MJP pas in concept worden opgesteld nadat de EBP’s zijn
gemaakt (toelichting bij artikel 7 lid 8). Ook staan in het MJP de kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen voor de implementatie van systematische energiezorg,
verbetering van de energie-efficiency en verbredingsthema’s overeenkomstig het
gestelde in de artikelen 8, 9 en 10 (zie hiervoor) (artikel 7 lid 5). Met betrekking
tot de verbredingsthema’s heeft de brancheorganisatie en/of het productschap
samen met de ondernemingen een inspanningsverplichting om de kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen te realiseren (artikel 9 lid 5). Tot slot geeft het MJP een
overzicht van de manier waarop de brancheorganisatie dan wel het productschap
invulling beoogt te geven aan de verplichtingen in artikel 11 (zie hieronder) (artikel
7 lid 6).

Naast de verplichtingen omtrent het MJP, zijn de brancheorganisaties en product-
schappen verplichtingen aangegaan die liggen in de sfeer van het stimuleren van
de leden om deel te nemen en uitvoering te geven aan de MJA, het actief voorlich-
ten van de leden over het onderwerp van de MJA en het namens de ondernemingen
als aanspreekpunt fungeren voor de ministers, de provincies en de VNG (artikel 11
lid 1 onder a-c). Verder hebben ze zich verplicht voor zover mogelijk (en efficiënt)
mee te werken aan (het stimuleren van) de in artikel 6 lid 9 bedoelde uitgebreide
energiestudie van productieprocessen binnen de branche, een voorzitter af te
vaardigen ten behoeve van de Overleggroep Energiebesparing, informatie te
verstrekken ten behoeve van de evaluatie van de MJA in 2004 en 2008, en in
afstemming met SenterNovem de nodige activiteiten te ontplooien op het gebied
van kennisoverdracht (artikel 11 lid 1 onder e-h). Overigens dienen de branche-
organisaties en productschappen niet alleen de voorzitter af te vaardigen voor de
Overleggroep Energiebesparing, maar ook deze Overleggroep (samen met de
overheidspartijen) in te stellen (artikel 15 lid 1).

De verplichtingen die de brancheorganisaties en productschappen uit hoofde van
artikel 11 zijn aangegaan, liggen voornamelijk in de sfeer van communicatie en
kennisoverdracht. Deze verplichtingen worden uitdrukkelijk aangemerkt als
inspanningsverplichtingen (artikel 11 lid 1). Ze zijn weinig hard en gedetailleerd
geformuleerd; er kunnen veel activiteiten onder worden begrepen. De brancheorga-
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58 Van de 35 branches die het convenant hebben ondertekend, waren in de periode 2001-2004
14 MJP’s goedgekeurd (stand van zaken november 2005). Zie http://www.senternovem.nl/
mja; de plannen zijn op te vragen bij SenterNovem.

59 Op te vragen bij SenterNovem.

nisaties en productschappen binden met deze verplichtingen alleen zichzelf en dus
niet ook de bij hen aangesloten bedrijven (vgl. §4.2.2). Globaal is nog wel voor te
stellen wat de organisaties moeten doen, maar wat nu precies van hen mag worden
verwacht, is veel moeilijker aan te duiden en is dus niet heel duidelijk. Wanneer
hebben de organisaties hun leden bijvoorbeeld voldoende gestimuleerd en voorge-
licht? Het zal duidelijk zijn dat een tekortkoming in de nakoming van deze ver-
plichtingen niet gemakkelijk vast te stellen zal zijn.

De brancheorganisaties en productschappen spelen in de MJA2 echter een grotere
rol dan het uitvoeren van deze activiteiten, nu ze ook een MJP moeten opstellen.
De verplichting om een MJP op te stellen volgens de daaraan in artikel 7 gestelde
eisen kan naar mijn mening worden aangemerkt als een resultaatsverplichting. Er
wordt een termijn gegeven waarbinnen het plan bij de Minister moet worden
ingediend en de verplichting dus moet zijn nagekomen (binnen 11 maanden na
ondertekening of toetreding). Van deze termijn kan – in overleg tussen de branche
en het betrokken ministerie – wel worden afgeweken, waarmee aan de hardheid
van de verplichting wordt afgedaan.58

De opgestelde MJP’s zijn openbaar. De verplichting om de MJP uit te voeren
wordt wel uitdrukkelijk als inspanningsverplichting gekwalificeerd. Dat is ook niet
verwonderlijk, want een brancheorganisatie of productschap kan niet altijd uitvoe-
ring geven aan een MJP. Wanneer het aankomt op daadwerkelijke energiebespa-
ring, zijn het de bij de branche betrokken ondernemingen die daarvoor moeten
zorgen. De in het MJP opgenomen doelstelling van de branche, met name de
kwantitatieve, is ook gebaseerd op de doelstellingen van de ondernemingen, zoals
zij die hebben vastgelegd in hun EBP’s. Activiteiten in dezen liggen buiten de
invloedssfeer van organisaties (zie ook artikel 11 lid 1 onder d). Zij zouden bij-
voorbeeld wel de energiestudie (mede) kunnen uitvoeren en een rol kunnen spelen
bij de implementatie van energiezorg, zoals het leggen van dwarsverbanden met
bestaande zorgsystemen en kennisoverdracht (zie het MJP van Nogepa59). Nu de
verplichting om het MJP uit te voeren als inspanningsverplichting is geformuleerd,
zal het niet eenvoudig zijn om een brancheorganisatie of productschap aan te
spreken op niet-nakoming ervan. Maar voor de overheid zal het wellicht sowieso
meer ‘lonen’ zich te richten op individuele ondernemingen. Tot slot is ook de
verplichting om de doelstellingen van de verbredingsthema’s te realiseren een
inspanningsverplichting. De reden hiervoor is het innovatieve karakter van deze
verbredingsthema’s (zie §7.4.2.1).
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Ten aanzien van de verplichting van de ondernemingen zich in te spannen om het
MJP uiterlijk op 31 december 2012 in gezamenlijkheid uit te voeren, kan nog het
volgende naar voren worden gebracht. Nu het MJP wat betreft de (kwantitatieve)
doelstelling voortvloeit uit de individuele bedrijfsdoelstellingen, rijst de vraag
waarom de uitvoering hiervan als een inspanningsverplichting is geformuleerd,
terwijl de uitvoering van de afzonderlijke EBP’s een resultaatsverplichting is. In
kwantitatieve zin hoeven de bedrijven samen toch niet meer te doen dan ze ter
uitvoering van hun EBP moeten doen? In de MJA staat dat de kwantitatieve
doelstelling van het MJP minimaal gelijk is aan het gewogen gemiddelde van de
energie-efficiencydoelstellingen, zoals aangegeven in de EBP’s van de betrokken
inrichtingen (artikel 7 lid 3). Wat betekent dit? Is het bijvoorbeeld zo dat de
branchedoelstelling kan zijn gehaald, terwijl bepaalde bedrijven niet aan hun
individuele doelstelling voldoen? Mocht dit zo zijn, dan nog hoeven de bedrijven
in kwantitatieve zin in het kader van het MJP mijns inziens niet meer te doen dan
de energiebesparing die ze uit hoofde van hun EBP moeten bereiken. Ook afgezien
van de kwantitatieve doelstellingen lijkt het erop dat het MJP geen ‘nieuwe’
verplichtingen bevat voor de bedrijven ten opzichte van de verplichtingen die ze
op grond van hun eigen plan moeten uitvoeren en er dus geen reden is om van een
inspanning te spreken. Het kan echter zo zijn dat de inspanning die ondernemingen
moeten verrichten slechts betrekking heeft op het ‘in gezamenlijkheid’ uitvoeren
van het MJP. Uit de aard der zaak kan dit moeilijk anders dan als een inspanning
worden geformuleerd. Tot slot moet met betrekking tot de genoemde termijn van
31 december 2012 worden bedacht, dat een MJP telkens voor vier jaar wordt
vastgesteld. Betekent het noemen van 2012 dan dat de ondernemingen niet per se
de tussendoelstellingen van het MJP hoeven te behalen, als ze maar wel de eind-
doelstelling realiseren (die vervolgens pas in het laatste MJP wordt vastgelegd)?
Uitgaande van de tekst van de MJA lijkt dit wel het geval te zijn.

7.4.2.3 Verplichtingen voor de ministers

De ministers zullen bevorderen dat aan de ondernemingen voor hun betrokken
inrichtingen vanaf het moment van toetreding als partij tot de MJA geen additione-
le specifieke nationale maatregelen gericht op verdere energie-efficiency of CO2-
reductie zullen worden opgelegd. Dit laat generieke maatregelen met betrekking
tot de introductie van systemen van verhandelbaarheid van broeikasgasemissies in
de betrokken sectoren en wijzigingen van de regulerende energiebelasting onverlet
(artikel 12 lid 1).

‘Specifieke additionele maatregelen’ zijn maatregelen die gericht zijn op de onderne-
mingen en aanvullend zijn op de maatregelen die in het kader van de MJA door de
ondernemingen genomen moeten worden (toelichting bij artikel 12 lid 1).
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60 Zie http://www.senternovem.nl/mja onder subsidieregelingen. 

Bovendien beijveren de ministers zich financiële ondersteuning te (blijven) verle-
nen in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling en stimuleringsregelingen (artikel
12 lid 2) en zullen ze, voor zover dat binnen hun invloedssfeer ligt, hun invloed
uitoefenen voor het oplossen van eventuele knelpunten van niet-financiële aard
(artikel 12 lid 3). Ook stimuleren en ondersteunen de ministers de ontwikkeling en
het gebruik van de verbredingsthema’s (artikel 12 lid 4). Verder dragen de minis-
ters zorg voor inschakeling van SenterNovem, om de taken uit te (laten) voeren die
bij het convenant aan de ministers worden toebedeeld (artikel 12 lid 5). Deze taken
hebben onder meer betrekking op het toetsen van en adviseren over het opstellen
en actualiseren van EBP’s en MJP’s (lid 5 sub a), faciliteren van de milieuvergun-
ningverlening met betrekking tot het onderwerp ‘energie’ (lid 5 sub c), en kennis-
overdracht naar alle partijen (lid 5 sub f). Hoewel de ministers taken met betrek-
king tot de MJP’s uit handen hebben gegeven, zijn zij het wel die goedkeuring aan
deze plannen moeten geven (artikel 7 lid 7). Tot slot dienen de ministers samen met
de brancheorganisaties en productschappen en andere overheden de Overleggroep
Energiebesparing in te stellen (artikel 15 lid 1).

De genoemde verplichtingen van de ministers kunnen als inspanningsverplichting
worden gekwalificeerd, hetgeen afgeleid kan worden uit gebruikte bewoordingen
als ‘zullen bevorderen’, ‘beijveren’, ‘stimuleren’ en ‘zorg dragen voor’. Deze in-
spanningsgerichtheid van de verplichtingen verwondert niet, aangezien de minis-
ters in beginsel niet als enige de beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan
niet tot stand brengen van (wettelijke) maatregelen. Hoewel gesteld zou kunnen
worden dat, afgaande op de verplichtingen van de ministers, er nu in principe geen
initiatief tot wetgeving mag komen, kan de uitoefening van de bevoegdheden van
het parlement en de Europese instellingen met het convenant in de hand niet
worden tegengehouden. Het valt dan ook sterk te betwijfelen of de ministers
kunnen worden aangesproken op niet-nakoming van hun inspanningsverplichtin-
gen; deze verplichtingen zijn dus niet goed handhaafbaar. Met het oog op de
rechtszekerheid is dit voor het bedrijfsleven een onbevredigende situatie. Boven-
dien sluit het convenant niet uit dat wetgeving op het vlak van de verhandelbare
emissierechten tot stand komt. Die wetgeving is er ook gekomen, zodat hier de
vraag rijst naar de relatie tussen het convenant en het systeem van verhandelbare
emissierechten (zie §7.6.3). Overigens kan vanuit de MJA2 geen aanspraak worden
gemaakt op subsidiëring van projecten inzake energie-efficiency.60
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7.4.3 Bevindingen

De MJA2 bevat geen duidelijke doelstelling. Uit artikel 2 en ook elders uit de
MJA2 kan niet worden afgeleid welke (kwantitatieve) bijdrage ermee wordt of kan
worden geleverd aan de uitvoering van het Kyoto Protocol en er staat in artikel 2
niet wanneer het doel moet zijn bereikt. Hoewel voor de onduidelijkheid van de
doelstelling een rechtvaardiging kan worden gevonden in de aard van de MJA2,
laat dat onverlet dat de doelstelling de naleving van het convenant niet bevordert.

De verplichtingen voor de ondernemingen zijn in hoge mate duidelijk en handhaaf-
baar, waarbij bovendien ruimte wordt gelaten voor innovatie en flexibiliteit bij de
uitvoering. De verplichtingen van de ondernemingen zijn aan te merken als
individuele verplichtingen en zijn overwegend resultaatsverplichtingen. Veelal
worden er termijnen genoemd waarbinnen de verplichtingen moeten zijn nageko-
men en via de EBP’s, waarmee het convenant voor de bedrijven nader wordt
geconcretiseerd, wordt er een fasering in doelen aangebracht. Dit is van belang,
omdat de MJA2 zelf geen eind- en tussendoelstellingen bevat. Gelet op deze aard
van de verplichtingen, lijkt het goed mogelijk om, zij het vooral via het EBP, een
tekortkoming in de nakoming van de MJA2 bij de ondernemingen vast te stellen.
Met betrekking tot de door de bedrijven aangegane inspanningsverplichtingen, met
name het uitvoeren van de verbredingsthema’s, is het uiteraard wel moeilijker om
een tekortkoming vast te stellen en handhaving lijkt dan ook niet altijd reëel te zijn.
Het inspanningskarakter van de verplichtingen met betrekking tot de verbredings-
thema’s moet echter niet negatief beoordeeld worden. Gelet op de innovatie en
hogere energie-efficiency die hiermee ten opzichte van het milieuwettelijk kader
naar verwachting wordt bereikt en de mogelijkheid die het biedt tot experimente-
ren, zou opname van een resultaatsverplichting in dit verband de MJA2 wellicht
niet uitvoerbaar en daarmee niet juridisch effectief maken.
De concernaanpak die in de MJA2 wordt toegestaan ten aanzien van de fasering
van te nemen maatregelen, is uit hoofde van de Wet milieubeheer alleen geoorloofd
voor zover het gaat om de fasering van maatregelen die liggen boven hetgeen wat
normaliter van een soortgelijke inrichting kan worden gevergd. Om de concernbe-
nadering in ruimere mate mogelijk te maken, wat, gelet op de flexibiliteit die deze
benadering bij een convenant als de MJA2 bedrijven biedt, aantrekkelijk is, lijkt
een aanpassing van de Wet milieubeheer wenselijk.

De (procedurele) verplichtingen die het bevoegd gezag is aangegaan ten aanzien
van het EBP zijn naar mijn mening resultaatsverplichtingen. Verder dient het EBP
in overeenstemming te zijn met het recht, waarbij het bevoegd gezag met name zal
moeten beoordelen of de erin opgenomen maatregelen voldoen aan het in artikel
8.11 lid 3 Wm opgenomen bbt-criterium en de uitwerking die daaraan is gegeven
in lagere regelgeving. Bij de toetsing van het EBP mag het bevoegd gezag zich

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 339

verlaten op het advies dat SenterNovem daarover heeft gegeven. De ondersteuning
die SenterNovem het bevoegd gezag en het bedrijfsleven biedt, maakt de MJA2 tot
een uitvoerbaar convenant. Omdat het advies van SenterNovem beperkt is tot
energie-efficiency, kan een integrale afweging voor het bevoegd gezag wel aanlei-
ding zijn om gemotiveerd af te wijken van het advies.

Alleen de verplichtingen van de brancheorganisaties en productschappen om een
door de minister goed te keuren MJP op te stellen, is een resultaatsverplichting. De
verplichting om dit plan uit te voeren en de verplichtingen die liggen in de sfeer
van communicatie en kennisoverdracht, betreffen inspanningsverplichtingen. Het
zal niet eenvoudig zijn om een tekortkoming in de nakoming van deze inspannings-
verplichtingen te constateren.

De ministers hebben zich onder meer verplicht geen regelgeving op het gebied van
energie-efficiency of CO2-reductie tot stand te brengen, maar hierbij wordt een
uitzondering gemaakt voor de introductie van systemen van verhandelbaarheid van
broeikasgasemissies. Blijkens de gebruikte bewoordingen dienen deze verplich-
tingen te worden aangemerkt als inspanningsverplichting. Hoewel dergelijke
verplichtingen niet anders dan inspanningsgericht kunnen worden weergegeven,
zijn ze voor de wederpartijen niet goed handhaafbaar.

7.5 RECHTSKARAKTER

In het convenant is bepaald dat het een overeenkomst naar burgerlijk recht is
(artikel 28 lid 1). De toelichting en bijlagen (zoals de protocollen en de daarin
genoemde documenten) maken onlosmakelijk deel uit van het convenant (artikel
27) en zijn derhalve eveneens juridisch bindend voor de partijen. In het convenant
is dus expliciet bepaald welke juridische status het heeft en daarom hoeft de
bedoeling van de partijen niet via uitleg van het convenant te worden vastgesteld.
De verklaring van de partijen dat sprake is van een overeenkomst, is een belangrij-
ke indicatie dat het convenant ook daadwerkelijk zo moet worden opgevat. Het
convenant kan in rechte worden afgedwongen, hetgeen zowel vanuit het perspectief
van rechtszekerheid als effectiviteit positief valt te waarderen. Of dit ook daadwer-
kelijk zal gebeuren, is een andere vraag. Zo zijn niet alle verplichtingen even hard
en resultaatsgericht geformuleerd, zodat het lastig kan zijn daarvan nakoming te
vorderen (zie daarover §7.4.2).

Verder kan ten aanzien van de aard van de overeenkomst worden opgemerkt dat
het een gemengde overeenkomst is. Aan de kant van de overheid zijn namelijk
privaatrechtelijke verplichtingen aangegaan (zo moet zij bijvoorbeeld haar eigen
kosten dragen, zie artikel 20) en de overheidspartij (de ministers en bevoegd gezag
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61 Dit oordeel van het bevoegd gezag is niet op rechtsgevolg gericht, maar betreft alleen de
uitleg van wettelijke voorschriften (bestuurlijk oordeel). Indien het bevoegd gezag hierom-
trent een brief stuurt naar de onderneming, is dus niet sprake van een besluit in de zin van
de Awb. 

van provincies) heeft afspraken gemaakt die betrekking hebben op de uitoefening
van haar publiekrechtelijke bevoegdheden. Verder betreft het hier een wederkerige
overeenkomst, omdat zowel aan de kant van het bedrijfsleven als aan de kant van
de overheid hoofdverplichtingen zijn aangegaan. Tot slot zijn er meer dan twee
partijen betrokken, zodat gesproken kan worden van een meerpartijenovereen-
komst.

7.6 VERHOUDING TUSSEN DE MJA2 EN BESTUURSRECHTELIJKE INSTRUMENTEN

In de MJA2 is de bepaling opgenomen dat in het geval het bevoegd gezag met het
EBP instemt, het de onderneming informeert of voor het op grond van het plan te
nemen maatregelen een mededeling (artikel 8.1 lid 3 Wm jo 8.13 lid 1 sub g Wm),
melding (artikel 8.19 Wm) of veranderingsvergunning nodig is. Het EBP kan dus
in één van deze instrumenten worden geformaliseerd; overigens hoeft het EBP niet
perse tot deze acties te leiden. Op de relatie tussen de MJA2 en de milieuvergun-
ning, de melding en de mededeling wordt ingegaan in §7.6.1. Waar in het conve-
nant niet over wordt gesproken, maar wat wel mogelijk is, is dat een MJA2-bedrijf
valt onder een amvb die op grond van artikel 8.40 Wm is vastgesteld. De vraag rijst
dan hoe in het kader van de amvb rekening kan worden gehouden met het EBP
(§7.6.2). Verder dient de relatie met het systeem van verhandelbare emissierechten
dat op 1 januari 2005 in werking is getreden, te worden besproken (§7.6.3).

7.6.1 Verhouding tussen de MJA2 en de milieuvergunning, de melding en de
mededeling

Het is opvallend dat, ondanks dat in de MJA2 staat dat het bevoegd gezag de
onderneming informeert via welk instrument de op grond van het EBP te nemen
maatregelen naar zijn oordeel moeten worden uitgevoerd,61 hierbij vervolgens niet
in de vorm van een inspanning wordt geformuleerd dat het bevoegd gezag bij de
vergunningverlening voor de inrichting met het EBP rekening houdt. Uit het
convenant vloeit dus niet expliciet een dergelijke verplichting voort. Niettemin zal
het er wel op neer komen dat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening
rekening houdt met het plan. Immers, de MJA2, en daaruit voortvloeiend het EBP,
is specifiek bedoeld om invulling te geven aan het bij of krachtens de Wet milieu-
beheer gestelde ter bevordering van een zuinig gebruik van energie (dat blijkt ook
uit de considerans van het convenant). Het EBP kan nu ook juist de aanleiding
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62 Daarmee is niet gezegd dat de maatregelen uit het EBP onverkort in de vergunning moeten
worden overgenomen.

63 Arentsen, 2004, p. 77 (evaluatie deel A). Zie ook Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p.
28 (evaluatie deel B). De negatieve oordelen over de gemeenten zijn vooral te vinden bij
ministeries, provincies en SenterNovem en dus niet zozeer bij de vertegenwoordigers van
de branches. 

64 Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 32 (evaluatie deel B).
65 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 40.
66 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 35.

vormen voor een wijziging van de vergunning, waarmee het plan of althans de
daarin opgenomen maatregelen wordt (worden) geformaliseerd (zie hierna). Het
zou dus onlogisch zijn als bij de vergunningverlening vervolgens geen enkele
aandacht aan het EBP zou worden besteed. Bovendien is het bevoegd gezag dat bij
het convenant is betrokken, via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij
de vergunningverlening aan het convenant gebonden.62 Overigens is er vooral bij
het gemeentelijk bevoegd gezag onvoldoende kennis van de betekenis van de
MJA2 voor de milieuvergunningverlening, waardoor met de MJA2 niet altijd goed
wordt rekening gehouden bij de vergunningverlening.63 Bij dit oordeel lijkt echter
geen onderscheid te zijn gemaakt tussen gemeenten die wel en gemeenten die geen
partij zijn bij de MJA2, terwijl dit in juridische zin nogal wat verschil maakt.
Verder staat de MJA2 sowieso niet hoog op de agenda bij vooral het gemeentelijk
bevoegd gezag, omdat het aspect van energie geen prioriteit heeft in gemeenten en
soms een zeer klein aantal bedrijven in een gemeente deelneemt aan de MJA2.64

In het convenant is bepaald dat voor zover formalisering van de voornemens uit het
EBP aan de orde is, dit in beginsel zal plaatsvinden op het moment dat zekerheid
bestaat over de termijn van de feitelijke realiseerbaarheid van de voornemens uit
het plan of onderdelen daarvan (artikel 6 lid 7). De formalisering kan dan gestalte
krijgen door de opname van de zekere maatregelen in de vergunning.65 Er zal
aanleiding zijn de vergunning te wijzigen, indien het aspect van een zuinig gebruik
van energie in het geheel niet geregeld is in de milieuvergunning. Dat is ook het
geval als dit aspect al wel is geregeld, maar het EBP niet in overeenstemming is
met de vergunning en het plan tot andere of grotere nadelige milieugevolgen leidt
dan is vergund.66

Het EBP kan in plaats van een vergunningwijziging ook aanleiding geven tot het
doen van een melding ex artikel 8.19 Wm, zoals in de MJA2 zelf ook wordt
aangegeven. In de toelichting op artikel 6 lid 7 staat dat het bevoegd gezag ernaar
zal streven om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot melding
als het bedrijf daarom vraagt. Het gaat daarbij dan om het zodanig uitleggen van
en vorm geven aan de milieuvergunning van een inrichting, dat maatregelen ter
uitvoering van de MJA2 kunnen worden gelegaliseerd met een beroep op artikel
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67 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 34.
68 Zie omtrent die uitleg bijvoorbeeld VROM, 2000. 
69 Vgl. ECWM 2003/19.
70 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 35.
71 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 38.

8.19 Wm. Het is zelfs uitgangspunt dat het bevoegd gezag het EBP beschouwt als
‘concept-melding’.67 Nu is het maar de vraag of het EBP an sich als melding kan
worden beschouwd, want een bedrijf zal in de melding moeten aangeven welke
veranderingen in de inrichting met het plan ten opzichte van de vergunning teweeg
worden gebracht en daarmee dus een vertaalslag moeten maken van het plan naar
de vergunning (vgl. artikel 5.19 Ivb); in het EBP zelf wordt deze vertaalslag niet
gemaakt. Het uitgangspunt dat het EBP wordt beschouwd als concept-melding lijkt
me dan ook niet juist te zijn. Bovendien moet worden bedacht dat (vanzelfspre-
kend) alleen met een melding kan worden volstaan voor zover dit in overeenstem-
ming is met de Wet milieubeheer en de uitleg die daaraan (in de jurisprudentie)
wordt gegeven.68 De uitleg en vormgeving die aan de vergunning in het kader van
de formalisering van het EBP wordt gegeven, mag dus niet zover gaan dat daarmee
de grenzen van de Wet milieubeheer worden overschreden. Nu is het op grond van
het huidige meldingenstelsel niet altijd 100% duidelijk wanneer gemeld moet
worden,69 maar daarmee is niet gezegd dat het EBP altijd via een melding zou
kunnen worden geformaliseerd. In het algemeen zal een bedrijf een melding
moeten doen, indien het aspect van een zuinig gebruik van energie al wel geregeld
is in de milieuvergunning en het EBP niet in overeenstemming is met de vergun-
ning, maar niet tot andere of grotere nadelige milieugevolgen leidt dan is
vergund.70 Overigens zullen in het geval dat voor de uitvoering van het EBP kan
worden volstaan met een melding, later toch wel energievoorschriften in de
vergunning moeten worden opgenomen. Met wijziging van de vergunning kan dan
worden gewacht tot een ‘natuurlijk moment’, zoals de eerstvolgende vergunning-
wijziging.71

Met de MJA2 en vooral het EBP is bedoeld invulling te geven aan het aspect van
energie in de milieuvergunning. Energieverbruik dat aan een inrichting kan worden
toegeschreven, is één van de toetsingsgronden die in het kader van de vergunning-
verlening een rol speelt (artikel 1.1 lid 2 jo 8.8-8.10 Wm). Het convenant, het EBP
en de milieuvergunning staan dus in een directe relatie tot elkaar. De MJA2 kan
hiermee als een invullend milieuconvenant (vgl. §4.6.2) worden gekwalificeerd.
De vermindering van het energieverbruik is een onderwerp in de Wet milieubeheer
dat lastig door het bevoegd gezag is te reguleren. Dan is het van belang dat via het
convenant hieraan nadere inhoud wordt gegeven. Door de introductie van het
systeem van verhandelbare emissierechten is deze koppeling met de vergunning
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72 Zie uitgebreid over de integrale afweging Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening,
2001, p. 54-60.

73 Het advies van SenterNovem bij de milieuvergunning wordt ook als goed beoordeeld door
provincies en gemeenten. Zie Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 27 (evaluatie deel B).

van de MJA2-bedrijven die onder dit systeem vallen, komen te vervallen (zie
verder §7.6.3).

De mate waarin het EBP de inhoud van de vergunning kan bepalen, staat echter
niet van te voren vast. Het is met het oog op de rechtszekerheid voor de bij het
convenant aangesloten bedrijven van belang om het EBP en de vergunningvoor-
schriften zoveel mogelijk inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Niettemin kan de
toepassing van het wettelijke milieukader, gelet op de jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak die ook betrekking heeft op de relatie tussen de
vergunning en MJA’s (zie §4.7.3), tot andere uitkomsten leiden. Om deze redenen
kan met het EBP de milieuvergunning alleen voorlopig worden ingevuld. In de
MJA2 blijkt dat ook uit de bepaling dat het convenant de wettelijke rechten en
verplichtingen onverlet laat (artikel 28). De voorlopige invulling wordt definitief
als blijkt dat het EBP onveranderd in de milieuvergunning wordt vertaald.

In hoeverre de in het EBP opgenomen energiebesparingsmaatregelen uiteindelijk
via de milieuvergunning kunnen worden uitgevoerd, hangt onder meer af van de
vraag of de door het bevoegd gezag bij de beoordeling van de vergunningaanvraag
te verrichten integrale afweging tot het uitvoeren van andere energiebesparings-
maatregelen leidt.
In het kader van de integrale afweging moet worden bezien welke gevolgen de
benodigde investeringen voor energiemaatregelen hebben voor de investerings-
ruimte van andere milieugevolgen, wat de milieugevolgen van de energiebespa-
ringsmaatregelen voor andere milieucompartimenten zijn en of er alternatieve
maatregelen zijn overwogen die positieve gevolgen voor andere milieuonderwer-
pen hebben.72 Als de uitvoering van de energiemaatregelen waarvoor een wijziging
van de vergunning nodig is, niet leidt tot andere milieugevolgen dan energiebespa-
ring, zal het bevoegd gezag aan de milieuvergunning de energievoorschriften
kunnen verbinden die overeenkomen met het EBP (dan wel de uitvoering van het
EBP zelf in de vergunningvoorschriften voorschrijven, zie hierna). Daarbij kan dan
dus worden afgegaan op het advies van SenterNovem over het EBP.73 In het geval
dat de uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen echter leidt tot andere
milieugevolgen dan energiebesparing, zal het bevoegd gezag ook die gevolgen
moeten beoordelen en naar aanleiding daarvan zonodig andere energievoorschrif-
ten in de vergunning opnemen dan op grond van het EBP te verwachten viel. De
integrale afweging kan dus leiden tot een afwijking van het EBP en van het advies
van SenterNovem daarover.
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74 Verschuuren, 2001, p. 15, Backes e.a., 2002, p. 43-44. 
75 Volgens de memorie van toelichting bij de aanpassing van de Wet milieubeheer aan de

IPPC-richtlijn zal voor het opleggen van strengere eisen aan een bedrijf echter slechts in
bijzondere omstandigheden aanleiding zijn. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2004,
29 711, nr. 3, p. 11. 

76 Wel kan een bedrijf aan dergelijke maatregelen worden gehouden, indien het die maatrege-
len in de aanvraag heeft vermeld. Zie Jongma, 2002, p. 195-196, ABRvS 16 september
1996, MenR 1997, 42.

77 Menkveld e.a., 2002, p. 13.

In hoeverre in de praktijk nu daadwerkelijk zal worden afgeweken van het plan en
het advies van SenterNovem, is de vraag. In de praktijk bestaat er te weinig kennis
over hoe een integrale afweging van milieugevolgen eruit moet zien en zijn er geen
maatstaven om een vergelijking van verschillende vormen van milieuverontreini-
ging te maken. Het alara-beginsel wordt in de praktijk en de jurisprudentie dan ook
wel op het niveau van ieder individueel vergunningvoorschrift of ieder milieucom-
partiment toegepast en niet op het niveau van de inrichting als geheel.74 Met de
introductie van het bbt-criterium in de Wet milieubeheer zou hierin echter verande-
ring kunnen komen.
Indien een bedrijf op grond van het EBP ambitieuzere maatregelen zou willen
nemen dan wat het bbt-criterium voorschrijft, is de vraag of het bevoegd gezag aan
een bedrijf strengere voorschriften in de vergunning mag opleggen dan uit het bbt-
criterium voortvloeien. Op grond van artikel 8.11 lid 3 Wm wordt bij het opstellen
van de vergunningvoorschriften ervan uitgegaan dat in het bedrijf ten minste de
beste beschikbare technieken moeten worden toegepast. Er is dus ruimte om
strengere eisen op te leggen aan een bedrijf dan het bbt-criterium voorschrijft75,76

Eén element van de MJA2 is in elk geval niet gekoppeld aan de wettelijke verplich-
tingen conform de Wet milieubeheer en dat betreft de verbredingsthemamaatrege-
len. Deze maatregelen vallen buiten het regelgevingskader van de beste beschikba-
re technieken (voorheen het alara-beginsel),77 ze kunnen verder gaan dan op grond
van de Wet milieubeheer is vereist. Vanuit het publiekrechtelijke kader lijkt niets
erop tegen te zijn dat de ondernemingen in de MJA2 de inspanningsverplichting
op zich hebben genomen verbredingsthemamaatregelen uit te voeren om hiermee
de energie-efficiency te verbeteren. Met deze maatregelen kunnen bedrijven dan
experimenteren en ervaring opdoen. Het valt positief te waarderen dat bedrijven
door het nemen van verbredingsthemamaatregelen ten opzichte van de Wet
milieubeheer milieuvriendelijkere activiteiten kunnen uitvoeren.
De vraag rijst wel in welke relatie de verbredingsthemamaatregelen tot de milieu-
vergunning staan. In het EBP moeten ondernemingen onder meer de activiteiten
beschrijven die ze gaan uitvoeren om de doelstellingen op het gebied van de
verbredingsthema’s te realiseren. Het EBP wordt gebruikt om de energieparagraaf
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78 Op het gebied van stoffen zijn op dit moment wel allerlei ontwikkelingen gaande. Zo heeft
de Europese Commissie een voorstel gedaan voor nieuwe EU-stoffenregelgeving (REACH),
zie COM (2003) 64. Verder heeft VROM in 2002 een proeve gemaakt voor hoofdstuk 9 van
de Wm. Met deze proeve werd aanvankelijk niet veel gedaan, maar kan door het voorstel
van de Europese Commissie nader worden uitgewerkt. Zie Backes e.a., 2004, p. 249-250,
www.vrom.nl (dossier stoffen).

79 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 38-42, waaraan het volgende
is ontleend.

in de vergunning in te vullen. Het zou logisch zijn dat de verbredingsthemamaatre-
gelen, voor zover betrekking hebbend op activiteiten die in de inrichting plaatsvin-
den, wel in de vergunning worden opgenomen en aan de Wet milieubeheer worden
getoetst (in zoverre bestaat er dan dus wel een koppeling met de Wm), en wanneer
het gaat om activiteiten die buiten de inrichting worden uitgevoerd, ze buiten de
vergunning worden gehouden.

Gelet op de nadruk die bij de verbredingsthemamaatregelen wordt gelegd op de
productketen, zouden deze maatregelen in de toekomst wellicht een plaats kunnen
krijgen in de Wet milieubeheer. Het betreft hier de invulling van hoofdstuk 9
(stoffen en producten) van de Wet milieubeheer. Over de precieze invulling van dit
hoofdstuk bestaat echter nog geen volledige duidelijkheid,78 zodat afgewacht moet
worden in hoeverre de verbredingsthemamaatregelen daadwerkelijk langs deze weg
kunnen worden gereguleerd.

De vertaling van het EBP in de milieuvergunning kan in de eerste plaats worden
geconstrueerd door in een vergunningvoorschrift de uitvoering van de zekere
maatregelen uit het EBP voor te schrijven; dan vindt een opsomming van deze
maatregelen in de vergunningvoorschriften plaats.79 Hierbij wordt de termijn
genoemd waarbinnen die maatregelen moeten zijn uitgevoerd. Als datum kan het
moment worden opgenomen dat het bedrijf daarvoor in het plan heeft aangegeven,
meestal is dat de einddatum van de looptijd van het plan. In dit vergunningvoor-
schrift kan ook worden opgenomen dat de vergunninghouder een maatregel mag
vervangen door een gelijkwaardig alternatief, zolang de gelijkwaardigheid wordt
gemotiveerd (in het overheidsverslag ex artikel 12.4 Wm, zie daarvoor §7.9.4).
Door deze mogelijkheid tot afwijking in het voorschrift te specificeren conform
artikel 8.13 lid 1 sub g Wm kan het bedrijf alternatieven toepassen of binnen de
looptijd van het EBP schuiven met termijnen zonder vergunningwijziging of
melding. Achteraf doet het bedrijf mededeling.
In de tweede plaats kan de uitvoering van het EBP zelf worden voorgeschreven in
een vergunningvoorschrift, waarbij de voorwaardelijke en onzekere maatregelen
worden uitgezonderd. Ook nu moet een termijn worden genoemd wanneer de
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80 Er zijn nog twee – hier minder interessante – mogelijkheden van formalisering. Zie de
Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening.

81 Zie ABRvS 7 december 2000, Milieurechtspraak 2001, 57, besproken in §4.7.3. Deze
uitspraak betreft een bedrijfsmilieuplan, maar is evenzo van toepassing op het EBP. 

82 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26  552, nr. 5, p. 9. Zie ook ECWM 2003/19, p.
57.

maatregelen moeten zijn getroffen en kan de afwijkmogelijkheid worden opgeno-
men in het voorschrift.80

Deze koppeling die in de Leidraad wordt gelegd tussen het EBP en de milieuver-
gunning, leidt ertoe dat het plan onderdeel gaat uitmaken van de vergunning en
derhalve publiekrechtelijke verplichtingen aan de vergunninghouder oplegt. Op
deze manier kan de vergunninghouder via bestuursrechtelijke handhaving aan het
plan worden gehouden. Als het bedrijf het plan niet zou uitvoeren, dan heeft het
bevoegd gezag een aanknopingspunt om in bestuursrechtelijke zin handhavend op
te treden. Wordt deze koppeling tussen plan en milieuvergunning niet gemaakt, dan
is handhaving van het plan via het bestuursrecht niet mogelijk.81

In hoeverre in de milieuvergunning in de toekomst kan worden bepaald dat de
vergunninghouder de energie-efficiency in de inrichting dient te verbeteren door het
EBP uit te voeren, is echter onzeker. In de memorie van toelichting bij de aanpassing
van de Wet milieubeheer aan de IPPC-Richtlijn is namelijk bepaald dat het bedrijfs-
milieuplan geen onderdeel moet worden gemaakt van de vergunning (zie §4.7.3). Dit
zou ook kunnen gelden voor een plan als het EBP. Daarop afgaande, zou een directe
koppeling tussen plan en vergunning niet meer mogelijk zijn.

In het geval het EBP geen aanleiding geeft tot melding of tot vergunningverlening-
of wijziging, kan het bedrijf over de uitvoering daarvan een mededeling doen aan
het bevoegd gezag (ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g Wm). Een bedrijf kan
daartoe alleen worden verplicht als de verplichting tot het melden van veranderin-
gen in de vergunningvoorschriften is opgenomen. Het bevoegd gezag zal wel
aannemelijk moeten maken dat voor het doen van de mededeling een noodzaak
bestaat. De regering verwachtte destijds niet dat die noodzaak vaak zou bestaan.82

Ten aanzien van het aspect van energie zou echter kunnen worden bepleit om over
de invulling van de energievoorschriften door het EBP wel standaard een medede-
ling te doen en het bedrijf daartoe in de vergunningvoorschriften dus te verplichten
(tenzij het EBP aanleiding geeft tot een melding of een vergunningwijziging). In
de vergunning is het aspect van energie namelijk nu vaak in algemene zin geregeld;
er zijn veelal geen absolute kwantitatieve eisen over het energieverbruik in de
vergunning opgenomen (vgl. §4.7.3). Voor het bevoegd gezag kan het dan van
belang zijn te weten hoe het bedrijf van plan is de energievoorschriften te gaan
invullen. Het bevoegd gezag krijgt weliswaar het EBP al onder ogen in MJA2-
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83 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 36.
84 Stb. 2001, 146.
85 Stb. 1998, 603.
86 Stb. 2000, 278.
87 Stb. 2000, 334.
88 ECWM, 2002/10, p. 99. Volgens de ECWM is het gebruik van de ondergrens in strijd met

de doelstelling van de Wm en de reikwijdte van het milieubegrip in artikel 1.1 lid 2 Wm.
ECWM, 2002, p. 11.

verband, omdat het het plan moet beoordelen en goedkeuren, maar die goedkeuring
zou vervolgens in meer formele zin kunnen worden vastgelegd doordat het bedrijf
de mededeling doet.

7.6.2 Verhouding tussen de MJA2 en amvb’s

In de MJA2 wordt alleen ingegaan op formalisering van het EBP via een medede-
ling, melding of milieuvergunning. In incidentele gevallen vallen bedrijven die bij
de MJA2 zijn betrokken, echter onder een amvb op grond van artikel 8.40 Wet
milieubeheer. Gelet op de tendens om voor bedrijven in steeds meer gevallen de
milieuvergunning te vervangen door algemene regels (vgl. §4.6.2), zou het aantal
MJA2-bedrijven dat onder een amvb valt in de toekomst kunnen groeien.

Volgens de Leidraad Benchmarking en vergunningverlening vallen vooral koel- en
vrieshuizen en natwasserijen onder een amvb.83 Inrichtingen van hetzelfde type
kunnen in bepaalde gevallen onder de een en in andere gevallen onder de andere
amvb vallen. Natwasserijen kunnen bijvoorbeeld onder het Besluit textielreinigings-
bedrijven milieubeheer84 vallen, maar het is ook mogelijk dat een dergelijke inrich-
ting tot de detailhandel behoort en derhalve het Besluit detailhandel en ambachtsbe-
drijven milieubeheer85 van toepassing is. Evenzo kan op koel- en vrieshuizen
bijvoorbeeld het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer86 of het Besluit
bouw- en houtbedrijven milieubeheer87 van toepassing zijn.

Met betrekking tot de elementen van de verruimde reikwijdte zijn in deze amvb’s
voorschriften opgenomen. Omtrent het energiegebruik wordt in de amvb’s in het
algemeen een ondergrens gehanteerd (energieverbruik door de inrichting van meer
dan 50000 kWh elektriciteit of 25000 m3 aardgas in een jaar), hetgeen ertoe leidt
dat de bepalingen over energie alleen van toepassing zijn op inrichtingen met een
relatief groot energieverbruik. Aan bedrijven die deze ondergrens niet overschrij-
den, kunnen geen eisen voor wat betreft energie worden gesteld, terwijl bij hen wel
een flinke energiebesparing zou kunnen worden bereikt.88

Op grond van de amvb’s moet de inrichting waarvan het energieverbruik meer
bedraagt dan de in het besluit aangegeven hoeveelheid, op verzoek van het be-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 7348

89 ECWM, 2002/10, p. 40, 44, 90.
90 ABRvS 16 oktober 1997, MenR 1998, nrs. 21 en 22, m.nt. Freriks, AB 1997, 438 en 439,

m.nt. GJ.
91 Zie Freriks, B2 8.41-6. 
92 Zie over de integrale afweging uitgebreider de Leidraad Benchmarking en Vergunningver-

lening, 2002, p. 36.

voegd gezag aangeven welke maatregelen of voorzieningen hij heeft getroffen of
zal treffen, die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik
van energie wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. De amvb’s schrijven
voor dat de inrichting rendabele energiemaatregelen of -voorzieningen dient uit te
voeren. Volgens de ECWM zijn deze voorschriften inzake energie geen middel-
voorschriften en zelfs geen concrete doelvoorschriften. Er is sprake van niet-
concrete normen en inspanningsverplichtingen, waarbij het bedrijf zelf de maatre-
gelen en voorzieningen mag kiezen die aan het gestelde doel beantwoorden.89

De MJA2 en het EBP kunnen nadere inhoud geven aan de energievoorschriften uit
de amvb. De uitvoering van de MJA2 en meer in het bijzonder van het EBP zou
ertoe kunnen leiden dat er een verandering van de inrichting of van de werking
daarvan plaatsvindt, als gevolg waarvan het bedrijf moet melden (artikel 8.41 lid
1 Wm).

Het bevoegd gezag hoeft niet te reageren op de melding, maar kan dit wel doen. Een
reactie van het bevoegd gezag naar aanleiding van een melding (of het achterwege
blijven van een reactie) is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en er staat geen
beroep open bij de bestuursrechter tegen het oordeel over de aanvaardbaarheid van
de melding.90 In het geval dat het bevoegd gezag in het geheel niet reageert op een
melding of een verkeerde reactie geeft, kan echter wel de vraag worden gesteld of
het bevoegd gezag later nog wel handhavend kan optreden.91

Doordat met het EBP nadere uitvoering wordt gegeven aan de energievoorschriften
uit de amvb, valt de MJA2 ten opzichte van de amvb’s aan te merken als een
uitvoerend convenant (vgl. §4.6.1). Ook als een MJA2-bedrijf valt onder een amvb,
geeft SenterNovem advies over het EBP. Verder zal het bevoegd gezag, net als bij
de vergunningverlening, bij de toetsing van het EBP aan de amvb een integrale
afweging moeten maken. Daarbij moet worden nagegaan of de in het plan opgeno-
men energiebesparingsmaatregelen milieugevolgen hebben die niet aanvaardbaar
zijn en of er naast de in het EBP opgenomen maatregelen andere maatregelen zijn
waaraan vanuit milieu-optiek de voorkeur moet worden gegeven. De integrale
afweging kan ertoe leiden dat het EBP moet worden aangepast voordat het bevoegd
gezag het kan goedkeuren.92
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93 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 37.
94 InfoMil, Aanpak uitvoering 8.40 amvb’s, 2001, p. 14, raadpleegbaar via http://www.infomil.

nl. 
95 InfoMil, Aanpak uitvoering 8.40 amvb’s, 2001, p. 14. Overigens is de handleiding van

InfoMil niet alleen geschreven voor MJA2-bedrijven, zodat er in meer gevallen gebruik van
de bevestigingsbrief kan worden gemaakt dan in het kader van de MJA2.

96 ECWM, 2002/10, p. 13. De nadere eis heeft nog meer functies, zoals het realiseren van een
afwijking van de norm, het stellen van een norm en het opleggen van onderzoeksverplich-
tingen, maar daar wordt hier verder niet op ingegaan. 

97 ECWM, 2002/10, p. 13.

Nadat het bevoegd gezag het EBP heeft getoetst aan de toepasselijke amvb en op
grond daarvan instemt met het plan, stuurt het een zogenoemde bevestigingsbrief
naar de onderneming. In de brief staat dat het EBP uitgevoerd kan worden binnen
de eisen van de amvb en de uitvoering van het EBP voor de planperiode voldoende
invulling is van de verplichting tot het treffen van rendabele energiebesparende
maatregelen.93 De concrete invulling van de normstelling inzake energie wordt
aldus geformaliseerd in de bevestigingsbrief.
De bevestigingsbrief is in het milieurecht niet een heel bekend verschijnsel. Het is
een brief waarin de gemaakte afspraken over het concretiseren van de norm tussen
het bedrijf en het bevoegd gezag zijn vastgelegd.94 De Wet milieubeheer noch
lagere wetgeving (de milieu-amvb’s) voorzien in dit instrument. InfoMil heeft in
de handleiding die het voor de sinds 1998 tot stand gekomen milieu-amvb’s heeft
opgesteld, aangegeven dat van de brief gebruik kan worden gemaakt als de maatre-
gel rechtstreeks volgt uit de niet-concrete norm en het geen nieuw rechtsgevolg
veroorzaakt. Er moet wel duidelijkheid zijn over de redelijkheid van de geconcreti-
seerde norm en er mogen geen omvangrijke investeringen van het bedrijf worden
verlangd.95

De vraag rijst echter of met het gebruik van de bevestigingsbrief niet ten onrechte
voorbij wordt gegaan aan de inzet van een instrument waarmee eveneens een
nadere uitwerking van een in een amvb opgenomen norm kan worden gegeven, te
weten de nadere eis (artikel 8.42 Wm). Via het stellen van nadere eisen kunnen de
algemene regels uit de amvb worden toegespitst op een bepaald bedrijf of kan aan
een niet-concreet voorschrift concrete invulling worden gegeven.96 Daartoe moet
in de amvb wel de mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen zijn opgenomen.
In het algemeen is in de milieu-amvb’s ook bepaald dat het bevoegd gezag nadere
eisen kan stellen met betrekking tot in de bijlage bij het besluit opgenomen voor-
schriften ten aanzien van een aantal onderwerpen, waaronder energie. Volgens de
bijlage kan het bevoegd gezag omtrent energie een nadere eis stellen met betrek-
king tot de rendabele maatregelen of voorzieningen. Deze eis kan niet de verplich-
ting inhouden tot het treffen van maatregelen of voorzieningen tot beperking van
het energiegebruik die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar voor
gebouwen, faciliteiten en processen.97
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98 InfoMil, Aanpak uitvoering 8.40 amvb’s, 2001, p. 14.
99 Voor zover mij bekend, bestaat er over de bevestigingsbrief ook geen jurisprudentie.
100 ECWM, 2002/10, p. 83.

InfoMil heeft aangegeven dat het bevoegd gezag de keuze tussen de bevestigings-
brief en de nadere eis mede kan maken aan de hand van de medewerking die het
bedrijf verleent en de positie van derden. De voorschriften inzake energie worden
in het kader van MJA2 tweezijdig en dus met medewerking van het bedrijf vastge-
steld door het bevoegd gezag en het bedrijf. In dit licht bezien kan de keuze voor
de brief worden gemaakt. Niettemin bieden nadere eisen bedrijven meer rechtsze-
kerheid, omdat de geconcretiseerde norm daarmee formeel wordt vastgelegd.
Bovendien kan de positie van derden met de nadere eisen beter worden gewaar-
borgd. Nadere eisen worden namelijk bij besluit (beschikking) opgelegd, derden-
belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot inspraak (op grond van artikel 4:8
Awb), de nadere eisen worden bekendgemaakt, er staat bezwaar en beroep tegen
open en ze leveren een titel op voor handhaving. De bevestigingsbrief kent deze
mogelijkheden niet. Van de bevestigingsbrief wordt gezegd dat het geen beschik-
king in de zin van de Awb is, omdat de invulling van de norm uit de niet-concrete
norm volgt en derhalve geen nieuw rechtsgevolg meebrengt.98 De brief heeft dus
geen juridische status.99 Nu kan hier ook anders over worden gedacht, omdat niet
uitgesloten is dat de brief toch als beschikking moet worden aangemerkt. Dit zou
het geval kunnen zijn als de brief dusdanig specifieke normen bevat dat het niet
langer om een uitvoeringshandeling gaat, maar om een nieuwe, zelfstandige
normstelling. De brief valt dan niet meer binnen de doelstelling van de amvb. Maar
gelet op de omstandigheden waaronder de brief volgens InfoMil mag worden
gebruikt, zou in zo’n geval de brief überhaupt niet mogen worden ingezet.

De waarborgen van de bevestigingsbrief en de nadere eisen tegen elkaar afgewo-
gen, zou bij het formaliseren van het EBP gewoon gebruik moeten worden gemaakt
van het instrument van de nadere eisen. Gesteld zou kunnen worden dat, nu de Wet
milieubeheer voorziet in de mogelijkheid van het stellen van nadere eisen, in strijd
met het stelsel van deze wet wordt gehandeld indien in daarvoor geëigende geval-
len andere niet-wettelijke instrumenten worden ingezet. Nadere eisen worden
weliswaar niet vaak gesteld,100 maar dat kan natuurlijk nooit een argument zijn om
ze niet te gebruiken.

7.6.3 Verhouding tussen de MJA2 en het systeem van verhandelbare
emissierechten

De relatie tussen de MJA2 en het systeem van verhandelbare emissierechten dat
per 1 januari 2005 van start is gegaan (vgl. §6.4), is tweeledig. Enerzijds is het
convenant gebruikt voor de toekenning van emissierechten aan de aan het systeem
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101 Ik bespreek het systeem van verhandelbare emissierechten hier niet in detail. Voor een
uitgebreide bespreking van het systeem verwijs ik naar Teuben, 2005. 

102 Zie Allocatieplan CO2-emissierechten 2005 t/m 2007. Nederlands nationaal toewijzingsplan
inzake de toewijzing van broeikasgasemissierechten aan bedrijven, Stcrt. van 20 augustus
2004, nr. 159, p. 16, hierna aan te halen als NAP 2005-2007.

103 Behalve bij de MJA2 is bij de toewijzing van de emissierechten ook aangesloten bij het
Convenant Benchmarking en het Convenant kolencentrales en CO2-reductie. Zie daarover
respectievelijk hoofdstuk 8 en 10. 

104 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, Pb. EG van 25 oktober
2003, L 275/43.

van emissiehandel deelnemende bedrijven en wordt het in de volgende periode van
emissiehandel daarvoor weer ingezet. Anderzijds komt door de introductie van het
systeem van verhandelbare emissierechten de vraag naar voren of er nog wel plaats
is voor het convenant voor de bedrijven die onder dit emissiehandelssysteem
vallen. Op deze aspecten zal in het onderstaande worden ingegaan.101

Vooraf moet worden opgemerkt dat het feit dát dit systeem is ingevoerd, uit hoofde
van het convenant geen probleem vormt. In artikel 12 lid 1 van de MJA2 is welis-
waar bepaald dat de ministers zullen bevorderen dat de ondernemingen geen
additionele specifieke nationale maatregelen gericht op verdere energie-efficiency
of CO2-reductie krijgen opgelegd, maar hierbij wordt de introductie van systemen
van verhandelbaarheid van broeikasgasemissies uitgezonderd. Alleen al hierom
staat dit convenant de totstandkoming van CO2-emissiehandel niet in de weg.
Volgens prognoses in 2004 vielen 139 (van de 850) inrichtingen van ondernemin-
gen die tot de MJA2 zijn toegetreden, onder het emissiehandelssysteem.102 Dit is
dus maar een beperkt deel van de ondernemingen die tot dit convenant zijn toege-
treden. Zoals nog zal blijken, is de impact van het emissiehandelssysteem veel
groter bij het Convenant Benchmaring, omdat driekwart van de benchmarkbedrij-
ven tevens handel drijft (zie hoofdstuk 8).

Met de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten heeft de
regering bij de allocatie van de emissierechten voor de periode 2005 tot en met
2007 trachten rekening te houden met de prestaties die de bedrijven op grond van
de MJA2 hebben verricht.103 Dat deze mogelijkheid bestaat, vloeit voort uit het in
bijlage III van de Richtlijn 2003/87/EG104 opgenomen criterium 7. Dit criterium
bepaalt:

‘het nationale plan kan rekening houden met vroegtijdige maatregelen en bevat
informatie over de manier waarop vroegtijdige maatregelen in aanmerking worden
genomen. (…)’
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105 NAP 2005-2007, p. 23. 
106 NAP 2005-2007, p. 25 en bijlage C bij het plan, p. 6-7, 14-15. 
107 NAP 2005-2007, p. 33.
108 Bijlage C bij het NAP, Rekenregels voor allocatie CO2-emissierechten per vergunning-

houder, p. 16.

In afdeling 16.2.3 Wm worden de allocatiecriteria niet verder uitgewerkt. Daarvoor
dient het NAP 2005-2007 te worden geraadpleegd. In dit plan staan rekenregels
voor de toewijzing van de emissierechten. De allocatie van de emissierechten aan
een individueel bedrijf wordt berekend aan de hand van de historische emissies
(uitgaande van 2001 en 2002), de sectorale groei, de efficiencyfactor en een
correctiefactor om binnen het totale emissieplafond te blijven. De efficiencyfactor
heeft betrekking op de relatieve energie-efficiency.105

In het kader van de efficiencyfactor is de betrokkenheid van een bedrijf bij de
MJA2 van belang. Voor de toepassing van deze factor is bepalend dat de bedrijven
het convenant uiterlijk 31 januari 2004 hebben getekend en uiterlijk op die datum
een daarbij behorend EBP hebben. Van de bedrijven die aan deze eisen voldoen,
is de vereiste energie-efficiency berekend op basis van energie-efficiency maatre-
gelen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder. Daarbij is uitgegaan van alle
zekere maatregelen uit het EBP, omdat het bedrijf zich heeft verplicht tot het
treffen van deze zekere maatregelen.106 Bij de toedeling van emissierechten is dus
gekeken naar de resultaten die de bedrijven op grond van het convenant eerder
hebben bereikt en die geverifieerd zijn door SenterNovem. Indien een bedrijf beter
of slechter heeft gepresteerd dan vereist is op grond van het convenant, krijgt het
bedrijf daarvoor naar rato respectievelijk extra of minder rechten.107 Bij deze
benadering wordt dus niet alleen gekeken naar de historische emissies, maar wor-
den eerdere inspanningen op het gebied van energie-efficiency daarmee verrekend.

Het valt naar mijn mening positief te waarderen dat bij de allocatie van de emissie-
rechten een rol is toegekend aan de MJA2. Door met de eerder bereikte verbetering
van de energie-efficiency rekening te houden, worden de bedrijven niet benadeeld
door hun reeds verrichte inspanningen. Nu het systeem van verhandelbare emissie-
rechten er eenmaal is, is het vanuit rechtszekerheidsperspectief aangewezen zoveel
mogelijk afstemming te bereiken tussen de systemen (vgl. §3.3.2.9). Dit vergroot
ook de waarde van het convenant in het klimaatbeleid.

De afstemming tussen de twee instrumenten is echter niet volledig. Hoewel de
bedrijven extra rechten krijgen toegewezen, worden niet al hun eerdere prestaties
beloond. De beloning voor de genomen vroegtijdige maatregelen mag namelijk
nooit hoger zijn dan 10% van de verbrandingsemissies van de inrichting.108 De
beperking van deze beloning is gekozen, omdat de in het verleden behaalde pres-
taties door de MJA2-bedrijven voor een deel mogelijk zijn gemaakt door verstrekte

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 353

109 Zie bijlage G bij het NAP, Reactie op inspraak ontwerp-NAP 2005-2007, p. 6. 
110 De StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening)

heeft aangegeven er niet zeker van te zijn in hoeveel gevallen inrichtingen nu daadwerkelijk
worden benadeeld door de 10%-regel. Daarvoor zou nader onderzoek nodig zijn op inrich-
tingniveau. Dit staat in het verslag van de StAB (opgesteld ex artikel 8:47 Awb) van 25
januari 2005, p. 19. 

111 Zie ABRvS 9 september 2005, JB 2005, 291, m.nt. MP (r.o. 2.9.3). Omdat tegen het NAP
zelf geen beroep bij de bestuursrechter openstaat, kan dit alleen maar bij de bestuursrechter
aan de orde worden gesteld in het kader van het beroep tegen een uitvoeringsbesluit (dat is
het Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007). Zie over het karakter van het
NAP, Van Angeren, 2006. 

112 Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten
ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 en tot wijziging van Richtlijn
96/61/EG van de Raad (Pb. EG 2003, 275/32) en de instelling van een emissieautoriteit
(Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten), Stb. 2004, 511.

overheidssubsidies. Bedrijven zouden zonder deze aftopping van de allocatie meer
rechten kunnen krijgen toegewezen dan zij nodig hebben om de verwachte emissies
te dekken. De extra toewijzing van emissierechten gaat voor enkele inrichtingen
ten koste van de toewijzing aan andere inrichtingen. Een te hoge toewijzing zou
eventueel kunnen leiden tot ongeoorloofde staatssteun.109 In hoeverre de bedrijven
nu daadwerkelijk worden benadeeld door de 10%-regel, laat zich moeilijk beoorde-
len.110 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in het kader van de beroepen tegen
het Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007 de rekenregels voor
de beoordeling van de energie-efficiency echter niet in strijd met het recht ge-
acht.111

Voor de MJA2-bedrijven die mede onder het systeem van verhandelbare emissie-
rechten vallen, is het de vraag of zij nog kunnen deelnemen aan het convenant. De
vraag zou zelfs kunnen worden gesteld of het convenant niet (gedeeltelijk) nietig
is (zie hierna). Artikel 26 van Richtlijn 2003/87/EG wijzigt artikel 9 lid 3 van de
IPPC-richtlijn aldus dat de IPPC-vergunning voor bedrijven die aan de emissiehan-
del meedoen geen grenswaarden meer mag bevatten voor de uitstoot van CO2.
Verder kunnen lidstaten ervoor kiezen geen voorschriften inzake energie-efficiency
in de vergunning op te nemen. In Nederland is van deze keuzemogelijkheid
gebruik gemaakt door artikel 8.13a Wm te wijzigen.112 Op grond van het toege-
voegde lid 2 worden aan een vergunning van – kort gezegd – inrichtingen die aan
het systeem van emissiehandel deelnemen, geen voorschriften verbonden:

‘a. inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen
waarop het verbod [dat is het verbod om behoudens emissievergunning bepaalde
broeikasgassen uit te stoten, JvdJ] betrekking heeft, tenzij zulks noodzakelijk is om
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113 Zie voor een toepassing ABRvS 26 april 2006, AB 2006, 244, m.nt. M.P. Jongma.
114 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 565, nr. 3, p. 14. Zie ook Teuben, 2005,p.

221, 224, 292.

te verzekeren dat geen significante gevolgen voor het milieu in de onmiddellijke
omgeving van de inrichting worden veroorzaakt;
b. ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting.’

Aldus mag de milieuvergunning vanaf 1 januari 2005 geen CO2-grenswaarden en
energie-efficiency-eisen meer bevatten.113 In het kader van de MJA2 is het onder
b gestelde van lid 2 van belang. Bovendien komen op grond van artikel 8.13a lid
3 Wm bestaande vergunningvoorschriften in de zin van lid 2 van rechtswege te
vervallen:

‘Voorzover aan een vergunning die betrekking heeft op een inrichting als bedoeld
in het tweede lid voorschriften zijn verbonden als in dat lid bedoeld, vervallen die
voorschriften.’

De wetgever heeft ervoor gekozen geen eisen meer aan energie-efficiency te
stellen, omdat dit impliciet op hetzelfde neerkomt als het stellen van concentratie-
waarden voor CO2 en daarmee de handel in emissierechten zou kunnen worden
belemmerd.114 Het feit dat bestaande vergunningvoorschriften van rechtswege
vervallen, brengt naar mijn mening niet alleen met zich dat voorschriften waarin
staat dat het EBP moet worden uitgevoerd (vgl. §7.6.2.1), maar ook monitoring-
en rapportagevoorschriften over energieverbruik (vgl. §7.9) niet meer in de vergun-
ning mogen worden opgenomen. Als verbetering van de energie-efficiency niet
meer via de vergunning mag worden geregeld, heeft het immers niet zoveel zin en
is het ook niet geoorloofd daarmee in verband staande voorschriften (zoals monito-
ring) in de vergunning op te nemen.

Hoe moeten nu artikel 8.13a Wm en het convenant in onderling verband worden
beschouwd? Enerzijds zou kunnen worden gesteld dat door de aanpassing van de
Wet milieubeheer de verdere uitvoering van het convenant wordt doorkruist.
Omdat het onderdeel energiebesparing uit de milieuvergunning wordt gehaald,
hebben de MJA2-bedrijven die onder het emissiehandelssysteem vallen geen
bestuursrechtelijke verplichtingen meer. Ze kunnen niet door het bevoegd gezag
worden gehouden (via de vergunning) uitvoering te geven aan de EBP’s, omdat
energiebesparing niet meer valt onder het bevoegd gezag. Over de emissiehandel
gaat namelijk de Nederlandse Emissie Autoriteit. In het kader van de uitvoering
van het convenant is het juist van belang dat de in het EBP opgenomen maatrege-
len in de vergunning worden vertaald (vgl. §7.6.1). Het lijkt me namelijk moeilijk
voorstelbaar dat het convenant zonder de vertaalslag in de vergunning kan functio-
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115 Zie voor deze opvatting ook Teuben, 2005, p. 292.
116 Ik zou nietigheid hier niet willen baseren op de leer van de onaanvaardbare doorkruising,

omdat het convenant er eerder was dan artikel 8.13a Wm, terwijl de leer van de onaanvaard-
bare doorkruising doorgaans wordt toegepast in de situatie dat het privaatrecht in strijd is
met een bestaande publiekrechtelijke weg (de wet is er dan eerder dan het privaatrecht). Zou
de leer van de onaanvaardbare doorkruising hier wel van toepassing zijn, dan kan worden
betoogd dat nu er geen energieverplichtingen langs publiekrechtelijke weg aan bedrijven
mogen worden opgelegd, dat ook niet langs privaatrechtelijke weg mag. Dit is een redene-
ring volgens het Brandweerkosten-arrest (HR 11 december 1992, AB 1993, 301, m.nt. G.A.
van der Veen).

neren, althans voor zover het het treffen van zekere energiebesparingsmaatregelen
uit het EBP betreft; dit lijkt me anders te liggen voor zover het gaat om de uitvoe-
ring van de verbredingsthemamaatregelen. Nu kunnen ministers in een convenant
nooit definitief afspreken geen wetgeving tot stand te brengen, maar er zou wel
zoveel mogelijk afstemming moeten plaatsvinden tussen regelgeving en het
convenant (§3.3.2.9). De opname van artikel 8.13a Wm behelst de invulling van
een keuzevrijheid die de lidstaten bewust is gelaten in Richtlijn 2003/87/EG. Er is
dus geen sprake van dat de Nederlandse regering vanuit Europa gedwongen zou
zijn in de Wet milieubeheer te bepalen dat in de milieuvergunning vastgelegde
energie-efficiencyvoorschriften van rechtswege vervallen zijn en de opname
daarvan ook niet langer mogelijk is. Het is ook niet zonder meer het geval dat
energie-efficiencyvoorschriften een belemmering voor de emissiehandel betekenen.
Een systeem van energiebesparing en het emissiehandelssysteem hadden wellicht
best naast elkaar kunnen functioneren. Door de opname van energie-efficiency-
eisen in de vergunning te verbieden, heeft de wetgever bewust de situatie gecreëerd
dat de Wet milieubeheer en de MJA2 niet langer op elkaar zijn afgestemd. Het is
echter maar de vraag of de aanpassing van de Wet milieubeheer nu perse een ne-
gatieve ontwikkeling is voor de bedrijven en of ze hier dus überhaupt een probleem
mee hebben. Zo dit wel het geval is, lijkt het me onwaarschijnlijk dat met succes
tegen de eventuele niet-nakoming van het convenant kan worden opgekomen.

Bovendien kan anderzijds de vraag worden gesteld of de uitvoering van het
convenant niet in strijd is met de Wet milieubeheer. Op basis van het convenant
kunnen nog steeds eisen aan de verbetering van de energie-efficiency door de
bedrijven worden gesteld, maar het is de vraag of een dergelijk gebruik van dit
convenant niet indruist tegen de strekking van het nieuwe artikel 8.13a Wm. In het
nieuwe systeem wordt het namelijk uitdrukkelijk verboden om energie-efficiency-
eisen op te nemen in de vergunning. Betoogd zou daarom kunnen worden dat het
dan ook niet is toegestaan om die eisen langs andere weg (via een convenant) aan
de inrichting te stellen.115 De consequentie hiervan is dat het convenant wegens
strijd met een dwingende wetsbepaling nietig is (ex artikel 3:40 lid 2 BW).116
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117 Asser-Hartkamp spreekt in dit verband van relatieve nietigheid, zie Asser-Hartkamp, 4-II,
2005, nr. 464.

118 Ten aanzien van de bedrijven die zowel onder het Convenant Benchmarking als het systeem
van verhandelbare emissierechten vallen zijn er zelfs plannen om de ketenaanpak die bij de
MJA2 wordt toegepast ook op hen toe te passen. Zie het Energierapport 2005, p. 38 (bijlage
bij kamerstuk 29 023, nr. 14). Dit geeft aan dat een combinatie van emissiehandel en de
uitvoering van verbredingsthemamaatregelen niet geheel uitgesloten is. 

119 Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 41.
120 Zie Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2004, 2005, p.58-59 (chemische

industrie) (hierin zijn ook activiteiten uitgevoerd in 2005 meegenomen). 

Gelet op het feit dat de wet voorgaat op het convenant, lijkt me tot nietigheid van
het convenant te moeten worden geconcludeerd. De nietigheid hoeft echter niet alle
partijen bij het convenant te treffen: voor de bedrijven die niet onder het systeem
van verhandelbare emissierechten vallen (dat betreft de meeste MJA2-bedrijven)
kan het convenant gewoon in stand blijven.117

Bovendien hoeft de nietigheid niet het hele convenant te treffen (vgl. artikel 3:41
BW). Voor het aannemen van gedeeltelijke nietigheid ten aanzien van de MJA2-
bedrijven die tevens onder het emissiehandelssysteem vallen zou wel aanleiding
zijn, want de verbredingsthemamaatregelen die weliswaar ook betrekking hebben
op energie-efficiency, maar waarbij de ketenaanpak centraal staat en die deels
buiten de inrichting kunnen worden genomen, lijken me de emissiehandel niet
zonder meer te belemmeren.118 Het gedeelte van het convenant dat hierover gaat
lijkt me ook niet in dusdanig onverbrekelijk verband te staan, dat splitsing van een
nietig en nog geldig deel niet mogelijk zou zijn.
Indien niet zo ver zou worden gegaan dat nietigheid van een deel van het conve-
nant moet worden aangenomen, dan kan in elk geval worden geconstateerd dat de
werkingssfeer van het convenant voor een klein deel beperkt is door het systeem
van verhandelbare emissierechten.

Vooralsnog lijken de partijen bij de MJA2 zich niet bewust van mogelijke nietig-
heid van een deel van het convenant. In de evaluatie van de MJA2 in 2004 (toen
de plannen rond CO2-emissiehandel dus al concreet waren), lijkt er zelfs van uit te
worden gegaan dat de MJA2 en het emissiehandelssysteem naast elkaar kunnen
blijven functioneren voor de bedrijven die onder beide instrumenten vallen.119

Bedrijven die onder het emissiehandelssysteem vallen hebben voor de periode
2005-2008 ook gewoon een EBP opgesteld, zo blijkt uit de rapportage over de
uitvoering van de MJA2 over 2004.120 Uit deze rapportage en ook uit andere
bronnen blijkt niet of dit een aangepast plan betreft. Gelet op het feit dat de MJA2
ook gebruikt wordt voor de toekenning van emissierechten voor de tweede handels-
periode (2008-2012), waarvoor het allocatieplan in mei 2006 in ontwerp is vastge-
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121 Zie Toewijzingsplan broeikasemissierechten 2008-2012. Ontwerpplan van de Minister van
Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 23 mei 2006 (bijlage bij Kamerstuk 28 240, nr. 46).

steld,121 ligt dit echter niet voor de hand. De met de zekere maatregelen uit het plan
te behalen energie-efficiency is immers een maatstaf aan de hand waarvan de
emissierechten worden berekend. Zoals gezegd, zou de MJA2 ook nog kunnen
functioneren voor de bedrijven die onder het emissiehandelssysteem vallen,
namelijk voor zover het de uitvoering van de verbredingsthemamaatregelen betreft.
Het ligt dan voor de hand de MJA2 voor deze bedrijven te wijzigen. De mogelijk-
heid tot wijziging van het convenant wordt geboden in artikel 24 van de MJA2 op
grond waarvan wijziging van de wetgeving aanleiding kan zijn om over wijziging
van het convenant in overleg te treden en daartoe eventueel over te gaan.

7.6.4 Bevindingen

Met betrekking tot de relatie tussen de MJA2 en het bestuursrechtelijke instrumen-
tarium waarin de convenantverplichtingen en vooral de maatregelen uit het EBP
kunnen doorwerken, is sprake van een spanningsveld bij de inachtneming van
democratisch rechtsstatelijke eisen. Enerzijds wordt via de MJA2 en vooral door
middel van het EBP in de milieuvergunning (al dan niet via de melding of medede-
ling), wat betreft de zorg voor een zuinig gebruik van energie, invulling gegeven
aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer gestelde eisen. Ook kunnen de MJA2
en met name het EBP nadere uitvoering geven aan de energievoorschriften uit
amvb’s voor zover MJA2-bedrijven onder algemene regels vallen. Dit heeft als
consequentie dat de met de bestuursrechtelijke handhaving van de energienormen
opgenomen in deze instrumenten, in indirecte zin ook het EBP en de MJA2 worden
gehandhaafd; voor de handhaving van het EBP via de milieuvergunning is wel
vereist dat het plan onderdeel is gaan uitmaken van de vergunning. Deze koppeling
is een goed voorbeeld van hoe instrumenten in combinatie kunnen functioneren en
valt naar mijn mening positief te waarderen.
Anderzijds kan het feit dat bestuursorganen bij de totstandkoming van deze
bestuursrechtelijke instrumenten volgens het geldende milieuwettelijk kader
moeten handelen, ertoe leiden dat de normstelling anders wordt dan te verwachten
viel op grond van de MJA2 en het EBP. Aldus is slechts sprake van een voorlopige
invulling van de milieuvergunning en amvb’s door het EBP. De uit hoofde van de
democratische rechtsstaat wenselijke inhoudelijke afstemming tussen convenant
en deze instrumenten kan daardoor mogelijk niet volledig zijn, wat tot rechtsonze-
kerheid bij de bedrijven kan leiden.
Ten aanzien van de uitvoering van de verbredingsthemamaatregelen is echter niet
sprake van een spanningsveld. Deze maatregelen vallen veelal buiten het regelge-
vingskader van de Wet milieubeheer en functioneren dan dus naast het bestuurs-
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rechtelijke instrumentarium zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtszekerheid.
Deze maatregelen kunnen echter niet via het bestuursrecht worden gehandhaafd.
Tot slot wordt met de ‘formalisering’ van het EBP via de bevestigingsbrief bij
MJA2-bedrijven die onder een amvb vallen, ten onrechte voorbijgegaan aan de
toepassing van het instrument van de nadere eis (ex artikel 8.42 Wm). Gelet op het
feit dat de nadere eis met meer juridische waarborgen is omgeven dan de bevesti-
gingsbrief, zou dat instrument moeten worden ingezet en zou het zelfs in strijd met
het stelsel van de Wet milieubeheer kunnen zijn door dat niet te doen.

De MJA2 staat verder in nauw verband met het systeem van verhandelbare emis-
sierechten. Dát dit systeem is ingevoerd, is uit hoofde van de MJA2 niet problema-
tisch. Het valt naar mijn mening ook positief te waarderen dat bij de allocatie van
de emissierechten rekening is gehouden met de inspanningen die de MJA2-bedrij-
ven reeds op grond van het convenant hebben verricht. Afstemming tussen het
bestuursrechtelijke instrumentarium en convenant is vanuit rechtszekerheids-
perspectief immers aangewezen. In zoverre valt het te betreuren dat de afstemming
niet volledig heeft plaatsgevonden door toepassing van de 10%-regel. Of bedrijven
echter daadwerkelijk door deze regel worden benadeeld, is de vraag.
Hoewel gesteld kan worden dat door de wijziging van artikel 8.13a Wm (energie-
voorschriften in de vergunning zijn voor emissiehandelbedrijven niet toegestaan)
de verdere uitvoering van het convenant wordt doorkruist, kan evengoed worden
betoogd dat de uit hoofde van het convenant te stellen eisen aan de verbetering van
de energie-efficiency indruisen tegen de strekking van dit artikel uit de Wet
milieubeheer. Het lijkt me dat van deze laatste benadering moet worden uitgegaan,
wat als consequentie heeft dat het convenant partieel nietig is. De nietigheid treft
zeker niet alle partijen nu maar een beperkt deel van de MJA2-bedrijven tevens
handel drijft. Ook hoeft ten aanzien van deze bedrijven niet het hele convenant
nietig te zijn, omdat uitvoering van de verbredingsthemamaatregelen de handel niet
lijkt te belemmeren. Indien niet zo ver zou worden gegaan dat gedeeltelijke
nietigheid van het convenant moet worden aangenomen, dan kan in elk geval
worden geconstateerd dat de werkingssfeer van het convenant voor een klein deel
is beperkt door het systeem van verhandelbare emissierechten.

7.7 POSITIE VAN DERDEN

De positie van derden bij de MJA2 heeft in de eerste plaats betrekking op de mate
waarin zij bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken. Daarbij wordt
niet alleen bezien of derden formeel bij het convenant zijn betrokken, dus inspraak
hebben gehad, maar ook of er informeel met hen overleg is gevoerd tijdens de
voorbereiding van het convenant (§7.7.1). Vervolgens wordt ingegaan op het as-
pect van openbaarheid: in hoeverre zijn de convenanttekst en documenten aangaan-
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122 Zie http://www.senternovem.nl/mja (vóór de fusie tussen Senter en Novem was de conve-
nanttekst te vinden op http://www.mja.novem.nl).

de de uitvoering van de MJA2 openbaar? (§7.7.2). Tot slot wordt bezien in hoever-
re het parlement bij de totstandkoming van het convenant is betrokken (§7.7.3).

7.7.1 Inspraak voor derden bij de voorbereiding van de MJA2

De MJA2 maakt op geen enkele plaats melding van betrokkenheid van derden bij
de totstandkoming van de afspraken. Uit de tekst van de MJA2 kan derhalve niet
worden afgeleid of derden al dan niet bij de voorbereiding van het convenant zijn
betrokken en of hun belangen toen zijn meegewogen. Navraag bij het ministerie
van EZ en enkele (landelijke) milieuorganisaties (Stichting Natuur en Milieu en
Milieufederatie Zuid-Holland) leert echter dat deze milieuorganisaties en ook
andere derden niet formeel bij de totstandkoming van de MJA2 zijn betrokken. Wel
zijn er milieuorganisaties die van tijd tot tijd zijn ‘bijgepraat’ tijdens het totstand-
komingsproces van de MJA2 en is de convenanttekst door hen informeel ‘getoetst’.
Wie het initiatief daartoe heeft genomen (hebben de partijen hen daartoe de
mogelijkheid geboden of hebben zij zich zelf in het proces gemengd?) is niet
duidelijk. Deze milieuorganisaties hebben hun standpunt ten aanzien van het
convenant toen waarschijnlijk wel naar voren kunnen brengen en gebracht. In
hoeverre hun belangen daadwerkelijk zijn meegewogen bij de opstelling van het
convenant, is echter moeilijk achteraf aan te geven. Van andere milieuorganisaties
en andere derden is dat helemaal niet bekend, omdat zij naar verluidt sowieso al
niet bij het convenant zijn betrokken.

7.7.2 Openbaarheid

7.7.2.1 Openbaarheid van de tekst van de MJA2

De tekst van de MJA2 is (inclusief de toelichting en bijlagen) geplaatst op het
internet en is dus voor eenieder toegankelijk.122 Het is voor derden dus geen
probleem de beschikking over het convenant te krijgen. De publicatie op het
internet van het convenant kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn
2003/4 waarin de wenselijkheid van actieve openbaarmaking van milieuovereen-
komsten (waaronder ook milieuconvenanten dienen te worden begrepen) in dit
soort media wordt aangegeven, als een gunstige ontwikkeling worden beschouwd
(vgl. §4.8.2.2).

Voor zover mij bekend, is de MJA2 of de zakelijke inhoud daarvan niet gepubliceerd
in de Staatscourant, hetgeen conform Aanwijzing 25 wel zou moeten. Niettemin
wordt met de plaatsing op het internet actieve openbaarheid bereikt.
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7.7.2.2 Openbaarheid van documenten inzake de uitvoering van de MJA2

In het kader van de uitvoering van de MJA2 wordt een aantal documenten opge-
steld die de partijen aan elkaar verstrekken. Sommige van deze documenten
worden actief openbaar gemaakt, hetgeen in elk geval geldt voor de lijsten van
deelnemende ondernemingen, brancheorganisaties en productschappen en gemeen-
ten en de jaarlijkse rapportages van SenterNovem over de uitvoering van het
convenant. Deze rapportages worden op het internet geplaatst en zijn dus voor
eenieder toegankelijk (zie over deze documenten verder §7.9).

Andere documenten zijn niet actief openbaar, maar berusten bij het bevoegd gezag
of de minister. Het bevoegd gezag heeft de beschikking over de volgende docu-
menten:
– het concept EBP;
– het advies van SenterNovem over het EBP;
– het schriftelijke oordeel van het bevoegd gezag over het concept EBP;
– het definitieve EBP; en
– het schriftelijke oordeel van het bevoegd gezag over het definitieve EBP

(artikel 6).

Verder heeft de minister de beschikking over het advies van SenterNovem over het
MJP en het MJP zelf (artikel 7).

Van deze documenten stelt artikel 23 lid 4 van de MJA2 dat de EBP’s, met uitzonde-
ring van vertrouwelijke gegevens, en de MJP’s openbaar zijn. Verder zijn uit hoofde
van dit artikel openbaar de rapportages van SenterNovem aan het Platform MJA2,
de rapportages van de ministers aan de Tweede Kamer en de verslagen van het
Platform. Een voorbeeld van een verslag van het Platform MJA2 is het verslag van
de vierjaarlijkse evaluatie van de MJA2 die het Platform moet uitvoeren (artikel 18
onder 7 jo 22 lid 3). Dit verslag stuurt SenterNovem aan de partijen. Ik vind het
opmerkelijk dat daarbij volgens het convenant de ondernemingen en de gemeenten
uitgezonderd worden als partij die het verslag krijgen (artikel 22 lid 3).

In hoeverre kunnen derden nu informatie neergelegd in voornoemde documenten
krijgen? De MJA2 bevat de bepaling dat de partijen, behoudens voor zover wette-
lijke bepalingen of de MJA2 tot mededeling verplichten, tot geheimhouding
verplicht zijn ten aanzien van alle vertrouwelijke gegevens die door partijen in het
kader van de MJA2 worden verstrekt en waarvan het vertrouwelijke karakter als
zodanig is aangemerkt of redelijkerwijze door partijen kan worden begrepen
(artikel 23 lid 1). Ook zonder dat in het convenant zou zijn bepaald dat wettelijke
bepalingen tot openbaarheid verplichten, kan de wet tot openbaarmaking van
gegevens over de uitvoering van de MJA2 verplichten; de wet gaat immers voor
op het convenant. Op grond van de Wob kan het zo zijn dat informatie openbaar
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moet worden gemaakt. Een ieder kan op grond van artikel 3 lid 1 van de Wob een
verzoek bij een bestuursorgaan indienen om informatie, neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid. De genoemde documenten berusten bij het
gemeentelijk of provinciaal bevoegd gezag of bij de ministers van EZ, LNV of
VROM, hetgeen bestuursorganen zijn in de zin van artikel 1a Wob. De stukken
waarover deze bestuursorganen in het kader van het convenant beschikken, zullen
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid zijn, omdat ze betrekking
hebben op het beleid van deze bestuursorganen, namelijk het energiebesparings-
en klimaatbeleid. Voor zover het alleen gaat om bedrijfsgegevens die onder het
bevoegd gezag berusten, wordt als uitgangspunt genomen dat deze ook onder de
werkingssfeer van de Wob vallen, ook al gaat het niet om een bestuurlijke aangele-
genheid (vgl. §4.8.2.2).

Het bestuursorgaan zal een Wob-verzoek dienen in te willigen, tenzij één van de
uitzonderingsgronden opgesomd in artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing is.
Met name is het voorstelbaar dat de documenten, zoals het EBP, bedrijfs- en
fabricagegegevens bevatten die de onderneming in vertrouwen aan de overheid
heeft medegedeeld (artikel 10 lid 1 onder c Wob). Deze gegevens zullen doorgaans
milieu-informatie betreffen, omdat ze betrekking hebben op het aspect energie en
dat maakt onderdeel uit van de definitie van milieu-informatie waarvan in artikel
19.1a Wm jo artikel 1 onder g Wob wordt uitgegaan. Dit betekent dat het verstrek-
ken van de informatie achterwege moet blijven, als het belang van openbaarmaking
niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid van milieugegevens, dat een
economisch belang is (artikel 10 lid 4 Wob). Openbaarmaking kan ook achterwege
blijven, als dat niet opweegt tegen het belang van de bescherming van het milieu
of de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage (artikel 10 lid 7
Wob). Indien als gevolg van de belangenafweging wordt besloten om gegevens in
de documenten over de uitvoering van het convenant geheim te houden, raken
derden dus niet volledig op de hoogte van de mate waarin de individuele bedrijven
het convenant uitvoeren en kunnen dus mogelijk niet goed beoordelen hoe het is
gesteld met de uitvoering van het convenant door deze bedrijven en naar aanleiding
daarvan tot handhaving overgaan. Het oordeel over de vertrouwelijkheid van de
gegevens kan echter wel aan de bestuursrechter worden voorgelegd, die kan con-
troleren of terecht van geheimhouding is uitgegaan. Bovendien hoeft het bestuurs-
orgaan de belangenafweging niet te maken voor zover de bedrijfs- en beveiligings-
gegevens betrekking hebben op emissies; emissiegegevens die vallen onder
bedrijfs- en fabricagegegevens zijn absoluut openbaar (artikel 10 lid 4 Wob).
Omdat niet geheel duidelijk is welke gegevens betrekking hebben op ‘emissies’,
staat niet op voorhand vast in hoeverre de in het kader van de uitvoering van de
MJA2 te verstrekken gegevens absoluut openbaar zijn. Het lijkt er echter op dat de
term emissies beperkt is tot directe emissies en dat gegevens die kunnen worden
omgerekend naar directe emissies daar niet onder vallen (vgl. §4.8.2.2). Dit zou
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123 Dit vloeit voort uit artikel 6 en de toelichting daarop van het Besluit mandaat, volmacht en
machtiging EZ 2004 in samenhang met artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Wob EZ. Zie
voor het Besluit de Stcrt. van 31 augustus 2004, nr. 166, p. 2, laatstelijk gewijzigd bij
Besluit van 18 januari 2006, Stcrt. van 23 januari 2006, nr. 16, p. 11 en voor de Uitvoerings-
regeling de Stcrt. 1998, nr. 126, p. 14. 

betekenen dat veel van de informatie neergelegd in de hiervoor genoemde docu-
menten niet absoluut openbaar is, omdat die informatie voornamelijk betrekking
heeft op energiebesparing en niet direct op CO2-emissies. In het kader van het EBP
moeten echter wel de verwachte effecten van energiebeheersmaatregelen op de
CO2-emissie aan de orde komen. Deze informatie zal waarschijnlijk wel absoluut
openbaar zijn.

In §7.9 wordt bezien in hoeverre de door de bedrijven op te stellen rapportages over
de uitvoering van het convenant openbaar zijn. Deze rapportages zijn juist ook voor
derden van belang, omdat ze daarmee inzicht kunnen krijgen in de daadwerkelijke
effecten van de energiebesparing in een bedrijf.

In de MJA2 staat verder dat de ministers en de ondernemingen er zorg voor dragen
dat SenterNovem zich verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens
die haar in het kader van de uitvoering van de MJA2 zijn verstrekt (artikel 23 lid
2). De vraag die in dit verband opkomt, is in hoeverre van SenterNovem openbaar-
making van onder haar berustende gegevens kan worden geëist. In §7.3 werd
geconstateerd dat SenterNovem een bestuursorgaan is in de zin van de Awb. Als
agentschap staat SenterNovem in een verantwoordelijkheidsrelatie tot de minister
van EZ. SenterNovem is immers hiërarchisch ondergeschikt aan de minister van
EZ; de minister heeft de verantwoordelijkheid over het agentschap en heeft ook
mechanismen om die verantwoordelijkheid waar te maken (zoals het geven van
algemene en individuele aanwijzingen en het benoemen van de directeur) (vgl.
§7.3). Op grond van artikel 1a lid 1 sub c van de Wob is deze wet ook van toepas-
sing op bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de ministers
werkzaam zijn. Een verzoek tot openbaarmaking van informatie kan dan ook tot
SenterNovem worden gericht. Niettemin is SenterNovem niet bevoegd om op elk
Wob-verzoek een beslissing te geven, maar mag het alleen een positieve beslissing
op een Wob-verzoek geven en daarmee dus de informatie verstrekken. Indien het
verzoek niet wordt ingewilligd en indien er een verschillende uitleg mogelijk is
over de vraag of een verzoek behoort te worden ingewilligd, wordt het Wob-
verzoek afgedaan door de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie
van EZ.123 Overigens zal in veel gevallen de informatie bij zowel SenterNovem als
een ander bestuursorgaan (het bevoegd gezag, de ministers) berusten, zodat ook
een Wob-verzoek bij dat andere bestuursorgaan kan worden ingediend. Niet uit te
sluiten valt echter dat SenterNovem informatie heeft waarover genoemde bestuurs-
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124 Zie EZ00000669, d.d. 3 december 2001.
125 Zie voor de resultaten van de MJA2 (en MJA1) in 2003: de bijlage bij niet-dossierstuk

ez004000550, d.d. 5 oktober 2004. 
126 Zie voor het algemeen overleg over de resultaten van de MJA2 in 2003, Tweede Kamer,

vergaderjaar 2004-2005, 28 665 en 29 630, nr. 52.
127 De resultaten van de MJA2 over 2004 zijn in oktober 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bijlage bij Kamerstuk 28 241, nr. 21 (d.d. 25 oktober 2005). Zie voor de aanbieding van de
resultaten van de MJA2 over 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 241, nr. 21.

organen niet beschikken; hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de resultaten
van de verificatie van bedrijfsmonitoringrapportages (artikel 13 lid 5, zie hierover
§7.9). Indien daarover een Wob-verzoek wordt gedaan en SenterNovem wil die
informatie niet verstrekken of twijfelt erover of die informatie mag worden ver-
strekt, zal de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van EZ
daarover dus een beslissing moeten nemen.

Er kunnen ook documenten bij het Platform MJA2 berusten. Dit is echter geen
organisatie waaraan een Wob-verzoek kan worden gericht en die op een dergelijk
verzoek kan beslissen.

7.7.3 Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van de MJA2

De MJA2 is, voordat het is ondertekend, naar de Tweede Kamer gestuurd.124 De
Tweede Kamer heeft zich daarover dus kunnen uitlaten, maar naar mij is gebleken
is over dit convenant geen algemeen overleg gevoerd. De totstandkoming van de
MJA2 is in elk geval niet buiten het parlement om gegaan, waardoor eventuele
latere handhaving van het convenant een grotere democratische legitimiteit heeft.

Verder rapporteert SenterNovem jaarlijks, in geaggregeerde vorm, over de voort-
gang van de MJA2 (zie hierover §7.9). De ministers informeren de Tweede Kamer
vervolgens over deze voortgang (artikel 14 lid 4).125 Tot nu toe is er viermaal over
de uitvoering van de MJA2 gerapporteerd; verder is een rapport opgesteld over de
uitvoering van de MJA1 tot en met 2000. Deze rapportages zijn naar de Tweede
Kamer gestuurd en zijn te vinden op de website van de MJA2 en zijn dus voor
eenieder toegankelijk. Over de rapportages over de voortgang van de MJA tot 2004
is algemeen overleg gevoerd in de Tweede Kamer.126 Tot op heden is er geen al-
gemeen overleg gevoerd over de resultaten van de MJA2 over 2004.127 In elk geval
kan het parlement controleren hoe het met de uitvoering van het convenant is
gesteld.
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128 Zie bijlage bij kamerstuk 28 241, nr. 20. Zie voor de aanbieding van de evaluatie aan het
parlement Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 241, nr. 20 (d.d. 4 februari 2005).
Het evaluatierapport staat niet op de website van de MJA2.

Daarnaast is de MJA2 tot nu toe eenmaal geëvalueerd, welke evaluatie in februari
2005 naar de Tweede Kamer is gestuurd.128 Voor zover mij bekend, is hierover
geen overleg in de Tweede Kamer gevoerd.
Gelet op het voorgaande, wordt het parlement dus in hoge mate betrokken bij het
verloop van de MJA2.

7.7.4 Bevindingen

De MJA2 geeft geen informatie over de betrokkenheid van derden bij de totstand-
koming ervan. Het blijkt echter dat derden bij de voorbereiding van de MJA2 niet
of nauwelijks inspraak hebben gehad. Er zijn formeel geen derden, zoals milieu-
organisaties, betrokken geweest bij de totstandkoming van de MJA2. Wel is de
convenanttekst in informele zin door enkele milieuorganisaties vooraf ‘getoetst’.
In hoeverre hun belangen toen daadwerkelijk zijn meegewogen, is moeilijk achter-
af aan te geven. Maar in elk geval hebben zij de mogelijkheid gekregen hun
standpunt over het convenant kenbaar te maken.

De openbaarheid van de tekst van de MJA2 is gewaarborgd, nu deze op het internet
is geplaatst. Dit kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/
EG als een gunstige ontwikkeling worden beschouwd, nu daarin de wenselijkheid
van actieve openbaarmaking van milieuconvenanten in dit soort media wordt
aangegeven. Verder wordt in het kader van de uitvoering van de MJA2 een aantal
documenten opgesteld die de partijen aan elkaar verstrekken. Sommige van deze
documenten zijn actief openbaar, maar met name de documenten die inzicht bieden
in de uitvoering van het convenant door de individuele bedrijven (zoals het EBP)
zijn dat niet. Hierop is het regime van de Wob van toepassing. Er kan een Wob-
verzoek worden gedaan bij zowel het provinciaal en gemeentelijk bevoegd gezag
en de ministers als bij SenterNovem. De laatste is echter alleen bevoegd een
positieve beslissing op het verzoek te geven en zal in voorkomende gevallen het
Wob-verzoek dan ook moeten doorzenden. De op te vragen documenten kunnen
bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten die doorgaans milieu-informatie zullen
betreffen. Het verstrekken van de informatie kan dan alleen achterwege blijven, als
de door het bestuursorgaan te maken belangenafweging uitwijst dat het belang van
vertrouwelijkheid van de milieugegevens dan wel de in artikel 10 lid 7 Wob
genoemde belangen zwaarder wegen. Dat zou alleen anders zijn, indien de bedrijfs-
en fabricagegegevens betrekking hebben op ‘emissies’, omdat dergelijke gegevens
absoluut openbaar zijn. Dit lijkt echter niet vaak het geval te zijn, omdat de term
‘emissies’ beperkt lijkt tot directe emissies en de in de documenten opgenomen

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



MJA2: Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2001-2012 365

129 Zie de lijsten van aan de MJA2 deelnemende brancheorganisaties/productschappen en
ondernemingen gepubliceerd op http://www.senternovem.nl/mja. 

130 EZ00000669.
131 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 24.

informatie voornamelijk betrekking heeft op energiebesparing en niet direct op
CO2-emissies.

Het parlement is bij de totstandkoming van de MJA2 betrokken, zodat eventuele
handhaving van het convenant een grotere democratische legitimiteit heeft dan
wanneer de opstelling van de MJA2 geheel buiten het parlement om was gegaan.
Tevens kan het parlement de uitvoering van het convenant controleren, omdat het
jaarlijks op de hoogte wordt gehouden van de met de MJA2 geboekte voortgang.

7.8 FREE-RIDERS

7.8.1 Free-riders

Begin 2006 namen er 35 brancheorganisaties en productschappen en 922 onderne-
mingen deel aan het convenant.129 Oorspronkelijk zouden er naar verwachting circa
20 industriële branches en ruim 800 ondernemingen met een gezamenlijk jaarlijks
energiegebruik van ongeveer 125 PetaJoule meedoen aan de MJA2.130 Het feit dat
er veel meer ondernemingen en branches meedoen dan eerst was voorzien, wil
echter niet zeggen dat het convenant geen free-riders kent. Onder de als partij in
aanmerking komende bedrijven bevinden zich namelijk bedrijven die niet (langer)
aan het convenant meedoen. Het is echter lastig inzicht te krijgen in het aantal free-
riders dat het convenant kent; het werkelijke aantal bedrijven dat bij de MJA2 is
aangesloten, kan dus wisselen. Niettemin lijkt me het aantal free-riders niet groot.
Verder is de MJA2, gelet op het hoge aantal deelnemers, wel aangeslagen bij de
diverse branches.

In de MJA2 is de bepaling opgenomen dat de provincies en gemeenten in hun
hoedanigheid van bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer zorgdragen
voor een aanpak van ondernemingen die niet deelnemen aan de MJA2, die mini-
maal gelijkwaardig is aan de in de MJA2 gevolgde aanpak (artikel 12 lid 6).
Gelijkwaardig ziet op het beschermingsniveau en betekent in dit verband dat een
bedrijf dat zich onttrekt aan de MJA2 (minstens) evenveel energie moet besparen
als wanneer het aan het convenant had deelgenomen.131 Artikel 12 lid 6 van de
MJA2 impliceert dat door niet mee te doen aan het convenant, bedrijven niet in een
ten opzichte van MJA-bedrijven voordeligere positie komen te verkeren. Daartoe
zal op een natuurlijk moment (naar aanleiding van de oprichtings- of revisievergun-
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132 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 43 en de Circulaire Energie
in de milieuvergunning, 1999, hoofdstuk 3.

133 In algemene zin (dus niet in verband met de MJA2) is door de rechter ook bepaald dat in de
vergunning voor bedrijven met een aanzienlijk energieverbruik voorschriften ter verbetering
van de energie-efficiency moeten worden opgenomen. ABRvS 6 april 1998, in Mulder,
1998, p. 176.

134 Zie de Handleiding energiebesparingonderzoeken van InfoMil uit 2003, http://www.infomil.
nl.

135 Zie evaluatie deel B, 2004, p. 32, evaluatie deel A, p. 70, 71, 74.

ning) het aspect van energie in de vergunning van deze free-riders moeten worden
opgenomen (voor zover het bedrijven betreft die vergunningplichtig zijn). Hiertoe
geven deze bedrijven bij de aanvraag van de vergunning een goede analyse van
hun energieverbruik, voeren zij een energiebesparingsonderzoek of een haalbaar-
heidsonderzoek uit en stellen zij op basis daarvan ter goedkeuring van het bevoegd
gezag een energiebesparingsplan op, waarin de rendabele maatregelen terugkomen.
Verder rapporteren zij jaarlijks over hun energieverbruik en de uitvoering van het
energiebesparingsplan.132 Aan free-riders kunnen dus via de Wet milieubeheer
energievoorschriften in hun milieuvergunning worden opgelegd.133

Voor free-riders die onder een milieu-amvb vallen, geldt dat ze op grond van de
amvb rendabele energiebesparingsmaatregelen moeten nemen. Neemt een bedrijf
onvoldoende maatregelen, dan kan het bevoegd gezag bij nadere eis het nemen van
rendabele maatregelen voorschrijven. Bestaat er bij het bevoegd gezag echter te
weinig informatie over welke maatregelen van het bedrijf kunnen worden geëist,
dan kan het bevoegd gezag via een nadere eis de uitvoering van een energiebespa-
ringsonderzoek binnen een bepaalde termijn eisen.134 Er kan derhalve worden
teruggevallen op de wettelijke regels die voor hen gelden.

Bij de aanpak van free-riders is SenterNovem niet betrokken, omdat deze organisa-
tie alleen een faciliterende rol speelt ten aanzien van MJA2-bedrijven; het bevoegd
gezag kan dus geen advies van SenterNovem over het EBP krijgen. Omdat het
bevoegd gezag niet altijd weet hoe het de energieparagraaf in de vergunning of de
amvb moet invullen en dus afhankelijk is van het bedrijfsleven, kan het lastig zijn
de veronderstelde gelijkwaardigheid te bereiken. Niettemin kan het bevoegd gezag
wel gebruik maken van documenten die in het kader van de uitvoering van de
MJA2 zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld de maatregelenlijsten van SenterNovem.
Desondanks is uit de evaluatie van de MJA2 gebleken dat het met de gelijkwaardi-
ge aanpak niet goed loopt. Behalve het kennisgebrek bij het bevoegd gezag, krijgt
het aspect van energie vooral bij veel gemeenten geen prioriteit.135 Als er wel
aandacht wordt besteed aan de energieparagraaf in de milieuvergunning (vooral
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136 Zo worden er allerlei specifieke energievoorschriften in de vergunning opgenomen waaron-
der doelvoorschriften over het energiegebruik, middelvoorschriften over het energiegebruik,
meet- en registratievoorschriften, onderzoeksverplichtingen en rapportageverplichtingen.
Zie Arentsen, 2004, p. 73, 74. Hierbij moet wel vermeld worden dat dit een beperkt onder-
zoek betreft naar de behandeling van niet-MJA2-bedrijven. 

dan door het provinciaal bevoegd gezag), worden energievoorschriften niet op
uniforme wijze in de vergunning opgenomen.136

7.8.2 Bevindingen

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat nu het aantal free-riders bij de
MJA2 niet groot lijkt te zijn en de MJA2 een groot aantal deelnemers heeft, het
convenant qua deelname succesvol is. Dit heeft positieve effecten op de effectivi-
teit van het convenant. Verder is in de MJA2 aandacht besteed aan free-riderge-
drag: aan bedrijven die free-riden kunnen via de milieuvergunning of amvb’s
energieverplichtingen worden opgelegd, die uit hoofde van de MJA2 minimaal
gelijkwaardig zullen moeten zijn aan de in de MJA2 gevolgde aanpak. De dreiging
van een gelijkwaardige aanpak kan echter in praktijk veel softer uitvallen, doordat
SenterNovem hier geen faciliterende rol speelt en er gebrek aan kennis bij het
bevoegd gezag is omtrent energie en het daaraan geen prioriteit geeft.

7.9 HANDHAVING

Er kunnen verschillende trajecten worden onderscheiden waarlangs de handhaving
van de MJA2 kan plaatsvinden. In het convenant zijn bepalingen opgenomen
omtrent monitoring, rapportage, verificatie (§7.9.1) en reacties op niet-nakoming
(in het convenant sancties genoemd) (§7.9.2). Het convenant bevat geen aparte
voorziening voor geschilbeslechting, behalve dat de overheidspartij met het bedrijf
moet overleggen voordat het overgaat tot oplegging van de in de MJA2 genoemde
‘sancties’. Verder kunnen de partijen de in het algemeen verbintenissenrecht
geregelde vorderingen instellen (§7.9.3). Tot slot is handhaving van het convenant
en vooral van het EBP via het bestuursrecht mogelijk (§7.9.4).

7.9.1 Handhaving via de MJA2: monitoring, rapportage en verificatie

In de MJA2 is een tweetal bepalingen opgenomen over monitoring, rapportage en
verificatie. Monitoring en rapportage worden verricht door individuele bedrijven
en SenterNovem.
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137 De brancheorganisaties en productschappen en de overheidspartijen zijn niet tot het opstel-
len van een monitoringrapport gehouden. Het ‘enige’ dat van de brancheorganisaties en
productschappen wordt verwacht, is dat ze tijdig de jaarlijkse monitoring onder de aandacht
van de leden en bedrijfsgenoten brengen. Dit vloeit blijkens de Handreiking Monitoring (p.
14) voort uit artikel 11 lid 1 onder a van de MJA2. 

138 Indien een onderneming tevens deelneemt aan een doelgroepconvenant, zal worden ge-
streefd naar integrale monitoring van dat doelgroepconvenant en de MJA2. Overweging
daarbij is het minimaliseren van de administratieve lasten voor de onderneming. Met het oog
daarop is het aanleveren van monitoringgegevens voor 1 maart in plaats van 1 april gewenst
(toelichting bij artikel 13 lid 1 van de MJA2).

139 Gepubliceerd op http://www.senternovem.nl/mja. De Handreiking beschrijft de monito-
ringmethodiek, de rekenregels en definities voor de monitoring en geeft handvatten voor de
uitvoering van de monitoring in het kader van de MJA2. Zie Handreiking, p. 5.

7.9.1.1 Bedrijfsmonitoring- en rapportage

In het convenant is voorzien in monitoring en rapportage door de ondernemin-
gen.137 Elke onderneming dient jaarlijks op het niveau van de inrichting te monito-
ren hoe de uitvoering van het EBP verloopt, waarbij per inrichting onderscheid
wordt gemaakt naar maatregelen op het gebied van procesefficiency en maatrege-
len met betrekking tot verbredingsthema’s, en hoe het is gesteld met de voortgang
van de implementatie van systematische energiezorg. Daarbij wordt de verandering
van de energie-efficiency in de betrokken inrichting(en) ten opzichte van het
referentiejaar 1998 en de hiermee samenhangende verandering van CO2-emissies
gemeten. De ondernemingen moeten deze voortgang elk jaar uiterlijk op 1 april aan
SenterNovem, het bevoegd gezag en de brancheorganisatie c.q. het productschap
rapporteren (artikel 13 lid 1 en 2).138 De rapportage vindt plaats overeenkomstig het
in bijlage 5 van de MJA2 opgenomen Protocol Monitoring en Energiezorg (artikel
13 lid 3). Dit Protocol is nader toegelicht in de Handreiking Monitoring MJA2.139

In het kader hiervan moet per inrichting inzicht worden gegeven in:
– de energie-efficiency-index (EEI): dit is het quotiënt van enerzijds het energie-

gebruik in het betrokken jaar en anderzijds het energiegebruik dat nodig zou zijn
geweest om hetzelfde productievolume te realiseren met het specifieke energiege-
bruik voor de betreffende producten in het referentiejaar, alsmede de hiermee
samenhangende vermeden CO2-emissies;

– de duurzame-energie-index (DEI), ofwel de mate van inzet van duurzame energie
(dat is energie opgewekt op duurzame wijze, volgens de definities uit het Protocol
Verbredingsthema’s);

– de energiezuinige productontwikkeling index (EPI), als maat voor de verbetering
van de efficiency ten gevolge van het verbredingsthema energiezuinige productont-
wikkeling (volgens de definities uit het Protocol Verbredingsthema’s); en

– de gepleegde inspanningen (uitgevoerde projecten) in relatie tot de geplande activi-
teiten.
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140 Eventuele aanvullingen en afwijkingen van de algemene methodiek kunnen alleen worden
gehanteerd, indien en voor zover goedgekeurd door de relevante OGE (artikel 5 van het
Protocol Monitoring en Energiezorg). 

141 De ‘systeemgrenzen’ van het deelnemende bedrijf en de bij de monitoring te hanteren
prestatiematen worden vastgelegd voor de start van MJA2, dan wel de toetreding tot MJA2.
Hierbij wordt ook de situatie voor het referentiejaar vastgesteld (artikel 3.4 van het Protocol
Monitoring en Energiezorg).

142 Zie bijlage D Format bedrijfsmonitoringrapportage bij de Handreiking Monitoring. Het
format bestaat uit twee delen: de Gebruikershandleiding MJA bedrijfsmonitoring en de
Spreadsheet MJA bedrijfsmonitoring.

Het totale fossiele energiebesparingsresultaat van een onderneming wordt uitge-
drukt in één kengetal, de Totale Energie-Efficiency Index (TEEI) en is opgebouwd
uit de EEI, EPI en DEI (zie artikel 1 van het Protocol Monitoring en Energiezorg).

De methodiek voor de monitoring van deze gegevens is in verschillende protocol-
len opgenomen. De algemene monitoringmethodiek en de uitwerking van de
proces-efficiencymaatregelen is vastgelegd in de Handreiking Monitoring.140 De
methodiek voor het invoeren van systematische energiezorg staat in de Referentie
Energiezorg met Leidraad en de Checklist Energiezorg. Tenslotte is de methodiek
voor het invoeren van verbredingsthema’s neergelegd in het Protocol Verbredings-
thema’s (artikel 3 van het Protocol Monitoring en Energiezorg).141

Een aantal elementen dient in de rapportage met onderbouwing te worden uitge-
drukt, dat wil zeggen te worden gekwantificeerd.

Dit betreft:
– procesefficiencyveranderingen en het effect op de EEI, alsmede de hiermee samen-

hangende vermeden CO2-emissies;
– implementatie van energiezorg en het effect op de EEI;
– toepassingen duurzame energie en het effect op de DEI;
– toepassingen energiezuinige productontwikkeling en het effect op de EPI; en
– de TEEI (artikel 4.1-4.5 van het Protocol Monitoring en Energiezorg).

Bij het uitvoeren van de monitoring en het opstellen van het monitoringrapport
krijgen de ondernemingen ondersteuning van SenterNovem. Zoals hiervoor ver-
meld, is het Protocol Monitoring en Energiezorg door (destijds nog alleen) Novem
nader toegelicht in de Handreiking Monitoring. Samen met deze Handreiking is
een standaard Format bedrijfsmonitoringrapportage ontwikkeld door (destijds nog
alleen) Novem. De rapportage dient plaats te vinden volgens dit format, dat als doel
heeft te komen tot uniforme rapportages van alle MJA2-bedrijven. De ondernemin-
gen worden volgens het format duidelijk geleid bij het schrijven van het rapport.
Als een onderneming op bepaalde punten wil afwijken van het standaardformat ,142
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143 Zie de Handreiking Monitoring van Novem p. 10.
144 Dit blijkt bijvoorbeeld niet uit de evaluatie van de MJA2.
145 Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 22 (evaluatie deel B).
146 Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2004, 2005, p. 10.

dient zij dat voor te leggen aan SenterNovem. Er is, althans volgens SenterNovem,
dus sprake van een vaste rapportagemethodiek, hetgeen de consistentie en unifor-
miteit van de aangeleverde gegevens bevordert.143 Daarbij moet het format geen (of
niet teveel) ruimte bieden voor interpretatie, want dat zou afbreuk kunnen doen aan
de kwaliteit van de rapportage, maar mij is niet gebleken dat van interpretatieruim-
te sprake zou zijn.144 Vraag is wel wat een afwijking van het standaardformat door
een onderneming, terwijl dat niet wordt voorgelegd aan SenterNovem, betekent
voor de kwaliteit van de rapportage. Zijn alle gegevens dan nog wel goed bruik-
baar? Bovendien kan niet worden afgedwongen dat een onderneming alleen in
overleg afwijkt van het standaardformat, tenzij SenterNovem de rapportage niet
zou accepteren als dat overleg niet heeft plaatsgevonden.
Wat betreft de monitoring over de uitvoering van systematische energiezorg blijkt
uit de evaluatie over de MJA2 dat deze eenvoudiger zou kunnen zijn.145 Ook de
monitoring van de verbredingsthema’s blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn. Het
definiëren en kwantificeren van gerealiseerde verbredingsthema’s is voor een
aantal bedrijven complex en tijdrovend. SenterNovem zou op dit punt extra
ondersteuning moeten bieden.146

Door het bedrijfsmonitoringrapport ook te sturen naar het bevoegd gezag, krijgt dat
ook inzicht in de relevante gegevens over de mate waarin de verbeteringen in
overeenstemming zijn met de EBP’s. Het is dan vanzelfsprekend wel noodzakelijk
dat het bedrijf daadwerkelijk aan het bevoegd gezag rapporteert. Naar verluidt
komt het echter nog wel eens voor dat het bedrijf geen rapport naar het bevoegd
gezag stuurt. Als het bevoegd gezag daar dan niet actief achter aangaat (en in het
geval dat energie geen prioriteit heeft bij het bevoegd gezag, kan worden betwijfeld
of het dat doet), beschikt het helemaal niet over de gegevens om te beoordelen hoe
het staat met de uitvoering van de MJA2. Dit probleem komt pregnanter naar voren
nu het bevoegd gezag ook de resultaten van de verificatie van de bedrijfsmonito-
ringrapporten krijgt (zie §7.9.2). Maar over de uitvoering van de MJA2 moet deels
ook in ander verband worden gerapporteerd (zie hierna). Dan kan langs die wegen
inzicht worden verkregen in de uitvoering van de MJA2 (vooropgesteld dat die
rapportageverplichtingen worden nageleefd).

7.9.1.2 Verificatie van het bedrijfsmonitoringrapport

SenterNovem verifieert de rapportage aan de hand van het Protocol Monitoring en
Energiezorg en deelt het resultaat daarvan mede aan de onderneming (artikel 13 lid
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5). Voor zover nodig, wint SenterNovem ten behoeve van de verificatie nadere
informatie in bij de betreffende onderneming. De bedrijfsmonitoringrapportage
wordt vertrouwelijk behandeld.

SenterNovem toetst de rapportages aan de hand van de volgende criteria:
– de rapportages zijn conform het format Bedrijfsmonitoringrapportage (zie Handrei-

king Monitoring);
– de gehanteerde monitoringmethodiek is conform de Handreiking Monitoring en de

door de OGE geaccordeerde aanvullingen;
– de systematische energiezorg is conform de Referentie Energiezorg en de Checklist

Energiezorg; en
– voortgang en eventuele bijsturing zijn duidelijk aangegeven (artikel 5.5 en 5.6 van

het Protocol Monitoring en Energiezorg).

Het valt op dat van de uitkomsten van de verificatie alleen mededeling aan de
onderneming en niet ook aan het bevoegd gezag en de brancheorganisatie of het
productschap wordt gedaan (artikel 13 lid 5 van de MJA2). Dit brengt met zich dat
het bevoegd gezag niet aan de hand van de verificatie kan beoordelen of een
onderneming zich in voldoende mate inspant om de energiedoelstellingen te
behalen en of tot handhaving moet worden overgegaan. Het bevoegd gezag kan
daartoe alleen afgaan op het bedrijfsmonitoringrapport. Daarin kunnen ‘fouten’
staan die er door SenterNovem later in het kader van de verificatie uit zijn gehaald.
Bovendien stuurt niet elk bedrijf zo’n rapport naar het bevoegd gezag (§7.9.1.1).
Het bevoegd gezag beschikt dan helemaal niet over gegevens om na te gaan of een
onderneming de MJA2 nakomt. Dit vergemakkelijkt de handhavingstaak van het
bevoegd gezag niet. Wel kunnen de verificatiegegevens op grond van de toezichts-
bepalingen van de Awb bij SenterNovem worden opgevraagd (met inachtneming
van artikel 5:13 Awb). Deze gegevens kunnen echter alleen kunnen worden
gebruikt in het kader van de handhaving van de vergunning of amvb waarin de
MJA2 kan doorwerken. Heeft er (nog) geen doorwerking plaatsgevonden of kan
die doorwerking ook niet plaatsvinden (wat bijvoorbeeld geldt voor de uitvoering
van de verbredingsthemamaatregelen), dan lijkt me dat de gegevens niet mogen
worden opgevraagd om te reageren op niet-nakoming van het convenant (bijvoor-
beeld via de aanscherping van de vergunning, zie §7.9.4.2). Gelet op die gevallen,
is het nodig dat het resultaat van de verificatie naar het bevoegd gezag wordt
gestuurd. Vanuit handhavingsperspectief zou dat ook effectief zijn.

De inschakeling van SenterNovem bij de verificatie van de bedrijfsmonitoring is
van het grootste belang, want deze organisatie kan op objectieve wijze situaties van
niet-nakoming van het convenant aan het licht brengen als gevolg waarvan nadere
actie kan worden ondernomen. De impact van de controle dient niet te worden
onderschat: indien SenterNovem dit goed (uniform en consistent) uitvoert en daar
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147 80% van de bedrijven is tevreden over de verwerking door SenterNovem van monito-
ringgegevens, zie Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 21. 

lijkt het wel op,147 dan kan controle reeds in hoge mate naleving van het convenant
bevorderen, zodat het vervolg van het handhavingstraject niet eens meer hoeft te
worden doorlopen.

7.9.1.3 Branchemonitoringrapportage

Naast de verificatie van de bedrijfsmonitoringrapporten, is SenterNovem verant-
woordelijk voor het opstellen van de branchemonitoringrapportage. Hiertoe ag-
gregeert SenterNovem de gegevens uit de bedrijfsmonitoringrapportages tot een
branchemonitoringrapportage, waarin de ontwikkelingen tot en met het rapportage-
jaar worden vastgesteld, onderbouwd en toegelicht. De branchemonitoringrapporta-
ge wordt door SenterNovem (volgens een intern kwaliteitssysteem) getoetst
waarbij dezelfde criteria worden gehanteerd als waaraan SenterNovem de individu-
ele bedrijfsmonitoringrapportage toetst (artikel 5.8 van het Protocol Monitoring en
Energiezorg) (zie §7.9.1). SenterNovem verwerkt alle branchemonitoringrapporta-
ges in de zogenoemde MJA-resultatenbrochure. De met de MJA behaalde resulta-
ten worden op het internet geplaatst.

SenterNovem rapporteert over de voortgang van de MJA2 aan drie instanties: de
Overleggroep Energiebesparing, het bevoegd gezag en het Platform MJA2 (artikel
14 leden 1-3). Aan het bevoegd gezag rapporteert SenterNovem twee maal per jaar
(op 1 april en 1 oktober) over de voortgang in de branches met betrekking tot het
opstellen, actualiseren en toetsen van de EBP’s en de toe- en uittreding van onder-
nemingen en/of inrichtingen (artikel 14 lid 2 van de MJA2).
De Ministers van EZ en LNV brengen op hun beurt de Tweede Kamer op de
hoogte van de in het voorafgaande kalenderjaar bereikte voortgang van de MJA2
als bedoeld in de leden 1 en 2 (artikel 14 lid 4 van de MJA2).
In deze rapportages mogen geen tot een onderneming herleidbare gegevens staan
of kunnen worden afgeleid (artikel 14 lid 5 van de MJA2).

Gelet op het feit dat de branchemonitoringrapportages en de MJA-resultaten-
brochure actief openbaar zijn, kunnen derden inzicht krijgen in de manier waarop
de MJA2 wordt uitgevoerd. Aan de hand daarvan zouden ze kunnen beoordelen of
de uitvoering van het convenant hun belangen schaadt en kunnen beslissen of ze
daartegen in rechte willen opkomen. Maar omdat de resultaten die door de indivi-
duele ondernemingen zijn behaald, alleen in geaggregeerde vorm openbaar zijn,
komen derden niet te weten in hoeverre individuele ondernemingen hun verplich-
tingen zijn nagekomen. Het is dus voor een derde niet goed mogelijk om argumen-
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148 Indien deze gegevens vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens bevatten, zal het
bevoegd gezag een belangenafweging moeten verrichten en naar aanleiding daarvan het
verzoek tot openbaarmaking toe- of afwijzen. Emissiegegevens die in deze rapportages zijn
opgenomen, zijn echter absoluut openbaar. Dit betekent dat in elk geval de te rapporteren
gegevens inzake de verandering van de CO2-emissies op verzoek openbaar moeten worden
gemaakt. Zie §5.5.4.2 en §4.8.2.2.

ten in te brengen tegen de uitvoering van de MJA2 door een bepaald bedrijf,
hoewel ze wel de bedrijfsmonitoringrapporten via een Wob-verzoek bij het be-
voegd gezag kunnen opvragen.148

Deze keten van rapportages heeft dus geen consequenties voor de handhaving van
het convenant ten aanzien van één onderneming (ook niet door het bevoegd gezag).
Dat is ook niet het doel van deze rapportages. Met deze rapportages wordt veeleer
verantwoording afgelegd aan de MJA2-partijen en – ruimer – de samenleving
omtrent de bereikte resultaten en geleverde inspanningen. Op grond van deze
rapportages wordt duidelijk in hoeverre de doelstellingen voor de MJA2-bedrijven
als geheel worden gehaald. Bij teleurstellende resultaten zou aan de hand van de
rapportages kunnen worden besloten het convenant te wijzigen (artikel 24). Verder
kunnen deze rapportages op landelijk niveau worden gebruikt om over de uitvoe-
ring van het Kyoto Protocol door Nederland te rapporteren.

7.9.2 Handhaving via de MJA2: reacties op niet-nakoming

In de MJA2 wordt aangegeven welke mogelijkheden er bestaan om te reageren op
niet-nakoming van de verplichtingen. Deze mogelijkheden bestaan alleen voor de
overheidspartij. Artikel 21 lid 1 bepaalt:

‘Indien een onderneming toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van deze Meerjarenafspraak, zullen de Ministers deze
Meerjarenafspraak ten aanzien van deze onderneming opzeggen en zullen de
Ministers en het betrokken bevoegd gezag zich inzetten om door middel van een
eenzijdige actie over te gaan tot aanscherping van de voor de inrichting(en) geldende
milieuvergunning dan wel het inzetten van andere instrumenten.’

Voordat de ministers en het betrokken bevoegd gezag overgaan tot de aanscherping
van de milieuvergunning dan wel de toepassing van andere instrumenten, treden
ze met de desbetreffende onderneming in overleg en geven ze het een redelijke
termijn waarbinnen de onderneming alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen
(artikel 21 lid 2).

In het convenant staat dat tot aanscherping van de milieuvergunning of het inzetten
van andere instrumenten kan worden overgegaan, indien een onderneming toere-
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149 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 48.
150 Zie over de redelijke termijn verder Wissink, Verbintenissenrecht I, aant. 28. 
151 Onder de MJA1 is het convenant tegen een behoorlijk aantal bedrijven opgezegd danwel

zijn zij zelf daar uitgetreden (rond 50 in 1999). De redenen voor de opzegging waren dat de
verplichtingen niet werden nagekomen en dat de bedrijven een te passieve houding ten
opzichte van de MJA1 hadden. Zie Helby, 2001, p. 25. Als belangrijkste redenen voor de

kenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. Er moet dus sprake
zijn van wanprestatie (zie §7.10.3 voor mogelijke gevallen van wanprestatie).

Een bedrijf dat aangesproken wordt op het niet, niet tijdig of ondeugdelijk uitvoe-
ren van zijn verplichtingen, zal moeten aantonen dat hij in overmacht verkeert. Van
overmacht zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als er heel weinig investerings-
ruimte in een bedrijf of sector is. Als de overmachtsituatie door de overheidspartij
wordt geaccepteerd, kan ze met het bedrijf in overleg treden over aanpassing van
de verplichting, wat in het algemeen zal leiden tot het afspreken van nieuwe
termijnen.149 Maar ook als sprake is van wanprestatie, zullen de partijen eerst in
overleg treden en wordt het bedrijf een redelijke termijn gegeven om zijn verplich-
tingen alsnog na te komen (artikel 21 lid 2).

Hoewel in lid 2 van artikel 21 over zowel de ministers als het bevoegd gezag wordt
gesproken in verband met het voeren van overleg en het stellen van een redelijke
termijn, valt te verwachten dat het in de praktijk het bevoegd gezag is dat dit overleg
met dit bedrijf voert. Dat staat immers veel dichterbij het bedrijf dan de ministers.

Wat betreft de redelijke termijn die de onderneming moet worden gegund om
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, lijkt te worden aangesloten bij artikel
6:82 BW. Op grond daarvan treedt het verzuim in, wanneer de schuldenaar in
gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een
redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze
termijn uitblijft. Bij dit artikel hangt de redelijkheid van de termijn af van de
omstandigheden van het geval. In het algemeen is het voldoende dat de termijn
toereikend is voor het verrichten van de prestatie.150 Aannemelijk is dat de redelijk-
heid van de termijn in het convenant ook op deze manier moet worden uitgelegd.

In het geval dat de redelijke termijn vervalt en het bedrijf nog niet aan zijn ver-
plichtingen voldoet, zal door de ministers tot opzegging worden overgegaan. Dit
kunnen ze bijvoorbeeld doen, indien een onderneming geen eerste EBP opstelt.

Als een onderneming aanleiding ziet geen eerste EBP op te stellen, dan mag een
onderneming de MJA2 gemotiveerd en met onmiddellijke ingang opzeggen. Doet
ze dat niet, dan kunnen de ministers het convenant tegen haar opzeggen (artikel 25
lid 1).151
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bedrijven om zelf uit het convenant te stappen, kunnen worden genoemd: onvoldoende
mogelijkheden voor energieverbetering en beperkte voordelen van de MJA1.
In 2004 werd één MJA-bedrijf uit de MJA gezet wegens het niet-nakomen van de afspraken
daarvan; daarover is het bevoegd gezag geïnformeerd. Uit de rapportage over 2004 wordt
echter niet duidelijk of dit een MJA1 of MJA2-bedrijf betreft. Meerjarenafspraken energie-
efficiency. Resultaten 2004, p. 15. Zie ook Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 241,
nr. 20, p. 1.

152 Dat is wel het geval bij de andere gronden van opzegging, die het convenant kent, zie artikel
25. Deze gronden liggen niet in de niet-nakoming van het convenant.

153 In het kader van de MJA1 kregen bedrijven waartegen de MJA was opgezegd, te maken met
negatieve publiciteit. Zie Helby, 2001, p. 25 en het Verslag van het algemeen overleg over
de aanbieding van de publicatie van de resultaten meerjarenafspraken energie-efficiency (1)
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 200 XIII, nr. 43, p. 3-4). 

De Overleggroep Energiebesparing is belast met het geven van een advies aan de
ministers over eventuele opzegging van of tegen ondernemingen (artikel 16 onder e). Dit
advies kan ze bijvoorbeeld geven als een onderneming na het verlopen van de termijn
om het EBP te actualiseren (1 oktober 2004 en 1 oktober 2008), niet over een nieuw
goedgekeurd EBP beschikt (artikel 2.2 Protocol Toetsing Energiebesparingsplannen).

Over de wijze waarop opzegging in dit geval plaatsvindt, is verder niets bepaald.152

Na de opzegging kan de overheid kiezen voor de aanscherping van de milieuver-
gunning of voor andere instrumenten. Op de aanscherping wordt nader ingegaan
in §7.9.4. Uit het convenant blijkt niet wat voor ‘andere instrumenten’ kunnen
worden ingezet, zodat onduidelijk is welke mogelijkheden de overheidspartij hier
heeft. Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede. De ministers en het bevoegd
gezag zetten zich blijkens het convenant in om die andere instrumenten te gebrui-
ken, dus ze kunnen van één van beide afkomstig zijn. Nu niet duidelijk is welke
mogelijkheden de overheid hier heeft, is het met name met betrekking tot de
MJA2-bedrijven die vallen onder een artikel 8.40-amvb onzeker op welke wijze
kan worden gereageerd, anders dan via een privaatrechtelijke actie of bestuursrech-
telijke handhaving van de amvb. Aanscherping van de vergunningvoorschriften
komt ten aanzien van deze bedrijven immers niet in aanmerking, nu zij niet over
een vergunning beschikken.
Met betrekking tot die andere instrumenten zou hier kunnen worden gedacht aan
de openbaarmaking van niet naleving van het convenant (vgl. §5.2.2). Openbaar-
making van de door bedrijven (tussentijds) behaalde resultaten lijkt mij ook een
goede sanctie; die mogelijkheid daartoe zou dan wel in het convenant moeten
worden voorzien.153
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7.9.3 Handhaving via het privaatrecht

De MJA2 bevat de bepaling dat de partijen het recht hebben om nakoming te
vorderen bij een partij die in gebreke blijft (artikel 21 lid 3). Ook zonder dat dit
was bepaald, is het mogelijk naar de burgerlijke rechter te stappen om de nakoming
van de convenantverplichtingen af te dwingen; de MJA2 is immers een rechtens
afdwingbare overeenkomst. Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden
met afstemmingskwesties (zie §5.6). Indien de vergunning van een bedrijf bijvoor-
beeld anders is komen te luiden dan op grond van het EBP te verwachten viel, zal
het bedrijf daartegen bij de bestuursrechter moeten opkomen. Eenmaal geformali-
seerde maatregelen uit het EBP zal het bevoegd gezag via het bestuursrecht moeten
handhaven; de overheidspartij kan in dit verband geen privaatrechtelijke actie
instellen, tenzij formalisering überhaupt niet tot de mogelijkheden behoort (zie
§7.9.4). Er zijn in het convenant geen aparte voorzieningen voor geschilbeslechting
opgenomen die de gang naar de burgerlijke rechter belemmeren.

Het convenant bevat een aantal verplichtingen waarvan de tekortkoming in princi-
pe niet moeilijk is vast te stellen. Met name van de resultaatsverplichtingen die de
ondernemingen en het bevoegd gezag zijn aangegaan (zie §7.4.2.1), is vast te
stellen in hoeverre ze zijn nagekomen en zo dat niet het geval is, of die niet-
nakoming toerekenbaar is.

De wanprestatie van een onderneming kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het niet
voldoen aan de volgende resultaatsverplichtingen:
– indienen van een concept EBP uiterlijk binnen 9 maanden na ondertekening van of

toetreding tot de MJA2;
– voorleggen van het definitieve EBP aan het bevoegd gezag uiterlijk binnen 6 weken

na ontvangst van het oordeel van het bevoegd gezag over het concept EBP;
– opstellen van het EBP volgens de daaraan in de MJA2 gestelde inhoudelijke eisen;
– uitvoeren van het goedgekeurde EBP;
– actualiseren van het EBP uiterlijk op 1 oktober 2004 en 1 oktober 2008;
– uiterlijk twee jaar na ondertekening van of toetreding tot de MJA2 beschikken over

systematische energiezorg die ten minste voldoet aan het C-niveau van de Referentie
Energiezorg; en

– het jaarlijks rapporteren.

Met betrekking tot de verplichting van het bevoegd gezag moet worden gedacht
aan de verplichting om binnen 6 weken een oordeel te geven over het concept
respectievelijk het definitieve EBP.

In een rechterlijke procedure kan een onderneming en de rechtspersoon waartoe het
bevoegd gezag behoort, de in het algemeen verbintenissenrecht voorkomende
vorderingen indienen (zie §5.3.1). Bij de uitvoering van de verplichting door het
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154 Bressers, De Bruijn en Dinica, 2004, p. 21 (evaluatie deel B).

bevoegd gezag om het concept EBP binnen 6 weken te beoordelen, is voorzien in
de mogelijkheid van verlenging van de termijn. De gang naar de burgerlijke rechter
kan daarom alleen worden gemaakt, indien het bevoegd gezag niets laat weten dan
wel een nieuwe termijn overschrijdt. Het is echter niet eenvoudig om nakoming te
vorderen ten aanzien van de door de ondernemingen aangegane inspanningsver-
plichtingen, zoals het op termijn veranderen van de voorwaardelijke maatregelen
in het EBP in zekere maatregelen en de onzekere in voorwaardelijke of zekere
maatregelen, het uitvoeren van de verbredingsthemamaatregelen, en het uitvoeren
van het MJP door de ondernemingen.

Ook de andere partijen (de ministers, brancheorganisaties en productschappen)
kunnen uiteraard naar de burgerlijke rechter stappen en tegen hen kan worden
geprocedeerd.

Zo moesten de brancheorganisaties binnen 11 maanden na ondertekening van of
toetreding tot de MJA2 een MJP overleggen aan de minister en het MJP uiterlijk op
1 december 2004 hebben geactualiseerd. Van deze resultaatsverplichtingen kan
nakoming worden gevorderd, zij het dat in het convenant is bepaald dat als de
termijn voor het opstellen van het MJP niet wordt gehaald, in overleg een nieuwe
planning zal worden vastgesteld. Daarmee is de gang naar de rechter zo goed als
uitgesloten, tenzij de nieuwe termijn weer zou worden overschreden.

Tegen hen zullen echter niet snel gerechtelijke stappen worden ondernomen
vanwege de verplichtingen die zij zijn aangegaan. Het betreft veelal inspannings-
verplichtingen waarvan het lastig is aan te tonen dat ze toerekenbaar niet zijn
nagekomen.

Voor zover mij bekend, zijn ten aanzien van de MJA2 geen procedures bij de
burgerlijke rechter gevoerd. Omdat er nooit een zaak voor de burgerlijke rechter
is geweest, kan ook niet worden aangegeven hoe privaatrechtelijk handhavend
wordt opgetreden. Ik heb ook niet kunnen achterhalen in hoeverre er aanleiding is
geweest om de nakoming van het convenant in rechte af te dwingen. Wel heeft een
aantal bedrijven hun EBP niet op tijd ingediend bij het bevoegd gezag.154 Niettemin
zou het naar mijn mening buiten proportie zijn om als reactie hierop (meteen) naar
de burgerlijke rechter te stappen. Het ligt meer voor de hand hiertoe andere mecha-
nismen aan te wenden dan de privaatrechtelijke handhavingsmechanismen uit het
algemeen verbintenissenrecht.
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155 Zie de publicatie van het IPO, Energie met gezag. Energie in de provinciale milieuver-
gunning, 2000. 

156 De vraag kan worden gesteld wat de gevolgen van de handhaving van vergunningvoor-
schriften zijn die later van rechtswege blijken vervallen te zijn. Hierop wordt niet verder
ingegaan. 

7.9.4 Handhaving via het bestuursrecht: toezicht en sanctionering

Handhaving van de MJA2 via het bestuursrecht valt uiteen in het houden van
toezicht op de naleving en het opleggen van bestuursrechtelijke sancties. De
handhaving heeft betrekking op de milieuvergunning en de milieu-amvb’s waarin
het EBP kan doorwerken. Wat betreft de sancties kan het bevoegd gezag gebruik
maken van bestuursdwang, last onder dwangsom en de intrekking van de milieu-
vergunning. Er zijn geen aanwijzingen dat het houden van toezicht of de sanctione-
ring op een andere wijze plaatsvindt nu het convenant aan de vergunning, de
melding en de amvb’s ten grondslag kan liggen. Voor de bespreking van het
toezicht op de naleving, de bestuursrechtelijke sancties, de rechtsbescherming die
ten aanzien hiervan kan worden gezocht (door de vergunninghouder en derden) en
het verzoek om handhaving door derden, verwijs ik daarom naar hoofdstuk 5.
Hier wordt volstaan met de behandeling van enkele onderwerpen die bijzonder zijn
voor de MJA2. Dit laat onverlet het belang van handhaving van de MJA2 via het
bestuursrecht. Waar andere handhavingsmogelijkheden en met name sanctionering
niet worden aangewend, is handhaving via het bestuursrecht namelijk de enige weg
die nog openstaat. Het (provinciaal) bevoegd gezag ziet zichzelf ook juist bij de
handhaving van de milieuvergunning invloed uitoefenen op de mate waarin
bedrijven de EBP’s ook daadwerkelijk realiseren en niet zozeer in het MJA-proces
zelf.155 Wel moet worden benadrukt dat pas tot handhaving van het EBP via het
bestuursrecht kan worden overgegaan als de uitvoering van het EBP is bekrachtigd
in de vergunningvoorschriften. Het plan maakt dan onderdeel uit van de vergun-
ning en de vergunninghouder kan er rechtens aan worden gehouden (vgl. §7.6.1).
Indien het EBP aanleiding is voor een melding of een mededeling, moet worden
bedacht dat handhaving van het plan via het bestuursrecht alleen mogelijk is voor
zover tevens in strijd met de vergunning(plicht) wordt gehandeld (vgl. hoofdstuk
5). Verder is sinds de introductie van het systeem van verhandelbare emissierech-
ten handhaving via het bestuursrecht niet meer mogelijk voor de MJA2-bedrijven
die tevens handel drijven, omdat de energie-efficiencyvoorschriften uit de milieu-
vergunning zijn vervallen.156

7.9.4.1 Toezicht op de naleving

In het kader van de uitoefening van zijn toezichthoudende taak kan het bevoegd
gezag gebruik maken van de rapportages die de bedrijven op grond van de MJA2
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157 Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, zie Stcrt. 1998, nr. 248, p. 11, laatstelijk ge-
wijzigd bij besluit van 4 september 2002, Stcrt. van 18 oktober 2002, nr. 201, p. 12.

158 Zie Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 7 februari 2006, nr. 27, p.
14. De wijziging is herplaatst in de Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47, p. 13, vanwege het
ontbreken van een aantal tabellen bij de plaatsing van de eerdere wijziging. De wijziging
werkt terug tot en met 1 januari 2006.

159 Zie tabel Evt2 in Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47, p. 14.
160 Zie p. 24 van Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47.

moeten opstellen. De rapportage kan plaatsvinden in het kader van het overheids-
verslag op grond van artikel 12.4 Wm, voor zover de aan de MJA2 deelnemende
bedrijven tot het maken van dit verslag op grond van de wet verplicht zijn (artikel
13 lid 4).
In de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging waren tot voor kort de eisen die op
grond van de MJA2 aan de rapportage worden gesteld, letterlijk overgenomen.157

Recentelijk is echter de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging gewijzigd en zijn
de tabellen die betrekking hebben op bij de MJA2 (en het Convenant Benchmar-
king, zie §8.9.4.1) gemaakte afspraken komen te vervallen.158 In plaats daarvan is
voor bedrijven die dit convenant hebben ondertekend, een ‘verwijzingstabel’
opgenomen. Ten aanzien van MJA2-bedrijven heeft echter – vreemd genoeg –
geen verwijzing plaatsgevonden naar een ander format.159 Als reden voor deze
wijziging van de Uitvoeringsregeling wordt in de toelichting vermeld dat het
nakomen van bij convenant gemaakte afspraken, zoals de MJA2, niet door middel
van de Uitvoeringsregeling kan worden afgedwongen.160 Aldus wordt voorkomen
dat de convenantbedrijven langs publiekrechtelijke weg kunnen worden verplicht
te rapporteren conform de in de MJA2 gestelde eisen aan de rapportage over
energie-efficiency en energieverbruik.
Niettemin zullen de bedrijven nog steeds in hun milieujaarverslag moeten rapporte-
ren over energieverbruik en verbetering van energie-efficiency, want dit is gelet op
artikel 12.4 lid 2 Wm jo bijlage II bij artikel 3 lid 1 van het Besluit milieuverslag-
legging, één van de aspecten waarin milieuverslagplichtige bedrijven inzicht
moeten geven, tenzij ze onder het emissiehandelssysteem vallen. De consequentie
van het vervallen van de tabellen is echter, dat langs publiekrechtelijke weg (de
Uitvoeringsregeling) er nu helemaal geen inhoudelijke eisen meer worden gesteld
aan de bij de MJA2 aangesloten bedrijven inzake de rapportage over energie. Dit
is wel het geval voor bedrijven die niet bij dit convenant (en het Convenant
Benchmarking) zijn betrokken. Er moet dus op worden vertrouwd dat de conve-
nantbedrijven hun rapportageverplichtingen uit hoofde van de MJA2 nakomen en
conform die eisen in hun milieuverslag rapporteren over energie (want dat moet
nog steeds). Nu deze bedrijven een wettelijke verplichting hebben om ook over
energie te rapporteren en daarmee inzicht kan worden verkregen in de naleving van
vergunningvoorschriften waarin de MJA2 kan zijn vertaald, vind ik het onwense-
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161 De regering gaf toen aan dat de modeloverheidsverslagen het sluitstuk zijn van de wettelijke
regeling inzake het milieujaarverslag. Alleen door het publiekrechtelijk vastleggen via wet,
amvb en ministeriële regeling van de concrete verslagverplichtingen, kan het bevoegd gezag
een bedrijf dwingen tot naleving van die verplichtingen. De regering gaf dit aan als reactie
op het bezwaar van VNO–NCW tegen het bij ministeriële regeling vastleggen in modellen
van wat met betrekking tot geïntegreerde milieujaarrapportages in het kader van milieucon-
venanten op flexibele wijze en in goed overleg tussen overheid en bedrijfsleven is overeen-
gekomen, zie Stb. 1998, 655, p. 27-28.

162 Zie http://www.vrom.nl/milieujaarverslag en http://www.senternovem.nl (onder monitoring,
uitvoering via e-mjv).

163 Zie hierover uitgebreid §5.5.3.1.

lijk dat de Uitvoeringsregeling is gewijzigd. Het lijkt me ook niet te sporen met het
standpunt dat destijds bij de opstelling van het Besluit milieuverslaglegging door
de regering werd ingenomen inzake het belang van het bij ministeriële regeling
vastleggen van modeloverheidsverslagen.161

In 2005 is de rapportage in het kader van de MJA2 geïntegreerd in het e-MJV, het
elektronisch milieujaarverslag. Daartoe is aan het e-MJV een MJA-module toege-
voegd.162 Convenantbedrijven kunnen hun milieujaarverslag in plaats van op papier
dus ook elektronisch invullen. Het is voor mij niet geheel duidelijk of met de
recente wijziging van de Uitvoeringsregeling, deze module ook is komen te
vervallen of althans niet meer verplicht wordt voorgeschreven. Dit lijkt wel zo te
(moeten) zijn, aangezien het e-MJV hetzelfde is als het papieren milieuverslag en
de convenantafspraken over rapporteren anders alsnog langs publiekrechtelijke
weg kunnen worden afgedwongen. Wat hier verder van zij, indien de bij de MJA2
aangesloten bedrijven conform hun convenantverplichtingen in hun (e-)milieujaar-
verslag rapporteren over energie, krijgt het bevoegd gezag niet alleen inzicht in de
naleving van de milieuvergunning opgenomen normen, maar – indirect – ook in de
naleving van verplichtingen van de MJA2. Het bevoegd gezag kan de elektronisch
geregistreerde gegevens zelf downloaden, zodat het niet hoeft te wachten totdat een
bedrijf een rapport (of milieujaarverslag) naar hem stuurt. Er wordt dan aan het in
§7.9.1 gesignaleerde probleem dat bedrijven hun bedrijfsmonitoringrapport niet
altijd naar het bevoegd gezag sturen, het hoofd geboden, vooropgesteld dat de
bedrijven het verslag überhaupt opstellen. Ook hier is wel een actieve houding van
het bevoegd gezag vereist om de gegevens uit de MJV-database te verkrijgen.

Voor inrichtingen die geen milieuverslag hoeven op te stellen, kunnen op grond
van de artikelen 8.12 lid 4, 8.12a lid 3 en 4 en 8.13 lid 1 onder a en c Wm
monitoring- en rapportagevoorschriften in de milieuvergunning worden opgeno-
men.163 Die voorschriften komen overeen met hetgeen op grond van de MJA2 moet
worden gemeten, berekend en gerapporteerd, zodat in feite door het convenant
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164 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 40.

wordt bepaald wat de rapportageverplichting uit de vergunning ten aanzien van
energie inhoudt.

Volgens de Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening (2001) kan er in de
vergunning worden bepaald dat de vergunninghouder jaarlijks uiterlijk op 1 april bij
het bevoegd gezag een rapportage indient over de in het voorafgaande kalenderjaar
bereikte voortgang van het EBP onderscheiden naar proces-efficiency maatregelen
en andere maatregelen en van de implementatie van systematische energiezorg.
Verder wordt in de rapportage de verandering van de energie-efficiency aangegeven
en de hiermee samenhangende verandering van CO2-emissies. Tot slot kan in de
vergunningvoorschriften worden opgenomen dat monitoring en rapportage plaats-
vindt conform het in bijlage 5 van de MJA2 opgenomen Protocol Monitoring en
Energiezorg.164

De opname van dergelijke monitoring- en rapportagevoorschriften in de vergun-
ning zou echter niet sporen met de ratio van de hierboven besproken recente
wijziging van de Uitvoeringsregeling. Indien een bedrijf een melding heeft gedaan
ex artikel 8.19 Wm, dan zal het over de uitvoering daarvan moeten rapporteren in
het milieuverslag en op grond van de vergunningvoorschriften. Kan in het kader
van de rapportagevoorschriften uit de vergunning geen inzicht worden verkregen
in de uitvoering van de melding, dan had de melding niet mogen worden geaccep-
teerd. Is dit ten onrechte wel gebeurd, dan bestaat er wat betreft de rapportage dus
een probleem.

De rapportagevoorschriften gelden alleen voor de verplichtingen uit de MJA2 die
in de vergunning zijn overgenomen of waarnaar wordt verwezen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat voor de verbredingsthemamaatregelen die buiten de inrichting
worden gerealiseerd en dus buiten de vergunning worden gehouden, de rapportage-
verplichting uit de vergunning niet geldt. Rapportage daarover vindt dan alleen op
grond van de MJA2 plaats. Bovendien kan het een tijd (een aantal jaren) duren
voordat rapportagevoorschriften in de vergunning worden opgenomen, omdat het
bevoegd gezag met het formaliseren van het EBP in de vergunning tot een natuur-
lijk moment (zoals de eerstvolgende vergunningwijziging) kan wachten. Tot dat
moment is de MJA2 de grondslag voor de rapportage. Wel kunnen MJA2-bedrij-
ven die geen milieuverslag op grond van de Wm hoeven op te stellen, voor hun
rapportage over de uitvoering van de MJA2 eveneens gebruik maken van het e-
MJV. Naar verwachting zullen in 2006 zelfs alle MJA2-bedrijven vrijwillig via het
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165 Zie FO-industrie, Werkmap MJV. Elektronische versie, 2004, http://www.fo-industrie.nl,
p. 4. Sinds 1 januari 2004 moet het bevoegd gezag zelfs goede argumenten hebben om
rapportageverplichtingen in de vergunning op te nemen die met een andere frequentie
moeten worden gerapporteerd (p. 4). 

e-MJV over de uitvoering van het convenant rapporteren.165 Dit komt de snelheid,
uniformiteit en kwaliteit in rapportage door de MJA2-bedrijven ten goede.

Voor de bespreking van de openbaarheid van het milieujaarverslag en rapportages
die op grond van de milieuvergunning moeten worden opgesteld, verwijs ik naar
§5.5.4.2.

Behalve de bedrijfsmonitoringrapportages van de bedrijven, speelt de verificatie
van die rapporten door SenterNovem een rol bij de bestuursrechtelijke handhaving.
SenterNovem heeft de taak na te gaan of de in het kader van de uitvoering van de
MJA2 gerapporteerde gegevens juist zijn. Gesteld kan worden dat, voor zover
SenterNovem rapportages verifieert die betrekking hebben op de uitvoering van
convenantverplichtingen die zijn gemeld of hun doorwerking hebben gekregen in
de vergunning of de amvb, die verificatie in de publiekrechtelijke sfeer wordt
getrokken en van strikt gescheiden sporen tussen het convenant en het bestuurs-
recht geen sprake kan zijn. SenterNovem ontleent zijn taak om te verifiëren
weliswaar aan de MJA2 en niet aan de vergunning, maar houdt in feite wel toezicht
op de naleving van de vergunning, tenzij de vergunning anders is komen te luiden
dan het EBP. Een oordeel over de uitvoering van het EBP behelst in feite een
oordeel over de naleving van de vergunning en de melding op dit punt. Dit geldt
ook voor de milieu-amvb’s, omdat daar de in het kader van de MJA2 opgestelde
rapportages vaak de enige rapportages zijn om inzicht te krijgen in de naleving van
de energievoorschriften uit de amvb. Vanuit handhavingsoogpunt is het daarom
een nadeel dat het bevoegd gezag de geverifieerde resultaten van SenterNovem niet
krijgt, ook niet als de rapportage in het kader van het milieuverslag is uitgevoerd
(dat is althans niet geregeld). Vanuit handhavingsperspectief zou het effectief zijn
als het bevoegd gezag deze gegevens krijgt. Maar deze gegevens kunnen overigens
op grond van de toezichtsbepalingen uit de Awb ook bij SenterNovem worden
opgevraagd (met inachtneming van artikel 5:13 Awb). In het kader van de be-
stuursrechtelijke handhaving mogen deze resultaten namelijk worden gebruikt. In
het bestuursrecht speelt de herkomst van de informatie immers geen grote rol en
mag alle informatie die tijdens het toezicht wordt verzameld, worden gebruikt om
een herstellende sanctie op te leggen (vgl. §5.6.2).
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166 De aanvaardbaarheid van de opname van deze sanctie in milieuconvenanten, is besproken
in §5.5.2. De omstandigheden waaronder deze sanctie kan worden ingezet (wanprestatie,
overleg, gunnen van redelijke termijn, eerst opzeggen), staan in §7.9.2, omdat deze omstan-
digheden voor de in het convenant opgenomen ‘sanctie’ van het inzetten van ‘andere
instrumenten’ hetzelfde zijn.

7.9.4.2 Sanctionering

Zoals aangegeven in §7.9.2, voorziet de MJA2 in de mogelijkheid tot aanscherping
van de milieuvergunning over te gaan, indien een onderneming toerekenbaar tekort
is geschoten in de nakoming van haar convenantverplichtingen.166

Volgens artikel 21 lid 1 zetten de ministers en het betrokken bevoegd gezag zich in
over te gaan tot aanscherping van de milieuvergunning. Gelet op het feit dat de
bevoegdheid hiertoe bij het bevoegd gezag berust, zal het in de praktijk het bevoegd
gezag zijn dat tot de aanscherping overgaat en niet de ministers.

In artikel 21 lid 4 van de MJA2 wordt ingegaan op sanctionering in de situatie
waarin het bevoegd gezag geen partij is bij de MJA2:

‘Indien het in lid 1 bedoelde bevoegd gezag geen partij is in deze Meerjarenafspraak,
zullen de Ministers dat bevoegd gezag inlichten over het toerekenbaar tekort schieten
van de betreffende Onderneming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van deze Meerjarenafspraak, en dat bevoegd gezag verzoeken om over te gaan tot
aanscherping van de voor de inrichting(en) geldende milieuvergunning.’

Dit is een opvallende bepaling, omdat het bevoegd gezag wordt verzocht de
bepalingen uit de MJA2 ten opzichte van een MJA2-bedrijf te handhaven, terwijl
dat bevoegd gezag zelf helemaal geen partij bij dat convenant is. Op gemeentelijk
niveau is het bevoegd gezag als zodanig overigens nooit partij bij de MJA2, omdat
het steeds de gemeente (rechtspersoon) is die het convenant ondertekent of daartoe
toetreedt (vgl. §7.2.1). Wat hier verder van zij, de vraag is of de in artikel 21 lid 4
opgenomen constructie wel mag. Dat lijkt mij wel het geval te zijn. Zoals aangege-
ven in §5.5.2, betreft de aanscherping van de milieuvergunning een normstellings-
bevoegdheid die het bevoegd gezag ontleent aan artikel 8.23 Wm. Het bevoegd
gezag kan deze bevoegdheid uitoefenen ongeacht of het tot de MJA2 is toegetre-
den. Bij de uitoefening van de bevoegdheid beschikt het bevoegd gezag over
beoordelingsvrijheid en kan de niet-nakoming van de MJA2 dus aanleiding zijn om
een besluit tot wijziging van de vergunning te nemen, mits het belang van de
bescherming van het milieu de aanscherping rechtvaardigt. Er is niets op tegen dat
de ministers hebben afgesproken het bevoegd gezag ertoe te bewegen in deze
situatie van zijn bevoegdheid gebruik te maken (vgl. §4.7.2). Dit mag echter niet
zo ver gaan dat het bevoegd gezag feitelijk gedwongen wordt om tot aanscherping

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 7384

van de milieuvergunning over te gaan, want dat zou in strijd zijn met de beoorde-
lingsvrijheid die het bevoegd gezag heeft bij de uitoefening van deze bevoegdheid.

Het lijkt me dat aanscherping alleen mogelijk is voor zover het gaat om verplich-
tingen waarvan de uitvoering geen aanleiding tot formalisering via een melding of
vergunning heeft gegeven. Als een onderneming bijvoorbeeld niet of niet op tijd
een EBP opstelt of niet met een compleet EBP komt, kan niet tot een melding
worden overgegaan, omdat er dan niets te melden (formaliseren) valt. Dan zou wel
tot aanscherping van de milieuvergunning kunnen worden overgegaan. In de
situatie dat formalisering wél heeft plaatsgevonden en de vergunningvoorschriften
die uit het EBP voortvloeien, worden overtreden, zouden naar mijn mening echter
de normale bestuursrechtelijke sancties moeten worden aangewend om hierop te
reageren (vgl. §5.6.2).
Daarnaast kan de vraag worden gesteld of aanscherping van de milieuvergunning
ook mogelijk is naar aanleiding van de niet-nakoming van convenantverplichtingen
waarvan het überhaupt niet mogelijk is die te formaliseren via de vergunning of de
melding ex artikel 8.19 Wm. Een voorbeeld van een dergelijke convenantverplich-
ting betreft de verplichting om verbredingsthemamaatregelen uit te voeren. Nu
betreft dit een inspanningsverplichting waarvan het niet gemakkelijk zal zijn de
niet-nakoming vast te stellen (vgl. §7.9.3), maar geheel onmogelijk moet dit niet
worden geacht. Indien nu de uitvoering van een verbredingsthemamaatregel
betrekking heeft op het verbeteren van de energie-efficiency buiten de inrichting,
dan kan de uitvoering van die maatregel niet in de vergunning worden opgenomen
en kan ook niet worden gemeld. Stel nu dat terzake hiervan een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming wordt geconstateerd, dan rijst de vraag of dit via de
aanscherping van de milieuvergunning mag worden gesanctioneerd. Het doel
daarvan zou kunnen zijn verbetering van de energie-efficiency die niet heeft
plaatsgevonden omdat de verbredingthemamaatregel niet is uitgevoerd, via de
oplegging van energievoorschriften in de vergunning alsnog gerealiseerd te krijgen.
In plaats van buiten de inrichting moet de energie-efficiency dan binnen de inrich-
ting worden bereikt. Daarvoor moet dan nog wel ruimte bestaan, dat wil zeggen dat
de grenzen die het milieuwettelijk kader (het bbt-criterium) stelt om energie-
efficiency te bereiken niet al moeten zijn bereikt (bijvoorbeeld doordat de uitvoe-
ring van rendabele energiebesparingsmaatregelen in de vergunning is voorgeschre-
ven). Zijn die grenzen nog niet bereikt, dan lijkt me de aanscherping niet uitgeslo-
ten te moeten worden geacht. Het convenant verzet zich hier naar mijn mening in
elk geval niet tegen, omdat in artikel 21 in algemene zin wordt bepaald dat wegens
niet nakoming van de convenantverplichtingen door een onderneming kan worden
overgegaan tot het opleggen van deze sanctie.

De mogelijkheid dat het bevoegd gezag tot aanscherping van de milieuvergunning
kan overgaan, is voor bedrijven een stok achter de deur om de MJA2 na te leven.
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Of de aanscherping als een krachtig instrument zal functioneren en derhalve een
effectieve sanctie is, valt naar mijn mening echter te betwijfelen. De bedoeling van
de aanscherping is om in de vergunning van een bedrijf voor het eerst energievoor-
schriften op te nemen dan wel daarin ten opzichte van de vergunning strengere
energievoorschriften op te nemen (waarbij wel binnen het milieuwettelijk kader
moet worden gebleven). Het is de vraag of het voor het bevoegd gezag zo gemak-
kelijk zal zijn die energievoorschriften vast te stellen. Het wettelijk kader omtrent
een zuinig gebruik van energie is vaag en bij het bevoegd gezag bestaat vaak geen
deskundigheid over dit onderwerp. Het bevoegd gezag is voor de invulling van de
energievoorschriften dan ook in zekere mate afhankelijk van het bedrijfsleven dat
niet al te gewillig zal zijn om mee te werken (het bevoegd gezag zal onderzoeks-
voorschriften in de vergunning moeten opnemen en vervolgens, op grond van wat
daar uitkomt, maatregelen in de vergunning als voorschrift moeten voorschrijven).
Het kan dan ook lang duren voordat de aanscherping een feit is. Door deze afhan-
kelijkheid lijkt de aanscherping van de milieuvergunning geen effectieve stok
achter de deur te vormen om de MJA2 na te komen. Daarom verdient het aanbeve-
ling dat het bevoegd gezag zich laat voorlichten door SenterNovem over de
aanscherping. Dit is een taak die SenterNovem nu niet heeft, omdat het alleen
facilitering biedt ten aanzien van bedrijven die deelnemen aan de MJA2. Wel zou
het bevoegd gezag bij de aanscherping nu al gebruik kunnen maken van de infor-
matie op energiegebied die SenterNovem heeft opgesteld voor MJA2-bedrijven
(vgl. §7.8).

De sanctie van aanscherping van de milieuvergunning kan vanzelfsprekend niet
worden aangewend bij MJA2-bedrijven die onder een artikel 8.40-amvb vallen.
Ten aanzien van deze bedrijven, zal het bestuursorgaan waaraan de melding ex
artikel 8.41 Wm is gedaan, gebruik moeten maken van bestuursdwang en last onder
dwangsom om sanctionerend op te treden. De in milieu-amvb’s opgenomen
energievoorschriften betreffen echter niet-concrete normen, zodat het niet eenvou-
dig zal zijn vast te stellen wanneer ze zijn overtreden en of tot sanctionering dient
te worden overgegaan. In §7.6.2 is aangegeven dat aan deze normen door het EBP
nadere invulling wordt gegeven en dat plan vervolgens via een bevestigingsbrief
door het bevoegd gezag kan worden geaccepteerd. Aan de hand van deze geconcre-
tiseerde norm zou kunnen worden beoordeeld in hoeverre het bedrijf de amvb
naleeft. De bevestigingsbrief kan echter niet als basis voor bestuursrechtelijke
handhaving dienen. De plicht tot naleving daarvan vloeit namelijk niet voort uit de
amvb, zoals dat het geval is bij de nadere eis.

Ten aanzien van de nadere eis geldt dat in de amvb’s de plicht moet worden opge-
legd om daaraan te voldoen (artikel 8.42 lid 1 Wm). Het niet-naleven van die eis kan
vervolgens worden aangemerkt als een overtreding van een in een amvb opgenomen
voorschrift en die overtreding kan worden gehandhaafd.
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Nu uit de amvb niet de plicht tot naleving van de bevestigingsbrief voortvloeit,
betekent dit dat het niet of onjuist uitvoeren van het EBP alleen aanleiding tot
sanctionering kan geven, als daarmee de energievoorschriften uit de amvb worden
overtreden. De grondslag voor de bestuursrechtelijke handhaving is en blijft de
amvb, ondanks dat de energienormen nader zijn geconcretiseerd in de bevestigings-
brief. Het EBP zou echter wel een indicatie kunnen geven wanneer de veelal vage
en algemene energievoorschriften uit de amvb niet zijn nageleefd.

7.9.5 Bevindingen

De MJA2 voorziet in een uitgebreid systeem van bedrijfsmonitoring en bedrijfsrap-
portage en verificatie door SenterNovem. Voor de uitvoering van de bedrijfsmoni-
toringrapportages zijn formats ontwikkeld om consistentie en uniformiteit in de
monitoring en rapportage door de bedrijven aan te brengen. Dat is van belang voor
het op de juiste wijze kunnen beoordelen van de behaalde resultaten. Hoewel dat
uit hoofde van het convenant verplicht is, sturen bedrijven hun rapport niet altijd
naar het bevoegd gezag zodat het de uitvoering van de MJA2 niet kan controleren.
Dit probleem wordt ondervangen voor zover de bedrijfsmonitoringrapportage
plaatsvindt in het kader van het (elektronisch) milieujaarverslag of via in de
milieuvergunning opgenomen monitoring- en rapportagevoorschriften (en de
bedrijven die verplichtingen naleven). Door de recente wijziging van de Uitvoe-
ringsregeling milieuverslaglegging kunnen langs publiekrechtelijke weg geen
inhoudelijke eisen meer aan het (e-)milieujaarverslag van MJA2-bedrijven worden
gesteld. Gelet op de wettelijke verplichting om over energieverbruik te rapporteren,
moet deze wijziging als een onwenselijke ontwikkeling worden beschouwd.
De betrokkenheid van SenterNovem bij de verificatie van de bedrijfsmonitoring-
rapporten is erg belangrijk, omdat zo op een objectieve manier de nakoming van
het convenant door de bedrijven kan worden gecontroleerd. Voor zover de verifica-
tie plaatsvindt van rapportages over de uitvoering van convenantverplichtingen die
zijn vertaald naar het bestuursrechtelijke instrumentarium, wordt de verificatie door
SenterNovem in publiekrechtelijke sfeer getrokken en houdt SenterNovem in feite
toezicht op de naleving van de vergunning, melding en amvb. Vanuit handhavings-
oogpunt is het daarom een nadeel dat het bevoegd gezag de uitkomsten van de
verificatie niet krijgt toegestuurd. Wel kunnen deze gegevens in het kader van de
handhaving van de vergunning en amvb op grond van afdeling 5.2 Awb worden
opgevraagd bij SenterNovem.

Veel minder uitgebreid staat in de MJA2 welke mogelijkheden er bestaan om te
reageren op niet nakoming van het convenant. In geval van toerekenbare niet-
nakoming door een onderneming, zegt de overheidspartij de MJA2 tegen de
onderneming op en kan ze tot aanscherping van de milieuvergunning overgaan of
kan de overheidspartij ‘andere instrumenten’ inzetten. Aan de opzegging gaat het
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voeren van overleg met de onderneming en het haar stellen van een redelijke
termijn om alsnog na te komen, vooraf. Wat de ‘andere instrumenten’ kunnen
inhouden, vermeldt het convenant niet. Het is dus onduidelijk welke mogelijkheden
de overheidspartij hier heeft, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Dit geldt
met name voor MJA2-bedrijven die onder een milieu-amvb vallen, omdat aan-
scherping van de vergunningvoorschriften voor deze bedrijven niet in aanmerking
komt. Indien gebruik wordt gemaakt van de aanscherping van de milieuvergun-
ning, treedt het bevoegd gezag sanctionerend op via het bestuursrecht. Bedacht
moet worden dat de sanctie van de aanscherping alleen lijkt te kunnen worden
aangewend als reactie op niet-nakoming van convenantverplichtingen waarvan de
uitvoering geen aanleiding tot formalisering via een melding of vergunning heeft
gegeven dan wel kan geven. Heeft formalisering wel plaatsgevonden, dan zouden
de ‘normale’ bestuursrechtelijke sancties moeten worden ingezet. Het valt te
verwachten dat het in de praktijk niet eenvoudig zal zijn om daadwerkelijk tot
aanscherping van de vergunning over te gaan en daarom moet worden betwijfeld
of hier wel van een effectieve sanctie sprake is. Het verdient daarom aanbeveling
om SenterNovem bij de aanscherping te betrekken. Met betrekking tot amvb-
bedrijven levert de bevestigingsbrief geen titel op voor bestuursrechtelijke handha-
ving, maar kan wel een indicatie geven wanneer de energievoorschriften uit de
amvb zijn overtreden.

7.10 CONCLUSIES

De bespreking van de MJA2 aan de hand van de aan de handhaafbaarheid en
handhaving ervan gestelde democratisch rechtsstatelijke eisen laat zien dat het
convenant in juridisch opzicht positieve elementen bevat, maar ook (grotere en
kleinere) juridische problemen kent. Aan het eind van de voorgaande paragrafen
is steeds geconcludeerd hoe de in de MJA2 gegeven uitwerking van de aspecten
van handhaafbaarheid en de handhaving moet worden gewaardeerd. Op deze
bevindingen wordt hier niet meer in extenso teruggekomen. In deze paragraaf
worden de belangrijkste positieve en negatieve elementen van de MJA2 genoemd.
De ervaring met dit klimaatconvenant kan aanleiding geven te bezien welke
elementen ervan navolging verdienen in andere milieuconvenanten en welke
problemen bij de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de handhaving van
milieuconvenanten in meer algemene zin een oplossing behoeven.

Positief is in de eerste plaats dat aan de zijde van de private partij de actoren aan
het convenant zijn gebonden die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering
van de belangrijkste inhoudelijke verplichting, te weten de verbetering van de
energie-efficiency. De individuele gebondenheid van de ondernemingen maakt de
MJA2 in hoge mate handhaafbaar en uitvoerbaar. Dit wordt versterkt door het
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rechtskarakter (het gaat om een rechtens afdwingbare overeenkomst) en de aard
van de verplichtingen van de ondernemingen. Deze verplichtingen zijn individueel
en overwegend resultaatsgericht, maar er wordt tegelijkertijd ruimte gelaten voor
innovatie en flexibiliteit bij de uitvoering ervan. Die ruimte komt tot uiting in de
opname van verbredingsthemamaatregelen, de vrijheid die ondernemingen hebben
bij de keuze van de te nemen energiebesparingsmaatregelen en de concernbenade-
ring. Wel zouden, om de concernbenadering goed uit de verf te laten komen en
geredeneerd vanuit het perspectief van het convenant, de wettelijke mogelijkheden
daartoe moeten worden verruimd.

Een pluspunt is ook de invulling die met de MJA2 en met name met de op grond
daarvan door de ondernemingen op te stellen EBP’s kan worden gegeven aan de
omtrent de zorg voor een zuinig gebruik van energie bij of krachtens de Wet
milieubeheer gestelde eisen. De koppeling tussen de MJA2 en het bestuursrechtelij-
ke instrumentarium (de milieuvergunning en milieu-amvb’s) heeft positieve
gevolgen voor de handhaafbaarheid en handhaving van de convenantverplichtingen
en is een goed voorbeeld van hoe instrumenten in combinatie kunnen functioneren.
Daarbovenop moeten de ondernemingen in verhouding tot wat van hen op grond
van de Wet milieubeheer kan worden geëist verdergaande maatregelen nemen
(namelijk de verbredingsthemamaatregelen). Er kan dus met de uitvoering van het
convenant een hoger niveau van energie-efficiency worden bereikt en in zoverre
heeft de MJA2 dan ook een toegevoegde waarde ten opzichte van de Wet milieube-
heer.

De rol van SenterNovem bij de uitvoering en handhaving van de MJA2 kan ook
in hoge mate positief worden gewaardeerd. Deze organisatie maakt het convenant
uitvoerbaar door de facilitering die ze biedt aan de ondernemingen en het bevoegd
gezag. Zonder de advisering door SenterNovem zou aan het aspect van energie veel
minder goed invulling kunnen worden gegeven in het kader van de uitvoering van
de MJA2 en daarmee van de milieuwetgeving, omdat het bevoegd gezag daarvoor
veelal de expertise niet heeft en er ook geen prioriteit aan geeft. Bovendien kan
SenterNovem door de verificatie die ze verricht van de door de ondernemingen
opgestelde bedrijfsmonitoringrapportages, op een objectieve en deskundige manier
situaties van niet-nakoming van het convenant aan het licht brengen. In dit licht is
het verder positief dat op uitgebreide wijze is voorzien in monitoring en rapportage
die aan de verificatie voorafgaan en waarbij het erop lijkt dat deze uniform en
consistent plaatsvinden (er is geen interpretatieruimte); dit beïnvloedt de verificatie
in positieve zin. Verbetering is mogelijk door het resultaat van de verificatie naar
het bevoegd gezag te sturen. Verder zou de rol van SenterNovem kunnen worden
vergroot door ook ondersteuning aan het bevoegd gezag te laten bieden ten aanzien
van bedrijven die niet (langer) partij zijn bij de MJA2.
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Met betrekking tot de juridische problemen die ten aanzien van de MJA2 zijn
geïdentificeerd, dient in de eerste plaats te worden gewezen op het feit dat het
bevoegd gezag van gemeenten geen partij wordt bij de MJA2 en dat niet elke
gemeente waarin MJA2-bedrijven zijn gevestigd, partij is bij het convenant. Die
bedrijven kunnen het bevoegd gezag nu niet aan de afspraken uit de MJA2 houden.
Dit verhoogt het risico dat er een discrepantie ontstaat tussen de uitvoering van de
convenantverplichtingen van de ondernemingen over de verbetering van de
energie-efficiency en de eisen waaraan zij daaromtrent later in het kader van de
milieuvergunning en de milieu-amvb’s moeten voldoen. De ongebondenheid van
het bevoegd gezag doet aldus afbreuk aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
en daarmee aan de juridische effectiviteit van de MJA2.

Verder geeft het feit dat de ministers inspanningsverplichtingen omtrent de tot-
standbrenging van regelgeving op zich hebben genomen en ze dergelijke verplich-
tingen op dit moment ook alleen kunnen aangaan, rechtsonzekerheid voor bedrij-
ven en maakt het de MJA2 niet goed handhaafbaar en minder nuttig voor de
bedrijven. Daar komt bij dat de uitvoering van de MJA2 is doorkruist door de
invoering van de wetgeving omtrent het systeem van verhandelbare emissierechten.
De invoering van dit systeem is weliswaar uit hoofde van het convenant op zichzelf
niet problematisch en het feit dat bij de allocatie van de emissierechten rekening
is gehouden met de door de MJA2-bedrijven reeds verrichte inspanningen, is
positief. Maar door de wijziging van artikel 8.13a Wm is het convenant mogelijk
deels nietig geworden. De wetgever heeft zonder daartoe gedwongen te zijn door
EG-rechtelijke verplichtingen de situatie gecreëerd dat de Wet milieubeheer en de
MJA2 niet (langer) op elkaar zijn afgestemd. De gebondenheid van de overheid aan
het EG-recht kan dus niet als argument worden gebruikt om de doorkruising te
rechtvaardigen. Die doorkruising en de mogelijke nietigheid van het convenant
hadden wellicht kunnen worden voorkomen, indien de wetgever de door de
Richtlijn emissiehandel geboden keuzevrijheid op andere wijze had ingevuld.

De democratische legitimiteit van de MJA2 is wat betreft de betrokkenheid van
burgers en milieuorganisaties bij de voorbereiding ervan, zeer laag, omdat zij
daarbij niet of nauwelijks inspraak hebben gehad. De openbare voorbereidingspro-
cedure van afdeling 3.4 Awb is bij de totstandkoming van de MJA2 niet gevolgd,
terwijl deze op het besluit tot het aangaan van het convenant wel van toepassing
had kunnen worden verklaard (via artikel 3:1 lid 2 Awb). Wel is het parlement bij
de voorbereiding van de MJA2 betrokken en kan het de uitvoering van het conve-
nant controleren. Aldus is sprake van een zekere democratische legitimiteit voor
de handhaving van de convenantverplichtingen.

Tot slot is het wat betreft het handhavingsinstrumentarium waarin de MJA2 zelf
voorziet, niet duidelijk welke sancties en andere reacties op niet-nakoming kunnen
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worden toegepast, dan wel lijken de sancties niet effectief te zijn. Het feit dat
‘andere instrumenten’ kunnen worden ingezet indien de convenantverplichtingen
door de ondernemingen niet worden nagekomen, geeft de ondernemingen geen
rechtszekerheid over wat ze daarbij kunnen verwachten. De aanscherping van de
milieuvergunning lijkt een krachtige sanctie, maar doordat SenterNovem bij de
uitvoering hiervan niet is betrokken, kan aan de effectiviteit ervan worden getwij-
feld. Nu privaatrechtelijke handhaving in feite geen rol speelt, betekent dit dat het
wat betreft sanctionering, vooral op de inzet van de normale bestuursrechtelijke
sancties aankomt. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voor zover de MJA2 via
het EBP doorwerkt in de milieuvergunning (inclusief de melding en mededeling)
of in een amvb. Voor zover van doorwerking geen sprake is, is het een nadeel dat
de MJA2 zelf niet in een effectief sanctie-instrumentarium voorziet.
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1 Een zinvolle vergelijking tussen processen is alleen mogelijk als die processen ook
vergelijkbaar zijn. In principe betekent dit dat de processen gebruik maken van dezelfde
grondstoffen en dat daaruit hetzelfde product gemaakt wordt. Het is daarbij niet nodig dat
die processen ook qua aard hetzelfde zijn. Zie Handreiking Benchmarking Energie-efficien-
cy, juli 1999, p. 9. 

2 Ook vanuit het buitenland krijgt dit convenant veel aandacht. Zie PricewaterhouseCoopers,
2003, p. 7. In België is naar Nederlands voorbeeld in 2003 het Benchmarkconvenant
gesloten, zie http://www.benchmarking.be. Zie hierover De Mulder, 2004, p. 129-161. 

8 Convenant Benchmarking Energie-Efficiency

8.1 INLEIDING

Het Convenant Benchmarking is op 6 juli 1999 gesloten en loopt af op 31 decem-
ber 2012. Met dit convenant willen de deelnemende ondernemingen voor hun
energie-intensieve inrichtingen een bijdrage leveren aan de emissiereductie van
CO2 door via een proces van benchmarking maatregelen te nemen om tot de
wereldtop te behoren wat betreft energie-efficiency. Bij benchmarking op het
gebied van energie gaat het om het onderling vergelijken van de energie-efficiency
van procesinstallaties waarbij de energie-efficiency wordt bepaald door de hoeveel-
heid energie die nodig is om een bepaalde hoeveelheid product te maken.1 Door
verplichtingen uit te voeren over de verbetering van energie-efficiency wordt dus
beoogd een – overigens niet geringe – bijdrage te leveren aan de realisering van de
reductieverplichting uit het Kyoto Protocol. Bij de beleidsinzet speelt het conve-
nant een belangrijke rol, omdat bedrijven die eraan deelnemen gezamenlijk verant-
woordelijk zijn voor ongeveer 80% van het industriële energieverbruik in ons land.
Het systeem van benchmarking is een unieke benadering om tot energie-efficiency
en daarmee indirect tot de reductie van CO2-emissies te komen. Dit is een aanpak
die nog niet eerder in de convenantstructuur is toegepast. Het convenant, en met
name het in het kader van het convenant door ondernemingen op te stellen energie-
efficiencyplan, kan doorwerken in de milieuvergunning van benchmarkbedrijven.
Verder staat het convenant in nauw verband met het systeem van verhandelbare
emissierechten dat op 1 januari 2005 van start is gegaan; de impact van het emis-
siehandelssysteem voor het functioneren van het convenant is aanzienlijk. Dit
convenant bevat hiermee verschillende juridisch interessante aspecten die een
nadere bespreking waard zijn.2

De behandeling van het convenant vindt plaats aan de hand van de in deel II van
dit boek in algemene zin besproken aspecten van handhaafbaarheid en handhaving.
Aldus kan, voor zover mogelijk, een beoordeling worden gegeven van dit conve-
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nant in het licht van de in hoofdstuk 3 geformuleerde democratisch rechtsstatelijke
eisen. Daarbij wordt in lijn met hoofdstuk 4 aangevangen met een bespreking van
de partijen bij het convenant (§8.2), waarna aandacht wordt besteed aan de instan-
ties die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van het convenant, te weten
de Commissie Benchmarking en het Verificatiebureau Energie-Efficiency (§8.3).
Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de doelstelling en de verplichtingen voor de
onderscheiden partijen (§8.4), waarbij ook reeds de relatie met de milieuvergun-
ningverlening die in het convenant wordt gelegd, aan de orde komt. Vervolgens
wordt het rechtskarakter van het convenant behandeld (§8.5). Op de relatie met de
milieuvergunning, de melding en mededeling en op de betekenis van het convenant
voor het systeem van verhandelbare emissierechten en de consequenties van dit
systeem wordt nader ingegaan in §8.6. De mate waarin derden (inclusief het
parlement) bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken en in hoeverre
zij over de convenanttekst en documenten aangaande de uitvoering van het conve-
nant kunnen beschikken, komt aan de orde in §8.7. Vervolgens wordt bezien in
hoeverre sprake is van free-ridergedrag (§8.8). De mogelijkheden om de verplich-
tingen uit het convenant te handhaven worden behandeld in §8.9. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met conclusies (§8.10).

Hoewel de manier waarop de bedrijven bij het Convenant Benchmarking beogen
tot een verbetering van energie-efficiency te komen aanzienlijk anders is dan bij
de in hoofdstuk 7 besproken MJA2, blijkt dat deze twee convenanten ten aanzien
van de regeling en uitwerking van diverse onderwerpen in hoge mate met elkaar
overeenkomen. In dit hoofdstuk zal daarom op een aantal plaatsen bij de uitwer-
king van het convenant kortheidshalve worden verwezen naar hoofdstuk 7. Met het
oog op de (afzonderlijke) leesbaarheid van dit hoofdstuk is er echter deels voor
gekozen een aantal onderwerpen ook in dit hoofdstuk uit te werken, hoewel ze al
besproken zijn in hoofdstuk 7. Ook de bevindingen zijn telkens integraal opgeno-
men.

Gelet op het feit dat het Convenant Benchmarking eerder is gesloten dan de MJA2,
is bij de vormgeving van de MJA2 voor de invulling van diverse onderwerpen
aangesloten bij het Convenant Benchmarking. In zoverre had het dan ook voor de
hand gelegen in dit boek eerst het Convenant Benchmarking te behandelen en daarna
de MJA2. Maar omdat te betwijfelen valt of het Convenant Benchmarking na 2006
nog wel van waarde zal zijn door de invoering van het systeem van verhandelbare
emissierechten (terwijl de impact van dit systeem voor de MJA2 minder groot is),
leek een integrale bespreking van dit convenant minder nuttig. Daarom is ervoor
gekozen de behandeling van de twee hoofdstukken om te draaien.
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3 Dat het IPO de provincies vertegenwoordigt, blijkt volgens het convenant uit het besluit van
het Algemeen Bestuur van het IPO van 24 juni 1999.

4 Op de website van het convenant staat welke gemeenten zijn toegetreden, zie http://www.
benchmarking-energie.nl (bijgehouden tot 9 november 2005). 

8.2 PARTIJEN

8.2.1 Overheid

Aan overheidszijde zijn de ministers van EZ en VROM, het samenwerkingsver-
band IPO en gemeenten partij bij het convenant. Hiermee zijn in het convenant
(deels) niet de juiste entiteiten als partij aangemerkt. Zo handelen volgens het
convenant de ministers in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staat
en in hun hoedanigheid van bestuursorgaan. Dit is echter niet correct gesteld. Voor
zover de ministers namelijk optreden als vertegenwoordiger van de Staat (waartoe
zij bevoegd zijn op grond van artikel 32 Comptabiliteitswet 2001), worden niet zij
maar de Staat zelf partij bij het convenant. Hetzelfde geldt ten aanzien van het IPO:
volgens het convenant treedt het IPO op als vertegenwoordiger van de provincies.3

Dienovereenkomstig hadden de provincies en colleges van GS als partij moeten
worden aangemerkt en niet het IPO zelf.

Hoewel het convenant daarover niet spreekt, lijkt me deze constructie te zijn geba-
seerd op artikel 21 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Samen-
werkingsverband van het IPO (zie §4.2.1).

Gemeenten kunnen na ondertekening van het convenant als partij toetreden (artikel
3 lid 1). Eind 2005 hadden 25 gemeenten dit gedaan.4 Voor toegetreden gemeenten
zijn de rechten en verplichtingen voor het bevoegd gezag van provincies (GS) van
overeenkomstige toepassing (lid 5 van artikel 3). De toelichting bij dit artikel
vermeldt dat het bevoegd gezag van gemeenten ten aanzien van de milieuvergun-
ning (B&W) dient toe te treden in het geval dat er ondernemingen toetreden met
energie-intensieve inrichtingen waarvoor B&W het bevoegd gezag zijn. Met het
oog op het op het convenant volgende bestuursrechtelijke traject (met name
vergunningverlening, zie §8.6), is het van groot belang dat B&W ook toetreden.
Voor de uitvoering van het convenant is de gebondenheid van B&W van belang.
Zijn ze dat namelijk niet, dan kunnen de in de desbetreffende gemeenten gevestig-
de bedrijven hen daar dus ook niet aan houden. Dit kan tot fricties leiden tussen het
convenant en de vergunningverlening (vgl. §4.2.1).
Het valt op dat in artikel 3 wordt gesproken over de gemeente (rechtspersoon),
terwijl de toelichting betrekking heeft op B&W (bestuursorgaan). Beiden kunnen
partij worden. Dit roept de vraag op of dit zo geregeld had mogen worden. Gelet
op het door mij in §4.2.1. verwoorde standpunt dat zowel een rechtspersoon als een
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5 Waaronder de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Vereniging
Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kar-
tonfabrieken (VNP) en de Naamloze Vennootschap Samenwerkende elektriciteitsproduc-
tiebedrijven (Sep).

6 Er is gekozen voor 0,5 PJ, omdat is berekend dat door de inrichtingen die meer dan 0,5 PJ
energie gebruiken gezamenlijk circa 80 procent van het energiegebruik in de industrie zal
worden gedekt. Een inrichting die minder energie gebruikt dan 0,5 PJ kan wel een verzoek
indienen om tot het convenant toe te treden. 

7 Indien een energie-intensieve inrichting is opgenomen in een verklaring van deelname,
wordt in het convenant gesproken van een ‘betrokken inrichting’, zie artikel 1 onder e.

8 Er nemen ongeveer honderd energie-intensieve bedrijven aan het convenant deel, die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ongeveer 90% van het totale energieverbruik van
de potentiële benchmarkbedrijven, inclusief de elektriciteitsproductiebedrijven. Zie http:
//www.benchmarking-energie.nl. Van deze ondernemingen namen in 2004 186 inrichtingen
aan het convenant deel, waarvan 153 industriële inrichtingen en 33 elektriciteitsproductiebe-
drijven. Zie Monitoringrapport 2004. Rapportage monitoring resultaten van het Convenant
Benchmarking Energie-efficiency. Status per 18 oktober 2005, opgesteld door het VBE (25
oktober 2005), p. 4, raadpleegbaar via http://www.benchmarking-energie.nl (het rapport
wordt hierna aangehaald als Monitoringrapport 2004). Vgl. PricewaterhouseCoopers, 2003,
p. 18. 

bestuursorgaan partij bij een convenant kan zijn, levert het convenant op dit punt
geen problemen op. Nu in het convenant afspraken zijn opgenomen die de uitoefe-
ning van publiekrechtelijke bevoegdheden door B&W betreffen, is het voor de
private partij het meest duidelijk dat het bestuursorgaan ook zelf partij is bij het
convenant. Het ware echter wellicht duidelijker geweest als in artikel 3 lid 5 zelf
tot uitdrukking zou zijn gebracht dat het bevoegd gezag in de daar genoemde
situatie moet toetreden.

8.2.2 Bedrijfsleven

Van de kant van het bedrijfsleven zijn partij de vereniging VNO-NCW, een tiental
brancheorganisaties5 en de ondernemingen die voor hun in een verklaring van
deelname genoemde energie-intensieve inrichting(en) zijn toegetreden tot het
convenant. Een onderneming kan deelnemen aan het convenant voor zover ze de
zeggenschap heeft over één of meer energie-intensieve inrichtingen, hetgeen een
in Nederland gelegen inrichting (in de zin van artikel 1.1 lid 4 Wm) is met op het
moment van toetreding tot het convenant een energiegebruik van ten minste 0,5
PetaJoule (PJ) per jaar6 (artikel 1 onder a van het convenant).7 Bijna alle onderne-
mingen die in aanmerking kwamen om mee te doen, zijn tot het convenant toege-
treden.8 Dit brengt met zich dat er niet veel free-riders zijn (zie ook §8.8), wat in
principe gunstig is voor de naleving van het convenant. Uit oogpunt van effectivi-
teit is het positief dat de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de energie-
besparing, zelf partij zijn bij het convenant.
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Het lijkt er niet op dat de brancheorganisaties de leden die niet tot het convenant
zijn toegetreden, rechtstreeks of indirect (via artikel 2:27 lid 4c BW) aan het
convenant kunnen binden. Zowel brancheorganisaties als individuele ondernemin-
gen kunnen partij worden bij het convenant. Als de leden via de organisatie toch
aan het convenant kunnen worden gebonden, bestaat er voor hen geen noodzaak
meer om apart tot het convenant toe te treden. Overigens blijkt ook niets in het
convenant van de mogelijkheid van binding van bedrijven via de brancheorganisa-
ties, terwijl dat volgens Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor convenanten wel
zou moeten.

8.2.3 Bevindingen

Het Convenant Benchmarking voldoet in hoge mate aan de democratisch rechtssta-
telijke eis dat duidelijk moet zijn wie exact partij zijn bij het convenant en dat de
voor de uitvoering van het convenant relevante actoren partij zijn. Het valt positief
te waarderen dat de ondernemingen op wie de verbetering van de energie-efficien-
cy aankomt, zelf partij zijn, temeer daar de brancheorganisaties alleen voor zichzelf
verplichtingen zijn aangegaan. De gebondenheid van individuele bedrijven ver-
hoogt ook de juridische effectiviteit van het convenant. De partijen kunnen het
convenant ten aanzien van andere partijen handhaven en de nakoming van het
convenant kan ook ten opzichte van hen worden afgedwongen. Alleen zijn de
ministers van EZ en VROM (deels) en het IPO (geheel) ten onrechte als partij
aangemerkt. Verder was het, hoewel er terecht van is uitgegaan dat van gemeenten
zowel de rechtspersoon als het bevoegd gezag partij worden, wellicht duidelijker
geweest dat dit voor het bevoegd gezag in artikel 3 lid 5 zelf in plaats van in de
toelichting op dit artikel tot uitdrukking was gebracht.

8.3 INSTANTIES WERKZAAM IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET 
CONVENANT

Er zijn in het kader van de uitvoering van het convenant twee instanties in het
leven geroepen, te weten de Commissie Benchmarking en een zogenoemde Onaf-
hankelijke Instantie.

De Commissie Benchmarking bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en verte-
genwoordigers van de bij het convenant betrokken partijen (artikel 13 lid 2). De
Commissie is belast met een aantal taken, zoals:
– de bespreking van knelpunten van algemene aard die zich bij de implementatie

van het convenant in de praktijk voordoen;
– het bespreken van oplossingen en het zo nodig formuleren van richtlijnen hier-

voor;

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 8396

9 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 22.
10 Novem is per 1 mei 2004 gefuseerd met Senter, waardoor nu sprake is van SenterNovem.

Dit betreft een agentschap van het ministerie van EZ, zie §7.3. 
11 De certificering heeft plaatsgevonden volgens de norm ISO 9002 (ISO staat voor Internatio-

nal Standard for Organisations). 
12 Zie http://www.benchmarking-energie.nl.
13 Zie ook De Gooijer en Glasbergen, 2002, p. 116.

– de controle op de voortgang van het convenant;
– het doen van voorstellen tot wijziging van het convenant; en
– het jaarlijks opstellen en publiceren van een verslag over de voortgang van het

convenant (artikel 14).
Hiermee stroomlijnt de Commissie de uitvoering van het convenant nader. Van het
functioneren van de Commissie is bekend dat dit door de partijen als inhoudelijk
goed wordt ervaren. Wel vindt men dat de communicatie naar de bedrijven toe
transparanter zou moeten zijn.9

Met het oog op de handhaafbaarheid en handhaving van het convenant is de rol van
de Onafhankelijke Instantie interessanter, zoals nog zal blijken. Als Onafhankelijke
Instantie is door de ministers van EZ en VROM uit hoofde van artikel 15 van het
convenant het Verificatiebureau Benchmarking Energie-Efficiency (VBE) aan-
gewezen. Het VBE is ondergebracht in een stichting die daarvoor speciaal is
opgericht, de Stichting Verificatiebureau Benchmarking Energie-Efficiency, en is
voortgekomen uit de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem).10

Om een onafhankelijke en eenduidige werkwijze te hanteren, heeft het VBE een
kwaliteitssysteem opgezet, waarin de procedures en werkwijzen van het VBE nauw
zijn omschreven; het systeem is vervolgens gecertificeerd.11 De werkzaamheden
van het VBE zijn gebaseerd op de inhoud van de convenantartikelen en de daarbij
behorende protocollen, aanwijzingsbesluiten van de Commissie Benchmarking en
de Handreiking Benchmarking Energie-Efficiency.12 Het VBE speelt een belangrij-
ke rol bij de uitvoering èn handhaving van het convenant, hetgeen een positieve
invloed heeft op de effectiviteit van het convenant (zie §§8.4 en 8.9).
In de in 2003 uitgevoerde evaluatie van het Convenant Benchmarking is onder
meer het functioneren van het VBE onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het
VBE in het algemeen door de betrokken partijen als inhoudelijk goed en deskun-
dig, gedegen en vertrouwenwekkend wordt gezien. Verder wordt het VBE vol-
doende kritisch en redelijk gevonden.13 Niettemin heeft het bevoegd gezag aan-
gegeven dat de rol van het VBE in het proces van benchmarking niet altijd even
transparant is en dat er gebrek aan informatie (bedrijfsgegevens) bestaat als gevolg
waarvan het bevoegd gezag moeite heeft geheel te vertrouwen op het oordeel van
het VBE. Volgens het bevoegd gezag lijkt het VBE soms ‘op de stoel’ van het
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14 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 23.
15 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 24.
16 Een procesinstallatie is een volledige installatie om een bepaald product te maken of te

behandelen, zie artikel 1 onder f van het convenant.

bedrijfsleven te zitten.14 Dit zou afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van
het VBE. In de evaluatie wordt hierover geen oordeel gegeven. Wel wordt aan-
gegeven dat de openheid in informatie en transparantie van het VBE verbetering
behoeft en dan met name naar het bevoegd gezag toe. Vertrouwelijkheid en
openheid zouden meer in balans moeten worden gebracht, hetgeen kan zonder dat
de onafhankelijke rol in het geding komt.15

Het VBE kan niet worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel
1:1 Awb. In de eerste plaats is een stichting (rechtspersoon naar privaatrecht) geen
onderdeel van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, zodat het
VBE al geen bestuursorgaan is uit hoofde van artikel 1:1 lid 1 sub a Awb. Verder
is voor het zijn van bestuursorgaan op grond van artikel 1:1 lid 1 sub b Awb vereist
dat het VBE met enig openbaar gezag zou zijn bekleed, dat wil zeggen publiek-
rechtelijke bevoegdheden toegekend heeft gekregen. In het kader van de uitvoering
van het Convenant Benchmarking beschikt het VBE echter niet over dergelijke
bevoegdheden.

8.4 DOELSTELLING EN VERPLICHTINGEN

Het convenant bevat in artikel 2 de doelstelling (§8.4.1). Om de doelstelling te
bereiken zijn in het convenant verplichtingen opgenomen voor de ondernemingen,
VNO-NCW, de brancheorganisaties en de (rijks)overheid (§8.4.2).

8.4.1 Doelstelling

Het convenant is erop gericht

‘dat zoveel mogelijk procesinstallaties16 van de betrokken inrichtingen volgens de in dit
convenant afgesproken procedures op het gebied van energie-efficiency zo snel moge-
lijk, doch uiterlijk in 2012 tot de Wereldtop zullen behoren teneinde daarmee een
bijdrage te leveren aan de realisatie van de Nederlandse CO2-doelstellingen [die voort-
vloeien uit het Kyoto Protocol, JvdJ] voor zover het gaat om het vergroten van de
energie-efficiency.’ (artikel 2)

In de toelichting bij dit artikel wordt vermeld dat wordt uitgegaan van een energie-
besparing van 60-130 PJ in 2012, hetgeen overeenkomt met een maximale reductie
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17 Dit wordt gebaseerd op het rapport van de Universiteit Utrecht, Benchmarking the Energy
Efficiency, using a dynamic approach, april 1999.

18 Zie Monitoringrapport 2004, p. 12 en 26.
19 Zie Monitoringrapport 2004, p. 12.
20 Vgl. Algemene Rekenkamer, 2002.

van de CO2-emissie van 5-9 Megaton CO2 in 2012 (uitgaande van een autonome
ontwikkeling van de energie-efficiency in Nederland).17 In 2004 werd uitgegaan
van een energiebesparing in de industrie van 95,9 PJ per jaar in 2012, overeen-
komend met een vermeden CO2-emissie van 5,8 Mton per jaar, en een energiebe-
sparing in de elektriciteitsproductiesector van 14,0 PJ per jaar in 2012, overeen-
komend met een vermeden CO2-emissie van 1,0 Mton per jaar.18 Door de invoering
van het systeem van verhandelbare emissierechten is deze schatting echter onzeker
en ook onwaarschijnlijk geworden. Bedrijven die zowel deelnemen aan het conve-
nant als aan de CO2-emissiehandel zijn namelijk niet langer verplicht om de
energie-efficiencymaatregelen uit te voeren die vanaf 1 januari 2005 staan gepland
(zie verder §8.6).19

Deze doelstelling in ogenschouw nemende, valt het allereerst positief te waarderen
dat een eindtermijn (2012) wordt genoemd waarbinnen de wereldtop moet zijn
bereikt. Deze termijn ligt niet in de zeer nabije toekomst, maar, zoals nog zal
blijken, zijn wel tussendoelstellingen opgenomen. Aangezien de woorden ‘zo snel
mogelijk’ niet zoveel zeggen (wanneer is iets zo snel mogelijk bereikt?), is de op-
name van tussendoelstellingen ook aan te bevelen.
Verder wordt in kwantitatieve zin aangegeven hoeveel energiebesparing en CO2-
reductie met de uitvoering van het convenant valt te verwachten. Dit staat echter
niet in artikel 2 zelf, maar in de toelichting, en – belangrijker –, dit moet niet als
een harde doelstelling worden gezien waarop het bedrijfsleven kan worden afgere-
kend maar meer als een indicatie van wat kan worden verwacht.20 Er is dus niet
sprake van een kwantitatieve doelstelling. Niettemin wordt hiermee wel tot uitdruk-
king gebracht welke bijdrage wordt beoogd te worden geleverd aan de uitvoering
van de reductieverplichting die Nederland in het Kyoto Protocol is aangegaan.
Tot slot blinkt de term ‘zoveel mogelijk procesinstallaties’ niet uit in helderheid.
Deze term heeft echter betrekking op de beschikbaarheid van de in artikel 5
genoemde methoden om de wereldtop vast te stellen ten behoeve van de verschil-
lende in de inrichting aanwezige procesinstallaties. Daarom is op voorhand niet aan
te geven van hoeveel procesinstallaties de wereldtop moet worden bereikt.
Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling van het convenant in redelijke mate
duidelijk is.
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21 Voorafgaand aan de uitvoering van deze verplichtingen vindt een niet-verplicht startoverleg
plaats, waarbij de onderneming, het bevoegd gezag en het VBE met elkaar een eerste
overleg hebben over de procedure van de te volgen gang van zaken. Dit startoverleg is niet
vastgelegd in het convenant, maar wordt genoemd in de Handreiking Benchmarking
Energie-Efficiency (1999, p. 11). 

8.4.2 Verplichtingen

Er zijn verplichtingen opgenomen voor de ondernemingen, het bevoegd gezag bij
de milieuvergunningverlening, VNO-NCW, de brancheorganisaties en de ministers
van EZ en VROM. Daarnaast is er een belangrijke rol bij de uitvoering van het
convenant weggelegd voor het VBE. Gelet op het feit dat de uitoefening van de
bevoegdheden van dit bureau gevolgen kan hebben voor de naleving en handha-
ving van het convenant, wordt aan zijn rol hier ook expliciet aandacht besteed.
Omdat de verplichtingen van de ondernemingen en het bevoegd gezag onderling
sterk samenhangen, worden zij in onderling verband besproken; de rol van het
VBE krijgt hierbij een plaats (§8.4.2.1). Daarna wordt ingegaan op de verplichtin-
gen van VNO-NCW en de brancheorganisaties (§8.4.2.2) en de ministers (§
8.4.2.3).

8.4.2.1 Verplichtingen voor de ondernemingen en het bevoegd gezag

Elke onderneming neemt als resultaatsverplichting op zich het zo snel mogelijk,
maar uiterlijk in 2012, bereiken van de wereldtop voor haar energie-intensieve
inrichting(en) op het gebied van energie-efficiency. Ter uitvoering van deze ver-
plichting dienen de ondernemingen een aantal nadere verplichtingen te vervullen.21

Om te beginnen verplicht elke onderneming zich om eenmaal per vier jaar, op
eigen kosten en voorzover redelijkerwijs mogelijk, een deskundige derde een
onderzoek te laten verrichten naar de wereldtop inzake energie-efficiency van haar
betrokken procesinstallatie(s) (artikel 4 lid 1). Daarbij moet het in bijlage 2 van het
convenant opgenomen Protocol Vaststelling Wereldtop in acht worden genomen
(artikel 4 lid 1). De onderneming verplicht zich om alle ten behoeve van het
onderzoek relevante gegevens waarover zij beschikt en beschikkingsbevoegdheid
heeft, desgevraagd aan de deskundige derde te verstrekken (ook vertrouwelijke)
(artikel 4 lid 3). Deze verplichting heeft dus betrekking op het vaststellen van de
wereldtop, waarbij een onderneming een van de methoden moet kiezen volgens
artikel 5. De volledigheid en betrouwbaarheid van de werkwijze van de deskundige
derde en het resultaat van het door de derde uitgevoerde onderzoek, wordt geveri-
fieerd door het VBE; het resultaat van de verificatie deelt het VBE mee aan de
onderneming (artikel 4 lid 5).
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22 De afstand tot de wereldtop wordt in artikel 1 onder p van het convenant gedefinieerd als
‘de mate waarin de energie-efficiency van een procesinstallatie in neerwaartse zin afwijkt
van de voor die installatie vastgestelde wereldtop’. 

23 Handreiking Benchmarking Energie-efficiency, 1999, p. 21. Dat het hierop geen invloed kan
uitoefenen, wordt door het bevoegd gezag ook als nadeel ervaren, zie Pricewaterhouse-
Coopers, 2003, p. 16.

24 De genoemde jaren 2005 en 2008 sporen met de jaartallen die in het Kyoto Protocol worden
genoemd (toelichting bij artikel 7 lid 3). 

Na het vaststellen van de wereldtop dient de onderneming, eenmaal per vier jaar,
op eigen kosten een deskundige derde een onderzoek te laten verrichten naar de
afstand tot de wereldtop inzake energie-efficiency van procesinstallaties van haar
betrokken inrichting(en) (artikel 6 lid 1).22 Ook hierbij moet het Protocol Vaststel-
ling Wereldtop in acht worden genomen (artikel 6 lid 1). Het VBE verifieert ook
nu de volledigheid en betrouwbaarheid van de werkwijze van de deskundige derde
en van het resultaat van het onderzoek naar de afstand tot de wereldtop; het re-
sultaat van de verificatie deelt het VBE mee aan de onderneming (artikel 6 lid 2).
De onderneming deelt het bevoegd gezag de resultaten van de onderzoeken naar
de wereldtop en de afstand tot de wereldtop, en de resultaten van de verificaties
mee (artikel 6 lid 3) en ze verplicht zich om alle relevante gegevens desgevraagd
aan het bevoegd gezag te verstrekken (artikel 6 lid 4). Hoewel het bevoegd gezag,
doordat het alle relevante gegevens daarover ontvangt, inzicht krijgt in het proces
van benchmarking, oefent het geen invloed uit op het opstellen van de bench-
mark.23

Na de verzending van de in artikel 6 lid 3 genoemde mededeling, maar uiterlijk
binnen 1,5 jaar na inwerkingtreding van het convenant (dat is 7 juli 1999), dient
een onderneming voor elke betrokken inrichting afzonderlijk een concept energie-
efficiencyplan (EEP) in te dienen bij het bevoegd gezag (artikel 7 lid 1) en bij het
VBE (artikel 7 lid 2). Het eerste plan moest dus uiterlijk 6 januari 2001 zijn
ingediend, zij het dat deze periode kan worden verlengd (lid 1). In het convenant
wordt deze verplichting als resultaatsverplichting aangeduid.
In het plan stelt de onderneming als resultaatsverplichting de termijn vast waarbin-
nen de onderneming de wereldtop zal bereiken met daarin – voorzover relevant –
de tussendoelstellingen voor 31 december 2005 en voor 1 januari 2008.24 De uiter-
ste termijn is 2012. Voorts worden erin de maatregelen opgenomen ter onder-
bouwing van deze resultaatsverplichting en wordt aangegeven welke feitelijk
vermeden CO2-emissies als gevolg van de uitvoering van het plan worden verwacht
(artikel 7 lid 3). Het EEP moet bovendien voldoen aan de eisen genoemd in het in
bijlage 3 opgenomen Protocol Energie-Efficiencyplan (artikel 7 lid 4).

Verder heeft het VBE een toelichting voor het opstellen van het EEP opgesteld. Dit
is een handleiding die kan worden gebruikt. De onderneming is niet verplicht de
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25 Toelichting 09 Opstellen Energie Efficiency Plan (EEP), p. 2, raadpleegbaar via http:
//www.benchmarking-energie.nl. 

26 In artikel 1 onder d wordt het concern gedefinieerd als ‘de rechtspersoon die zeggenschap
heeft over een of meer ondernemingen, samen met die ondernemingen’. 

27 Het bevoegd gezag heeft met name een rol in het kader van de EEP’s. Ten aanzien van het
vaststellen van de wereldtop en de afstand van de inrichtingen tot de wereldtop, is de rol van
het bevoegd gezag beperkt tot het verkrijgen van inzicht in alle relevante gegevens ten
aanzien daarvan (zie hiervoor).

28 Dit beginsel is in 2005 in de Wet milieubeheer vervangen door het beginsel van de beste
beschikbare technieken (zie hoofdstuk 4).

indeling of het voorgestelde format te gebruiken, mits dezelfde informatie maar
wordt opgenomen. Het bevoegd gezag kan wel voorschrijven dat een standaard
format gebruikt moet worden.25 Op basis waarvan het bevoegd gezag dit kan voor-
schrijven is me echter niet duidelijk.

Ook dient het EEP te voldoen aan de in artikel 8 gestelde eisen aan de fasering van
de maatregelen. In dit verband wordt in artikel 8 het zogenaamde afara-beginsel
gepresenteerd; daar kom ik later op terug. Tot slot kan de onderneming of het
concern26 bij het opstellen van het EEP ten behoeve van de onderbouwing van de
fasering van maatregelen voor de inrichting, tevens rekening houden met de
verbeteringsinspanningen op het gebied van energie-efficiency bij andere inrich-
tingen welke tot dezelfde onderneming of tot hetzelfde concern behoren (artikel 7
lid 14). Het convenant staat dus de concernaanpak toe (zie hierna). Het gaat hier
om een aan de bedrijven geboden mogelijkheid in het kader van de uitvoering van
hun verplichtingen.

Na toezending van het conceptplan adviseert het VBE het bevoegd gezag binnen
vier weken over het EEP. Vervolgens moet het bevoegd gezag binnen 12 weken
na de indiening van het concept-EEP zijn oordeel over het plan geven, waarna de
onderneming haar plan hierop kan aanpassen (artikel 7 lid 6).27 De onderneming
dient binnen 12 weken na ontvangst van het oordeel van het bevoegd gezag op het
conceptplan een definitief plan voor te leggen aan het bevoegd gezag (artikel 7 lid
7). Het bevoegd gezag beoordeelt of het plan in overeenstemming is met het alara-
beginsel,28 bij welke beoordeling uitgangspunt is dat de maatregelen zo snel
mogelijk worden getroffen (artikel 7 lid 8). Vervolgens geeft het bevoegd gezag
binnen 8 weken na ontvangst van het definitieve EEP zijn oordeel aan het bedrijf
door (lid 8). Indien het bevoegd gezag het plan goedkeurt, is de onderneming
verplicht om uitvoering te geven aan de in het plan vastgelegde resultaatsverplich-
ting. Daarbij kan de onderneming in beginsel zelf de maatregelen kiezen om het
resultaat te bereiken (artikel 7 lid 11). Als het bevoegd gezag zijn oordeel over het
plan heeft gegeven, is het behoudens eventuele vertrouwelijke gegevens openbaar,
onder vermelding van de instemming van het bevoegd gezag met het plan. Indien
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29 Zie daarover PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 19-20.
30 Zie brief van Blankert (oud-voorzitter Commissie Benchmarking) d.d. 18 februari 2003,

http://www.benchmarking-energie.nl. 
31 Brief Jaarrapportage 2004, d.d. 12 augustus 2005, raadpleegbaar via http://www.bench

marking-energie.nl. 
32 Zie http://www.benchmarking-energie.nl onder ‘Stand van zaken uitvoering’. 
33 Inmiddels zijn er ook andere convenanten die individuele verplichtingen bevatten, zoals het

Convenant kolencentrales en CO2-reductie en de MJA2. 
34 Aldus is de concrete uitwerking van het convenant aan het vervolgproces overgelaten. Vgl.

CSTM, 2003, p. 120. 

het plan vertrouwelijke gegevens bevat, verstrekt de onderneming desgevraagd en
tegen kostprijs een openbare samenvatting van het plan (artikel 7 lid 12). Het
bevoegd gezag zal zich inzetten om bij de vergunningverlening voor de inrichting
het goedgekeurde plan in acht te nemen en verder geen aanvullende eisen te stellen
op het gebied van energie-efficiency of CO2-reductie (artikel 7 lid 9, zie hierover
verder §8.6.1). Tot slot moet de onderneming na het opnieuw vaststellen van de
wereldtop het EEP zo nodig actualiseren. Daarbij moet de hier beschreven proce-
dure van de artikelen 4 tot en met 7 opnieuw worden doorlopen (artikel 7 lid 13).

Inmiddels is de eerste benchmark ronde beëindigd en is de tweede benchmark
ronde van start gegaan. Bij de uitvoering van de eerste ronde hebben de partijen om
verschillende redenen vertraging opgelopen.29 Vertragingen in de eerste ronde
mogen echter niet leiden tot het opschuiven van de termijnen in volgende rondes.
Daarom werd eerst vastgehouden aan de afspraak dat op 6 januari 2005 de nieuwe
EEP’s gereed dienden te zijn.30 In de jaarrapportage over 2004 wordt echter door
de Commissie Benchmarking gemeld dat de bedrijven in september 2005 (met een
uitstelmogelijkheid tot uiterlijk 1 november 2005) hun nieuwe benchmark klaar
moeten hebben en de afstand tot de wereldtop moeten hebben bepaald.31 De EEP’s
moesten uiterlijk 1 januari 2006 klaar zijn, maar dat is niet gelukt.32 Ook in de
tweede ronde blijkt dus niet aan de termijnen te kunnen worden vastgehouden.

Bij een nadere beschouwing van de hiervoor besproken verplichtingen, kunnen de
volgende opmerkingen worden gemaakt.

Individuele verplichtingen
In het convenant zijn individuele verplichtingen voor de ondernemingen vastge-
steld, wat op het moment van het afsluiten van het convenant een nieuw verschijn-
sel was.33 Vanuit rechtszekerheidsperspectief is de opname van individuele ver-
plichtingen een winstpunt. Immers, het is in principe duidelijk wat elke onderne-
ming moet doen, zij het dat uit het convenant niet valt af te leiden hoeveel elke
onderneming exact zal bijdragen aan energiebesparing, maar dat moet nu ook juist
in het kader van het convenant worden uitgezocht.34 Door de opname van indivi-
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35 CSTM, 2003, p. 120. 

duele verplichtingen bestaat ook de mogelijkheid om elke onderneming afzonder-
lijk aan te spreken op de uitvoering van de verplichtingen; dat kan via het EEP
waarin wordt geconcretiseerd op welke wijze de bedrijven het convenant uitvoeren.
Dit bevordert de naleving door de ondernemingen en maakt het mogelijk de
verplichtingen te handhaven. Dergelijke verplichtingen missen echter wel de
flexibiliteit van verplichtingen op sectorniveau en dit nadeel is ten aanzien van het
Convenant Benchmarking ook genoemd.35 Flexibiliteit voor de bedrijven kan in dit
convenant in zekere mate ook met de individuele verplichtingen worden bereikt.
De bedrijven worden namelijk vrij gelaten in de manier waarop ze de wereldtop
bereiken; niet dwingend wordt voorgeschreven met de uitvoering van welke (soort)
maatregelen de bedrijven aan hun verplichtingen en daarmee aan de convenant-
doelstelling moeten voldoen (vgl. artikel 7 lid 11). Hierdoor kan toch wel rekening
worden gehouden met te maken investeringen.

Resultaats- en inspanningsverplichtingen
Wat betreft het karakter van de verplichtingen, kan worden opgemerkt dat een
aantal belangrijke verplichtingen voor de ondernemingen in het convenant als
resultaatsverplichting worden aangeduid. In het convenant worden de verplichtin-
gen inzake het bereiken van de wereldtop in uiterlijk 2012, het opstellen van een
concept-EEP binnen uiterlijk 1,5 jaar na inwerkingtreding van het convenant en het
in het EEP vastleggen van de termijn waarbinnen de onderneming de wereldtop zal
bereiken, als een dergelijke verplichting aangemerkt. Gelet op de gebruikte be-
woordingen, kunnen deze verplichtingen naar mijn mening ook als resultaatsver-
plichting worden aangemerkt. Hierbij wordt terzake van het bereiken van de
wereldtop een fasering in doelen en termijnen aangebracht. Gelet op het feit dat de
uiteindelijke doelstelling vrij ver in de toekomst ligt (2012), is het ook van belang
dat tussendoelstellingen zijn genoemd, zodat tussentijds kan worden nagegaan of
een onderneming haar verplichting zal halen.
Van de verplichting om binnen 1,5 jaar het concept-EEP op te stellen, kan wel
worden afgeweken, waarmee afbreuk aan de hardheid van deze verplichting wordt
gedaan. Hoewel het gelet op de praktische uitvoerbaarheid van het convenant op
zichzelf wel te begrijpen valt dat de mogelijkheid van verlenging is opgenomen,
wordt het zo lastig bedrijven te houden aan een tijdige indiening van het plan,
terwijl dit voor de uitvoering van het convenant wel van belang is. Om verschillen-
de redenen heeft het opstellen van de eerste EEP’s ook forse vertraging opgelopen.

De overige verplichtingen (niet alleen van de ondernemingen, maar van alle
partijen) moeten volgens artikel 25 lid 3 van het convenant als inspanningsver-
plichtingen worden aangemerkt. Vergeleken met resultaatsverplichtingen is het
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36 Verder is in Toelichting 13 bepaald dat het bepalen van de wereldtop in de jaren 2000, 2004,
2008 en 2012 moet worden uitgevoerd. Zie http://www.benchmarking-energie.nl. De toe-
lichting is opgesteld door het VBE, maar geeft de opvatting van de Commissie Bench-
marking weer. De toelichting wordt beschouwd als een visie op de interpretatie van het
convenant.

37 Vgl. PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 21 waar wordt opgemerkt dat het convenant niet
duidelijk is over het mechanisme en de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
termijnen en er door de betrokken partijen geen harde sturing plaatsvindt op de termijnen
en doorlooptijd. De taakverdeling tussen het VBE en het bevoegd gezag zou op dit gebied
niet goed zijn vastgelegd in het convenant.

moeilijker te bepalen welke prestaties nu precies van een partij kunnen worden
verwacht en of die prestaties ook daadwerkelijk zijn geleverd. Niettemin zijn de in
het convenant voor de ondernemingen opgenomen inspanningsverplichtingen in
het algemeen wel in dwingende bewoordingen gesteld, zoals het meedelen van de
resultaten van de benchmarkstudie, het desgevraagd verstrekken van de relevante
gegevens aan de deskundige derde en het uitvoeren van het geaccordeerde EEP. Er
worden ook ten aanzien van een aantal verplichtingen termijnen genoemd waarbin-
nen actie moet zijn ondernomen, zoals het elke vier jaar doen van onderzoek naar
de wereldtop en naar de afstand tot die top en het uiterlijk 12 weken na ontvangst
van het oordeel van het bevoegd gezag voorleggen van een definitief EEP. Aldus
zijn deze verplichtingen veelal resultaatsgericht geformuleerd en kunnen bij niet-
nakoming ervan handhavingsacties worden ondernomen. Niettemin wordt het
vierjaarlijks doen van een onderzoek naar de wereldtop afhankelijk gesteld van de
omstandigheid of dit ‘redelijkerwijs mogelijk’ is. De vraag is wanneer het uitvoe-
ren van het onderzoek nog wel en wanneer niet meer redelijkerwijs mogelijk is.
Bovendien is in het convenant niet bepaald wanneer het onderzoek naar de wereld-
top en naar de afstand tot de wereldtop moet zijn begonnen en afgerond. In dit licht
bezien is de verplichting om eenmaal per vier jaar onderzoek hiernaar te doen wel
ruim gesteld. Gelet op het feit dat de termijn voor het indienen van het eerste EEP
kan worden verlengd (zie hierboven) en het actualiseren van de volgende EEP’s
juist afhankelijk wordt gesteld van het moment waarop de wereldtop opnieuw is
vastgesteld, blijft onduidelijk wanneer deze onderzoeken uiterlijk moeten zijn
uitgevoerd en de EEP’s ingediend. Er zijn buiten het convenant om wel afspraken
gemaakt wanneer de nieuwe EEP’s klaar moeten zijn (zie hierboven),36 maar deze
termijn is ook weer verschoven. Op dit punt laat het convenant dus nogal wat
ruimte voor vertraging van het benchmarkproces open, welke vertraging zich dan
ook heeft voorgedaan (zie hierboven).37

Verder is niet uitgesloten dat men bij de uitvoering van met name het inhoudelijke
proces (bijvoorbeeld het vaststellen van de wereldtop) tegen interpretatieproblemen
aanloopt. Met name in het begin van de uitvoering van het convenant was dit ook
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38 Zie J.C. Blankert (oud-voorzitter van de Commissie Benchmarking) in een brief aan VROM,
EZ, IPO en VNO-NCW. Zie ook bericht Forum, ‘Aanloopproblemen bij energieconvenant’
(d.d. 8 december 2002, website VNO-NCW), PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 19. 

39 Vgl. PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 28.

het geval.38 Het is echter maar de vraag in hoeverre onzekerheden en onduidelijk-
heden op dit punt in het convenant hadden kunnen worden vermeden. Immers, het
is voorstelbaar dat tijdens de uitvoering van de gemaakte afspraken op problemen
wordt gestuit, die niet eerder konden worden voorzien. Dit zo zijnde, interpretatie-
kwesties kunnen wel van invloed zijn op de uiteindelijk behaalde resultaten door
een individueel bedrijf. Indien de benchmarkmethoden tot het vaststellen van de
wereldtop bijvoorbeeld op meer manieren kunnen worden uitgelegd, kan een
verschil in uitleg ertoe leiden dat een bedrijf onterecht onder of boven de wereldtop
uitkomt.39 Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk met het convenant te
bereiken energiebesparing en daarmee dus voor de geleverde bijdrage aan de
uitvoering van het Kyoto Protocol. Om (verdere) interpretatieverschillen bij de
uitvoering van het convenant te vermijden, zijn en worden onder redactie van het
VBE officiële toelichtingen opgesteld. Wellicht kunnen de effecten van verschillen
in interpretaties zo worden weggenomen.

De verplichting van het bevoegd gezag om binnen een bepaalde termijn (12
respectievelijk 8 weken) een oordeel te geven over het concept respectievelijk het
definitieve EEP, is naar mijn mening resultaatsgericht geformuleerd, hoewel dit
volgens het convenant een inspanningsverplichting is. Aangezien deze verplichting
procedureel van aard is, is het ook niet moeilijk om deze resultaatsgericht weer te
geven. Anders ligt dat met de verplichting voor het bevoegd gezag om zich in te
zetten om bij de vergunningverlening het goedgekeurde EEP in acht te nemen. Het
bevoegd gezag kan niet veel meer afspreken dan zich in te zetten (en dus een
inspanningsverplichting aan te gaan), omdat bij de vergunningverlening het
milieuwettelijk kader in acht moet worden genomen (zie §4.7.3). Ten aanzien van
deze verplichting zal het wel moeilijk zijn vast te stellen of deze niet is nagekomen;
een in strijd met het EEP afgegeven vergunning, levert namelijk niet automatisch
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verplichting op.

Relatieve verplichtingen
De verplichting voor de ondernemingen om de wereldtop op het gebied van
energie-efficiency te bereiken, is aan te merken als een relatieve verplichting.
Hoewel het convenant mede is opgesteld om de CO2-reductieverplichtingen uit het
Kyoto Protocol te realiseren, zijn de verplichtingen niet gekwantificeerd in termen
van CO2-reductie. Weliswaar is op basis van onderzoek een inschatting gemaakt
van de in totaliteit te verwachten CO2-reductie (zie §8.4.1), maar dat doel is niet
vertaald in individuele absolute reductieverplichtingen voor de ondernemingen.
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40 Dit blijkt uit een onderzoek naar de werking van het convenant, waarvan de resultaten door
De Gooijer en Glasbergen zijn gepresenteerd in ArenA, 2002, p. 114-117, hier p. 117.

41 Vanwege het grote onderlinge vertrouwen tussen de partijen heeft men het ook aangedurfd
om concrete uitwerkingen aan het vervolgproces over te laten. Zie CSTM, 2003, p. 120 en
PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 12.

42 In artikel 8 wordt onder maatregelen verstaan alle soorten maatregelen die de onderneming
kan treffen en direct of indirect de energie-efficiency van de desbetreffende procesinstalla-
tie(s) vergroten (artikel 8 lid 7). Vervangingsinvesteringen zijn hiervan niet uitgesloten
(toelichting bij lid 7).

Het nadeel van een relatieve verplichting is dat daarmee geen emissieplafond wordt
vastgesteld waarboven geen CO2 meer mag worden uitgestoten. De ondernemingen
moeten wel in hun EEP in termen van CO2-reductie aangeven wat de effecten van
de te treffen maatregelen zijn en wat de CO2-reductie in 2012 naar schatting zal
zijn, maar dit gebeurt niet naar aanleiding van reductieverplichtingen die zijn
opgelegd. Een onderneming kan dus uiteindelijk wel absolute emissiereducties
bereiken, maar kan hiertoe niet worden verplicht en kan dus ook niet achteraf
worden verweten geen of te weinig CO2 te hebben gereduceerd. Het feit dat de
verplichting om maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiency
niet spoort met de aard van de absolute reductieverplichtingen uit het Kyoto
Protocol, doet echter geen afbreuk aan de handhaafbaarheid van het convenant zelf.
Wel wordt het daardoor onzeker of de voor de naleving van de emissiereductiever-
plichting in het kader van het Kyoto Protocol benodigde reducties (vgl. §6.4) zullen
worden behaald. Die zekerheid bestaat natuurlijk nooit, maar kan met absolute
verplichtingen wel worden getracht in hogere mate te worden bereikt. Het conve-
nant wordt door het bedrijfsleven ook gezien als een afspraak over energie-efficien-
cy en niet over CO2-reductie. De bedrijven hebben ondubbelzinnig aangegeven dat
als zij tot de wereldtop wat betreft energie-efficiency behoren en de genoemde
CO2-reductie niet is gerealiseerd, de overheid een probleem heeft. CO2-reductie is
immers geen verplichting in het convenant.40 Hoe hoog de wereldtop voor elke
onderneming is en hoeveel elke onderneming exact zal bijdragen aan energiebespa-
ring, is echter niet op voorhand te zeggen. Dat moet nu juist ook in het kader van
het convenant worden uitgezocht, zodat de concrete uitwerking van het convenant
aan het vervolgproces is overgelaten.41

AFARA-beginsel
In het convenant wordt het afara-beginsel geïntroduceerd, dat voorschrijft dat
maatregelen ‘as fast as reasonably achievable’ worden genomen (artikel 8). Ter
uitwerking van dit beginsel voorziet het convenant in drie soorten maatregelen om
de afstand tot de wereldtop te overbruggen.42 Als de afstand tot de wereldtop kan
worden overbrugd met bedrijfseconomisch rendabele maatregelen, dan zullen deze
maatregelen zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 31 december 2005
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43 Of een maatregel ‘zo snel mogelijk’ wordt genomen, als bedoeld in de leden 2 en 3, is in
ieder geval afhankelijk van de resterende looptijd van bestaande investeringen, investerings-
plannen, geplande productiestops, andere milieumaatregelen, nog in ontwikkeling zijnde
technologie en beschikbare liquiditeiten (artikel 8 lid 4).

44 Zie Van den Broek en Niezen, 1999, p. 154. 
45 Zie Van den Broek en Niezen, 1999, p. 155, De Gooijer en Glasbergen, 2002, p. 116. 

moeten worden genomen. Bedrijfseconomisch rendabele maatregelen zijn maatre-
gelen met een interne rentevoet van 15% na belastingen (artikel 8 lid 2). Als
bedrijfseconomisch rendabele maatregelen onvoldoende voorhanden zijn om de
afstand tot de wereldtop te overbruggen, dan moeten zo snel mogelijk, maar in
ieder geval uiterlijk op 1 januari 2008, ook bedrijfseconomisch minder rendabele
maatregelen worden getroffen om alsnog de wereldtop te behalen.43 Als met deze
twee maatregelen de wereldtop niet binnen 8 jaar kan worden bereikt, dan zal de
onderneming alsnog zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2012, ofwel de wereldtop
moeten hebben bereikt, ofwel een andere aanvaardbare benadering hebben gereali-
seerd met een gelijkwaardig resultaat op het gebied van energie-efficiency. Hierbij
kan worden gedacht aan verevening met andere inrichtingen of ondernemingen,
dan wel de inzet van Joint Implementation, het Clean Development Mechanism en
Emissions Trading (artikel 8 lid 5).

Op de fasering van maatregelen wordt een uitzondering gemaakt voor het geval dat
de genoemde maatregelen tot gevolgen leiden die in redelijkheid niet bedoeld
kunnen zijn. Dan kan overleg tussen de ondernemingen en het bevoegd gezag
plaatsvinden om te komen tot de ontwikkeling van alternatieve maatregelen die
leiden tot een gelijkwaardig resultaat en waarbij die gevolgen worden vermeden
(artikel 8 lid 6).

Het is de bedoeling met het afara-beginsel invulling te geven aan het voorheen in
artikel 8.11 lid 3 Wm opgenomen alara-beginsel.44 Het alara-beginsel is recentelijk
vervangen door het daarmee in grote lijnen vergelijkbare criterium van de beste
beschikbare technieken (bbt-criterium) waarvan in de IPPC-richtlijn wordt uitge-
gaan. In hoeverre deze wetswijziging gevolgen heeft voor de toepassing van het
afara-beginsel, kan ik niet geheel overzien, maar gelet op de onderlinge vergelijk-
baarheid van beide criteria valt dit denk ik wel mee. De invulling van het wettelijke
kader door het afara-beginsel is toegestaan voor zover dat niet leidt tot het stellen
van soepelere eisen op energiegebied aan bedrijven dan waartoe zij zijn verplicht
op grond van het alara-beginsel en het bbt-criterium (waarbij tevens rekening moet
worden gehouden met de invulling die aan het bbt-criterium wordt gegeven in de
BREF-documenten over energie-efficiëntie, vgl. §7.4.2.1). Het EEP kan namelijk
alleen door het bevoegd gezag worden goedgekeurd, indien wordt voldaan aan de
eisen die de Wet milieubeheer aan de inrichting stelt, ook al wordt wel in overeen-
stemming met de eisen van het convenant gehandeld.45 Van soepelere eisen lijkt
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46 Zie Circulaire Energie in de milieuvergunning, 1999, p. 7 en Backes, 2004, p. 8. 
47 Deze afweging heeft betrekking op de afweging tussen de verschillende milieuthema’s, de

milieugevolgen van de voorgestelde energiemaatregelen op andere milieuthema’s en inzicht
in de alternatieven die door de ondernemingen worden aangedragen om de wereldtop te
halen. Zie Handreiking Benchmarking Energie-efficiency, 1999, p. 23.

48 Zie Van den Broek en Niezen, 1999, p. 155.
49 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 26.

echter geen sprake te zijn. Tot eind 2005 dienden bedrijven maatregelen te nemen
met een rentevoet van 15% oftewel een terugverdientijd van 5 jaar. Deze eis wordt
ook gesteld aan bedrijven die niet deelnemen aan het Convenant Benchmarking en
betreft een invulling van de Wet milieubeheer en de IPPC-richtlijn.46 Op de langere
termijn worden hogere eisen gesteld aan de benchmarkbedrijven dan op grond van
deze wettelijke regelingen kan worden geëist. Al met al lijkt met het afara-beginsel
het alara-beginsel en het bbt-criterium op energiegebied voldoende in acht te zijn
genomen.

Er moet echter bedacht worden dat het afara-beginsel beperkt is tot energie-effi-
ciency, terwijl het alara-beginsel en het bbt-criterium een ruimer bereik hebben. In
de Handreiking Benchmarking Energie-efficiency wordt dan ook aangegeven dat
het bevoegd gezag bij de toetsing van het EEP aan het alara-beginsel afweegt of
de doelstellingen redelijk zijn in het licht van de andere inspanningen die de
onderneming pleegt om de milieubelasting te beperken.47 Die afweging zou
wellicht tot de oplegging van andere maatregelen kunnen leiden dan wanneer
alleen wordt gekeken naar het afara-beginsel (zoals het VBE dat doet). Ook spelen
bij de milieuvergunningverlening, waarin het convenant doorwerkt, in het kader
van de integrale afweging andere milieugevolgen een rol en daarom kan het
bevoegd gezag tot andere eisen komen dan wat op grond van het convenant te
verwachten viel.48 In de verhouding met het bevoegd gezag lijkt het afara-beginsel
mij daarom slechts indirect van belang.

Bij de toetsing van het EEP mag het bevoegd gezag zich verlaten op het advies van
het VBE over het concept-EEP. Het VBE is immers deskundig op het gebied van
energie-efficiency. Maar bij het bevoegd gezag ligt wel de eindverantwoordelijk-
heid voor de goedkeuring van het EEP. Het kan dan ook voorkomen dat het
bevoegd gezag niet met het EEP instemt, terwijl het VBE hierover een positief
advies heeft gegeven. Het blijkt ook dat niet elk bevoegd gezag het advies van het
VBE altijd volgt, maar zich naast dit advies een eigen oordeel vormt over het EEP
en extra energie-efficiencymaatregelen in het EEP eist. Volgens het bevoegd gezag
zouden veel bedrijven er dankzij het convenant ‘wel heel makkelijk afkomen’ en
stellen zij daarom extra eisen aan deze bedrijven.49 Het bevoegd gezag heeft deze
overtuiging, doordat het niet wordt betrokken in het benchmarkproces (het vast-
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50 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 26-27. Om het wantrouwen bij het bevoegd gezag weg
te nemen, zou meer openheid in het benchmarkproces moeten worden geboden. Zie
PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 36.

51 Het VBE is niet bij of krachtens wettelijk voorschrift met de advisering belast, zodat artikel
3:50 Awb hier niet op gaat.

52 Zie Backes, 2004, p. 7.

stellen van de wereldtop en de afstand tot de wereldtop voor de bedrijven) en hem
daarin door de bedrijven en het VBE ook geen inzicht wordt gegeven, zodat het het
VBE en de uitkomst van het benchmarkproces wantrouwt. De bedrijven ervaren
deze handelswijze van het bevoegd gezag als negatief, omdat ze na een lang proces
en een positief advies van het VBE niet verwachten dat het bevoegd gezag nog veel
bezwaar zal hebben tegen het EEP.50 Zoals gezegd, zou de toepassing van het alara-
beginsel echter wel tot extra maatregelen kunnen leiden. Op grond van een integra-
le afweging kan van het advies van het VBE worden afgeweken. Gelet op het
motiveringsbeginsel, mag het bevoegd gezag bij de vergunningverlening alleen
gemotiveerd van dit advies afwijken.51

Concernaanpak
Uit artikel 7 lid 14 en bijlage 5 van het convenant blijkt dat de zogenaamde
concernaanpak is toegestaan. Volgens de convenantpartijen laat de Wet milieube-
heer het toe dat tussen de inrichtingen binnen een concern onderscheid wordt
gemaakt in de fasering waarbinnen het uiteindelijk te bereiken beschermingsniveau
wordt gerealiseerd. Vooral wat betreft de fasering van de maatregelen zou er dus
ruimte voor een concernaanpak zijn. Hiermee vindt de invulling van de concernbe-
nadering op exact dezelfde wijze plaats als het geval is bij de MJA2, zodat voor de
verdere bespreking en beoordeling daarvan kan worden verwezen naar §7.4.2.1.
Wel moet hier het volgende worden opgemerkt. Voor de benchmarkbedrijven die
onder het systeem van verhandelbare emissierechten vallen, bestaat er geen
behoefte (meer) om in de Wet milieubeheer ruimere mogelijkheden te bieden voor
de concernbenadering. De energie-efficiencyvoorschriften uit de milieuvergunning
zijn namelijk komen te vervallen en mogen er ook niet meer in worden opgenomen
(zie §8.6.2).52 Dit geldt voor veel bedrijven, aangezien driekwart van de bench-
markbedrijven onder het emissiehandelssysteem valt. Verder worden in het Conve-
nant Benchmarking, anders dan in de MJA2, aan de bedrijven voor de periode na
2005 strengere energie-efficiency eisen gesteld dan op grond van de Wet milieube-
heer van bedrijven kan worden geëist (vgl. artikel 8 van het convenant). Ten
aanzien van deze eisen staat niet vast dat de uitvoering ervan op concernniveau
door de Wet milieubeheer wordt tegengehouden. Omdat de Wet milieubeheer niet
voorschrijft dat deze hogere eisen op inrichtingniveau moeten worden bereikt, zou
kunnen worden geredeneerd dat de voor de uitvoering van die eisen noodzakelijke
investeringen ook op concernniveau mogen worden gedaan. Of deze gedachte

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 8410

53 Backes, 2004, p. 8. 
54 Zie o.a. interview met Pronk en Jorritsma, ‘Pronk en Jorritsma akkoord met afspraken

‘benchmarking’’, Forum, d.d. 22 april 1999, http://www.vno-ncw.nl. Zie ook Tweede
Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 405, nr. 21.

55 Zie De Gooijer en Glasbergen, 2002, p. 117. Zie ook PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 16.
56 Zie het rapport ‘Energiebesparing in een stroomversnelling’, opgesteld door Ecofys, in

opdracht van de Stichting Natuur en Milieu en het WWF (1998), aangehaald in de brief over
het Convenant Benchmarking die de Stichting Natuur en Milieu naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd (d.d. 25 mei 1999). Zie ook PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 16.

57 Zie PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 16 daarmee de opvatting van het CPB en milieuorga-
nisaties weergevend. Zie ook De Gooijer en Glasbergen, 2002, p. 17. Ook het VBE heeft
aangegeven dat een groot deel van de bedrijven al tot de wereldtop behoort, zie VBE,
Convenant Benchmarking Energie-Efficiency, Tussenstand februari 2002, 2002, p. 3,
http://www.benchmarking-energie.nl. 

58 Toelichting 11 ‘Blijvend tot de wereldtop behoren’ van het VBE, http://www.bench
marking-energie.nl.

werkelijk opgeld doet, valt op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.53 Is
dit wel het geval, dan is een wijziging van de Wet milieubeheer om ruimere
mogelijkheden te creëren voor de concernbenadering uit hoofde van dit convenant
niet noodzakelijk.

Ambitie van de verplichtingen
Vooropgesteld moet worden dat het lastig is over de ambitie van het convenant
betrouwbare uitspraken te doen. Dit aspect wordt immers door lang niet iedereen
gelijk gewaardeerd (vgl. §3.3.2.2). Zo spreken de partijen bij het convenant over
een ambitieuze doelstelling,54 terwijl dit door wetenschappers55 en milieuorganisa-
ties56 wordt bestreden. Een punt dat echter vaak wordt genoemd, is dat een groot
deel van de Nederlandse industrie gemiddeld al tot de wereldtop (de beste 10%)
behoort; dit blijkt uit de ingediende EEP’s. Deze bedrijven hoeven dus weinig extra
inspanning te leveren om aan de benchmark te voldoen en de prikkel die van het
systeem van benchmarking naar deze bedrijven uitgaat, is dan ook marginaal.57 Het
feit dat de wereldtop veelal is bereikt, roept bij mij de vraag op of de buitenlandse
bedrijven waarmee wordt vergeleken, wel op een voldoende hoog niveau bezig
zijn. Het voorgaande lijkt daar niet op te wijzen, alhoewel evengoed zou kunnen
worden geconcludeerd dat de Nederlandse bedrijven kennelijk op het gebied van
energie-efficiency heel goed zijn. Wat hier verder van zij, van belang is te constate-
ren dat als een onderneming voor een inrichting aan de bestaande top voldoet en
er nog rendabele maatregelen mogelijk zijn, de onderneming conform het conve-
nant niet verplicht is die maatregelen nu al te nemen tot de toekomstige wereldtop
van 2012 is bereikt.58 Dit is een zwak punt in het convenant. In de praktijk komt
het namelijk ook daadwerkelijk voor dat er haalbare maatregelen zijn die niet wor-
den uitgevoerd, omdat een bedrijf al tot de wereldtop behoort. Vanuit het conve-
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59 CSTM, 2003, p. 120.
60 Tussenstand 2002, p. 3 en 5.
61 Het CPB meent dat de presentatie van de resultaten door het VBE in de Tussenstand niet

juist is, zie PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 14-15.

nant is er dus geen stimulering om meer te doen wanneer de wereldtop is bereikt.59

Daartegenover staat dat volgens het VBE een groot aantal bedrijven meer maatre-
gelen neemt dan nodig is om tot de wereldtop te blijven behoren.60 Uit de evaluatie
van het convenant blijkt echter dat dit standpunt door het bevoegd gezag en het
CPB wordt bekritiseerd. De maatregelen die boven het niveau van de benchmark
uitstijgen, zouden namelijk niet zozeer dankzij het convenant worden genomen,
maar autonome maatregelen betreffen die de bedrijven toch al wilden uitvoeren.
Bij de presentatie van de resultaten zou het VBE daarmee onvoldoende rekening
hebben gehouden.61 Het is dus onzeker of bedrijven nu wel of niet dankzij het
convenant extra maatregelen nemen. Het lijkt mij echter hier vooral van belang te
constateren dat het nemen van extra maatregelen niet als verplichting in het
convenant is opgenomen. Het uitvoeren van die maatregelen kan nu niet worden
afgedwongen, zodat het afhankelijk is van de goede wil van het bedrijf of het
daartoe overgaat. Het zou daarom goed zijn het nemen van die extra maatregelen
op te nemen in het convenant.

8.4.2.2 Verplichtingen voor VNO-NCW en de brancheorganisaties

De verplichtingen die VNO-NCW en de brancheorganisaties zijn aangegaan,
liggen in de sfeer van het stimuleren van hun leden om deel te nemen en uitvoering
te geven aan het convenant, het deelnemen aan de activiteiten van de Commissie
Benchmarking, het actief voorlichten van hun leden over het onderwerp van het
convenant en het namens het bedrijfsleven als aanspreekpunt fungeren voor de
partijen van de zijde van de overheid (artikel 9 lid 1). De brancheorganisaties
hebben zich verder nog verplicht om een coördinerende rol te spelen bij het
selecteren van de deskundige derde, de ontwikkeling van nieuwe benchmarksyste-
men en de uitvoering van het convenant (artikel 9 lid 2).

Deze verplichtingen zijn weinig hard geformuleerd en zijn typisch inspanningsver-
plichtingen. VNO-NCW en de brancheorganisaties binden met deze verplichtingen
alleen zichzelf en dus niet ook de bij hen aangesloten bedrijven (vgl. §4.2.2). Een
tekortkoming in de nakoming van deze verplichtingen zal niet gemakkelijk zijn
vast te stellen. Globaal is namelijk nog wel voor te stellen wat de organisaties
moeten doen, maar wat nu precies van hen mag worden verwacht, is veel moeilij-
ker aan te duiden. Wanneer hebben de brancheorganisaties bijvoorbeeld hun leden
voldoende ‘actief voorgelicht’? Niet duidelijk is dus wat van deze organisaties mag
worden verwacht.
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8.4.2.3 Verplichtingen voor de ministers

Op grond van artikel 10 lid 1 van het convenant zullen de ministers bevorderen dat
de ondernemingen geen additionele specifieke nationale maatregelen gericht op
verdere energiebesparing of CO2-reductie opgelegd krijgen. In ieder geval zullen
de ondernemingen niet worden geconfronteerd met een specifieke energiebelasting,
een verplicht CO2-emissieplafond, aanvullende verplichte energie-efficiency- of
CO2-doelen, aanvullende besparingsverplichtingen en aanvullende CO2- of energie-
eisen. Verder worden de kosten voortkomende uit verplichtingen die de Nederland-
se overheid aangaat in het kader van Joint Implementation, het Clean Development
Mechanism en Emissions Trading niet rechtstreeks bij de ondernemingen gelegd.
Deze verplichting van de ministers heeft echter geen betrekking op de inzet van
duurzame energie, brandstofinzet, activiteiten die niet zijn gericht op de energie-
efficiency van procesinstallaties zoals beschreven in de Energiebesparingsnota
1998, en de heffing van generieke energiebelastingen. Deze maatregelen kunnen
dus nog wel worden genomen. Is dat het geval, dan zal de regering wel rekening
houden met de gevolgen voor de ondernemingen, dan wel trachten de onderne-
mingen zoveel mogelijk te ontzien (artikel 10 lid 2 en 3). Verder zullen de minis-
ters bevorderen dat regelgeving zo nodig zodanig vorm wordt gegeven dat onder-
nemingen aan de convenantverplichtingen kunnen voldoen en dat het overheidsbe-
leid dienaangaande consistent is (lid 4). Tot slot zullen de ministers zich ervoor
inspannen dat nationale of Europese maatregelen de uitvoering van het convenant
niet doorkruisen en waar mogelijk ondersteunen (artikel 10 lid 5).

De besproken verplichtingen kunnen als inspanningsverplichting worden aan-
gemerkt, hetgeen afgeleid kan worden uit gebruikte bewoordingen als ‘zullen
bevorderen’ en – vanzelfsprekend – ‘zullen zich inspannen’. Betwijfeld kan wor-
den of de ministers kunnen worden aangesproken op niet-nakoming van hun
inspanningsverplichtingen waarmee deze verplichtingen niet goed handhaafbaar
zijn (zie uitgebreider §7.4.2.3). In het Convenant Benchmarking wordt wel tot
uiting gebracht dat als er regelgeving komt, er zoveel mogelijk afstemming plaats-
vindt tussen die regelgeving en het convenant (lid 4 en 5). Vanuit rechtszekerheids-
perspectief is het goed dat dit is bepaald (vgl. §3.3.2.9). Maar voor zover dit niet
gebeurt, lijkt dat geen consequentie te hebben voor de ministers. Dit probleem
dient zich in het kader van het convenant aan met betrekking tot de relatie met het
systeem van verhandelbare emissierechten, waarop ik inga in §8.6.2.

8.4.3 Bevindingen

Het Convenant Benchmarking bevat in redelijke mate een duidelijke doelstelling,
wat de naleving kan bevorderen. Uit de toelichting op artikel 2 kan worden afgeleid
welke bijdrage ermee wordt beoogd te worden geleverd aan de uitvoering van het
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Kyoto Protocol, maar dit is geen harde kwantitatieve doelstelling waarop het
bedrijfsleven kan worden afgerekend. Wel staat er in artikel 2 een termijn waarbin-
nen het doel moet zijn bereikt.

De verplichtingen die de ondernemingen op zich hebben genomen, betreffen
individuele verplichtingen, waarvan een aantal belangrijke bovendien als resul-
taatsverplichting is aan te merken, zoals de opstelling van een EEP waarin het
convenant voor de bedrijven nader wordt geconcretiseerd. Daarin worden voor het
bereiken van de wereldtop tussendoelstellingen genoemd. De overige verplichtin-
gen betreffen inspanningsverplichtingen, maar zijn veelal resultaatsgericht gefor-
muleerd. Deze kenmerken maken de verplichtingen in hoge mate duidelijk en
handhaafbaar, waarbij bovendien ruimte wordt gelaten voor flexibiliteit bij de
uitvoering. Wel laat het convenant bij de uitvoering van de verplichtingen nogal
wat ruimte open voor vertraging van het benchmarkproces, omdat de termijnen
voor het doen van het onderzoek naar de wereldtop en naar de afstand tot die top
niet strikt zijn geformuleerd. Ook is het niet uitgesloten dat de uitvoering van het
convenant tot interpretatiekwesties leidt, die van invloed kunnen zijn op de door
de bedrijven behaalde resultaten. Deze zwakheden van het convenant kunnen
negatieve gevolgen hebben voor de uiteindelijk met het convenant te bereiken
energiebesparing en doen afbreuk aan de handhaafbaarheid van het convenant.
Verder kunnen bedrijven die al tot de wereldtop behoren maar nog wel rendabele
maatregelen kunnen nemen, niet worden verplicht extra maatregelen te nemen.
Ook dit is een zwak punt in het convenant. Het zou vanuit het perspectief van
handhaafbaarheid goed zijn het nemen van extra maatregelen als verplichting in het
convenant op te nemen. Daarmee zou ook de energie-efficiency van de procesin-
stallaties van de desbetreffende inrichtingen kunnen worden vergroot.

De mogelijkheid die bedrijven wordt geboden om de op grond van het convenant
te nemen maatregelen gefaseerd uit te voeren (afara-beginsel), geeft aan de bedrij-
ven vrijheid in de manier waarop ze hun verplichtingen kunnen uitvoeren; daarbij
moet dan wel het milieuwettelijk kader in acht worden genomen. Met het afara-
beginsel lijkt het alara-beginsel en het bbt-criterium op energiegebied voldoende
in acht te worden genomen. Maar het afara-beginsel lijkt me in de verhouding met
het bevoegd gezag slechts indirect van belang te zijn.
De concernaanpak die in het convenant wordt toegestaan ten aanzien van de
fasering van te maatregelen, is uit hoofde van de Wet milieubeheer alleen geoor-
loofd voor zover het gaat om de fasering van maatregelen die liggen boven hetgeen
wat normaliter van een soortgelijke inrichting kan worden gevergd.

De verplichtingen van het bevoegd gezag zijn inspanningsverplichtingen, maar de
verplichting om het (concept en definitieve) EEP binnen de in het convenant
genoemde termijn te beoordelen, is naar mijn mening resultaatsgericht geformu-
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leerd. De verplichting om bij de vergunningverlening het goedgekeurde EEP in
acht te nemen, is terecht een inspanningsverplichting. Bij de toetsing van het EEP
mag het bevoegd gezag zich verlaten op het advies dat het VBE daarover heeft
gegeven. De ondersteuning die het VBE het bevoegd gezag en het bedrijfsleven
biedt, maakt het Convenant Benchmarking tot een uitvoerbaar convenant. Omdat
het advies van het VBE beperkt is tot energie-efficiency, kan een integrale afwe-
ging voor het bevoegd gezag wel aanleiding zijn om gemotiveerd af te wijken van
het advies.

De verplichtingen van VNO-NCW en de brancheorganisaties liggen in de sfeer van
communicatie, kennisoverdracht en coördinatie. Het gaat om inspanningsverplich-
tingen waarvan het niet eenvoudig zal zijn om een tekortkoming in de nakoming
ervan te constateren. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen die de ministers op
zich hebben genomen en die inhouden geen regelgeving op het gebied van energie-
efficiency of CO2-reductie tot stand te brengen. Hoewel dergelijke verplichtingen
niet anders dan inspanningsgericht kunnen worden weergegeven, zijn ze voor de
wederpartijen niet goed handhaafbaar.

8.5 RECHTSKARAKTER

In het convenant is bepaald dat het een overeenkomst naar burgerlijk recht is
(artikel 25 lid 1). De toelichting en de bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van
het convenant en zijn dus eveneens juridisch bindend voor de partijen. In het
convenant is dus expliciet bepaald welke juridische status het heeft en daarom
hoeft de bedoeling van de partijen niet via uitleg van het convenant te worden
vastgesteld. De verklaring van de partijen dat sprake is van een overeenkomst, is
een belangrijke indicatie dat het convenant ook daadwerkelijk zo moet worden
opgevat. Het convenant kan in rechte worden afgedwongen, hetgeen zowel vanuit
het perspectief van rechtszekerheid als effectiviteit positief valt te waarderen. Of
dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is een andere vraag. Niet alle verplichtingen
zijn even hard en resultaatsgericht geformuleerd, zodat het lastig kan zijn daarvan
nakoming te vorderen (zie daarover §8.4).

Verder kan ten aanzien van de aard van de overeenkomst worden opgemerkt dat
het een gemengde overeenkomst is. Aan de kant van de overheid zijn namelijk
privaatrechtelijke verplichtingen aangegaan (zij moet namelijk haar eigen kosten
dragen, zie artikel 16) en de overheidspartij (de ministers en bevoegd gezag van
gemeenten en provincies) heeft over de uitoefening van haar publiekrechtelijke
bevoegdheden afspraken gemaakt. Verder betreft het hier een wederkerige over-
eenkomst, omdat zowel aan de kant van het bedrijfsleven als aan de kant van de
overheid hoofdverplichtingen zijn aangegaan. Tot slot zijn er meer dan twee
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partijen betrokken, zodat gesproken kan worden van een meerpartijenovereen-
komst.

8.6 VERHOUDING TUSSEN HET CONVENANT EN BESTUURSRECHTELIJKE 
INSTRUMENTEN

In het Convenant Benchmarking wordt aangegeven dat het EEP in de milieuver-
gunning kan worden geformaliseerd. Hoewel in het convenant alleen de koppeling
met de milieuvergunning wordt gemaakt, kan een bedrijf ook na een mededeling
(ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub g Wm) of melding (ex artikel 8.19 Wm)
beginnen met de uitvoering van het EEP. Indien het EEP in overeenstemming is
met de geldende vergunning en er geen mededelingsplicht is opgenomen, hoeven
deze acties niet te worden ondernomen. Op de relatie tussen het convenant en de
milieuvergunning, de melding en de mededeling wordt ingegaan in §8.6.1. De
bedrijven die zijn toegetreden tot het convenant vallen niet onder een amvb ex
artikel 8.40 Wm, zodat op de relatie tussen het convenant en die amvb’s niet
behoeft te worden ingegaan. Verder dient de relatie met het systeem van verhandel-
bare emissierechten dat op 1 januari 2005 in werking is getreden, te worden
besproken (§8.6.2). Het systeem van verhandelbare emissierechten heeft belangrij-
ke gevolgen voor de verhouding tussen het convenant en de milieuvergunning. Ook
dat komt aan de orde in §8.6.2. De verhouding tussen het Convenant Benchmar-
king en genoemde bestuursrechtelijke instrumenten is in hoge mate te vergelijken
met de relatie tussen de MJA2 en deze bestuursrechtelijke instrumenten. Daarom
zal in deze paragraaf veel worden verwezen naar §7.6.

8.6.1 Verhouding tussen het convenant en de milieuvergunning, de melding
en de mededeling

In het convenant is de inspanningsverplichting opgenomen dat het bevoegd gezag
zich zal inzetten om bij de vergunningverlening voor de inrichting het goedgekeur-
de EEP in acht te nemen. Uitgangspunt is dat het bedrijf de in het EEP opgenomen
doelstellingen kan bereiken zonder dat het bevoegd gezag de exacte middelen
daartoe in voorschriften aangeeft (artikel 7 lid 9 en 11). Na overleg met de onder-
neming geeft het bevoegd gezag aan of, en zo ja op welke wijze, de formalisering
van de voornemens uit het EEP zal plaatsvinden in het kader van de milieuvergun-
ningverlening. Formalisering van de maatregelen uit het EEP in de vergunning zal
in beginsel plaatsvinden op het moment dat zekerheid bestaat over de termijn van
de feitelijke realiseerbaarheid van die maatregelen (artikel 7 lid 10). De MJA2 luidt
op het punt van de formalisering hetzelfde en ook de beantwoording van de vraag
wanneer er aanleiding zal zijn de vergunning te wijzigen en wanneer het bedrijf een
melding moet doen, is in algemene zin voor beide convenanten hetzelfde (zie
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62 Zie ook Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 14-17. 
63 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 14.
64 Freriks, 2000, p. 95 (ten aanzien van het alara-beginsel).

daarover §7.6.1).62 Bij het Convenant Benchmarking is het uitgangspunt dat het
bevoegd gezag het plan (EEP) beschouwt als een concept-melding.63 In het kader
van de MJA2 wordt hiervan ook ten aanzien van het EBP vanuit gegaan, zodat het
in §7.6.1 op dit punt besprokene hier ook opgaat. Dit betekent dat het uitgangspunt
om het EEP als concept-melding te beschouwen naar mijn mening onjuist is.

Met het EEP is bedoeld invulling te geven aan het bij of krachtens de Wet milieu-
beheer gestelde ter bevordering van een zuinig gebruik van energie. Hiermee kan
het Convenant Benchmarking als een invullend milieuconvenant (vgl. §4.6.2)
worden aangemerkt. Deze typering is gelijk aan die van de MJA2 (zie uitgebreider
op dit punt §7.6.1). Doordat in het Convenant Benchmarking de verplichting is
opgenomen dat het bevoegd gezag zich zal inspannen het EEP bij de vergunning-
verlening in acht te nemen, kan worden gesteld dat de inhoudelijke relatie tussen
het convenant en het EEP duidelijker tot uiting komt dan het geval is bij de MJA2,
waar een dergelijke inspanningsverplichting niet is opgenomen. Wel is de gebruik-
te term ‘in acht nemen’ ongelukkig, gelet op de betekenis die hieraan op grond van
de Wet milieubeheer (artikel 8.8 lid 3) wordt gegeven en welke algemeen gebruike-
lijk is. De term ‘in acht nemen’ betekent namelijk dat niet meer mag worden af-
geweken van regels; hier zou dat dan het in het EEP bepaalde zijn. Het zal echter
afhangen van de door het bevoegd gezag te verrichten milieuhygiënische toetsing
(ex artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm) en het resultaat van eventueel door derden-
belanghebbenden uitgeoefende wettelijke inspraak en/of beroepsrechten in hoever-
re de in het EEP opgenomen maatregelen ook in de vergunning terechtkomen. De
inhoudelijke afstemming tussen het EEP en de vergunningvoorschriften kan dus
niet volledig zijn (zie uitgebreid § 7.6.1). In het convenant blijkt dat ook uit de
bepaling dat het convenant de wettelijke rechten en verplichtingen onverlet laat
(artikel 25 lid 2). Met het EEP kan de milieuvergunning dan ook alleen voorlopig
worden ingevuld; die voorlopige invulling wordt definitief als blijkt dat het EEP
onveranderd in de vergunning kan worden vertaald. Gelet op de terminologie uit
de Wet milieubeheer, had beter kunnen worden bepaald dat het bevoegd gezag bij
de vergunningverlening met het convenant ‘rekening houdt’ (vgl. artikel 8.8 lid 2
Wm). Dat betekent namelijk dat van het convenant alleen gemotiveerd mag worden
afgeweken.
Eén van de aspecten die in het kader van de milieuhygiënische toetsing dient te
worden nagegaan, is of de in de vergunning op te nemen voorschriften over ener-
gieverbruik voldoen aan het alara-beginsel en tegenwoordig het bbt-criterium.
Maatregelen op het gebied van energie-efficiency kunnen, voor zover ze voldoen
aan de wereldtop, worden geacht in overeenstemming te zijn met deze eisen.64 De
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65 Lees daarbij voor het advies van SenterNovem, het advies van het VBE. Zie ook Leidraad
Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 54-60.

integrale afweging die in het kader van de milieuvergunningverlening moet worden
gemaakt, zou er wel toe kunnen leiden dat een bedrijf aan minder strenge eisen
hoeft te voldoen dan waartoe het gelet op het EEP en het convenant kan worden
verplicht (zie de toelichting bij artikel 7 lid 9). De invulling van de integrale
afweging vindt op vergelijkbare wijze plaats als het geval is bij vergunningverle-
ning in het kader van de MJA2 en het EBP (zie verder §7.6.1).65

Overigens is door de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten
de koppeling met de vergunning van driekwart van de benchmarkbedrijven komen
te vervallen. Ten aanzien van deze bedrijven kan het bevoegd gezag zich niet
langer aan zijn verplichting van artikel 7 lid 9 houden, omdat energiebesparing niet
langer valt onder het bevoegd gezag (zie §8.6.2).

Indien het EEP – onveranderd – in de milieuvergunning wordt vertaald, wordt het
bedrijf, getuige artikel 7 lid 9 van het Convenant Benchmarking, de vrijheid ge-
geven zelf de middelen te kiezen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Aldus
wordt aan het bedrijf flexibiliteit geboden bij de uitvoering van het EEP. Dit komt
ten goede aan de effectiviteit van het convenant.
Bij de vertaling van het EEP in de vergunning wordt in de vergunningvoorschriften
de uitvoering van het EEP en de daarmee samenhangende verbetering van de
energie-efficiency en vermeden CO2-emissie neergelegd. Zo kon voorheen worden
bepaald dat de vergunninghouder de energie-efficiency moet verbeteren door
uiterlijk 31 december 2005 de zekere maatregelen uit te voeren. In dat voorschrift
kon ook worden opgenomen dat de vergunninghouder een maatregel mag vervan-
gen door een gelijkwaardig alternatief, zolang de gelijkwaardigheid wordt gemoti-
veerd in het overheidsverslag ex artikel 12.4 Wm of in de op grond van de vergun-
ning op te stellen rapportage (zie daarvoor §8.9.4). Er kon ook een voorschrift
worden opgenomen dat bepaalde dat de vergunninghouder de energie-efficiency
verbetert door het EEP uit te voeren, welke uitvoering uiterlijk 31 december 2005
moet zijn voltooid. De vergunninghouder mocht bij de uitvoering afwijken van de
in het EEP genoemde termijnen op voorwaarde dat rendabele maatregelen voor 31
december 2005 werden uitgevoerd. Ook hierbij kon worden aangegeven dat de
vergunninghouder een maatregel mag vervangen door een gelijkwaardig alterna-
tief, zolang de gelijkwaardigheid wordt gemotiveerd in het overheidsverslag. De
mogelijkheid om met een gelijkwaardig alternatief te komen, geeft het bedrijf meer
ruimte in de keuze van de middelen, hetgeen in het convenant is overeengekomen
(artikel 7 lid 9 en 11).

De manier waarop het EEP kan worden vertaald in de vergunning is in hoge mate
vergelijkbaar met de wijze waarop het EBP uit de MJA2 kan doorwerken in de
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66 Zie Hofland en Van Bergen, 2003, p. 216.

vergunning (zie §7.6.1), hoewel de datum van 31 december 2005 in dat verband
geen rol speelde. Dit verschil is te verklaren door de toepassing van het afara-
beginsel in het Convenant Benchmarking.

De benchmark en de vierjaarlijkse actualisering daarvan worden niet in de vergun-
ningvoorschriften neergelegd. Ook wordt het doel dat de bedrijven uiterlijk in 2012
tot de wereldtop moeten behoren, niet in de vergunning (als doelvoorschrift)
opgenomen.

Het is van belang dat de vertaling van het EEP in de milieuvergunning op één van
de hierboven onderscheiden wijzen plaatsvindt. Als er namelijk geen koppeling
wordt gelegd tussen plan en vergunning, dan heeft dit tot gevolg dat het plan geen
onderdeel van de vergunning uitmaakt, waarmee geen publiekrechtelijke verplich-
tingen aan de vergunninghouder worden opgelegd. De vergunninghouder kan dan
niet via bestuursrechtelijke handhaving aan het plan worden gehouden (zie hierover
ook §7.6.1).

Wat betreft de betekenis van de mededeling (ex artikel 8.1 lid 3 jo 8.13 lid 1 sub
g Wm) ten aanzien van het aspect van energie, verwijs ik naar §7.6.1. Ook met
betrekking tot het EEP kan namelijk worden bepleit om over de invulling van de
energievoorschriften in de vergunning door het EEP standaard een mededeling te
doen aan het bevoegd gezag.

8.6.2 Verhouding tussen het convenant en het systeem van verhandelbare
emissierechten

De relatie tussen het Convenant Benchmarking en het systeem van verhandelbare
emissierechten dat per 1 januari 2005 van start is gegaan, is tweeledig. Enerzijds
is het convenant gebruikt voor de toekenning van emissierechten aan de aan het
systeem van emissiehandel deelnemende benchmarkbedrijven en wordt het in de
volgende periode van emissiehandel daarvoor weer ingezet. Anderzijds komt door
de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten de vraag pregnant
naar voren of er überhaupt nog wel plaats is voor het convenant. Deze tweeledige
verhouding waarin het Convenant Benchmarking tot CO2-emissiehandel staat,
komt overeen met de relatie tussen de MJA2 en het emissiehandelssysteem. Ten
aanzien van het Convenant Benchmarking heeft de introductie van de CO2-emissie-
handel echter een veel grotere impact, omdat driekwart van de benchmarkbedrijven
vanaf 1 januari 2005 tevens handel mag gaan drijven,66 terwijl bij de MJA2 maar
een beperkt aantal bedrijven onder dit systeem valt (zie §7.6.3). Hoewel de uit-
komst ten aanzien van beide convenanten hetzelfde is, komt de rol van het Conve-
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67 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, Pb. EG van 25 oktober
2003, L 275/43.

nant Benchmarking bij de allocatie en bij de vraag naar de consequenties van het
systeem voor het functioneren van het convenant wat explicieter naar voren dan het
geval is bij de MJA2. Tot slot heeft men bij het Convenant Benchmarking expliciet
aandacht besteed aan de gevolgen van de emissiehandel voor de verdere uitvoering
van het convenant. Op deze punten wordt in het onderstaande ingegaan.

Vooraf moet echter de vraag worden beantwoord of de invoering van het systeem
van verhandelbare emissierechten op grond van het convenant wel is toegestaan.
Die vraag wordt ingegeven door artikel 10 lid 1 van het convenant dat bepaalt dat
de ministers zullen bevorderen dat de ondernemingen geen additionele specifieke
nationale maatregelen gericht op de verdere energiebesparing of CO2-reductie
zullen worden opgelegd, waaronder onder andere geen verplicht CO2-emissiepla-
fond wordt verstaan (vgl. §8.4.2.3). Dit is een inspanningsverplichting die niet kan
afdoen aan de uitoefening van de bevoegdheden van het parlement en de Europese
instellingen. Gelet op het feit dat het artikel spreekt over ‘specifieke nationale
maatregelen’ en het emissiehandelssysteem geen nationale maatregel betreft, maar
een vanuit de EG opgelegde regeling, staat het convenant op zichzelf niet in de
weg aan de introductie van dit systeem. De inspanningsverplichting heeft dus geen
betrekking op de invoering van dit systeem en is dan ook op generlei wijze ge-
schonden.

Bij de allocatie van de emissierechten heeft de regering zoveel mogelijk aangeslo-
ten bij de benchmarks op grond van het convenant om zo rekening te houden met
de inspanningen die de benchmarkbedrijven uit hoofde van het convenant hebben
verricht. Het in bijlage III van de Richtlijn 2003/87/EG67 opgenomen criterium 7
noemt benchmarks expliciet als referentiekader voor de toewijzing van de emissie-
rechten.

Criterium 7 bepaalt: ‘het nationale plan kan rekening houden met vroegtijdige
maatregelen en bevat informatie over de manier waarop vroegtijdige maatregelen in
aanmerking worden genomen. De lidstaten mogen bij de ontwikkeling van hun
nationale toewijzingsplannen gebruik maken van aan referentiedocumenten over de
beste beschikbare technieken ontleende benchmarks, en vroegtijdige maatregelen
kunnen in die benchmarks worden verwerkt’.

Verder wordt in de door de Europese Commissie opgestelde richtsnoeren over de
allocatie van de emissierechten aangegeven dat benchmarks kunnen worden
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68 Zie COM (2003) 830 def., Richtsnoeren Allocatie, p. 19-20. 
69 Zie Teuben, 2005, p. 295.
70 NAP 2005-2007, p. 23. 
71 NAP 2005-2007, p. 25 en bijlage C bij het plan, p. 4-5, 14-15. 
72 NAP 2005-2007, p. 33.
73 De bedrijven die partij zijn bij het Convenant Benchmarking hebben in het kader van de

beroepen tegen het Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007 aangevoerd
dat door de aftopping tot 10% het Convenant Benchmarking niet geheel wordt nagekomen,

gebruikt om de toewijzing aan beter dan gemiddeld presterende installaties te
verhogen en die aan slechter presterende installaties te verlagen.68

Gelet op criterium 7 en de richtsnoeren van de Commissie wordt aan de lidstaten
enige vrijheid gelaten wat betreft de keuze van hun benchmarks.69

Net als bij de MJA2 is bij de berekening van de allocatie van emissierechten de
betrokkenheid van een bedrijf bij het Convenant Benchmarking in het kader van
de efficiencyfactor van belang.

De allocatie van de emissierechten aan een individueel bedrijf wordt berekend aan
de hand van de historische emissies (uitgaande van 2001 en 2002), de sectorale
groei, de efficiencyfactor en een correctiefactor om binnen het totale emissieplafond
te blijven. De efficiencyfactor heeft betrekking op de relatieve energie-efficiency.70

Voor de toepassing van de efficiencyfactor is bepalend dat de benchmarkbedrijven
het convenant uiterlijk 31 januari 2004 hebben getekend, de afstand tot de wereld-
top volgens de regels van het convenant is vastgesteld en goedgekeurd en dat er
uiterlijk 31 januari 2004 een EEP beschikbaar was dat voldoet aan de eisen van het
convenant. Van de bedrijven die aan deze eisen voldoen, is de werkelijke energie-
efficiency vergeleken met de bestaande benchmark van het betreffende proces,
geactualiseerd voor het jaar 2001 op grond van monitoringrapporten van het VBE.
Daarbij is het behoren tot de meest energie-efficiënte bedrijven ter wereld (de
wereldtop) maatgevend.71 Bij de toedeling van emissierechten is dus gekeken naar
de resultaten die de bedrijven op grond van het convenant eerder hebben bereikt
en die geverifieerd zijn door het VBE. Eerdere inspanningen op het gebied van
energie-efficiency worden met de historische emissies verrekend.72

Gelet op het feit dat het vanuit rechtszekerheidsperspectief aangewezen is afstem-
ming te bereiken tussen regelgeving en het convenant (vgl. §3.3.2.9), is het mijns
inziens positief te noemen dat bij de allocatie van de emissierechten een rol is
toegekend aan het Convenant Benchmarking. Door de toepassing van de zoge-
noemde 10%-regel op grond waarvan de beloning voor de vroegtijdig genomen
maatregelen niet hoger mag zijn dan 10% van de verbrandingsemissies van de
inrichting, is de afstemming tussen de twee instrumenten echter niet volledig (zie
daarover uitgebreid §7.6.3).73
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wat in strijd zou zijn met het vertrouwensbeginsel. De Afdeling oordeelde echter dat er geen
grond is om ervan uit te gaan dat in het kader van het convenant rechtens te honoreren
verwachtingen zijn gewekt inzake de toewijzing van broeikasgasemissierechten. Zie ABRvS
9 september 2005, JB 2005, 291, m.nt. MP (r.o. 2.9.6).

Verder geeft de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten
aanleiding de vraag te stellen of er nog wel plaats is voor het convenant in ons
rechtssysteem. Die vraag wordt ingegeven door het feit dat de wetgever gebruik
heeft gemaakt van de keuzemogelijkheid die Richtlijn 2003/87/EG hem biedt om
geen voorschriften inzake energie-efficiency in de vergunning (meer) op te nemen.
Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 8.13a lid 2 onder b en lid 3 Wm. De
beoordeling van het verband tussen artikel 8.13a Wm en het Convenant Benchmar-
king zal mijns inziens, net als bij de MJA2, tot de uitkomst moeten leiden dat
gedeeltelijke nietigheid van het convenant moet worden aangenomen (zie uitge-
breid §7.6.3). In het Convenant Benchmarking wordt wel expliciet tot uitdrukking
gebracht dat de uitvoering van het convenant door regelgeving niet mag worden
doorkruist (artikel 10 lid 4 en 5, zie §8.4.2.3); een dergelijke bepaling staat niet in
de MJA2. Gesteld zou kunnen worden dat door de aanpassing van de Wet milieu-
beheer de ministers hun inspanningsverplichting van artikel 10 lid 4 en 5 hebben
geschonden. Er is geen sprake van dat de Nederlandse regering vanuit Europa
gedwongen zou zijn in de Wet milieubeheer te bepalen dat in de milieuvergunning
vastgelegde energie-efficiencyvoorschriften van rechtswege vervallen zijn en de
opname daarvan ook niet langer mogelijk is. Het is ook niet zonder meer het geval
dat energie-efficiencyvoorschriften een belemmering voor de emissiehandel bete-
kenen. Door de opname van energie-efficiencyvoorschriften helemaal in de ver-
gunning te verbieden, heeft er ten onrechte geen afstemming met het convenant
plaatsgevonden, terwijl artikel 10 lid 4 en 5 daartoe juist verplichten. Een systeem
van energiebesparing en het emissiehandelssysteem hadden wellicht best naast
elkaar kunnen functioneren. Het is echter maar de vraag of de bedrijven door deze
aanpassing van de Wet milieubeheer worden benadeeld. Mocht dit wel het geval
zijn, dan lijkt het me onwaarschijnlijk dat met succes tegen de eventuele niet-
nakoming van artikel 10 zou kunnen worden opgekomen.
Bovendien zou ondanks artikel 10, moeten worden uitgegaan van gedeeltelijke
nietigheid van het convenant, omdat het convenant indruist tegen de strekking van
artikel 8.13a Wm (zie daarover uitgebreider §7.6.3). De nietigheid hoeft niet het
hele convenant en ook niet alle partijen te treffen: voor de bedrijven die niet onder
het systeem van verhandelbare emissierechten vallen (dat betreft een kwart van de
bedrijven), zou het convenant – al dan niet in gewijzigde vorm – in stand kunnen
blijven. Verder kunnen verplichtingen die feitelijk niet zien op energiebesparing,
maar daarmee wel samenhangen, in stand blijven. Zo lijkt de uitvoering van de
verplichtingen tot het vaststellen van de wereldtop en de afstand van een bedrijf tot
die top, niet door artikel 8.13a Wm te worden verboden. Hoewel deze verplichtin-
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74 Zie de sideletter over de gevolgen van de emissiehandel voor het convenant (d.d. 24 septem-
ber 2004) en de Aanvullende brief op de side-letter (d.d. 10 februari 2005), beide raadpleeg-
baar via http://www.benchmarking-energie.nl.

75 Zie Toewijzingsplan broeikasemissierechten 2008-2012. Ontwerpplan van de Minister van
Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 23 mei 2006 (bijlage bij Kamerstuk 28 240, nr. 46).

76 Zie Monitoringrapport 2004. 

gen oorspronkelijk wel werden uitgevoerd met het oog op de uiteindelijke realise-
ring van energiebesparing, hebben ze betrekking op informatievergaring. Die
informatie kan ook worden gebruikt voor andere systemen (zoals emissiehandel)
en het lijkt dan ook niet in te druisen tegen de strekking van artikel 8.13a Wm dat
de uitvoering van deze verplichtingen wordt voortgezet (dat zijn de partijen ook
overeengekomen, zie hierna).
Indien nu niet zo ver zou moeten worden gegaan dat gedeeltelijke nietigheid van
het convenant moet worden aangenomen, dan kan in elk geval worden geconsta-
teerd dat de werkingssfeer van het convenant aanzienlijk is beperkt door het
systeem van CO2-emissiehandel.

De partijen bij het convenant maken vanaf 1 januari 2005 ook al een onderscheid
tussen benchmarkbedrijven die wel en benchmarkbedrijven die niet onder CO2-
emissiehandel vallen.74 Voor de bedrijven die niet deelnemen aan het systeem van
verhandelbare emissierechten, blijven de bepalingen van het Convenant Benchmar-
king van kracht. Voor de bedrijven die wel handel drijven in emissierechten, geldt
een afwijkend regime. De verplichtingen tot het vaststellen van de wereldtop en de
afstand van het eigen bedrijf ten opzichte van die wereldtop blijven bestaan. Deze
wordt gebruikt bij de verdeling van de emissierechten voor de tweede handels-
periode (2008-2012) waarvoor het allocatieplan in mei 2006 in ontwerp is vastge-
steld.75 Ook waren de bedrijven gehouden om de in het EEP opgenomen maatrege-
len voor de periode tot 2005 in het eigen bedrijf uit te voeren. De bedrijven hoeven
echter geen nieuw EEP op te stellen en energiebesparingsmaatregelen uit te voeren
die vanaf 1 januari 2005 zijn gepland en zijn niet langer verplicht om het resultaat
van uitgevoerde maatregelen achteraf te rapporteren als onderdeel van de monito-
ringrapportage.76 Vraag is wel in hoeverre de bedrijven verplicht zijn om maatrege-
len die weliswaar vóór 1 januari 2005 zijn gepland maar waarvan de uitvoering nog
doorloopt na deze datum, uit te voeren. In dit licht bezien, is ook niet geheel
duidelijk of de bedrijven in het geheel niets meer hoeven te rapporteren. Mochten
bedrijven tot het uitvoeren van maatregelen die in 2005 nog doorlopen, kunnen
worden verplicht, dan ligt het ook in de rede dat zij in 2006 over de behaalde
resultaten in 2005 nog een bedrijfsmonitoringrapport opstellen. Ook het feit dat het
convenant wordt gebruikt bij de verdeling van de emissierechten voor de tweede
handelsperiode, kan erop wijzen dat er in elk geval over 2005 nog gerapporteerd
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77 In de sideletter over de gevolgen van de emissiehandel voor het convenant (d.d. 24 septem-
ber 2004, raadpleegbaar via http://www.benchmarking-energie.nl) wordt aangegeven dat de
bedrijven hun monitoringverplichtingen wel blijven nakomen en hierover rapporteren aan
het VBE. Ook in de Aanvullende brief op de side-letter (d.d. 10 februari 2005, raadpleeg-
baar via http://www.benchmarking-energie.nl) wordt aangegeven dat de jaarlijkse monito-
ringrapportage wordt gestuurd aan het VBE. Voor welke periode dit geldt, valt echter niet
uit genoemde documenten af te leiden. Over de behaalde resultaten in 2004 hebben deze
bedrijven in 2005 in elk geval nog wel gerapporteerd. Zie het Monitoringrapport 2004, p.
8. De monitoringrapportage is door 62% van de deelnemers aan het convenant op tijd
ingediend; sommige bedrijven hebben geen rapport naar het VBE gestuurd. Zie Monitoring-
rapport 2004, p. 8.

78 Wijziging van het convenant is mogelijk op grond van artikel 20 van het convenant. Hoewel
de gevolgen van de emissiehandel voor de benchmarkbedrijven wel in kaart zijn gebracht,
heeft tot nog toe geen formele wijziging plaatsgevonden van het convenant.

79 In het Energierapport 2005 wordt wel aangegeven dat bekeken kan worden hoe het conve-
nant meerwaarde kan hebben voor innovatieprojecten (zoals de energietransitie). Verder zal
de ketenaanpak zoals die nu wordt toegepast bij de MJA2, worden verbreed tot de groot-
schalige industrie (waar het bij dit convenant om gaat). Zie Energierapport 2005, p. 38,
bijlage bij kamerstuk 29 023, nr. 14. Zie ook het verslag van de Commissie Benchmarking
van 12 augustus 2005 over de jaarrapportage 2004 van het convenant (raadpleegbaar via
http://www.benchmarking-energie.nl).

moet worden.77 Op de langere termijn lijkt echter dat de zin aan de monitoring en
rapportage door benchmarkbedrijven die tevens handel drijven, komt te ontvallen.
Maar op termijn zal naar mijn mening sowieso moeten worden bezien in hoeverre
het convenant aanpassing behoeft.78,79 In elk geval blijft het convenant voor de
bedrijven die handel drijven, voorlopig gedeeltelijk in stand.

8.6.3 Bevindingen

Ten aanzien van de verhouding tussen het Convenant Benchmarking en het
bestuursrechtelijke instrumentarium waarin de convenantverplichtingen en vooral
de maatregelen uit het EEP kunnen doorwerken, is sprake van een spanningsveld
bij de inachtneming van democratisch rechtsstatelijke eisen. Enerzijds wordt via
het convenant en vooral door middel van het EEP in de milieuvergunning (al dan
niet via de melding of mededeling) wat betreft de zorg voor een zuinig gebruik van
energie, invulling gegeven aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer gestelde
eisen. Voor zover het plan onderdeel is gaan uitmaken van de vergunning, heeft dit
als consequentie dat met de bestuursrechtelijke handhaving van de energienormen
opgenomen in de milieuvergunning, in indirecte zin ook het EEP en het convenant
worden gehandhaafd. Deze koppeling is een goed voorbeeld van hoe instrumenten
in combinatie kunnen functioneren en valt naar mijn mening positief te waarderen.
Anderzijds kan het feit dat bestuursorganen bij de totstandkoming van deze
bestuursrechtelijke instrumenten volgens het geldende milieuwettelijk kader
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moeten handelen, ertoe leiden dat de normstelling anders wordt dan te verwachten
viel op grond van het convenant en het EEP. Aldus is slechts sprake van een
voorlopige invulling van de milieuvergunning door het EEP. De uit hoofde van de
democratische rechtsstaat wenselijke inhoudelijke afstemming tussen convenant
en deze instrumenten kan daardoor mogelijk niet volledig zijn, wat tot rechtsonze-
kerheid bij de bedrijven kan leiden.

Het Convenant Benchmarking staat ook in nauw verband met het systeem van
verhandelbare emissierechten. Gelet op het convenant, is de invoering van dit
systeem niet problematisch, omdat het hier niet gaat om een nationale maatregel
waarover het convenant spreekt in verband met de invoering van een verplicht
CO2-emissieplafond. Dat bij de allocatie van de emissierechten rekening is gehou-
den met de inspanningen die de benchmarkbedrijven reeds op grond van het
convenant hebben verricht, is mijns inziens positief te noemen. Afstemming tussen
het bestuursrechtelijke instrumentarium en convenant is vanuit rechtszekerheids-
perspectief immers aangewezen. In zoverre valt het te betreuren dat de afstemming
niet volledig heeft plaatsgevonden door toepassing van de 10%-regel. Maar in
hoeverre de bedrijven daadwerkelijk worden benadeeld door deze regel, laat zich
moeilijk beoordelen.
Hoewel gesteld kan worden dat door de wijziging van artikel 8.13a Wm de verdere
uitvoering van het convenant wordt doorkruist, kan evengoed worden betoogd dat
de uit hoofde van het convenant te stellen eisen aan de verbetering van de energie-
efficiency indruisen tegen de strekking van dit artikel uit de Wet milieubeheer. Het
lijkt me dat van deze laatste benadering moet worden uitgegaan, wat als conse-
quentie heeft dat het convenant partieel nietig is. De nietigheid treft niet alle
partijen en ook niet het hele convenant. Na de introductie van het systeem van
verhandelbare emissierechten wordt dan ook voor de verdere uitvoering van het
convenant een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet
onder CO2-emissiehandel vallen. Indien niet zo ver zou worden gegaan dat gedeel-
telijke nietigheid van het convenant moet worden aangenomen, dan kan in elk
geval worden geconstateerd dat de werkingssfeer van het convenant aanzienlijk is
beperkt door het systeem van verhandelbare emissierechten.

8.7 POSITIE VAN DERDEN

De positie van derden bij het Convenant Benchmarking betreft in de eerste plaats
de mate waarin zij bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken
(§8.7.1). Vervolgens wordt ingegaan op het aspect van openbaarheid: in hoeverre
zijn de convenanttekst en documenten aangaande de uitvoering van het convenant
openbaar (§8.7.2)? Tot slot wordt bezien in hoeverre het parlement bij de totstand-
koming van het convenant is betrokken (§8.7.3).
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80 Cozijnsen, 2000, p. 19. In het onderzoek wordt het begrip derde-belanghebbenden begrensd
tot omwonenden en natuur- en milieuorganisaties. De positie van andere derden, zoals
naburige bedrijven en financieringsinstellingen, is niet bij het onderzoek betrokken. Zie p.
4.

81 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 405, nr. 23, p. 5. 
82 Cozijnsen en Robesin, 2001, p. 12.

8.7.1 Inspraak voor derden bij de voorbereiding van het convenant

In het convenant wordt op geen enkele plaats gewag gemaakt van enige betrokken-
heid van derden bij de totstandkoming van de afspraken. Daaruit blijkt dus niet of
derden al dan niet bij de voorbereiding zijn betrokken en of hun belangen toen zijn
meegewogen.

Over de betrokkenheid van de Stichting Natuur en Milieu bij de totstandkoming van
het convenant bestaat tegenstrijdige berichtgeving. In een onderzoek dat door de
Stichting Natuur en Milieu in opdracht van het ministerie van VROM naar de positie
van derde-belanghebbenden bij ‘nieuwe’ instrumenten is verricht, staat dat derden
niet bij de totstandkoming van het Convenant Benchmarking zijn betrokken.80 De
toenmalige minister van Economische Zaken heeft echter, in antwoord op vragen uit
de Tweede Kamer, aangegeven dat er overleg met de Stichting Natuur en Milieu is
gevoerd in de voorbereiding van het convenant.81 Navraag bij de Stichting Natuur
en Milieu leert dat zij inderdaad vooraf is geconsulteerd.

De Stichting Natuur en Milieu heeft wel, voordat het convenant werd ondertekend,
haar standpunt ten aanzien van het convenant naar de Tweede Kamer gezonden.
Naar verluidt is ze daarbij ook opgetreden als vertegenwoordiger van de provincia-
le milieufederaties. In hoeverre toen nog andere milieuorganisaties zijn vertegen-
woordigd, staat niet vast. Verder is moeilijk achteraf aan te geven in hoeverre de
belangen van de Stichting Natuur en Milieu zijn meegewogen bij de opstelling van
het convenant. In elk geval heeft zij de mogelijkheid gekregen haar standpunt over
het convenant kenbaar te maken. Van andere milieuorganisaties (tenzij de Stichting
Natuur en Milieu als vertegenwoordiger van hen is opgetreden) en andere derden
is dat niet bekend. Zij kunnen wel een belang hebben bij (de uitoefening van) het
convenant. Die belangen kunnen overigens op verschillende niveaus liggen (lokaal
en nationaal), omdat in het convenant de problematiek op een ander schaalniveau
wordt aangepakt. Het betreft hier een mondiaal milieuprobleem, er wordt een
vergelijking met bedrijven in het buitenland gemaakt en de concernbenadering
wordt toegepast.82
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83 Zie http://www.benchmarking-energie.nl.
84 Zie de Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 50 e.v.

8.7.2 Openbaarheid

8.7.2.1 Openbaarheid van de convenanttekst

Het convenant is (inclusief de toelichting en bijlagen) geplaatst op het internet en
is dus voor eenieder toegankelijk.83 Het is voor derden dus geen probleem de
beschikking over het convenant te krijgen. De publicatie op het internet van het
convenant kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4, waarin
de wenselijkheid van actieve openbaarmaking van milieuovereenkomsten (waaron-
der ook milieuconvenanten dienen te worden begrepen) in dit soort media wordt
aangegeven, als een gunstige ontwikkeling worden beschouwd (vgl. §4.8.2.2 en
§7.7.2.1 ten aanzien van de MJA2).

Voor zover mij bekend, is het convenant of de zakelijke inhoud daarvan niet gepu-
bliceerd in de Staatscourant, hetgeen conform Aanwijzing 25 wel zou moeten.
Niettemin wordt met de plaatsing op het internet actieve openbaarheid bereikt.

8.7.2.2 Openbaarheid van documenten inzake de uitvoering van het convenant

In het kader van de uitvoering van het convenant wordt een aantal documenten
opgesteld die de partijen aan elkaar verstrekken. Sommige van deze documenten
worden actief openbaar ge maakt, te weten het jaarverslag van de Commissie
Benchmarking, het verslag van de Commissie Benchmarking over de vierjaarlijkse
evaluatie van het convenant en de jaarlijkse voortgangsrapportage van het VBE
over de bereikte energie-efficiency en CO2-reductie. Deze documenten worden op
het internet geplaatst en zijn dus voor eenieder toegankelijk (zie over deze docu-
menten verder §8.9).

Andere documenten zijn niet actief openbaar, maar berusten bij het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag heeft de beschikking over de volgende documenten:84

– de resultaten van het onderzoek tot het vaststellen van de wereldtop en tot het
bepalen van de afstand tot die top;

– de resultaten van de verificaties door het VBE hierbij;
– relevante gegevens die het bedrijf op verzoek aan het bevoegd gezag heeft ver-

strekt;
– het concept EEP;
– het advies van het VBE aan het bevoegd gezag inzake het EEP;
– het schriftelijk oordeel van het bevoegd gezag over het concept EEP;
– het definitieve EEP;
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85 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 405, nr. 21.
86 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 405, nr. 23, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-

1999, 25 405, nr. 25, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 405, nr. 27.

– het schriftelijk oordeel van het bevoegd gezag over het definitieve EEP; en
– gespreksverslagen van het startoverleg en andere overleggen.

In hoeverre kunnen derden nu informatie neergelegd in voornoemde documenten
krijgen? In het convenant is de bepaling opgenomen dat de partijen verplicht zijn
tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens, tenzij wettelijke bepalingen
of het convenant tot openbaarheid verplichten (artikel 17 lid 1). Ook zonder dat dit
in het convenant zou zijn bepaald, kan de wet (de Wob) tot openbaarmaking van
gegevens over de uitvoering van het convenant verplichten, omdat de wet voor gaat
op het convenant. Een verzoek ex artikel 3 lid 1 Wob om informatie neergelegd in
de genoemde documenten zal moeten worden ingediend bij het bevoegd gezag bij
de milieuvergunning (B&W of GS), omdat de documenten daar berusten. De
stukken waarover deze bestuursorganen in het kader van het convenant beschikken,
zullen documenten over een bestuurlijke aangelegenheid betreffen, omdat ze
betrekking hebben op het beleid van deze bestuursorganen, namelijk het ener-
giebesparings- en klimaatbeleid (vgl. §7.7.2.2). Voor zover het alleen gaat om
bedrijfsgegevens die onder het bevoegd gezag berusten, wordt als uitgangspunt
genomen dat deze ook onder de werkingssfeer van de Wob vallen, ook al gaat het
niet om een bestuurlijke aangelegenheid (vgl. §4.8.2.2). Een Wob-verzoek zal
moeten worden ingewilligd, tenzij één van de uitzonderingsgronden genoemd in
artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing is, waarbij hier met name kan worden
gedacht aan door de onderneming aan de overheid in vertrouwen verstrekte
bedrijfs- en fabricagegegevens. Voor de verdere uitwerking van deze grond verwijs
ik naar §7.7.2.2, omdat het daar besprokene volledig opgaat voor de documenten
over de uitvoering van het Convenant Benchmarking.

In §8.9 wordt bezien in hoeverre de door de bedrijven op te stellen rapportages over
de uitvoering van het convenant openbaar zijn. Deze rapportages zijn juist ook voor
derden van belang, omdat ze daarmee inzicht kunnen krijgen in de daadwerkelijke
effecten van de energiebesparing in een bedrijf.

8.7.3 Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van het convenant

Het Convenant Benchmarking is, voordat het is ondertekend, naar de Tweede
Kamer gestuurd.85 Over dit convenant is toen diverse malen algemeen overleg
gevoerd.86 Deze betrokkenheid van het parlement geeft dus aan de latere handha-
ving van het convenant een grotere democratische legitimiteit.
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87 PricewaterhouseCoopers, 2003, http://www.benchmarking-energie.nl.

Verder rapporteert de Commissie Benchmarking jaarlijks aan de partijen over de
voortgang van het convenant. De ministers informeren de Tweede Kamer hierover
(artikel 12; zie §8.9.1). Ook is het convenant tot nu toe eenmaal geëvalueerd.87 De
jaarlijkse verslagen van de Commissie en het evaluatierapport staan op het internet
en zijn dus voor eenieder toegankelijk. Voor zover mij bekend, is hierover geen
overleg in de Tweede Kamer gevoerd. In elk geval kunnen de leden van de Tweede
Kamer zich van de voortgang van het convenant op de hoogte stellen en daarover
zo nodig kamervragen stellen.

8.7.4 Bevindingen

Het Convenant Benchmarking geeft geen informatie over de betrokkenheid van
derden bij de totstandkoming ervan. Het blijkt echter dat bij de voorbereiding van
het convenant in elk geval de Stichting Natuur en Milieu is betrokken. Deze
milieuorganisatie is vooraf geconsulteerd en heeft voordat het convenant werd
ondertekend, haar standpunt daarover (naar verluidt mede namens de provinciale
milieufederaties) via de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. In hoeverre de belangen
van deze milieuorganisaties toen daadwerkelijk zijn meegewogen, is moeilijk
achteraf aan te geven. Van andere derden is niet bekend in hoeverre ze inspraak
hebben gehad bij het convenant.

De openbaarheid van de convenanttekst is gewaarborgd, nu deze op het internet is
geplaatst. Dit kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG
als een gunstige ontwikkeling worden beschouwd, nu daarin de wenselijkheid van
actieve openbaarmaking van milieuconvenanten in dit soort media wordt aangege-
ven. Verder wordt in het kader van de uitvoering van het convenant een aantal
documenten opgesteld die de partijen aan elkaar verstrekken. Sommige van deze
documenten zijn actief openbaar, maar met name de documenten die inzicht bieden
in de uitvoering van het convenant door de individuele bedrijven (zoals het EEP),
zijn dat niet. Hierop is het regime van de Wob van toepassing. Er kan een Wob-
verzoek worden gedaan bij het provinciaal en gemeentelijk bevoegd gezag. De op
te vragen documenten kunnen bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten die door-
gaans milieu-informatie zullen betreffen. Het verstrekken van de informatie kan
dan alleen achterwege blijven als de door het bestuursorgaan te maken belangenaf-
weging uitwijst dat het belang van vertrouwelijkheid van de milieugegevens dan
wel de in artikel 10 lid 7 Wob genoemde belangen zwaarder wegen. Dat zou alleen
anders zijn indien de bedrijfs- en fabricagegegevens betrekking hebben op ‘emis-
sies’, omdat dergelijke gegevens absoluut openbaar zijn. Dit lijkt echter niet vaak
het geval te zijn, omdat de term ‘emissies’ beperkt lijkt tot directe emissies en de
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88 In algemene zin (dus niet in verband met dit convenant) is door de rechter ook bepaald dat
in de vergunning voor bedrijven met een aanzienlijk energieverbruik voorschriften ter
verbetering van de energie-efficiency moeten worden opgenomen. ABRvS 6 april 1998, in
Mulder 1998, p. 176.

89 Zie Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 24.
90 Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 20-24.

in de documenten opgenomen informatie voornamelijk betrekking heeft op ener-
giebesparing en niet direct op CO2-emissies.

Het parlement is bij de totstandkoming van het convenant betrokken, zodat even-
tuele handhaving van het convenant voldoende democratische legitimiteit heeft.
Tevens kan het parlement de uitvoering van het convenant controleren, omdat het
jaarlijks op de hoogte wordt gehouden en zich kan stellen van de met het convenant
geboekte voortgang.

8.8 FREE-RIDERS

8.8.1 Free-riders

In het convenant wordt niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan de problematiek
van de free-riders. Het aantal free-riders bij dit convenant is echter beperkt, nu
bijna alle bedrijven die in aanmerking kwamen om aan het convenant deel te
nemen, daartoe zijn toegetreden (zie §8.2.2).

Voor de ondernemingen die wel als free-rider zijn aan te merken, geldt dat ze via
de Wet milieubeheer in hun milieuvergunning voorschriften ter verbetering van de
energie-efficiency opgelegd kunnen krijgen.88 Er kan dus worden teruggevallen op
de wettelijke regels die voor hen gelden. Er wordt hierbij uitgegaan van een aanpak
die minimaal gelijkwaardig is aan die van het convenant. Gelijkwaardig heeft
betrekking op het beschermingsniveau en betekent dat een bedrijf dat zich onttrekt
aan het convenant, (minstens) evenveel energie moet besparen als wanneer het aan
het convenant had deelgenomen, voor zover dit althans in het kader van de vergun-
ning kan worden opgelegd.89 Kort gezegd, kan dan in de vergunning worden
voorgeschreven dat het bedrijf onderzoek moet doen naar rendabele maatregelen
om energie te besparen en dat het een bedrijfsenergieplan moet opstellen.90 In dit
proces is het VBE echter niet betrokken, omdat deze organisatie ten aanzien van
deze bedrijven geen faciliterende rol speelt. Het bevoegd gezag kan dus geen
advies van het VBE over het energiebesparingsplan krijgen. Omdat het bevoegd
gezag niet altijd weet hoe het de energieparagraaf in de vergunning moet invullen
en dus afhankelijk is van het bedrijfsleven, kan het lastig zijn de veronderstelde
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91 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 18 constateert dat de aanpak van free-riders nog niet
overal voldoende is opgepakt. 

gelijkwaardigheid te bereiken.91 De dreiging van een gelijkwaardige aanpak kan
in de praktijk dus veel softer uitvallen (vgl. §7.8 ten aanzien van de MJA2).

8.8.2 Bevindingen

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het aantal free-riders bij het
convenant beperkt is, zodat het convenant is aangeslagen bij de industrie. Dit heeft
positieve effecten op de effectiviteit van het convenant. Er is in het convenant geen
aandacht besteed aan free-ridergedrag, maar aan free-riders kunnen via de milieu-
vergunning energieverplichtingen worden opgelegd, die minimaal gelijkwaardig
zullen moeten zijn aan de op grond van het convenant uit te voeren energiever-
plichtingen. Of er in de praktijk veel terechtkomt van een gelijkwaardige aanpak,
is echter maar de vraag nu het VBE hier geen faciliterende rol heeft en er een
gebrek aan kennis bij het bevoegd gezag is omtrent energie.

8.9 HANDHAVING

De handhaving van het Convenant Benchmarking kan langs verschillende trajecten
plaatsvinden. In het convenant zijn bepalingen opgenomen omtrent monitoring,
rapportage, verificatie (§8.9.1) en reacties op niet-nakoming (in het convenant
sancties genoemd) (§8.9.2). Het convenant bevat geen aparte voorziening voor
geschilbeslechting, behalve dat de overheidspartij met het bedrijf moet overleggen
voordat het overgaat tot oplegging van de in het convenant genoemde ‘sancties’.
Verder kunnen de partijen de in het algemeen verbintenissenrecht geregelde
vorderingen instellen (§8.9.3). Tot slot is handhaving van het convenant via het
bestuursrecht mogelijk. De verplichtingen uit het EEP kunnen worden geformali-
seerd in de milieuvergunning waarvan het EEP dan onderdeel uitmaakt (§8.9.4).
Sinds de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten bestaat
deze mogelijkheid echter alleen nog voor de benchmarkbedrijven die niet deelne-
men aan dit systeem. Ook handhaving van het convenant via het bestuursrecht is
dus alleen ten aanzien van deze bedrijven nog mogelijk.

8.9.1 Handhaving via het convenant: monitoring, rapportage en verificatie

In het convenant zijn een tweetal bepalingen opgenomen over monitoring, rappor-
tage en verificatie. Monitoring en rapportage wordt verricht door individuele
bedrijven en het VBE.
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92 De brancheorganisaties, VNO-NCW en de overheidspartijen hebben geen rapportagever-
plichting. De ministers dienen wel de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van
het convenant.

93 Zie de Toelichting Opstellen Monitoring Rapport voor industriële bedrijven, http://www.
benchmarking-energie.nl.

8.9.1.1 Bedrijfsmonitoring- en rapportage

In de eerste plaats regelt het convenant de monitoring en rapportage waarvoor de
bedrijven verantwoordelijk zijn.92 Elke onderneming dient jaarlijks te meten
(monitoren) welke (verbetering van de) energie-efficiency in de betrokken inrich-
tingen is bereikt, welke vermeden CO2-emissies hiermee samenhangen, en in
hoeverre die verbeteringen in overeenstemming zijn met het EEP. De onderne-
mingen moeten deze voortgang elk jaar uiterlijk op 1 april aan het VBE en het
bevoegd gezag rapporteren (artikel 11 lid 1). De rapportage vindt plaats overeen-
komstig het in bijlage 4 van het convenant opgenomen Protocol Monitoring en
Rapportage (artikel 11 lid 2).

In het kader hiervan moet per betrokken procesinstallatie inzicht worden gegeven
in:
– de energie-efficiencyindex, berekend op een door het VBE aangegeven wijze;
– de gegevens die aan de berekening van de energie-efficiencyindex ten grondslag

liggen: het totale netto primaire energiegebruik en het normgebruik met de bij
de berekening daarvan toegepaste correcties, eventuele afwijkende omrekenings-
factoren voor primaire energie, en productievolume;

– uitgevoerde activiteiten: energiebeheersmaatregelen en hun effecten, ook voor
CO2, energiebesparingsprojecten en hun effecten, overige projecten die tot ener-
giebesparing hebben geleid en de effecten daarvan, onderzoeks- en ontwikke-
lingsactiviteiten; en

– eventuele wijzigingen in de tijdsplanning van de nog uit te voeren activiteiten
binnen het kader van het EEP.

Er dient zowel procesmonitoring als projectmonitoring te worden uitgevoerd. Bij
procesmonitoring (de eerste twee hierboven genoemde punten) wordt de verminde-
ring van het energieverbruik per eenheid product, het specifieke energieverbruik
van ieder proces in de tijd gevolgd. Na het samenstellen van de verschillende
proces-energieverbruiken tot het totale energieverbruik van de inrichting, wordt het
resultaat van de procesmonitoring uitgedrukt in een energie-efficiencyindex. Bij
projectmonitoring (de laatste twee hierboven genoemde punten) wordt de uitvoe-
ring van de projecten/maatregelen die zijn vermeld in het EEP gevolgd. De ener-
giebesparing en vermeden CO2-emissies zoals die in het EEP zijn opgegeven,
worden beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Nieuwe maatregelen kunnen even-
tueel worden toegevoegd en andere worden afgevoerd.93
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94 Zie Toelichting Opstellen Monitoring Rapport voor industriële bedrijven en Toelichting
Opstellen Monitoringrapport Elektriciteitsproductiesector. Deze toelichtingen zijn gepubli-
ceerd op http://www.benchmarking-energie.nl. 

95 CSTM, 2003, p. 119.
96 Zie het verslag van de Commissie Benchmarking van 12 augustus 2005 over de jaarrappor-

tage 2004 van het convenant (http://www.benchmarking-energie.nl). De Commissie heeft
hierover een protocol opgesteld, maar dat is niet openbaar.

Bij het uitvoeren van de monitoring en het opstellen van de rapportage worden de
ondernemingen ondersteund door het VBE. Zo moet de energie-efficiencyindex
worden berekend op een door het bureau aangegeven wijze. Verder heeft het VBE
een format gemaakt voor het opstellen van het monitoringrapport.94 Dit zorgt
ervoor dat er consistentie en uniformiteit in de monitoring en rapportage door de
verschillende ondernemingen kan worden aangebracht, hetgeen van belang is voor
het op de juiste wijze kunnen beoordelen van de behaalde resultaten. Ten aanzien
van het Protocol Monitoring en Rapportage is echter wel aangegeven dat het
behoorlijk wat ruimte voor interpretatie laat.95 Het is mij niet duidelijk of het
format deze interpretatieruimte heeft weggenomen. In elk geval is de rapportage-
verplichting al wel meer gedetailleerd uitgewerkt dan alleen op grond van het con-
venant het geval is, zodat duidelijk(er) is wat van de bedrijven uit hoofde hiervan
kan worden verwacht en er waarde kan worden gehecht aan de uitkomsten van de
rapportages.

De rapportage kan plaatsvinden in het kader van het overheidsverslag op grond van
artikel 12.4 Wm. Voor de (weinige) inrichtingen die geen milieuverslag hoeven op
te stellen, kunnen monitoring- en rapportagevoorschriften in de milieuvergunning
worden opgenomen (zie verder §8.9.4).

Het is gebleken dat de monitoringrapporten vaak niet op tijd worden ingediend bij
het VBE. Daarom heeft de Commissie Benchmarking besloten dat strikter moet
worden toegezien op tijdige inlevering van de monitoring gegevens door inrich-
tingen.96 Dat lijkt me een goede zaak, maar vraag is wel hoe een tijdige aanlevering
van de rapporten uiteindelijk kan worden afgedwongen.

8.9.1.2 Verificatie van het bedrijfsmonitoringrapport

Het VBE verifieert de rapportages van de ondernemingen aan de hand van het
Protocol Monitoring en Rapportage en deelt het resultaat daarvan tegelijkertijd mee
aan het bevoegd gezag en de onderneming (artikel 11 lid 4). Aan de hand van de
verificatie kan het bevoegd gezag beoordelen in hoeverre de ondernemingen aan
hun verplichtingen voldoen.
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97 PricewaterhouseCoopers, 2003, p. 33.
98 Het meest recente monitoringrapport van het VBE is het hiervoor al diverse malen aan-

gehaalde Monitoringrapport 2004. Zie http://www.benchmarking-energie.nl. 

In het evaluatierapport van het Convenant Benchmarking wordt geconcludeerd dat
de verwerking van de monitoringresultaten door het VBE op een consistente en
heldere wijze gebeurt; het informatiesysteem dat het VBE hierbij gebruikt, wordt
als solide gekwalificeerd.97 Dit is een belangrijke constatering, nu aan de hand van
deze rapporten de naleving van het convenant wordt beoordeeld en bovendien aan
de hand daarvan de toewijzing van de emissierechten in het kader van het systeem
van emissiehandel heeft plaatsgevonden. Voor betrouwbare uitkomsten in dezen
is vooreerst een betrouwbare verificatie vereist.

De inschakeling van het VBE bij de verificatie van de bedrijfsmonitoring is van het
grootste belang, want dat kan op objectieve wijze situaties van niet-nakoming van
het convenant aan het licht brengen als gevolg waarvan nadere actie kan worden
ondernomen. De impact van de controle dient niet te worden onderschat: indien het
VBE dit goed (uniform en consistent) uitvoert en daar lijkt het wel op, dan kan
controle reeds in hoge mate nakoming van het convenant bevorderen, zodat het
vervolg van het handhavingstraject niet eens meer behoeft te worden doorlopen.

De bedrijfsmonitoringrapporten en resultaten van de door het VBE uitgevoerde
verificaties van de bedrijfsmonitoringrapportages zijn niet actief openbaar, maar
derden kunnen deze informatie via een Wob-verzoek opvragen bij het bevoegd
gezag. Deze documenten moeten immers onder meer naar het bevoegd gezag
worden gestuurd. Indien deze gegevens vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegege-
vens bevatten, zal het bevoegd gezag een belangenafweging moeten verrichten en
naar aanleiding daarvan het verzoek tot openbaarmaking toe- of afwijzen. Emissie-
gegevens die in deze rapportages zijn opgenomen, zijn echter absoluut openbaar.
Dit betekent dat in elk geval de te rapporteren gegevens inzake de met de energie-
besparing vermeden CO2-emissies op verzoek openbaar moeten worden gemaakt
(zie verder §5.5.4.2 en §4.8.2.2).

8.9.1.3 Branchemonitoringrapportage

Behalve het verifiëren van de bedrijfsrapporten, voert het VBE een branchemonito-
ringrapportage uit. Daartoe rapporteert het VBE jaarlijks aan de Commissie
Benchmarking in geaggregeerde vorm over de gerealiseerde energie-efficiencyver-
betering van de betrokken inrichtingen per sector dan wel per type installatie,
alsmede de hiermee samenhangende vermeden CO2-emissie (artikel 12 lid 2). Deze
voortgangsrapportage is openbaar.98
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99 Het VBE zou hierover voor het eerst op 1 april 2001 rapporteren. Voor zover mij bekend,
is er nog geen rapportage verschenen. 

100 Dit verslag doet de Commissie Benchmarking per brief aan de partijen. Wat betreft de
jaarrapportage over 2004 heeft de Commissie op 12 augustus 2005 een brief gestuurd aan
de partijen, zie http://www.benchmarking-energie.nl. 

101 Zie CSTM, 2003, p. 120.

Verder rapporteert het VBE elke vier jaar aan de Commissie Benchmarking in
geaggregeerde vorm over de energie-efficiencyverbetering die bij de uitvoering van
de energie-efficiencyplannen verwacht mag worden op 31 december 2005, 1
januari 2008 en 31 december 2012, alsmede de hiermee samenhangende vermeden
CO2-emissie (artikel 12 lid 1).99 Op haar beurt brengt de Commissie Benchmarking
mede op grond van de jaarlijkse voortgangsrapportage van het VBE jaarlijks op 1
juli over het voorafgaande jaar verslag uit aan partijen, waarbij geen tot een
onderneming herleidbare gegevens staan of kunnen worden afgeleid.100 De minis-
ters informeren de Tweede Kamer daarover (artikel 12 lid 3 en 4).

De voortgangsrapportages van het VBE en de jaarverslagen van de Commissie
Benchmarking zijn openbaar, zodat derden inzicht kunnen krijgen in de manier
waarop het convenant wordt uitgevoerd. Aan de hand daarvan zouden ze kunnen
beoordelen of de uitvoering van het convenant hun belangen schaadt en kunnen
beslissen of ze daartegen in rechte willen opkomen. Maar omdat de resultaten die
door de individuele ondernemingen zijn behaald, alleen in geaggregeerde vorm
openbaar zijn, komen derden niet te weten in hoeverre individuele ondernemingen
hun verplichtingen zijn nagekomen. Bovendien kan worden opgemerkt dat, hoewel
er rapportages beschikbaar zijn, het onduidelijk is hoe ze zijn opgesteld en wat de
grondslag vormt.101 Het is dus voor een derde niet goed mogelijk om argumenten
in te brengen tegen de uitvoering van het convenant door een bepaald bedrijf, maar
een derde kan wel de bedrijfsmonitoringrapporten en verificatieresultaten opvragen
bij het bevoegd gezag (zie §8.9.1.2).
Deze keten van rapportages heeft dus geen consequenties voor de handhaving van
het convenant ten aanzien van één onderneming (ook niet door het bevoegd gezag).
Dat is ook niet het doel van deze rapportages. Het gaat er bij deze rapportages
veeleer om verantwoording af te leggen aan de convenantpartijen en, ruimer, de
samenleving over de bereikte resultaten. Op grond van deze rapportages wordt
duidelijk in hoeverre de doelstellingen voor de benchmarkbedrijven als geheel
worden gehaald. Bij teleurstellende resultaten zou aan de hand van de rapportages
kunnen worden besloten het convenant te wijzigen of te beëindigen (artikel 19).
Verder kunnen deze rapportages op landelijk niveau worden gebruikt om over de
uitvoering door Nederland van het Kyoto Protocol te rapporteren (vgl. §6.4).
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102 Van overmacht zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als de onderneming meer tijd nodig
heeft voor het verzamelen van de internationale gegevens dan kon worden voorzien. In
§8.10.3 worden mogelijke gevallen van wanprestatie genoemd. In de Leidraad Benchmar-
king en Vergunningverlening (p. 48) is specifiek aangegeven hoe het bevoegd gezag moet
handelen indien het (eerste) concept en definitieve EEP niet op tijd worden aangeleverd.

103 Hiervan wordt ook uitgegaan in de Leidraad Benchmarking en vergunningverlening, 2001,
p. 62 (ten aanzien van de reactie op het niet opstellen van een EEP).

8.9.2 Handhaving via het convenant: reacties op niet-nakoming

In het convenant wordt aangegeven welke mogelijkheden er bestaan om te reageren
op niet nakoming van de verplichtingen. Er bestaan maatregelen voor de overheids-
partij en voor de private partij.
Artikel 22 lid 1 bepaalt:

‘Indien een onderneming toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van dit convenant, zal elk van de partijen van de zijde van
de overheid zich inzetten om door middel van een eenzijdige actie over te gaan tot
aanscherping van de voor de inrichting geldende milieuvergunning dan wel het
inzetten van andere instrumenten.’

Voordat een overheidspartij overgaat tot de aanscherping van de milieuvergunning
dan wel de toepassing van andere instrumenten, treedt hij met de desbetreffende
onderneming in overleg en geeft hij de onderneming een redelijke termijn waarbin-
nen ze alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen (artikel 22 lid 2).
De aanscherping van de milieuvergunning en het inzetten van andere instrumenten
worden ook in de MJA2 genoemd als reacties op niet-nakoming. Voor de bespre-
king van de voorwaarden waaronder deze maatregelen kunnen worden ingezet
(wanprestatie,102 eerst voeren van overleg en stellen van een redelijke termijn) en
de waardering van de ‘andere instrumenten’ verwijs ik daarom naar §7.9.2. Anders
dan in de MJA2 is in het Convenant Benchmarking niet bepaald dat voorafgaand
aan de inzet van deze maatregelen, het convenant tegen de onderneming wordt
opgezegd. Niettemin is het aannemelijk dat in elk geval voordat tot aanscherping
van de milieuvergunning wordt overgegaan (en er dus geen nakomingsactie wordt
ingesteld), het convenant ten aanzien van het bedrijf dat niet nakomt, wordt
beëindigd.103 Dan wordt immers via een ander spoor (de vergunning) getracht tot
verbetering van energie-efficiency te komen. Overigens kan een onderneming zelf
het convenant opzeggen als ze geen EEP heeft opgesteld (zie hierna).

In het convenant is geregeld dat ondernemingen het convenant mogen opzeggen.
Een onderneming mag het convenant ten aanzien van één of meer inrichtingen
opzeggen in de volgende situaties: zij ziet aanleiding om geen eerste energie-
efficiencyplan op te stellen; het bevoegd gezag accordeert het opgestelde eerste of
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104 Op grond van artikel 20.3 Wm treedt een milieuvergunning pas in werking met ingang van
de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift.
Daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden (tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening wordt gedaan, dan treedt de vergunning in werking als op dat verzoek is
beslist). 

geactualiseerde definitieve EEP niet of niet binnen de in het convenant overeen-
gekomen termijn; een onherroepelijke milieuvergunning treedt in werking, die in
strijd is met het geaccordeerde EEP (artikel 21 lid 1). In deze situaties kan de
opzegging naar mijn mening als reactie op niet-nakoming worden gekwalificeerd,
wanneer wordt opgezegd omdat het bevoegd gezag het EEP ten onrechte niet of het
EEP niet op tijd goedkeurt of een milieuvergunning inwerking treedt die afwijkt
van het EEP, mits het bevoegd gezag daarbij zijn inspanningsverplichting van
artikel 7 lid 9 heeft geschonden. In de andere situaties is de opzegging mijns
inziens geen reactie op niet-nakoming van het convenant door de wederpartij.
Buiten deze gevallen van opzegging bevat het convenant nog meer gronden om het
convenant op te zeggen, die deels ook gelden voor de andere partijen (artikel 21 lid
2 en 3). Een grond voor opzegging kan bijvoorbeeld zijn gelegen in het feit dat
partijen het niet eens worden over een wijziging van het convenant. Ook in die
omstandigheden is de opzegging niet aan te merken als reactie op niet-nakoming.

Wat betreft de wijze van opzegging wordt alleen bepaald dat dit gemotiveerd dient
te gebeuren. Verder kan de opzegging met onmiddellijke ingang geschieden,
waardoor er geen opzeggingstermijn is (artikel 21 lid 1). Van de hier genoemde
gronden voor opzegging is met name de inwerkingtreding van een onherroepelijke
milieuvergunning104 die in strijd is met het goedgekeurde EEP, interessant. Wat
betekent dit? Deze grond lijkt te impliceren dat als in de uiteindelijke milieuver-
gunning andere energievoorschriften worden opgenomen dan dat de onderneming
op grond van haar EEP had verwacht, ze alsnog de mogelijkheid heeft uit het
convenant te stappen. Maar wat is daarvan het voordeel? Het ‘kwaad’ is dan toch
al geschied in de zin dat de milieuvergunning onherroepelijk is geworden en de
onderneming daar sowieso aan gebonden is (er kan niet meer tegen de vergunning
worden opgekomen bij de bestuursrechter). Bovendien kan de onderneming er op
voorhand überhaupt niet zeker van zijn dat de milieuvergunning wat betreft energie
overeenkomt met het EEP, omdat altijd de mogelijkheid bestaat dat het bevoegd
gezag naar aanleiding van de milieuhygiënische toetsing tot een andere invulling
van de vergunning komt of derden tegen de vergunning opkomen waardoor die
anders komt te luiden. Het enige voordeel dat een onderneming bij opzegging zou
kunnen hebben is dat als het EEP strenger is dan de milieuvergunning, ze als
gevolg van de opzegging niet langer aan het EEP behoeft te voldoen.
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Niet geregeld in het convenant is welke gevolgen de opzegging heeft voor de
uittredende partij en de andere partijen (dit wordt in Aanwijzing 20 van de Aanwij-
zingen voor convenanten wel aanbevolen). Voor de onderneming zullen dan
energie-efficienyvoorschriften buiten het convenant om in de vergunning moeten
worden opgenomen, tenzij het EEP reeds in de vergunning is geïncorporeerd. Het
valt echter te betwijfelen of het zo gemakkelijk is buiten het convenant om energie-
efficiencyeisen in de vergunning op te nemen (vgl. §8.8 ten aanzien van free-
riders).

8.9.3 Handhaving via het privaatrecht

In het convenant is de bepaling opgenomen dat de partijen het recht hebben om
nakoming van het convenant te vorderen bij een partij die in gebreke blijft (artikel
22 lid 3). Ook zonder dat dit was bepaald, is het echter mogelijk naar de burgerlijke
rechter te stappen om de nakoming van de convenantverplichtingen af te dwingen.
Het Convenant Benchmarking is namelijk een rechtens afdwingbare overeenkomst.
Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met afstemmingskwesties
(zie §5.6). Indien de vergunning van een bedrijf bijvoorbeeld anders is komen te
luiden dan op grond van het EEP te verwachten viel (vgl. de vorige paragraaf), zal
het bedrijf daartegen bij de bestuursrechter moeten opkomen. Overigens behoort
een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechter dan nog wel tot de
mogelijkheden, voor het slagen waarvan aangetoond zal moeten worden dat de
overheidspartij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar inspan-
ningsverplichting van artikel 7 lid 9; die vordering kan een bedrijf niet meer
indienen als het het convenant heeft opgezegd. Eenmaal geformaliseerde maatrege-
len uit het EEP zal het bevoegd gezag via het bestuursrecht moeten handhaven; de
overheidspartij kan in dit verband geen privaatrechtelijke actie instellen, tenzij
formalisering niet mogelijk is. Er zijn in het convenant geen aparte voorzieningen
voor geschilbeslechting opgenomen die de gang naar de burgerlijke rechter belem-
meren.

Het convenant bevat een aantal verplichtingen waarvan de tekortkoming in princi-
pe niet moeilijk is vast te stellen. Met name van de resultaatsverplichtingen en de
op resultaat gerichte inspanningsverplichtingen die de ondernemingen en het be-
voegd gezag zijn aangegaan (zie §8.4.2), is vast te stellen in hoeverre ze zijn nage-
komen en zo dat niet het geval is, of die niet-nakoming toerekenbaar is.

Wanprestatie van een onderneming kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de niet-nako-
ming van de volgende verplichtingen:
– het bereiken van de wereldtop in uiterlijk 2012;
– het meedelen van de resultaten van de benchmarkstudie;
– het desgevraagd verstrekken van relevante gegevens aan de deskundige derde;
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105 Vgl. de Leidraad Benchmarking en Vergunningverlening, 2001, p. 48.

– het aan het bevoegd gezag voorleggen van het definitieve EEP uiterlijk 12 weken
na ontvangst van zijn oordeel;

– het uitvoeren van het goedgekeurde EEP;
– het zo nodig actualiseren van het EEP; en
– het jaarlijks rapporteren.
Met betrekking tot de verplichtingen van het bevoegd gezag kan worden gedacht aan
de verplichting om binnen 12 respectievelijk 8 weken na indiening van het concept
respectievelijk het definitieve EEP daarover een schriftelijk oordeel te geven.

In een rechterlijke procedure kunnen de ondernemingen en de rechtspersoon
waartoe het bevoegd gezag hoort, de in het algemeen verbintenissenrecht voort-
vloeiende vorderingen indienen (zie §5.3.1).

Ook de andere partijen (de ministers (of juister: de Staat), de provincies, de bran-
cheorganisaties en VNO-NCW) kunnen uiteraard naar de burgerlijke rechter
stappen. Tegen hen zullen echter niet snel gerechtelijke stappen worden onderno-
men vanwege de verplichtingen die zij zijn aangegaan. Het betreft hier inspan-
ningsverplichtingen waarvan het lastig is aan te tonen dat ze toerekenbaar niet zijn
nagekomen.

Ten aanzien van het Convenant Benchmarking zijn er, voor zover mij bekend, geen
procedures bij de burgerlijke rechter gevoerd en kan dus niet worden aangegeven
hoe privaatrechtelijk handhavend wordt opgetreden. Het ligt ook niet voor de hand
dat ten aanzien van een schending van de convenantverplichtingen naar de burger-
lijke rechter zal worden gestapt.105 In hoeverre daartoe aanleiding heeft bestaan, is
lastig te achterhalen. Wel heeft een aantal benchmarkbedrijven hun (de eerste en/of
geactualiseerde) EEP niet op tijd ingediend bij het bevoegd gezag (zie hiervoor).
Het zou echter buiten proportie zijn om als reactie hierop – meteen – naar de
burgerlijke rechter te stappen. Toch dient een reactie wel te volgen. Als de aan-
scherping van de milieuvergunning hiervoor ook niet de geëigende sanctie zou zijn,
dan moet duidelijk in het convenant worden neergelegd wat dan de reactie moet
zijn.

8.9.4 Handhaving via het bestuursrecht: toezicht en sanctionering

Bestuursrechtelijke handhaving van het Convenant Benchmarking heeft betrekking
op het houden van toezicht op de naleving van de milieuvergunning en de melding
waarin het convenant (met name het EEP) kan doorwerken en het opleggen van
bestuursrechtelijke sancties, indien de vergunningvoorschriften worden overtreden.
Het bevoegd gezag kan als sanctie bestuursdwang toepassen, een last onder
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dwangsom opleggen en de milieuvergunning intrekken. Er zijn geen aanwijzingen
dat het houden van toezicht of de sanctionering op een andere wijze plaatsvindt nu
aan de vergunning en de melding het convenant ten grondslag kan liggen. Daarom
verwijs ik naar hoofdstuk 5voor de algemene bespreking van het toezicht op de
naleving, de bestuursrechtelijke sancties, de rechtsbescherming die ten aanzien
hiervan kan worden gezocht (door de vergunninghouder en derden) en het verzoek
om handhaving door derden. Bovendien komt de uitwerking van de bestuursrechte-
lijke handhaving voor een groot deel overeen met de manier waarop de MJA2 via
het bestuursrecht kan worden gehandhaafd, zodat ik op diverse plaatsen naar
hoofdstuk 7 zal verwijzen.
Verder mogen sinds de introductie van het systeem van verhandelbare emissierech-
ten voor benchmarkbedrijven die tevens handel drijven, geen energie-efficiency-
eisen in de milieuvergunning meer worden opgenomen; dit lijkt mij ook te moeten
gelden voor monitoring- en rapportagevoorschriften over energieverbruik (vgl.
§8.6.2). Hoewel alle bedrijven nog wel een tweede EEP opstellen, wordt deze niet
in de vergunning vertaald van de bedrijven die onder de CO2-emissiehandel vallen.
Dit heeft als consequentie dat handhaving van het convenant via het bestuursrecht
nog maar ten aanzien van een beperkt aantal benchmarkbedrijven mogelijk is.
Op zichzelf is de bestuursrechtelijke handhaving echter wel van belang, want als
er geen andere handhavingsmogelijkheden, en dan met name sanctionering, worden
aangewend, is dit nog de enige weg die openstaat. Overigens kan pas tot handha-
ving van het EEP via het bestuursrecht worden overgegaan als de uitvoering van
het EEP is bekrachtigd in de vergunningvoorschriften. Het plan maakt dan onder-
deel uit van de vergunning en de vergunninghouder kan er rechtens aan worden
gehouden (vgl. §8.6.1). Indien het EEP aanleiding is voor een melding of een
mededeling, moet worden bedacht dat handhaving van het plan via het bestuurs-
recht alleen mogelijk is voor zover tevens in strijd met de vergunning(plicht) wordt
gehandeld (vgl. hoofdstuk 5).

8.9.4.1 Toezicht op de naleving

In het kader van de uitoefening van zijn toezichthoudende taak kan het bevoegd
gezag gebruik maken van de rapportages die de bedrijven op grond van het conve-
nant moeten opstellen. De rapportage kan plaatsvinden in het kader van het over-
heidsverslag op grond van artikel 12.4 Wm, voor zover de aan het convenant
deelnemende bedrijven tot het maken van dit verslag op grond van de wet verplicht
zijn (artikel 11 lid 3 van het convenant). De meeste benchmarkbedrijven hebben
deze verplichting.
In de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging waren tot voor kort de eisen die op
grond van het Convenant Benchmarking aan de rapportage worden gesteld,
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106 Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, zie Stcrt. 1998, nr. 248, p. 11, laatstelijk gewij-
zigd bij besluit van 4 september 2002, Stcrt. van 18 oktober 2002, nr. 201, p. 12.

107 Zie Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 7 februari 2006, nr. 27, p.
14. De wijziging is herplaatst in de Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47, p. 13, vanwege het
ontbreken van een aantal tabellen bij de plaatsing van de eerdere wijziging. De wijziging
werkt terug tot en met 1 januari 2006.

108 Zie tabel Evt2 in Stcrt. van 7 maart 2006, nr. 47, p. 14.
109 Dit zou anders zijn, indien op grond van de Uitvoeringsregeling zou kunnen worden afge-

dwongen dat de bedrijven die partij zijn bij het Convenant Benchmarking ook daadwerkelijk
voor hun rapportage gebruik maken van de toelichtingen van het VBE (waarnaar wordt
verwezen in de verwijzingstabel Evt2) . De verwijzingstabel lijkt me echter niet op die
manier te moeten worden gelezen, want dan verandert er niet zoveel ten opzichte van de
oude situatie. Het nakomen van de bij dat convenant gemaakte afspraken zou dan namelijk
alsnog kunnen worden afgedwongen langs publiekrechtelijke weg.

110 Deze keuze is gemaakt vanwege de nauwe relatie tussen het convenant en de CO2-emissie-
handel. Men wilde eerst zien welke consequenties dat systeem had voor het convenant. Zie
http://www.vrom.nl/milieujaarverslag. 

overgenomen.106 Zoals opgemerkt bij de bespreking van de MJA2 (§7.9.4.1), is
recentelijk de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging gewijzigd en zijn de
tabellen die betrekking hebben op de bij deze convenanten gemaakte afspraken
komen te vervallen.107 In plaats daarvan is voor bedrijven die dit convenant hebben
ondertekend, een ‘verwijzingstabel’ opgenomen. In tegenstelling tot de MJA2, is
ten aanzien van het Convenant Benchmarking ook daadwerkelijk een verwijzing
opgenomen naar een ander format: benchmarkbedrijven dienen over energie te
rapporteren volgens de door het VBE opgestelde toelichtingen.108 Door deze
wijziging van de Uitvoeringsregeling kunnen er langs publiekrechtelijke weg geen
inhoudelijke eisen meer worden gesteld aan de benchmarkbedrijven inzake de
rapportage over energie.109 Dit terwijl de bedrijven wel een wettelijke verplichting
hebben om over energie in hun milieujaarverslag te rapporteren (tenzij ze deelne-
men aan het emissiehandelssysteem). Zoals opgemerkt bij de bespreking van de
MJA2 (§7.9.4.1), dient de wijziging van de Uitvoeringsregeling milieuverslagleg-
ging als negatief te worden beoordeeld.
Indien de bij het Convenant Benchmarking aangesloten bedrijven conform hun
convenantverplichtingen in hun milieujaarverslag rapporteren over energie, krijgt
het bevoegd gezag niet alleen inzicht in de naleving van de milieuvergunning
opgenomen normen, maar – indirect – ook in de naleving van verplichtingen van
het convenant.

In tegenstelling tot de MJA2 kan de rapportage in het kader van het Convenant
Benchmarking niet worden geïntegreerd in het e-MJV, het elektronisch milieujaar-
verslag (zie daarover §7.9.4.1).110
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111 Zie hierover uitgebreid §5.5.3.1.

Voor inrichtingen die geen milieuverslag hoeven op te stellen (wat er niet veel
zijn), kunnen op grond van de artikelen 8.12 lid 4, 8.12a lid 3 en 4 en 8.13 lid 1
onder a en c Wm monitoring- en rapportagevoorschriften in de milieuvergunning
worden opgenomen.111 Ook de controlevoorschriften die in de milieuvergunning
moeten of kunnen worden opgenomen, kunnen overeenkomen met de onderwerpen
die op grond van het convenant moeten worden gemeten, berekend en gerappor-
teerd. In feite wordt dan dus door het convenant bepaald wat de monitoring- en
rapportageverplichting uit de vergunning voor energie inhoudt. Een dergelijke
bepaling in de vergunning zou echter niet sporen met de ratio van de wijziging van
de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging. Verder gelden de monitoring- en
rapportagevoorschriften uiteraard alleen voor de convenantverplichtingen die in de
milieuvergunning zijn overgenomen of waarnaar wordt verwezen. Bovendien kan
het een tijd (een aantal jaren) duren voordat rapportagevoorschriften in de vergun-
ning worden opgenomen, omdat het bevoegd gezag met het formaliseren van het
EEP in de vergunning tot een natuurlijk moment (zoals de eerstvolgende vergun-
ningwijziging) kan wachten. Tot dat moment is het convenant de grondslag voor
de rapportage (vgl. §7.9.4.1).

Voor de bespreking van de openbaarheid van het milieujaarverslag en rapportages
die op grond van de milieuvergunning moeten worden opgesteld, verwijs ik naar
§5.5.4.2.

Niet alleen de bedrijfsmonitoringrapportages, maar ook de verificatie door het VBE
speelt een rol bij de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuvergunning. Deze
rol komt overeen met de positie van SenterNovem in het kader van de bestuurs-
rechtelijke handhaving, zodat hier kan worden volstaan met een verwijzing naar
§7.9.4. Een verschil is wel dat het bevoegd gezag de verificatierapporten van het
VBE ontvangt (zie artikel 11 lid 4 van het convenant), terwijl dat bij de MJA2 niet
het geval is. Het bevoegd gezag kan deze gegevens gebruiken in het kader van de
handhaving van de milieuvergunning (vgl. §5.6.2), mits het EEP onveranderd in
de vergunning is vertaald. Is dat niet het geval, dan komen de uit hoofde van het
convenant te rapporteren gegevens niet overeen met de gegevens die uit hoofde van
de vergunning moeten worden gerapporteerd.

8.9.4.2 Sanctionering

In het convenant is aangegeven dat de overheidspartijen tot aanscherping van de
milieuvergunning kunnen overgaan, indien een onderneming toerekenbaar tekort
is geschoten in de nakoming van haar convenantverplichtingen (artikel 22 lid 1, zie
§8.9.2). Deze sanctie is ook opgenomen in de MJA2 en is uitgebreid besproken en
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beoordeeld in §7.9.4.2. Daarom wordt voor de bespreking van de aanscherping van
de milieuvergunning verwezen naar deze paragraaf.

In het Convenant Benchmarking is niet zoals in de MJA2, een bepaling opgenomen
op grond waarvan de ministers het bevoegd gezag dat geen partij is bij het conve-
nant, verzoeken tot aanscherping van de milieuvergunning over te gaan.

Voor zover formalisering van het EEP heeft plaatsgevonden in de milieuvergun-
ning of de melding, zullen in geval de vergunningvoorschriften worden overtreden,
de ‘normale’ bestuursrechtelijke sancties kunnen worden aangewend.

8.9.5 Bevindingen

Het convenant voorziet in een uitgebreid systeem van bedrijfsmonitoring en
bedrijfsrapportage en verificatie door het VBE. Voor de uitvoering van de bedrijfs-
monitoringrapportages is een format ontwikkeld om consistentie en uniformiteit
in de monitoring en rapportage door de bedrijven aan te brengen. Dat is van belang
voor het op de juiste wijze kunnen beoordelen van de behaalde resultaten. Het is
echter onzeker of het format geen (enkele) ruimte voor interpretatie meer openlaat.
De betrokkenheid van het VBE bij de verificatie van de bedrijfsmonitoringrappor-
ten is erg belangrijk, omdat zo op objectieve wijze de nakoming van het convenant
door de bedrijven kan worden gecontroleerd. Voor zover de verificatie plaatsvindt
van rapportages over de uitvoering van convenantverplichtingen die zijn vertaald
naar het bestuursrechtelijke instrumentarium, wordt de verificatie door het VBE in
publiekrechtelijke sfeer getrokken en houdt dit bureau in feite toezicht op de
naleving van de vergunning en de melding. Met het oog op de handhavingstaak
van het bevoegd gezag is het aantrekkelijk en effectief dat het de verificatierappor-
ten van het VBE ontvangt.

In het convenant staat ten opzichte van de bepalingen over monitoring, rapportage
en verificatie veel minder uitgebreid welke mogelijkheden er bestaan om te
reageren op niet nakoming van het convenant. In geval van toerekenbare niet-
nakoming door een onderneming kan tot aanscherping van de milieuvergunning
worden overgegaan of kunnen ‘andere instrumenten’ worden ingezet. Hieraan gaat
het voeren van overleg en het de onderneming stellen van een redelijke termijn om
alsnog na te komen, vooraf. Wat de ‘andere instrumenten’ kunnen inhouden,
vermeldt het convenant niet. Het is dus onduidelijk welke mogelijkheden de
overheidspartij hier heeft, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Indien
gebruik wordt gemaakt van de aanscherping van de milieuvergunning, treedt het
bevoegd gezag sanctionerend op via het bestuursrecht. Bedacht moet worden dat
de sanctie van de aanscherping alleen lijkt te kunnen worden aangewend als reactie
op niet-nakoming van convenantverplichtingen waarvan de uitvoering geen aan-
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leiding tot formalisering via een melding of vergunning heeft gegeven dan wel kan
geven. Heeft formalisering wel plaatsgevonden, dan zouden de ‘normale’ bestuurs-
rechtelijke sancties moeten worden ingezet. Het valt te verwachten dat het in de
praktijk niet eenvoudig zal zijn om daadwerkelijk tot aanscherping van de vergun-
ning over te gaan en daarom moet worden betwijfeld of hier wel van een effectieve
sanctie sprake is. Het verdient daarom aanbeveling om een onafhankelijke instantie
als het VBE bij de aanscherping te betrekken; het VBE heeft hier nu geen taak.

8.10 CONCLUSIES

De bespreking van het Convenant Benchmarking aan de hand van de aan de
handhaafbaarheid en handhaving ervan gestelde democratisch rechtsstatelijke eisen
laat zien dat het convenant in juridisch opzicht positieve elementen bevat, maar
ook (grotere en kleinere) juridische problemen kent. Aan het eind van de voorgaan-
de paragrafen is steeds geconcludeerd hoe de in het convenant gegeven uitwerking
van de aspecten van handhaafbaarheid en handhaving moet worden gewaardeerd.
Op deze bevindingen wordt hier niet meer in extenso teruggekomen. In deze
paragraaf worden de belangrijkste positieve en negatieve elementen van het Con-
venant Benchmarking genoemd. Omdat dit convenant ten aanzien van de regeling
en uitwerking van diverse onderwerpen in hoge mate overeenkomt met de in
hoofdstuk 7 besproken MJA2, valt er ook ten aanzien van de conclusies enige
overlap te constateren met de in §7.10 opgenomen conclusies. De ervaring met het
Convenant Benchmarking kan aanleiding geven te bezien welke elementen ervan
navolging verdienen in andere milieuconvenanten en welke problemen bij de
totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de handhaving van milieuconvenanten
in meer algemene zin een oplossing behoeven. Daarom worden hier niet meer de
problemen genoemd die nauw samenhangen met het systeem van benchmarking
(zie daarvoor met name §8.4.3).

Positief is in de eerste plaats dat aan de zijde van de private partij de actoren aan
het convenant zijn gebonden die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering
van de belangrijkste inhoudelijke verplichting, te weten het bereiken van de
wereldtop op het gebied van energie-efficiency. De individuele gebondenheid van
de ondernemingen maakt het convenant in hoge mate handhaafbaar en uitvoerbaar.
Dit wordt versterkt door het rechtskarakter (het gaat om een rechtens afdwingbare
overeenkomst) en de aard van de verplichtingen van de ondernemingen. Deze
verplichtingen zijn individueel en overwegend resultaatsgericht, maar er wordt
tegelijkertijd ruimte gelaten voor flexibiliteit bij de uitvoering ervan. Die flexibili-
teit komt tot uiting in het feit dat niet dwingend wordt voorgeschreven met de
uitvoering van welke (soort) maatregelen de bedrijven aan hun verplichtingen
moeten voldoen; er moet alleen aan het afara-beginsel worden voldaan.
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Een pluspunt is ook de invulling die met het Convenant Benchmarking en met
name met de op grond daarvan door de ondernemingen op te stellen EEP’s kan
worden gegeven aan de omtrent de zorg voor een zuinig gebruik van energie bij of
krachtens de Wet milieubeheer gestelde eisen. De koppeling tussen het convenant
en het bestuursrechtelijke instrumentarium (de milieuvergunning) heeft positieve
gevolgen voor de handhaafbaarheid en handhaving van de convenantverplichtingen
en is een goed voorbeeld van hoe instrumenten in combinatie kunnen functioneren.
Daarbovenop moeten de ondernemingen, gelet op het afara-beginsel, op de langere
termijn aan verdergaande energie-efficiencyeisen voldoen dan op grond van de
Wet milieubeheer van hen kan worden geëist. Er kan dus met de uitvoering van het
convenant een hoger niveau van energie-efficiency worden bereikt en in zoverre
heeft het convenant dan ook een toegevoegde waarde ten opzichte van de Wet
milieubeheer.

De rol van het VBE bij de uitvoering en handhaving van het convenant kan ook in
hoge mate positief worden gewaardeerd. Deze organisatie maakt het convenant
uitvoerbaar door de facilitering die ze biedt aan de ondernemingen en het bevoegd
gezag. Zonder de advisering door het VBE zou aan het aspect van energie veel
minder goed invulling kunnen worden gegeven in het kader van de uitvoering van
het convenant en de milieuwetgeving, omdat het bevoegd gezag daarvoor veelal
de expertise niet heeft. Het bevoegd gezag zou dan ook alleen als het daar gegron-
de redenen voor heeft, van dit advies moeten afwijken. Bovendien kan het VBE
door de verificatie die ze verricht van de door de ondernemingen opgestelde
bedrijfsmonitoringrapportages, op een objectieve en deskundige manier situaties
van niet-nakoming van het convenant aan het licht brengen. In dit licht is het
verder positief dat op uitgebreide wijze is voorzien in monitoring en rapportage die
aan de verificatie voorafgaan, zij het dat de monitoringrapporten vaak te laat
worden ingediend en het onzeker is of er geen (enkele) interpretatieruimte bij het
rapporteren is. Dit kan de verificatie op negatieve wijze beïnvloeden. Niettemin
zou de rol van het VBE moeten worden vergroot door ook ondersteuning aan het
bevoegd gezag te bieden ten aanzien van bedrijven die niet (langer) partij zijn bij
het convenant. Gelet op de publiekrechtelijke toezichtstaak die het VBE bij het
verifiëren van de bedrijfsmonitoringrapporten in feite uitvoert, zijn de geverifieerde
gegevens van belang voor de uitvoering van de handhavingstaak door het bevoegd
gezag.

Met betrekking tot de juridische problemen die ten aanzien van het Convenant
Benchmarking zijn geïdentificeerd, geeft het feit dat de ministers inspanningsver-
plichtingen omtrent de totstandbrenging van regelgeving op zich hebben genomen
en ze dergelijke verplichtingen op dit moment ook alleen kunnen aangaan, rechts-
onzekerheid voor bedrijven. Dit maakt het convenant niet goed handhaafbaar en
minder nuttig voor de bedrijven. Daar komt bij dat de uitvoering van het convenant
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is doorkruist door de invoering van de wetgeving omtrent het systeem van verhan-
delbare emissierechten. De invoering van dit systeem is weliswaar uit hoofde van
het convenant op zichzelf niet problematisch en het feit dat bij de allocatie van de
emissierechten rekening is gehouden met de door de benchmarkbedrijven reeds
verrichte inspanningen, is positief. Maar door de wijziging van artikel 8.13a Wm
is het convenant mogelijk deels nietig geworden. De wetgever heeft zonder daartoe
gedwongen te zijn door EG-rechtelijke verplichtingen de situatie gecreëerd dat de
Wet milieubeheer en het convenant niet (langer) op elkaar zijn afgestemd. De
gebondenheid van de overheid aan het EG-recht kan dus niet als argument worden
gebruikt om de doorkruising te rechtvaardigen. Die doorkruising en de mogelijke
nietigheid van het convenant hadden wellicht kunnen worden voorkomen, indien
de wetgever de door de Richtlijn emissiehandel geboden keuzevrijheid op andere
wijze had ingevuld.

De democratische legitimiteit van het convenant is wat betreft de betrokkenheid
van burgers en milieuorganisaties bij de voorbereiding ervan, zeer laag, omdat,
voor zover mij althans bekend, alleen de Stichting Natuur en Milieu bij de totstand-
koming daarvan is geconsulteerd. De openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 Awb is bij de voorbereiding van het convenant niet gevolgd, terwijl
deze op het besluit tot het aangaan van het convenant wel van toepassing had
kunnen worden verklaard (via artikel 3:1 lid 2 Awb). Wel is het parlement bij de
voorbereiding van het convenant betrokken en kan het de uitvoering van het
convenant controleren. Aldus is sprake van een zekere democratische legitimiteit
voor de handhaving van de convenantverplichtingen.

Tot slot is het wat betreft het handhavingsinstrumentarium waarin het convenant
zelf voorziet, niet duidelijk welke sancties kunnen worden toegepast, dan wel
lijken de sancties niet effectief te zijn. Het feit dat ‘andere instrumenten’ kunnen
worden ingezet indien de convenantverplichtingen door de ondernemingen niet
worden nagekomen, geeft de ondernemingen geen rechtszekerheid over wat ze
daarbij kunnen verwachten. De aanscherping van de milieuvergunning lijkt een
krachtige sanctie, maar doordat het VBE bij de uitvoering hiervan niet is betrok-
ken, kan aan de effectiviteit ervan worden getwijfeld. Nu privaatrechtelijke hand-
having in feite geen rol speelt, betekent dit dat het wat betreft sanctionering, vooral
op de inzet van de normale bestuursrechtelijke sancties aankomt. Deze mogelijk-
heid bestaat echter alleen voor zover het convenant via het EEP doorwerkt in de
milieuvergunning (inclusief de melding en mededeling). Voor zover van doorwer-
king geen sprake is, is het een nadeel dat het Convenant Benchmarking zelf niet in
een effectief sanctieinstrumentarium voorziet.
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1 Dit convenant werd opgesteld naar aanleiding van de resultaten van een evaluatie van het
convenant uit 1997 in 2000 (LEI/CSTM, 2000) en een advies dat de Stuurgroep Glastuin-
bouw en Milieu (zie § 9.3) in 2000 daarover uitbracht. 

2 Zie over deze achtergrond van het convenant meer uitgebreid CLM, 1998, p. 58, Eshuis,
Van Meegeren en Leeuwis, 2000, p. 22. 

3 Besluit van 21 februari 2002, houdende regels voor glastuinbouwbedrijven en voor bepaalde
akkerbouwbedrijven, Stb. 2002, 109. Dit besluit is gewijzigd bij Besluit van 16 december
2005 (Stb. 2005, 707), dat inwerking is getreden op 5 juli 2006 (Stb. 2006, 302). 

9 Convenant Glastuinbouw en Milieu

9.1 INLEIDING

Het Convenant Glastuinbouw en Milieu, ook wel GLAMI-Convenant genoemd,
is op 13 november 1997 getekend en loopt af op 31 december 2010. In 2002 is het
zogenoemde Aanvullend Convenant opgesteld, dat zowel wijzigingen van als
aanvullingen op het convenant uit 1997 bevat.1 Het Aanvullend Convenant is op
1 oktober 2002 in werking getreden en eindigt ook op 31 december 2010. Beide
convenanten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aldus is het Convenant
Glastuinbouw en Milieu zoals dat nu van kracht is, op twee momenten opgesteld.
Het GLAMI-Convenant beslaat een aantal milieuproblemen waaronder versprei-
ding, verandering van klimaat en vermesting. In het Aanvullend Convenant hebben
de partijen aangegeven ervan uit te gaan dat de bijdrage van de glastuinbouwsector
aan het realiseren van de emissiereductieverplichting die voor Nederland voort-
vloeit uit het Kyoto Protocol, bestaat uit het realiseren van het energie-efficiency-
doel voor 2010 uit het convenant. Doordat er in het convenant verplichtingen zijn
opgenomen over de verbetering van de energie-efficiency, wordt er in indirecte zin
bijgedragen aan de vermindering van de CO2-emissies. De glastuinbouw is welis-
waar een relatief kleine sector, maar heeft in verhouding tot andere sectoren een
hoog energieverbruik en CO2-uitstoot, zodat het van belang is op dit gebied maat-
regelen te nemen. In dit hoofdstuk wordt de aandacht geconcentreerd op het aspect
van klimaatverandering in het GLAMI-Convenant.
Oorspronkelijk diende het convenant overigens niet ter uitvoering van het Kyoto
Protocol; het convenant is ook eerder tot stand gekomen dan dat dit Protocol is
opgesteld. De aanleiding om het convenant te sluiten lag veeleer in de wens van de
overheid om een duidelijk, concreet en overzichtelijk milieubeleid in de glastuin-
bouw te ontwikkelen.2 Via het convenant wilden de partijen de vele bestaande
milieuregels voor glastuinders vervangen door één amvb, waarin de milieuregels
op elkaar worden afgestemd. Dit heeft in 2002 geresulteerd in de komst van het
Besluit Glastuinbouw.3 
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Het is interessant te bezien hoe het Besluit in het licht van het convenant kan
worden gewaardeerd.

De behandeling van het convenant vindt plaats aan de hand van de in deel II van
dit boek in algemene zin besproken aspecten van handhaafbaarheid en handhaving.
Aldus kan, voor zover mogelijk, een beoordeling worden gegeven van dit conve-
nant in het licht van de in hoofdstuk 3 geformuleerde democratisch rechtsstatelijke
eisen. Daarbij wordt aangevangen met een bespreking van de partijen bij het
convenant (§9.2), waarna aandacht wordt besteed aan de instanties die werkzaam
zijn in het kader van de uitvoering van het convenant, te weten het Doelgroepover-
leg Glastuinbouw en Milieu en de Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw (§9.3).
Vervolgens worden eerst de doelstelling en verplichtingen voor de onderscheiden
partijen besproken (§9.4), waarna het rechtskarakter van het convenant aan de orde
komt (§9.5). Het Besluit Glastuinbouw wordt behandeld in §9.6 waarbij tevens de
vraag wordt beantwoord in hoeverre in het besluit wordt afgeweken van de afspra-
ken die in het convenant over het besluit zijn gemaakt. De verhouding tussen het
besluit en het convenant komt aan de orde in §9.7. De mate waarin derden (inclu-
sief het parlement) bij de totstandkoming van het convenant en het Besluit Glas-
tuinbouw zijn betrokken en in hoeverre zij over de convenanttekst en documenten
aangaande de uitvoering van het convenant kunnen beschikken, wordt besproken
in §9.8. Vervolgens wordt bezien in hoeverre sprake is van free-ridergedrag en de
manier waarop daarmee wordt omgegaan in het convenant (§9.9). De mogelijkhe-
den om de verplichtingen uit het convenant te handhaven worden behandeld in
§9.10. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (§9.12).

Wat betreft de verhouding tussen het oorspronkelijke convenant uit 1997 en het
Aanvullend Convenant moet nog worden opgemerkt dat in het Aanvullend Conve-
nant is bepaald dat, indien en voor zover de tekst van het Aanvullend Convenant
afwijkt van het Convenant Glastuinbouw en Milieu, de tekst van het Aanvullend
Convenant prevaleert (artikel V.3.1 van het Aanvullend Convenant). In dit hoofd-
stuk worden beide convenanten geïntegreerd behandeld, waarbij gesproken zal
worden over ‘het Convenant Glastuinbouw en Milieu’, ‘GLAMI-Convenant’ of
‘het convenant’. Op de plaatsen waar de convenanten in belangrijke mate van
elkaar afwijken en het relevant is te vermelden hoe het convenant uit 1997 een
bepaalde kwestie oorspronkelijk regelde, wordt echter aangegeven wat beide
convenanten daarover bepalen. Om te onderscheiden om welk convenant het dan
gaat, zal in die gevallen met betrekking tot het eerst gesloten convenant het jaartal
van totstandkoming, 1997, worden vermeld en zal het Aanvullend Convenant als
zodanig worden aangeduid.
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4 Het IPO en de VNG tekenden het convenant op respectievelijk 27 november 1997 en 17
september 1998, dus later dan dat de andere partijen het convenant ondertekenden.

5 Hoewel in het convenant wordt verwezen naar een besluit van het algemeen bestuur van 10
februari 1993, is uiteindelijk pas bij besluit van 27 november 1997 door dit bestuur in-
gestemd met de ondertekening van het convenant. Op 13 november 1997 – de datum van
ondertekening van het convenant door de partijen – heeft het IPO het convenant onder
voorbehoud van unaniem positieve besluitvorming door het algemeen bestuur ondertekend.
Dit voorbehoud werd gemaakt, omdat op die datum nog geen finale besluitvorming in het
algemeen bestuur over het convenant had kunnen plaatsvinden. Het ministerie had de datum
vastgelegd zonder voorafgaand overleg met het IPO. Zie brieven van het dagelijks bestuur
van het IPO aan het ministerie van LNV van 11 november 1997 (kenmerk MW 20332/97)
en het algemeen bestuur van het IPO aan het ministerie van LNV van 5 december 1997
(kenmerk MW 20385/97) en het besluit van het algemeen bestuur van 27 november 1997.

9.2 PARTIJEN

9.2.1 Overheid

Op centraal niveau zijn de ministers van LNV en VROM, en de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat (V en W) partij bij het Convenant Glastuinbouw en Milieu.

Oorspronkelijk was de minister van EZ ook partij bij het convenant (1997). Maar hij
heeft in augustus 2000 de beleids- en uitvoeringstaken en de structurele financiële
begrotingsmiddelen op het gebied van energiebesparing in de primaire sector
overgedragen aan het ministerie van LNV en heeft zich daarmee teruggetrokken als
partij (zie onder ‘Partijen’ van het Aanvullend Convenant). Verder heeft ten opzichte
van het oorspronkelijke convenant (1997) de staatssecretaris van V en W de plaats
ingenomen van de minister van V en W.

Volgens het convenant handelen ministers en staatssecretaris in hun hoedanigheid
van bestuursorgaan en in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staat.
Voor zover de ministers echter optreden als vertegenwoordiger van de Staat
(waartoe zij bevoegd zijn op grond van artikel 32 Comptabiliteitswet 2001),
worden niet zij maar de Staat zelf partij bij het convenant. De ministers en staatsse-
cretaris zijn dan ook deels ten onrechte als partij aangemerkt.

Op decentraal niveau hebben de colleges van GS van de 12 provincies, de VNG en
de UvW het convenant ondertekend en zijn daar dus partij bij.4

In het convenant uit 1997 werd het IPO met toepassing van artikel 21 lid 5 van de
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband IPO en het besluit van het
Algemeen Bestuur van het IPO van 10 februari 19935 als partij aangemerkt (zie over
deze constructie uitgebreid §4.2.1). De toepassing van dit artikel heeft echter tot
gevolg dat de provinciebesturen partij bij het convenant worden en niet het IPO zelf.
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6 Statuten van 20 december 1995, zoals gewijzigd bij statutenwijziging van 14 november
1997 (51.459 WL). 

7 De verplichtingen gaan dan dus voor de leden pas gelden als zij zelf partij bij het convenant
zouden worden. Het convenant bevat echter geen toetredingsregeling op grond waarvan de
leden van LTO Nederland alsnog partij bij het convenant zouden kunnen worden, dus langs
die weg kunnen de verplichtingen in elk geval niet op hen van toepassing worden. 

Immers, in een dergelijke situatie tekent het IPO een convenant alleen namens de
provinciebesturen. In het Aanvullend Convenant is dit recht gezet en worden de
colleges van GS van de 12 provincies als partij aangemerkt.

De VNG en de UvW hebben het convenant als organisaties getekend en binden
daarmee de gemeenten respectievelijk de waterschappen niet. De gemeenten en
waterschappen zijn dus niet automatisch partij nu de VNG en de UvW dat zijn. Zij
zouden het convenant zelf moeten ondertekenen of daartoe toetreden om partij te
worden. Er zijn echter geen gemeenten of waterschappen die het convenant hebben
ondertekend en het convenant voorziet ook niet in een toetredingsregeling, dus
deze decentrale overheden zullen geen partij bij het convenant kunnen worden.

Gezamenlijk worden voornoemde partijen in het convenant ‘de Overheid’ ge-
noemd.

9.2.2 Bedrijfsleven

Aan de kant van het bedrijfsleven is de ondernemingsorganisatie Land- en Tuin-
bouworganisatie Nederland (LTO Nederland) partij bij het convenant. In het
convenant wordt deze partij verder ‘de Glastuinbouw’ genoemd.

Uit het convenant blijkt niet of LTO Nederland haar achterban aan het convenant
kan houden en de leden derhalve rechtstreeks via individuele of statutaire volmacht
dan wel op indirecte wijze aan het convenant kan binden. In de statuten van deze
vereniging6 staat wel dat de vereniging, voor zover elders uit de statuten niet het
tegendeel voortvloeit, ten behoeve van haar leden rechten kan bedingen en, voor
zover dit elders in de statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste verplich-
tingen kan aangaan (artikel 7 lid 1 van de statuten). Verder staat echter in de sta-
tuten niets uitdrukkelijk over het aangaan van verplichtingen met betrekking tot
onderwerpen die in het convenant worden geregeld. Het valt daarom sterk te
betwijfelen of met toepassing van dit artikel de leden (direct) aan het convenant
kunnen worden gebonden. In plaats daarvan kan mijns inziens worden aangenomen
dat de individuele glastuinbouwbedrijven niet aan de verplichtingen zijn gehouden7

en dat LTO Nederland dus alleen voor zichzelf verplichtingen is aangegaan. In het
navolgende wordt van deze aanname uitgegaan. Gelet op het feit dat de glastuin-
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8 Zie het Sociaal en milieujaarverslag glastuinbouw 2002, ‘Ondernemerschap in beeld’, van
LTO Nederland, Vakgroep LTO Glastuinbouw (2003), p. 5, raadpleegbaar via http://www.
lto.nl. In 2003 is het aantal glastuinbouwbedrijven afgenomen tot 6760, zie het Maatschap-
pelijk jaarverslag glastuinbouw 2003, ‘Duurzaam maar gedurfd’, van de Vakgroep LTO
Glastuinbouw (2004), raadpleegbaar via http://www.lto.nl. 

9 Van Meegeren, Eshuis en Leeuwis, 2001, p. 35. Met het afnemen van het aantal glastuin-
bouwbedrijven kunnen deze percentages ook veranderd zijn. 

10 Zie Van Meegeren, Eshuis en Leeuwis, 2001, p. 49. 

ders een grote en heterogene achterban vormen (er zijn ongeveer 10.000 bedrijven8

waarvan circa 60% is aangesloten bij LTO Nederland9), kan aan de juridische
effectiviteit (uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid) van het convenant worden
getwijfeld nu de individuele glastuinders niet aan het convenant kunnen worden
gebonden. Deze constatering wordt nog belangrijker nu uit een onderzoek, dat is
gedaan naar de acceptatie van het milieubeleid voor de glastuinbouw zoals dat is
overeengekomen in het Convenant Glastuinbouw en Milieu, blijkt dat de achterban
het convenant niet volledig steunt.10 Niettemin moet reeds op deze plaats worden
vermeld dat het energie-efficiencydoel is vertaald in het Besluit glastuinbouw. Dat
was vanaf het begin ook de bedoeling van het convenant, want het betreft een op
regelgeving vooruitlopend convenant (zie §§9.6 en 9.7). Deze functie van het
convenant in aanmerking genomen, kan worden betwijfeld of het wel zo zinvol zou
zijn geweest als individuele bedrijven partij bij het convenant waren geworden. De
bedrijven zullen zich aan het Besluit moeten houden en kunnen langs die weg het
energie-efficiencydoel uit het convenant realiseren, mits dat doel door de uitvoe-
ring van het besluit volledig kan worden gehaald (zie §9.4.2). Bovendien is het,
gelet op de omvang van de doelgroep (duizenden glastuinbouwbedrijven), maar de
vraag of het mogelijk was geweest om binding van alle individuele bedrijven te
realiseren en of met zo’n grote groep deelnemers überhaupt wel een convenant tot
stand zou zijn gebracht. In een situatie zoals hier is de binding van individuele
bedrijven aan het convenant uiteindelijk dus geen noodzakelijke voorwaarde voor
de handhaafbaarheid van het convenant en zelfs minder wenselijk.

9.2.3 Bevindingen

Hoewel in het algemeen wel duidelijk is wie partij zijn bij het GLAMI-Convenant,
schort er toch het een en ander aan de weergave en binding van de partijen. Wat
betreft de centrale overheid, zijn de ministers van LNV en VROM en de staatsse-
cretaris van V en W deels ten onrechte als partij aangemerkt. Met betrekking tot
de decentrale overheid, worden in het Aanvullend Convenant terecht de colleges
van GS als partij aangemerkt en niet het IPO waarvan in het convenant uit 1997
werd uitgegaan. Aan de kant van het bedrijfsleven is alleen LTO Nederland partij
bij het convenant. Hoewel dat juridisch niet ongeoorloofd is, betekent dit dat de
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individuele tuinders niet aan het convenant zijn en kunnen worden gehouden en de
verplichtingen daaruit derhalve niet ten opzichte van hen kunnen worden gehand-
haafd. Nu het GLAMI-convenant een op regelgeving voorbereidend convenant is
en de omvang van de doelgroep heel groot is, is het echter niet problematisch dat
niet aan de democratisch rechtsstatelijke eisen van binding van de voor de uitvoe-
ring van het convenant relevante actoren en van juridische effectiviteit is voldaan.

9.3 INSTANTIES WERKZAAM IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET
CONVENANT

Het GLAMI-Convenant voorziet uitgebreid in instanties die werkzaam zijn in het
kader van de uitvoering daarvan. Zo is de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu
ingesteld, die op haar beurt een Secretaris moet aanwijzen, en een Vaste Commis-
sie en de Commissies Milieu, Energie, en Ruimtelijke Inrichting moet benoemen.
Verder wordt in het convenant het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu in-
gesteld. Samen vormen deze instanties het Doelgroepoverleg Glastuinbouw en
Milieu. Met ingang van 1 januari 2006 is het doelgroepoverleg echter anders
georganiseerd (zie hierna) en zijn als gevolg daarvan de Vaste Commissie en de
drie Commissies opgeheven. Daarom wordt op hun samenstelling en taken hierna
niet meer ingegaan. In het convenant wordt tot slot de oprichting van een Uitvoe-
ringsorganisatie Glastuinbouw aangekondigd; deze organisatie behoort niet tot het
doelgroepoverleg.

Het doelgroepoverleg is het overleg tussen partijen en de milieuorganisaties over alle
aspecten van het milieubeleid, het energiebesparingsbeleid en de (ruimtelijke)
herstructurering. Men wil een gecoördineerde, gestructureerde en samenhangende
aanpak van de problemen op deze beleidsgebieden bevorderen. In dit overleg werken
betrokken partijen samen aan het realiseren van de doelstellingen van het milieube-
leid zoals aangegeven in de Integrale Milieu Taakstelling (hierna: IMT, zie hierover
§ 9.4) (artikel IV.1 en IV.2.7 en Bijlage II.4 van het convenant).

De Stuurgroep telt maximaal negentien leden en bestaat uit vertegenwoordigers
van de partijen. Daarnaast wordt één lid aangewezen door de gezamenlijke milieu-
organisaties en één adviserend lid aangewezen door het Productschap Tuinbouw
(artikel IV.3.13). De onafhankelijke voorzitter wordt op voordracht van de partijen
benoemd door de minister van LNV voor een periode van vier jaar (artikel
IV.3.14). De stuurgroep vergadert in principe viermaal per jaar (artikel IV.3.23).
In het convenant is een aantal taken opgesomd waarmee de Stuurgroep is belast.

Dit betreft onder meer:
– het aansturen van de uitvoering, het evalueren en adviseren over eventuele

aanpassing van het convenant;
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11 Per 1 mei 2004 is de Novem gefuseerd met Senter, waardoor nu sprake is van SenterNovem.
In dit hoofdstuk zal verder de naam SenterNovem worden gebruikt.

– het jaarlijks vaststellen van een Voortgangsrapportage Integrale Milieu Taakstel-
ling (IMT) Glastuinbouw (zie hierover §9.10);

– het afstemmen met en adviseren over (thema en/of compartimentgerichte)
trajecten van milieubeleidsvorming, regelgeving en convenanten voor de Glas-
tuinbouw;

– het signaleren van knelpunten in beleid en uitvoering, het initiëren van oplos-
singen en het organiseren van de implementatie van die oplossingen;

– het bevorderen van eenduidige communicatie over het milieubeleid en de
uitvoering daarvan; en

– het vaststellen van een uitvoeringsprogramma en bijbehorend budget (artikel
IV.3.12 en Bijlage II.4).

De Stuurgroep stelt het (meerjarig) Uitvoeringsprogramma, het Jaarprogramma, de
begroting en de verdeling van de budgetten in ontwerp vast en biedt de partijen deze
stukken ter committering aan (artikel IV.3.18). De partijen informeren de Stuurgroep
over beleidsvoornemens en activiteiten die de IMT kunnen beïnvloeden (artikel
IV.3.28).

Het is opmerkelijk dat in de Stuurgroep leden zitting hebben die geen partij zijn bij
het convenant, te weten de milieubeweging en het Productschap Tuinbouw. Als
niet-partij kunnen zij niet met verplichtingen worden geconfronteerd, maar zij
hebben er wel mee ingestemd om in het kader van de Stuurgroep met voornoemde
taken te worden belast. Door hun deelname kan ‘intern’ rekening worden gehouden
met hun opvattingen en met de problemen die vanuit die hoek worden gesigna-
leerd. Hierdoor zou voor de uitvoering van het convenant (een breder) draagvlak
kunnen worden gecreëerd.

De Secretaris van het Doelgroepoverleg Glastuinbouw faciliteert en ondersteunt
het doelgroepoverleg en is belast met een aantal concrete taken (artikel IV.3.17 en
IV.3.30).

Ter ondersteuning van de uitvoering van het convenant en met name van de
Stuurgroep is een onafhankelijk Projectbureau Glastuinbouw en Milieu ingericht
door de ministers van LNV en VROM, de staatssecretaris van V en W, en de Glas-
tuinbouw (artikel IV.3.43). De minister van LNV, mede namens de minister van
VROM en de staatssecretaris van V en W, en namens de Glastuinbouw de voorzit-
ter van het Productschap Tuinbouw, leggen de taken en de bekostiging van de
Secretaris en het Projectbureau in een overeenkomst met een dienstverlenende
organisatie vast (artikel IV.3.44). Het bureau is ondergebracht bij SenterNovem,11

die tevens zorgt voor het financiële beheer en de verantwoording daarover (artikel
IV.3.44 noot 10). Het Projectbureau is belast met de uitvoering van projecten en
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12 LEI/CSTM, 2000, 35-41, 45, 56-57.
13 Zie het Jaarprogramma voor 2006, p. 8, 14-15, Glastuinbouw en Milieu Flits, december

2005, p. 3, beide raadpleegbaar via http://www.glami.nl. Deze verandering zal worden
neergelegd in een commiteringsdocument dat als annex aan het convenant wordt gehecht,
zie Jaarprogramma 2006, p. 8, 14.

moet in dat kader een aantal taken vervullen (artikel IV.3.46). Het levert personele
en materiële capaciteit voor de uitvoering en het beheer van projecten van de
Stuurgroep en het bureau van de Stichting Uitvoeringsorganisatie-IMT (artikel
IV.3.45).

De Stuurgroep en het Projectbureau stroomlijnen de uitvoering van het convenant
en kunnen zo een positieve bijdrage leveren aan de uitvoerbaarheid daarvan. In het
verleden is de slagvaardigheid van het doelgroepoverleg echter overwegend
negatief gewaardeerd. Er zou sprake zijn van een ‘poldermodelachtig’ proces en
‘stroperige besluitvorming’ met als gevolg dat discussies vooral bleven steken in
normstelling en beleidsontwikkeling en men minder aandacht had voor de daad-
werkelijke uitvoering, monitoring en handhaving van het convenant. Het gevaar
van de stroperige besluitvorming is dat geen concrete resultaten worden geboekt
en er uiteindelijk niets terechtkomt van de realisering van de overeengekomen
milieudoelen.12 Wellicht dat daarin verandering komt nu in 2005 is besloten het
doelgroepoverleg anders vorm te geven. Naar aanleiding van een evaluatie naar het
functioneren van de Stuurgroep is besloten de verantwoordelijkheden dichter bij
de convenantpartijen te leggen dan bij het doelgroepoverleg. De convenantpartijen
zijn dan verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de inhoudelijke uitvoe-
ring van het convenant, de Stuurgroep is het samenwerkingsverband waarbinnen
dit plaatsvindt. Dit betekent dat de taken van de Stuurgroep meer komen te liggen
op het terrein van aansturing, ondersteuning, facilitering en monitoring van de
uitvoering van het convenant. Als gevolg hiervan zijn de commissies die deel
uitmaakten van het doelgroepoverleg opgeheven en komt de Stuurgroep zes keer
per jaar bijeen in plaats van vier keer.13

Tot slot wordt in het convenant uit 1997 de oprichting uiterlijk per 1 januari 1999
van ‘een kleine Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw’ aangekondigd. Die datum
werd echter niet gehaald en ook ten tijde van het sluiten van het Aanvullend
Convenant was de organisatie nog niet opgericht. Inmiddels is de Uitvoeringsorga-
nisatie IMT (UO-IMT) er wel. In het convenant is aangegeven hoe de organisatie
moet worden vormgegeven en welke taken ze krijgt toebedeeld. De UO-IMT wordt
ondergebracht in een privaatrechtelijke stichting, die wordt opgericht door gemeen-
ten en waterschappen. Alle partijen, met uitzondering van de twaalf provincies, zijn
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14 De personele en materiële kosten van de UO-IMT worden dus gefinancierd door de UvW
(33,3%), VNG/glastuinbouwgemeenten (33,3%), ministerie van LNV (12,5%), ministerie
van VROM (6,3%), ministerie van V en W (6,3%) en LBBL (PT)(8,2%). De taken en
financiering van de UO-IMT worden twee jaar na het in werking treden van het Besluit
glastuinbouw los van de evaluatie van het convenant geëvalueerd en opnieuw vastgesteld,
zie artikel IV.7.12.

15 Oorspronkelijk zat ook de Stichting Uniforme Milieu Registratie in het bestuur van de UO-
IMT. Deze Stichting is opgericht door het bedrijfsleven in verband met zijn aandeel in de
activiteiten rond de milieuregistratie. Zie Glastuinbouw en Milieu, Voortgangsrapport 2001
van de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu, opgesteld in 2002, p. 22, raadpleegbaar via
http://www.glami.nl. Aan de Stichting is inmiddels haar bestaansrecht ontnomen. Zie nota
van toelichting bij het Besluit van 16 december 2005, houdende wijziging van het Besluit
glastuinbouw, Stb. 2005, 707.

16 Zie Voortgangsrapport 2001, 2002, p. 24. 
17 UO-brochure, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.
18 Zie UO-brochure, raadpleegbaar via http://www.glami.nl. 

begunstiger.14 In de stichting zijn de waterkwaliteitsbeheerders, de gemeenten en
de rijksoverheid bestuurlijk vertegenwoordigd.15 Voor het bureau van de Uitvoe-
ringsorganisatie wordt vanuit het Projectbureau capaciteit beschikbaar gesteld (zie
artikel IV.3.4). De UO-IMT heeft over de uitvoering van het convenant een
zogenoemde aansluitovereenkomst met de bevoegde gezagsorganen gesloten.16 De
organisatie staat tussen het bedrijfsleven en de overheid in en is aanspreekpunt
voor de overheidspartij en de private partij. De UO-IMT wordt aangemerkt als een
onafhankelijke organisatie die los staat van de andere overlegverbanden van het
GLAMI-convenant.17 Gelet op het feit dat de overheid in het bestuur van de UO-
IMT is vertegenwoordigd en de organisatie in hoge mate door haar wordt gefinan-
cierd, vraag ik me af in hoeverre de UO-IMT daadwerkelijk van de overheid
onafhankelijk is. Bovendien is de als ‘onafhankelijk’ aangemerkte voorzitter van
de UO-IMT18 ook voorzitter van de Stuurgroep, zodat ik me niet aan de indruk kan
onttrekken dat er toch wel verbanden bestaan tussen deze organisatie en de andere
overlegverbanden van GLAMI en de UO-IMT daarmee denkelijk niet geheel op
zichzelf staat.

De UO-IMT vervult bij de uitvoering van het convenant diverse taken, waaronder:
– het opzetten en onderhouden van een informatie-managementsysteem milieure-

gistratie, waaronder onder meer wordt verstaan het opstellen en onderhouden
van het milieuregistratiesysteem;

– het adviseren en faciliteren van betrokken overheden en bedrijfsleven over de
uitvoering van de milieuregistratie;

– het jaarlijks rapporteren aan de Stuurgroep en via deze de partijen over de
werkwijze, voortgang, resultaten en eventuele knelpunten; en
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– het op verzoek van partijen leveren van aanvullende diensten die verband hou-
den met de meet- en registratieverplichting (artikel IV.3.4).

Verder is de UO-IMT belast met het analyseren van de gegevens met betrekking
tot het verbruik van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op ge-
wasniveau, bedrijfsniveau en sectorniveau (artikel IV.3.47.n). Hiertoe ontvangt,
controleert, verwerkt en registreert zij alle milieurapportages in de glastuinbouw.
De individuele glastuinders zijn op grond van het Besluit Glastuinbouw verplicht
de milieurapportages uit te voeren (zie daarover §9.10). De UO-IMT speelt zo-
doende een belangrijke rol bij de handhaving van het convenant en het Besluit
glastuinbouw.

9.4 DOELSTELLING EN VERPLICHTINGEN

Het GLAMI-Convenant bevat in artikel III de doelstelling (§9.4.1). Om de doel-
stelling te bereiken zijn verplichtingen opgenomen voor LTO Nederland, de
ministers, de UvW en VNG en de partijen gezamenlijk (§9.4.2).

9.4.1 Doelstelling

De doelstelling van het convenant valt uiteen in een hoofddoelstelling en neven-
doelstellingen. Als hoofddoelstelling stellen partijen zich

‘ten doel de Integrale Milieu Taakstelling (conform bijlage I.1 van het Convenant
Glastuinbouw en Milieu) met betrekking tot de primaire productie in de Glastuin-
bouw te realiseren en daarmee de weg te effenen voor een duurzame ontwikkeling
van bedrijven en glastuinbouwgebieden’.

De nevendoelstellingen betreffen het bevorderen en faciliteren van de (ruimtelijke)
herstructurering van de Glastuinbouw. Partijen stellen zich ten doel dit op zodanige
wijze te doen, dat:

– ‘de haalbaarheid van de doelen van de Integrale Milieu Taakstelling wordt
vergroot;

– duurzame ontwikkeling en inrichting van nieuwe glastuinbouwlocaties zijn
gewaarborgd;

– de ruimtelijke en milieuhygiënische kwaliteit van bestaande concentratiegebie-
den belangrijk verbetert; en
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19 De nevendoelstellingen zijn pas in het Aanvullend Convenant opgenomen en gelden dus
vanaf 2002. Het ontbreken van doelstellingen in deze werd als een omissie ervaren, aan-
gezien ruimtelijke herstructurering van groot belang is voor het bereiken van de energie- en
milieudoelen en voor de gewenste duurzame inrichting van (nieuwe) glastuinbouwlocaties.
LEI/CSTM, 2000. Zie ook de Inleiding en verantwoording van P. Bukman (Voorzitter van
de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu) bij het Aanvullend Convenant.

20 Zie LEI/CSTM, 2000, p. 14.
21 De doelstelling voor 2000 is overgenomen uit de Meerjarenafspraak Energie die in 1993 is

gesloten tussen de overheid en de glastuinbouwsector en waarvan het GLAMI-Convenant
voor een deel de opvolger is. 

22 Het energiegebruik per eenheid product kan worden omschreven als het primaire brandstof-
verbruik gedeeld door de geldwaarde van de productie. Zie Algemene Rekenkamer, 2003,
p. 4.

23 Het aandeel duurzame energie wordt volgens de volgende formule berekend: {Aankoop DE
+ Eigen opwekking DE – Verkoop DE} / Totale Energievraag. Zie artikel IV.3.48.3.g.

24 Het gebruik van duurzame energie op bedrijfsniveau wordt met een factor 0 meegewogen
(artikel IV.3.48.f). Voor het vaststellen van de energie-efficiency index op sectorniveau
wordt de hoeveelheid gebruikte duurzame energie met een factor 0 gewaardeerd (artikel
IV.3.48.i).

– de sociaal-economische positie en de concurrentiekracht van de sector verbete-
ren.’19

Uit artikel III kan niet worden afgeleid in welke mate de milieubelasting moet
worden verminderd en binnen welke termijn de doelstelling dient te zijn gereali-
seerd. De doelstelling wordt dus niet in kwantitatieve zin tot uitdrukking gebracht.
In bijlage I bij het convenant wordt echter aangegeven hoeveel de IMT bedraagt.
De IMT voor de Glastuinbouw geeft het totaalbeeld van milieudoelstellingen die
door de bedrijfstak moeten worden gerealiseerd in de periode 1995 tot en met
2010. Voor een juiste beoordeling van de doelstelling is het noodzakelijk op de
IMT in te gaan. Hierna komt alleen de IMT omtrent klimaatverandering aan de
orde en niet de andere milieuthema’s die voor de glastuinbouw relevant zijn (met
name verspreiding en vermesting).20 Ook wordt niet verder ingegaan op de neven-
doelstellingen.

Op het terrein van klimaatverandering, stelt de Glastuinbouw zich ten doel om ten
opzichte van 1980 een verbetering in de energie-efficiency te bereiken van 50% in
2000 en van 65% in 2010.21 De energie-efficiency wordt bepaald op sectorniveau
en is uitgedrukt in energieverbruik per eenheid product (zie ook artikel
IV.3.48.3.c).22 Wat betreft duurzame energie heeft de Glastuinbouw zich sinds het
Aanvullend Convenant ten doel gesteld om in 2010 op sectorniveau minimaal 4%
van de energievraag te laten bestaan uit duurzame energie (artikel IV.3.48.3.g).23,24
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25 Volgens het convenant bestaat de bijdrage aan deze reductieverplichting uit de realisering
van de energie-efficiencydoelstelling, maar door het gebruiken van duurzame energie in de
glastuinbouw kan eveneens worden bijgedragen aan de Kyoto verplichting. De doelstelling
terzake daarvan zou dus kunnen worden opgeteld bij de energiebesparingsdoelstelling.

26 Zie Van de Peppel en Woltjer, 2002, p. 40.

In het convenant wordt dus aangegeven in welke mate de Glastuinbouw energie-
efficiëntie beoogt te bereiken. Aldus wordt de doelstelling voor energie-efficiency
in kwantitatieve zin tot uitdrukking gebracht, hetgeen positief valt te waarderen.
Er kan uit het convenant worden afgeleid welke bijdrage ermee wordt beoogd te
worden geleverd aan de uitvoering van de reductieverplichting die Nederland in het
Kyoto Protocol is aangegaan. Aan de hand van de doelstelling kan worden bere-
kend welke CO2-reductie dit zal opleveren.25 Positief is ook dat een eindtermijn
wordt gegeven waarbinnen de doelstelling moet zijn gerealiseerd. Wel ligt het
referentiejaar (1980) ver terug in de tijd, wat met zich brengt dat veel recent beleid
al kan worden meegerekend als inspanningen die reeds hebben bijgedragen aan het
bereiken van de doelstellingen.26

9.4.2 Verplichtingen

Voordat wordt aangevangen met de bespreking van de verplichtingen die de
partijen zijn aangegaan, moet het volgende worden opgemerkt. In het convenant
wordt op weinig plaatsen uitdrukkelijk gesproken van ‘verplichtingen’, in plaats
daarvan hebben partijen ten aanzien van een aantal onderwerpen zogenoemde
‘afspraken’ gemaakt. Voor het zijn van verplichting is het echter niet van belang
of een bepaling ook als zodanig wordt aangeduid. Zoals zal blijken, kan met
betrekking tot de in het convenant gemaakte afspraken grosso modo worden
gesteld, dat uit de bewoordingen daarvan kan worden afgeleid dat het hier verplich-
tingen betreft dan wel dat verplichtingen uit die afspraken voortvloeien. De partijen
zijn aan de afspraken die ze zijn overeengekomen, gebonden en zijn dus gehouden
om ze na te komen. Daarmee is nog niets gezegd over de juridische afdwingbaar-
heid van die afspraken, maar dat komt ook pas later aan de orde (§9.5).

Het convenant bevat verplichtingen voor LTO Nederland (‘de Glastuinbouw’)
(§9.4.2.1), de ministers (§9.4.2.2), de UvW en de VNG (§9.4.2.3). Verder staan in
het convenant verplichtingen die de partijen gezamenlijk zullen uitvoeren
(§9.4.2.4). Na de bespreking van de verplichtingen wordt daarvan een waardering
gegeven (§9.4.2.5).
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27 Wie of wat tot de sector glastuinbouw behoort, blijkt uit de considerans (onder ‘Overwegin-
gen’, punt II.j).

9.4.2.1 Verplichtingen voor LTO Nederland

De belangrijkste en tevens enige inhoudelijke verplichting die de Glastuinbouw is
aangegaan, betreft de realisering van de emissie- en verbruiksreductiedoelstellingen
uit de IMT in de periode 1995-2010. Daaronder valt het verbeteren van energie-
efficiency met 65% in 2010 en het behalen van een aandeel in duurzame energie
van minimaal 4% in 2010. Deze verplichting vloeit voort uit artikel III van het
convenant, waarop hiervoor reeds is ingegaan (zie §9.4.1).

Over de aard van deze verplichting kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt.

Collectieve verplichting
De verplichting om de IMT uit te voeren (inclusief de energie-efficiencydoelstel-
ling en doelstelling omtrent duurzame energie), moet worden aangemerkt als een
collectieve verplichting, die geldt voor de sector glastuinbouw als geheel.27 Hoewel
een collectieve verplichting als deze de bedrijven uit de glastuinbouw flexibiliteit
biedt, is niet duidelijk welke verplichtingen de afzonderlijke bedrijven hebben (vgl.
§4.4.2). Aan de hand van de collectieve verplichting kan niet worden bepaald
welke bijdrage de individuele glastuinbouwbedrijven – exact – dienen te leveren,
opdat de IMT-doelstelling uiteindelijk wordt gehaald. Maar de bedrijven zijn
(terecht) ook helemaal geen partij bij het convenant (vgl. §9.2.2). Bovendien heeft
van de collectieve verplichting een vertaling naar het bedrijfsniveau plaatsgevon-
den in het Besluit glastuinbouw (zie §9.6). Met de sluiting van het convenant was
ook beoogd dat deze vertaling zou plaatsvinden. Uit hoofde van het Besluit gelden
geïndividualiseerde verplichtingen en langs die weg kunnen bedrijven indirect
worden aangesproken op het behalen van de convenantverplichting. De opname
van de collectieve verplichting is dan ook niet problematisch vanuit democratisch
rechtsstatelijk perspectief. Het is wel van belang dat het Besluit goed handhaafbaar
is (vgl. §§9.9 en 9.10). Bovendien rijst de vraag hoe op grond van het convenant
kan worden bewerkstelligd dat de inspanningen van de individuele bedrijven
uiteindelijk tenminste dezelfde omvang hebben als de collectieve verplichting.

In het convenant wordt niet aangegeven hoe de Glastuinbouw de doelstelling dient
te bereiken, dus zij is zelf verantwoordelijk voor de keuze van soorten maatregelen
waarmee energiebesparing dient te worden gerealiseerd en duurzame energie dient
te worden toegepast. Hoewel de keuze in de te nemen maatregelen onduidelijkheid
oplevert, valt dit wel positief te waarderen, omdat het de sector de benodigde
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28 Zie p. 147 van het convenant (uit 1997).

flexibiliteit biedt in het behalen van deze en andere IMT-doelstellingen. Zo kan ze
rekening houden met te maken investeringen. Die vrijheid hebben de bedrijven ook
in het kader van het besluit (zie §9.6).

Resultaatsverplichting
In bijlage II.7 (over de relatie tussen emissiedoelstellingen en waterkwaliteitsdoel-
stellingen) staat dat de verplichting om de IMT te realiseren een resultaatsverplich-
ting voor de sector betreft.28 Dit is de enige plaats waar de uitvoering van de IMT
als een verplichting en in het bijzonder als een resultaatsverplichting wordt aan-
gemerkt. Het is opmerkelijk dat dit in een bijlage is opgeschreven, waarin boven-
dien een deelonderwerp van het convenant wordt behandeld, namelijk de relatie
tussen water en glastuinbouw. Er is als het ware weggemoffeld dat het ten aanzien
van de realisering van de IMT om een verplichting gaat, in het bijzonder een
resultaatsverplichting. Het zou duidelijker zijn als aan de aard van deze verplich-
ting in één van de artikelen (in plaats van in een bijlage) aandacht zou zijn besteed.
De bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van het convenant, dus de partijen zijn
in elk geval wel gehouden om de uitvoering van de IMT als resultaatsverplichting
te beschouwen. Bovendien is, ook al zou dit niet met zoveel woorden zijn aangege-
ven, onmiskenbaar dat het hier, uitgaande van de energie-efficiencydoelstelling,
een resultaatsverplichting betreft: voor 2010 dient de in kwantitatieve termen
geformuleerde energie-efficiencydoelstelling te zijn bereikt. Ook de verplichting
om een aandeel in duurzame energie van minimaal 4% in 2010 te behalen, kan
worden beschouwd als resultaatsverplichting.
Daarbovenop is ten aanzien van de energie-efficiencydoelstelling sprake van een
fasering in doelen, omdat er voor 2000 een tussendoelstelling is opgenomen
(verbetering in de energie-efficiency van 50%). Gelet op het feit dat de einddoel-
stelling ligt op 2010 en er alleen voor 2000 een tussendoelstelling is geformuleerd,
blijft er alsnog een lange termijn (tien jaar) over waarbinnen de einddoelstelling
moet zijn bereikt. Bovendien zijn er voor duurzame energie in het geheel geen
tussendoelstellingen geformuleerd. Maar in het Besluit glastuinbouw wordt er
gewerkt met jaarlijkse doelstellingen in de vorm van maximaal toegestaan verbruik
van energie en moeten de bedrijven dus op kortere termijn resultaten hebben
bereikt (zie §§9.63 en 9.6.4). Om hiermee uiteindelijk de einddoelstelling van het
convenant te behalen moeten de doelstellingen in het Besluit wel toereikend zijn.
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29 In het kader van de voortgangsbewaking van de IMT is de minister van LNV ook verplich-
tingen aangegaan (artikel IV.3.1). Daarop wordt teruggekomen bij de monitoring in §9.10.

30 Stb. 1996, 168.
31 Stb. 1994, 699.

9.4.2.2 Verplichtingen voor de ministers

De ministers van VROM en LNV hebben voornamelijk verplichtingen op zich
genomen met betrekking tot het beleidsinstrumentarium.29 De staatssecretaris van
V en W is in dit verband geen verplichtingen aangegaan.

Vaststelling van een amvb glastuinbouw
De belangrijkste verplichting van de minister van VROM betreft de vaststelling
van een amvb voor de glastuinbouw waarin de IMT zal worden vertaald en die het
Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer30 en het Lozingenbesluit
Wet verontreiniging oppervlaktewateren31 zal vervangen. Hiertoe is in het conve-
nant bepaald dat de minister van VROM zal optreden als coördinerend minister in
de totstandkoming van de amvb zoals in het convenant beschreven en zal bevorde-
ren dat deze uiterlijk op 1 januari 2000 inwerking treedt (artikel IV.3.3.i). De amvb
vervult een centrale rol in het convenant en vormt het wettelijk kader voor de
uitvoering van een groot deel van het convenant. In het convenant wordt een aantal
aspecten genoemd die bij de nieuwe amvb uitgangspunt zullen zijn en die betrek-
king hebben op de inhoud van het besluit. Het is de verplichting van de minister
van VROM om de amvb tot stand te brengen volgens de overeengekomen uit-
gangspunten in het convenant.

De belangrijkste uitgangspunten van de amvb worden hieronder besproken. Deze
bespreking dient ertoe om na de behandeling van de amvb, het Besluit glastuin-
bouw (§9.6), te kunnen aangeven in hoeverre deze uitgangspunten over het besluit
in acht zijn genomen (zie §9.6.6).

De amvb zal doel- en middelvoorschriften bevatten. Voor de verschillende teeltsec-
toren of gewasgroepen zal in een voorschrift per milieutaakveld (energie, meststof-
fen (stikstof en fosfor) en gewasbeschermingsmiddelen) de doelstelling worden
aangegeven. Het bedrijf kan per milieutaakveld zelf invulling geven aan de wijze
waarop het de doelstelling per milieutaakveld wenst te behalen. Ten behoeve van
een zorgvuldige afweging tussen middel- en doelvoorschriften zal tijdens het
maken van de amvb de stand der techniek worden geïnventariseerd per milieutaak-
veld (artikel IV.3.3.a). Daartoe zal een Handboek Stand der Techniek worden
vastgesteld.
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32 Het BMP is een door het bedrijf op te stellen plan met een looptijd van vijf jaar en een
doorkijk naar de langere termijn ten behoeve van het bevoegd gezag (zijnde organen van de
gemeenten, provincies en waterschappen) enerzijds en voor relevante marktpartijen ander-
zijds, waarin is vastgelegd hoe het bedrijf zijn bijdrage aan de realisering van de IMT voor
de bedrijfstak zal leveren (artikel IV.1).

In de amvb zal de mogelijkheid worden opgenomen van het vrijwillig aangaan van
een individuele vergunningprocedure op basis van een Bedrijfsmilieuplan (BMP).32

In grote lijnen kan zo’n systeem er als volgt uitzien: door het ondertekenen van een
verklaring verplicht het bedrijf zich tot het uitvoeren van een programma. Dit
programma houdt in het komen tot een BMP en een zorgsysteem en het aanvragen
van een vergunning bij het bevoegd gezag (op grond van de Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren)(artikel IV.3.3.b, bijlage II.1). Via het
opstellen van het BMP en het zorgsysteem wordt ruimte geboden voor zelfregule-
ring door de glastuinders. De basis voor het definitieve BMP is het Format Be-
drijfsmilieuplan, opgenomen in bijlage II.9 van het convenant. Het UO-IMT toetst
het BMP en de vergunningaanvraag en adviseert het bevoegd gezag hierover.

Verder zal het bedrijf totdat de milieuvergunning is verleend, moeten voldoen aan
de regels van de nieuwe amvb. Het moment waarop het bedrijf formeel niet meer
onder de amvb valt maar vergunningplichtig is, zal nog worden bepaald (artikel
IV.3.3.c).

Ook zal een ‘Beoordelingsrichtlijn Bedrijfsmilieuplan’ moeten worden opgesteld
om ten behoeve van de beoordeling van het BMP voldoende inzicht te krijgen in
de kwaliteit van het zorgsysteem. Deze richtlijn ondersteunt de glastuinder bij het
opstellen van het BMP en zorgsysteem en ondersteunt de UO-IMT bij het toetsen
van de vergunningaanvraag. Aan de aanvraag voegt de UO-IMT een advies toe
waarna het bevoegd gezag de aanvraag officieel in procedure neemt. Bij de vergun-
ningverlening zal inhoudelijk en procedureel zo veel mogelijk afstemming plaats-
vinden met het BMP en achterliggend zorgsysteem. Voorkomen zal moeten
worden dat bij elke aanpassing van het BMP of het zorgsysteem een aanpassing
van de vergunning noodzakelijk is (artikel IV.3.3.d).

Een uitgangspunt is ook dat ernaar wordt gestreefd om een puntensysteem in het
BMP op te nemen. Dit systeem wordt op een aantal onderdelen in de sector bij de
bedrijfsvoering gehanteerd en daarbij is uitwisseling van milieutaakvelden (zijnde
energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen) mogelijk binnen de grenzen
van de Wet milieubeheer. De uitwisseling tussen de milieutaakvelden betekent dat
het individuele bedrijf de ruimte kan krijgen om de inspanning per afzonderlijk
milieutaakveld enigszins te variëren en aan te passen aan de eigen bedrijfsomstan-
digheden met het oog op het realiseren van een optimaal milieurendement. Maar
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per milieutaakveld zal in ieder geval wel sprake moeten zijn van een minimum
inspanningsniveau dat hooguit 20% ligt onder de gemiddelde (sector)taakstelling
in het betreffende milieutaakveld. Op die manier kan de IMT worden vertaald naar
een jaarlijks voortschrijdende taakstelling op bedrijfsniveau. Onder deze voort-
schrijdende taakstelling zal een ondermarge worden gehanteerd om een zekere
mate van flexibiliteit in de tijd te waarborgen. Indien de bedrijfsprestaties beneden
de ondermarge blijven, zijn maatregelen door het bevoegd gezag in elk geval
noodzakelijk (artikel IV.3.3.e).

Van belang is verder dat er uitgangspunten over meten, registreren en rapporteren
door de bedrijven en over handhaving van de amvb door het bevoegd gezag zijn
opgenomen. In het convenant staat dat de nodige aandacht zal moeten worden
besteed aan de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van de vergunning, een en
ander vanuit de gedachte dat aan de ondernemer een zelfregulerende rol is toege-
dacht. Het is de bedoeling dat zowel in de amvb als in de vergunning meet-,
registratie- en rapportagebepalingen worden opgenomen (artikel IV.3.3.f). Verder
streven de partijen naar één systeem van meten, registreren en rapporteren voor alle
bedrijven (ongeacht of ze vergunningplichtig zijn of onder de amvb vallen) op
grond waarvan door hen verantwoording kan worden afgelegd naar marktpartijen
en het bevoegd gezag (artikel IV.3.4). In dit verband staat uitdrukkelijk in het
convenant dat de partijen het over de volgende punten eens zijn:
– uitgangspunt bij de rapportage-systematiek zal het Format Bedrijfsmilieuplan

(bijlage II.9) zijn; in dit Format wordt voor het meten en registreren zoveel
mogelijk aangesloten bij een systeem dat in de bedrijven reeds wordt gebruikt,
te weten de projecten Milieu Project Sierteelt (MPS) en Milieu Bewuste Teelt
(MBT).

– handhaving blijft een primaire verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
– samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en rijksoverheid in de

beoordeling, handhaving en monitoring van deze rapportages biedt kansen voor
efficiency-voordelen en moet verder worden onderzocht (samenwerking in één
loket).

Ten behoeve van de vorming van één loket en coördinatie en afstemming van de
handhaving van het besluit door het bevoegd gezag, ontwikkelen de VNG en UvW
een Handhavings- en Uitvoeringsmethode (HUM), die zowel strategische als
uitvoeringsaspecten bevat (artikel IV.3.47.m). Verder zal ter verbetering van de
handhaafbaarheid en naleving van de amvb in 2001 een verkennende studie
worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om bedrijfsprocessen op objectieve en
onafhankelijke wijze te meten (artikel IV.3.47.j).

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de amvb is de meet- en registratiesyste-
matiek op verzoek van de Stuurgroep Glastuinbouw als een tijdelijke voorziening
geïmplementeerd in de Verordening Registratie milieugegevens glastuinbouw 2001

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 9464

33 De Stuurgroep Glastuinbouw achtte het geboden om onder praktijkomstandigheden ervaring
op te doen met het milieuregistratiesysteem en ook om ten behoeve van de afgesproken
evaluatie van de in de amvb op te nemen gewasnormen in 2003 (artikel IV.3.47.d) over ten
minste twee jaar over registratiegegevens te beschikken. Zie Voortgangsrapport 2001, 2002,
p. 23, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.

34 In het convenant wordt – naar mijn mening terecht – ten aanzien van de gebruikte term
‘geverifieerd’ opgemerkt, dat de term evalueren een juridisch betere formulering zou zijn,
maar dat hier wordt aangesloten bij het advies ‘Omslag naar slagvaardigheid’ van de
Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (2000).

35 Zie ook de considerans onder II.k: ‘De Overheid en de Glastuinbouw willen met dit conve-
nant komen tot specifieke afspraken die waar mogelijk hun doorwerking krijgen in hetzij

van het Productschap Tuinbouw. Deze tijdelijke voorziening werd getroffen om alle
glastuinders te verplichten in 2001 het gebruik van energie, gewasbeschermingsmid-
delen en meststoffen te meten, registreren en rapporteren (artikel IV.3.47.c).33

De in de amvb op te nemen gewasnormen, kunnen door gewijzigde omstandighe-
den, onevenwichtigheden, nieuwe gegevens en inzichten moeten worden bijge-
steld. Daarom zullen aan de hand van de resultaten van milieuregistraties tot en met
2002 de in de amvb op de nemen normen in elk geval in 2003 worden geveri-
fieerd.34 Op grond van die verificatie wordt nagegaan of, en zo ja, welke gewasnor-
men moeten worden aangepast (artikel IV.3.47.d). Indien de partijen bij het
convenant tot bijstelling van de normen besluiten, zullen de ministers die het
aangaat, zorgdragen voor verankering van de nieuwe gewasnormen in de amvb en
het zo spoedig mogelijk in werking treden van het gewijzigde besluit (artikel
IV.3.47.f).

Tot slot zal de effectiviteit van het ingezette (beleids)instrumentarium, waaronder
de amvb, iedere 2 à 3 jaar met behulp van praktijkevaluaties door de partijen
worden beoordeeld. Zonodig zullen partijen dit instrumentarium bijstellen c.q.
nieuwe instrumenten ontwikkelen (artikel IV.3.48.j).

De verplichting van de minister van VROM om de amvb tot stand te brengen en
dat te doen conform de hierboven aangegeven uitgangspunten, is dwingend om-
schreven en is daarmee niet inspanningsgericht geformuleerd. Alleen de verplich-
ting om de amvb uiterlijk op 1 januari 2000 klaar te hebben, is als inspanningsver-
plichting omschreven omdat de minister moet ‘bevorderen’ dat de amvb op die
datum in werking is getreden. Niettemin betreft het hier in zijn geheel een inspan-
ningsverplichting. Dit valt af te leiden uit het feit dat de ministers met betrekking
tot de totstandkoming van toekomstige regelgeving een voorbehoud hebben be-
dongen, inhoudende dat de uitoefening van bevoegdheden van het parlement of
Europeesrechtelijke verplichtingen tot andere uitkomsten kan leiden35 (artikel
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de vergunningverlening aan de tot de Glastuinbouw behorende inrichtingen hetzij in al-
gemeen verbindende voorschriften.’ (cursief JvdJ)

36 Het onderzoek op laatstgenoemd gebied is in 2001 afgerond, zie Voortgangsrapport 2001,
2002, p. 17-18, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.

IV.2.4). Dit is ook logisch omdat de minister over de totstandkoming en de inhoud
van de amvb in beginsel niet als enige de beslissingsbevoegdheid heeft. Het valt
dan ook sterk te betwijfelen of hij kan worden aangesproken op de nakoming van
de genoemde verplichtingen; deze verplichtingen zijn dus niet goed handhaafbaar.
Pas wanneer de amvb tot stand zal zijn gekomen, zal het voor de individuele
glastuinders duidelijk zijn welke verplichtingen voor hen gelden en voor het
bevoegd gezag welke rol het exact zal gaan spelen op dit terrein. Zowel de glas-
tuinders als het bevoegd gezag (met uitzondering van de colleges van GS) zijn
immers geen partij bij het convenant en dus is voor hen alleen de amvb bepalend.

Inzet van andere beleidsinstrumenten
De ministers van VROM en LNV hebben verplichtingen op zich genomen die zien
op het bieden van financiële ondersteuning (fiscaal of anderszins) aan bedrijven
aanvullend op bestaande stimuleringsregelingen. In dat kader gaan ze vooral na
welke mogelijkheden hiertoe bestaan, waarbij een termijn wordt genoemd waarop
daarover uitsluitsel zal worden gegeven (artikel IV.3.6 en IV.3.7). Zo zal de
minister van VROM het initiatief nemen om te bewerkstelligen dat het Groen
Label Kas-systeem per 1 januari 1998 onderdeel zal vormen van de fiscale groenre-
geling. Verder zal deze minister het initiatief nemen om te bekijken of andere
fiscale instrumenten (zoals de Willekeurige Afschrijving (VAMIL)) kunnen
worden ingezet ter stimulering van de introductie van het Groen Label Kas-sys-
teem. Hij zal hierover per 1 januari 1998 rapporteren (artikel IV.3.6).

Beide ministers hebben ook een verplichting opgenomen met betrekking tot het
nemen van initiatieven in het uitvoeren van onderzoek op het terrein van gewasbe-
scherming en nutriënten (LNV) en ruimtelijke herstructurering (VROM) (artikel
IV.3.47.i en IV.3.49.f).36

Verder zal de minister van LNV het initiatief nemen in de totstandkoming uiterlijk
per 1 januari 2000 en de tweejaarlijkse actualisering van een ‘Handboek Stand der
Techniek’. Het handboek wordt ten behoeve van voorlichting en begeleiding naar
bedrijven in de Glastuinbouw en ten behoeve van het bevoegd gezag vastgesteld.
De meest recente milieumaatregelen zullen erin worden beschreven die kunnen
bijdragen aan het realiseren van de IMT. De Stuurgroep zal het handboek daadwer-
kelijk vaststellen en actueel houden (artikel IV.3.9).
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Deze verplichtingen behelzen alle inspanningsverplichtingen, hetgeen uit de
gebruikte bewoordingen blijkt. De ministers moeten bijvoorbeeld met betrekking
tot bepaalde zaken ‘het initiatief nemen’. Niettemin zien enkele van de inspan-
ningsverplichtingen tevens op het behalen van een bepaald resultaat daarbij. Het
door de minister van VROM te nemen initiatief inzake het Groen Label Kas-
systeem bijvoorbeeld moet zover gaan dat op 1 januari 1998 dat systeem onderdeel
vormt van de fiscale groenregeling. De inspanning ziet hier dus mede op het
behalen van een bepaald resultaat. Dit geldt ook voor de verplichting om het
Handboek Stand der Techniek tot stand te brengen: het initiatief van de minister
van LNV moet ertoe leiden dat uiterlijk 1 januari 2000 dat boek er ligt. In hoeverre
de minister op het niet behalen van het resultaat inzake de fiscale regeling zou
kunnen worden afgerekend, valt echter nog maar te bezien. Ook nu geldt immers
het gemaakte voorbehoud dat de uitoefening van bevoegdheden door het parlement
en Europeesrechtelijke verplichtingen tot andere uitkomsten kan leiden (zie
hiervoor).
De overige verplichtingen van de ministers zijn wel zuivere inspanningsverplich-
tingen. Hoewel daarbij deels data worden genoemd waarop over iets moest worden
gerapporteerd of geïnformeerd, wordt hiermee niet bewerkstelligd dat die instru-
menten zullen worden ingezet. Die verplichtingen zijn veel minder dwingend
geformuleerd. Zo moet de minister van VROM bijvoorbeeld ‘bekijken’ of VAMIL
kan worden ingezet en daarover rapporteren. Alleen het feit dat de minister niet op
de genoemde datum rapporteert of informeert kan hem dan worden tegengeworpen,
maar niet dat hij dat instrument niet gebruikt.

9.4.2.3 Verplichtingen voor de UvW en VNG

In het convenant worden aan de UvW en de VNG afzonderlijk geen verplichtingen
opgelegd. Zij hebben wel gezamenlijke verplichtingen in het kader van de uitvoe-
ring van de tot stand te brengen amvb. In de eerste plaats zullen de vertegenwoordi-
gers van deze instanties in de Stuurgroep het initiatief in de totstandkoming van de
‘Beoordelingsrichtlijn Bedrijfsmilieuplan’ nemen. De opstelling van deze richtlijn
wordt als één van de uitgangspunten bij de amvb genoemd (zie §9.4.2.2). De UvW
en VNG dienen het initiatief in de totstandkoming van de richtlijn dusdanig te
nemen dat deze per 1 januari 1998 wordt gerealiseerd (artikel IV.3.5).
Een tweede verplichting voor de VNG en UvW betreft het ontwikkelen van een
HUM (Handhavings- en Uitvoeringsmethode) waarin zowel strategische als
uitvoeringsaspecten worden vastgelegd. Met de HUM kan invulling worden gege-
ven aan de vorming van één loket welk uitgangspunt is opgenomen in het conve-
nant in verband met de coördinatie en afstemming van de bestuurlijke handhaving
van de amvb (artikel IV.3.47.m).
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De eerste verplichting kan worden aangemerkt als een inspanningsverplichting.
Immers, de UvW en VNG verplichten zich tot niet meer dan het nemen van het
initiatief bij de opstelling van de richtlijn. Net als hiervoor bij de verplichtingen
van de ministers werd opgemerkt, ziet de inspanning echter op het behalen van een
concreet resultaat. Het initiatief moet namelijk dusdanig zijn dat de richtlijn er
uiterlijk 1 januari 1998 ligt. Ook hier is derhalve sprake van een mengvorm van
een inspannings- en resultaatsverplichting. De ontwikkeling van de HUM is resul-
taatsgericht geformuleerd, zij het dat niet wordt aangegeven wanneer de methode
ontwikkeld moet zijn.
Voor beide verplichtingen is het echter aannemelijk dat de uitvoering ervan
afhankelijk is van de vraag of de amvb er komt en als dat het geval is, hoe de amvb
daadwerkelijk zal worden vormgegeven (conform de uitgangspunten uit het
convenant of toch anders). Het komt mij dan ook niet logisch voor dat de Beoorde-
lingsrichtlijn eerder moet zijn vastgesteld (uiterlijk per 1 januari 1998) dan de
amvb (uiterlijk per 1 januari 2000). De Richtlijn was ook niet op 1 januari 1998
gereed. Zoals nog zal blijken (§9.6), is het oorspronkelijke idee van het BMP niet
gerealiseerd in de amvb en daarom is ook de Beoordelingsrichtlijn er nooit geko-
men.

9.4.2.4 Verplichtingen voor de partijen gezamenlijk

Het convenant bevat een aantal verplichtingen voor de uitvoering waarvan niet een
bepaalde partij is genoemd. In plaats daarvan staat in het convenant dat de ‘partij-
en’ een bepaalde actie zullen ondernemen. Het kan best zo zijn dat bij de uitvoe-
ring van deze afspraken een bepaalde partij het op zich zal nemen om wat te doen,
maar dat blijkt niet uit het convenant.

In het convenant uit 1997 hebben partijen afgesproken ten behoeve van de evalua-
tie van het convenant, binnen vier jaar na ondertekening, een aantal projecten uit
te voeren. Door deze studies kan een onderbouwing worden gegeven van bepaalde
aannames waarop de IMT is gebaseerd. Hierbij kan worden gedacht aan projecten
op het gebied van onderzoek naar de doelstelling voor duurzame energie en analyse
van eventuele aanpassing van de IMT. Genoemd wordt welke partij het initiatief
voor welk project zal nemen. Bij de uitvoering van de projecten kunnen meerdere
partijen zijn betrokken (artikel IV.3.11 en bijlage II.2).
De verplichting om deze studies uit te voeren is resultaatsgericht geformuleerd. Er
is aangegeven dat de projecten binnen vier jaar na ondertekening moeten zijn
afgerond en bovendien is bij de afzonderlijke studies telkens een tijdsplanning
opgenomen. De initiatiefnemer van een project kan er dus in principe op worden
aangesproken als blijkt dat een studie niet op tijd klaar is. Maar ook alleen daarop
kan een partij worden aangesproken, want in het bepalen van de exacte inhoud van
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37 LEI/CSTM, 2000, p. 76-77.
38 De milieuscore, energiescore en ruimtelijke inrichting betreffen het geheel van projecten en

activiteiten van de Stuurgroep op respectievelijk het taakveld milieu, energie en ruimtelijke
inrichting (artikel IV.1).

39 Voorbeelden van verplichtingen die de partijen in dit verband zijn aangegaan, betreffen de
eventuele bijstelling van de in het Besluit glastuinbouw op te nemen gewasnormen (artikel
IV.3.47.d) en de ontwikkeling in 2001 van een verificatiemethode voor gewasnormen
(artikel IV.3.47.e). 

40 Zo adviseert de Stuurgroep bijvoorbeeld over de bijstelling van de in het Besluit glastuin-
bouw op te nemen gewasnormen (artikel IV.3.47.d en f), het opnemen van milieubelasting-
normen (i.p.v. verbruiksnormen) voor gewasbeschermingsmiddelen in dit Besluit (artikel
IV.3.47.g), en de effectiviteit van het (beleids)instrumentarium (artikel IV.3.47.l).

het project is hij vrij. Volgens de Evaluatie van het convenant uit 2000 zijn deze
projecten uitgevoerd.37

De partijen zijn ook financiële verplichtingen aangegaan met betrekking tot de
uitvoering van het convenant (artikel IV.7). Deze verplichtingen zien onder meer
op een bijdrage in de kosten van het Doelgroepoverleg Glastuinbouw en van de
UO-IMT en zijn deels uitgesplitst naar de individuele partijen. Deze verplichtingen
kunnen worden aangemerkt als een resultaatsverplichting.

Verder zijn de partijen met betrekking tot de milieuscore, de energiescore en de
ruimtelijke inrichting38 over diverse onderwerpen gezamenlijk verplichtingen
aangegaan (artikel IV.3.47-3.49). Deze verplichtingen liggen in de sfeer van de
normstelling van het Besluit glastuinbouw,39 kennisontwikkeling en kennisover-
dracht, het afstemmen en adviseren over relevante trajecten van (milieu)beleids-
vorming, en nadere concretisering van energieindicatoren op sector- en bedrijfsni-
veau. De Stuurgroep is op deze terreinen met diverse (advies)taken belast.40

Het voert te ver om al deze verplichtingen apart te analyseren. Het gaat om zowel
inspannings- als resultaatsverplichtingen en het zijn overwegend procedurele
verplichtingen. Voor zover het resultaatsverplichtingen betreft, bestaat het resultaat
vaak uit het in een bepaald jaar ontwikkelen of vaststellen van een bepaald instru-
ment. In 2001 stellen de partijen bijvoorbeeld een plan van aanpak vast om de
toepassing van duurzame energie te bevorderen (artikel IV.3.48.k). Over het
inhoudelijk te bereiken resultaat van deze verplichtingen kan echter niet veel
worden gezegd.
Het is van belang te constateren dat, nu de partijen deze verplichtingen gezamenlijk
zijn aangegaan, het moeilijk zal zijn om elkaar op de nakoming ervan aan te
spreken (zo dat al mogelijk zou zijn, zie §9.5). Afgaande op de tekst van het
convenant is het bij deze verplichtingen namelijk niet duidelijk wie waarvoor exact
verantwoordelijk is en daarom zal het niet eenvoudig zijn te bepalen wat een
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41 Zie ook Van de Peppel en Woltjer, 2002, p. 44. 

bepaalde partij had moeten doen. Het lijkt erop dat alleen wanneer een van de
partijen geen enkele actie zou ondernemen om een bepaalde verplichting uit te
voeren, de andere partijen hem daarover zouden kunnen aanspreken. Zoals reeds
eerder opgemerkt, moet wel worden bedacht dat het in de praktijk best zo kan zijn
dat een bepaalde partij de uitvoering van een gezamenlijk aangegane verplichting
op zich zal nemen, maar dit valt niet af te leiden uit het convenant.

9.4.2.5 Waardering van de convenantverplichtingen

De behandeling van de verplichtingen die de partijen in het convenant zijn aan-
gegaan, maakt duidelijk dat het Convenant Glastuinbouw en Milieu voornamelijk
als een procesconvenant moet worden betiteld. Met uitzondering van de inhoudelij-
ke verplichting om de IMT te realiseren, betreffen de verplichtingen namelijk
procesmatige (en beleidsmatige) aspecten. De ‘procesverplichtingen’ staan overi-
gens wel in het teken van de realisering van de IMT. Het karakter van procesconve-
nant komt op diverse wijzen tot uiting.
In de eerste plaats is de IMT gebaseerd op een aantal aannames die na de onderte-
kening van het convenant in 1997 deels nader moesten worden onderbouwd of
verder geconcretiseerd.41 De daartoe benodigde onderzoeken en projecten waarvan
de resultaten tot aanpassing van de IMT aanleiding zouden kunnen geven, zijn
inmiddels uitgevoerd en hebben vooralsnog niet tot aanpassing van de IMT geleid.
Verder is in het Aanvullend Convenant afgesproken dat onderzoek zal worden
uitgevoerd dat impact kan hebben op de realisering van de IMT-doelstellingen. Een
voorbeeld hiervan betreft het onderzoek of de opslag van CO2 een bijdrage kan
leveren aan het bereiken van het energie-efficiencydoel (artikel IV.3.48.l). Dus in
zoverre is ook nu nog sprake van een voortdurend proces.
In de tweede plaats moest het convenant worden uitgewerkt in een amvb, hetgeen
met zich bracht dat het convenant na sluiting nog lang niet ‘af’ was. De totstandko-
ming van de amvb noodzaakte namelijk tot nieuwe onderhandelingen en riep
nieuwe problemen op (zie §9.6). Bovendien kon niet voortvarend met de uitvoering
van het convenant worden begonnen.
In de derde plaats is er in het convenant veel aandacht voor de organisatie en
activiteiten van het doelgroepoverleg (zie daarvoor §9.3).
Genoemde aspecten hebben aanleiding gegeven tot vertraging tijdens de uitvoering
van het convenant. De aandacht was vooral gericht op – voortgezette – beleids- en
instrumentontwikkeling en niet zozeer op de daadwerkelijke uitvoering van de
IMT. Door veel te onderzoeken, te onderhandelen en te overleggen, werd er in
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42 Van de Peppel en Woltjer, 2002, p. 48, LEI/CSTM, 2000, p. 4. Ook in 2001 en 2002 was
de omslag van beleids- en instrumentontwikkeling naar (beleids)uitvoering nog niet
gemaakt. Zie respectievelijk het Voortgangsrapport 2001, 2002, p. 42 en Voortgangsrapport
2002, 2003, p. 11, 33, beide raadpleegbaar via http://www.glami.nl .

43 Voortgangsrapport 2003, 2004 en Voortgangsrapport 2004, 2005, beide raadpleegbaar via
http://www.glami.nl.

feitelijke zin niet zo veel actie ondernomen.42 In de afgelopen jaren is de nadruk
echter meer komen te liggen op de uitvoering van het convenant.43

9.4.3 Bevindingen

Het GLAMI-Convenant bevat op het gebied van klimaatverandering in hoge mate
een duidelijke doelstelling. Dit blijkt echter niet zozeer uit de in artikel III vermel-
de doelstelling; het zijn met name elders in het convenant opgenomen gegevens die
tot die duidelijkheid leiden. Deze doelstelling vormt voor LTO Nederland mede
een verplichting, die kan worden gekwalificeerd als een collectieve en resultaats-
verplichting. Omdat alleen LTO Nederland partij is bij het convenant, valt de
collectiviteit van de verplichting logisch te verklaren. Door de vertaling van de
collectieve verplichting naar het bedrijfsniveau in het Besluit glastuinbouw, is
langs die weg sprake van geïndividualiseerde verplichtingen, waardoor de collec-
tieve verplichting van het convenant niet problematisch is. Verder is er, doordat de
verplichting van LTO Nederland ook een resultaatsverplichting betreft, wel een
concreet doel dat moet worden bereikt. Het is duidelijk welke mate van energie-
efficiencyverbetering en welke inzet van duurzame energie moet worden behaald
(dit is in percentages aangegeven) en binnen welke termijn dit uiterlijk moet zijn
gerealiseerd. Voorts is er in verband met de energie-efficiencydoelstelling een
fasering in doelen aangebracht. Maar de tussendoelstelling is op een vrij lange
periode (tien jaar!) voor de einddoelstelling gesteld, zodat de glastuinbouwsector
op grond van het convenant tussentijds niet kan worden aangesproken op het niet
behalen van doelstellingen. Bovendien is er voor duurzame energie helemaal geen
tussendoelstelling opgenomen. Ook dit bezwaar wordt echter door het Besluit
glastuinbouw ondervangen.

De belangrijkste verplichting van de ministers, in het bijzonder de minister van
VROM, is de totstandbrenging van een amvb glastuinbouw conform de uitgangs-
punten die daarover zijn opgenomen in het convenant. Deze verplichting is aan te
merken als een inspanningsverplichting. De overige verplichtingen van de minis-
ters zijn ook inspanningsverplichtingen, waarvan een deel mede ziet op het behalen
van een bepaald resultaat daarbij, omdat voor de realisering ervan termijnen zijn
gesteld. Als de uitvoering van de verplichtingen anders uitpakt dan waartoe de
ministers zich hebben verbonden, dan lijkt de glastuinbouwsector daartegen weinig
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44 Zie Van Acht en Damen, 1991, p. 10. Zie in algemene zin over wilsovereenstemming en
wilsverklaring Asser-Hartkamp. 4- II, 2005, nrs. 9-12. 

te kunnen doen. Dezelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van de
verplichtingen die de UvW en VNG gezamenlijk in het kader van de uitvoering van
de op te stellen amvb, zijn aangegaan. De uitvoering van deze verplichtingen is
afhankelijk van de komst en vormgeving van dit besluit en daarom spelen deze
samenwerkingsverbanden van overheden in juridische zin een ondergeschikte rol
in de uitvoering van het convenant.

Tot slot zijn de partijen gezamenlijk een groot aantal verplichtingen aangegaan.
Deze verplichtingen betreffen zowel inspannings- als resultaatsverplichtingen en
zijn overwegend procedureel van aard. Omdat deze verplichtingen gezamenlijk zijn
aangegaan, wordt uit het convenant niet duidelijk wie wat moet doen en zal het
moeilijk zijn elkaar op de uitvoering ervan aan te spreken.

9.5 RECHTSKARAKTER

9.5.1 Overeenkomst?

In het Convenant Glastuinbouw en Milieu is niets bepaald over de juridische status
van het convenant. Partijen hebben zich er aldus niet uitdrukkelijk over uitgespro-
ken of het convenant al dan niet moet worden aangemerkt als een overeenkomst.
In hoofdstuk 4 is een aantal criteria genoemd aan de hand waarvan kan worden
afgeleid of de partijen een rechtsgevolg met het convenant hebben beoogd (§4.5.2).
Is dat het geval en is aan de andere elementen van het overeenkomstenbegrip
voldaan, dan kan het convenant als zodanig worden gekwalificeerd.

De andere elementen van het overeenkomstenbegrip betreffen in de eerste plaats
het bestaan van wilsovereenstemming tussen de partijen en verklaringen waarin die
wilsuitingen zijn neergelegd. Daarvan is in het GLAMI-Convenant sprake, want
in het convenant staat dat de partijen ‘verklaren het volgende overeen te komen’
en dat zij ‘aldus overeengekomen’ het convenant ondertekenen. De partijen zijn
gezamenlijk het convenant aangegaan en zij zullen hun ondertekening van elkaar
hebben willen laten afhangen.44 Anders was het immers ook niet mogelijk om een
convenant te sluiten. Een ander element van het overeenkomstenbegrip is dat het
rechtsgevolg teweeg dient te worden gebracht ten behoeve van de ene partij en ten
laste van de andere of ten behoeve en ten laste van beide over en weer. Daar kom
ik later op terug.
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De criteria om de bedoeling van de partijen omtrent het rechtsgevolg te achterha-
len, betreffen:
– de considerans;
– de wijze waarop de overeengekomen verplichtingen zijn geformuleerd;
– de inhoud van de overeengekomen verplichtingen;
– de hoedanigheid van de partijen die door het convenant worden verplicht; en
– de aard en hoeveelheid van procedurele voorschriften.
Wanneer deze criteria worden afgelopen, levert dit het volgende beeld op.

In de considerans staat onder meer dat

‘[d]e Glastuinbouw zijn verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de milieu-
belasting ten gevolge van de teelt van groente en siergewassen onder glas [erkent].
De Glastuinbouw is bereid zelf initiatieven te nemen voor het reduceren van de
milieubelasting overeenkomstig de in dit convenant gemaakte afspraken.’ (overwe-
ging II.d)

Verder staat er dat

‘[d]e Overheid en de Glastuinbouw met dit convenant [willen] komen tot specifieke
afspraken die waar mogelijk hun doorwerking krijgen in hetzij de vergunningverle-
ning aan de tot de Glastuinbouw behorende inrichtingen, hetzij in algemeen verbin-
dende voorschriften.’ (overweging II.k)

Dit duidt erop dat de partijen serieus erkennen dat er een milieuprobleem is en
daaraan iets willen doen. Uit het laatste citaat blijkt overigens wel dat zij het
convenant vooral zien als een aanloop om tot wettelijk geregelde oplossingen te
komen.

De verplichtingen die de partijen zijn aangegaan, zijn naar vorm en inhoud niet
heel vaag omschreven. Verder is de belangrijkste verplichting (de realisering van
de IMT), omschreven als een resultaatsverplichting. Hoewel de eindtermijn voor
het behalen van de IMT ver in de toekomst is gelegd (2010), gaat het hier om een
doelstelling die in 2010 in ieder geval moet zijn gehaald. Bovendien is in elk geval
met betrekking tot de energie-efficiencydoelstelling een fasering in de doelberei-
king aangebracht, zij het dat die op vrij grote afstand van de einddoelstelling is
gelegd (tien jaar), en er moet jaarlijks over de realisatie van de IMT worden
gerapporteerd, zodat tussentijds kan worden nagegaan hoe het staat met de uitvoe-
ring van de doelstellingen. Gelet op deze omstandigheden, kan er vanuit worden
gegaan dat de partijen aan het behalen van de IMT een dwingend karakter hebben
willen toekennen. Verder zijn de financiële verplichtingen ook resultaatsverplich-
tingen; de overige verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen, die soms ook be-
trekking hebben op het behalen van een bepaald resultaat. Al met al moet worden
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45 Van Acht en Damen, 1991, p. 15, Bauw en Brans, 2003, p. 409.

aangenomen dat de partijen juridisch bindende verplichtingen hebben willen
aangaan.

Aan de hand van het criterium van de hoedanigheid van de partijen die door het
convenant worden verplicht, kan niet met zekerheid worden gezegd of het conve-
nant is gericht op rechtsgevolg. Bij het convenant is van de zijde van het bedrijfsle-
ven alleen LTO Nederland partij. De verplichting om de in het convenant over-
eengekomen IMT-doelstelling te realiseren, kan echter niet door deze organisatie
an sich worden uitgevoerd. Het zijn de individuele glastuinbouwbedrijven die de
IMT zullen moeten uitvoeren. Zíj zijn echter geen partij bij het convenant en
kunnen daaraan ook niet door LTO Nederland worden gebonden. Individuele
tuinders kunnen dus niet op nakoming worden aangesproken. Deze omstandigheid
geeft in principe aanleiding om aan te nemen dat met het convenant geen rechtsge-
volg is beoogd.45 Aan de andere kant is de realisering van de IMT als collectieve
verplichting geformuleerd en zou de LTO voor het niet halen daarvan verantwoor-
delijk kunnen worden gesteld. Het ligt waarschijnlijk meer voor de hand om de
individuele glastuinbouwbedrijven via de ter uitvoering van het convenant tot stand
gebrachte amvb aan te spreken op het realiseren van de IMT. Door de uitvoering
van de amvb leveren zij namelijk elk hun eigen bijdrage aan de realisering van de
IMT en die kan worden gehandhaafd. Maar geheel uitgesloten is het niet dat LTO
wordt aangesproken door de overheidspartijen wanneer de IMT niet blijkt te zijn
gehaald. Daarom moet worden betwijfeld of naar enkele aanleiding van de niet-
gebondenheid van de glastuinbouwbedrijven aan het convenant, moet worden
aangenomen dat daarmee geen rechtsgevolg is beoogd.

Tot slot bevat het convenant enkele procedurele voorschriften die een aanwijzing
vormen dat de partijen juridische binding hebben beoogd. Zo kunnen partijen het
convenant slechts in bepaalde gevallen opzeggen en kan de opzegging alleen
geldig worden gedaan als het desbetreffende geschil is voorgelegd aan een com-
missie van deskundigen en zij daarover een uitspraak heeft gedaan (artikel V.1, zie
§9.10). Verder kan alleen tot wijziging van de IMT worden overgegaan als de
partijen daarmee instemmen. Indien de partijen geen rechtsgevolg zouden beogen
met het convenant, kan worden betwijfeld waarom dergelijke voorschriften zijn
opgenomen.

Uit het bovenstaande kan voorzichtigheidshalve worden geconcludeerd dat de wil
van de partijen bij het Convenant Glastuinbouw en Milieu erop gericht is geweest
daarmee rechtsgevolgen teweeg te brengen.
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Wil van een overeenkomst sprake zijn, dan moet het rechtsgevolg (of de rechtsge-
volgen) worden teweeggebracht ten behoeve van de ene partij en ten laste van de
andere, of ten behoeve en ten laste van beide over en weer. Van dit element is bij
het convenant wel sprake, omdat het realiseren van de IMT-doelstellingen door de
glastuinbouwsector geschiedt ter uitvoering van het door de overheid uitgezette
milieubeleid op dit gebied. Verder zijn de verplichtingen die de overheid is aan-
gegaan (de inspanning om de amvb tot stand te brengen en fiscale en financiële
instrumenten in te zetten) gericht op de uitvoering van de IMT en worden de
rechtsgevolgen daarvan ten behoeve van de glastuinbouwsector teweeggebracht.

Aangenomen kan dus worden, zij het met een slag om de arm, dat het convenant
is aan te merken als een overeenkomst. Verder kan het convenant aan de zijde van
de private partij worden gekwalificeerd als een obligatoire overeenkomst. De
verplichtingen die LTO Nederland is aangegaan, kunnen worden aangemerkt als
te zijn van vermogensrechtelijke aard. Immers, met de uitvoering van de IMT-
doelstellingen (zoals de energie-efficiencydoelstelling) waartoe de Glastuinbouw
zich ten opzichte van de overheid heeft verplicht, zijn bepaalde investeringen in de
Glastuinbouw gemoeid. Zij heeft aldus een vermogensbelang bij het convenant.
Bovendien kan het convenant worden gekwalificeerd als een wederkerige over-
eenkomst, omdat zowel door LTO Nederland als door de overheid hoofdverplich-
tingen zijn aangegaan. Het convenant lijkt me van de kant van de overheid te
kunnen worden aangemerkt als een gemengde overeenkomst, omdat de overheid
privaatrechtelijke verplichtingen is aangegaan (zo heeft zij bijvoorbeeld financiële
verplichtingen) en heeft ze afspraken gemaakt over de uitoefening van publiekrech-
telijke bevoegdheden (de amvb bijvoorbeeld).

Het valt echter te betwijfelen of het convenant in zijn totaliteit een rechtens af-
dwingbare overeenkomst betreft. Het convenant bevat namelijk in hoge mate
beleidsmatige aspecten (bijvoorbeeld inzake kennisontwikkeling en het ontwikke-
len van instrumenten) waarvan de afdwingbaarheid in rechte me niet erg goed
mogelijk lijkt te zijn. Niettemin moet het ten aanzien van bepaalde verplichtingen
niet uitgesloten worden geacht dat die in rechte kunnen worden afgedwongen. Zo
kan LTO Nederland er in principe door de overheidspartij in rechte op worden
aangesproken als in 2010 de energie-efficiencydoelstelling niet blijkt te zijn
behaald. Omgekeerd kan LTO Nederland de overheid erop aanspreken als bepaalde
stimuleringsregelingen (het Groen Label Kas-systeem) niet worden ingezet of als
ze haar financiële verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van het conve-
nant niet nakomt.
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46 De vertraging hield verband met de omvang van de commentaren op het besluit en de tijd
die verwerking daarvan heeft gevergd, het (opnieuw) discussiëren over o.a. de rol en status
van het BMP in de regelgeving, de juridische inbedding van het BMP in het ontwerp-besluit,
de handhavingstoets en het niet op alle onderdelen gereed zijn van het onderliggende
instrumentarium. Zie LEI/CSTM, 2000, p. 48. Zie ook Voortgangsrapport 2001, 2002, p.
7. Ook de complexiteit van de materie heeft voor vertraging gezorgd. 

47 Menkveld e.a., 2002, p. 15.

9.5.2 Bevindingen

Gelet op het feit dat het convenant wel een overeenkomst lijkt te zijn, maar aan de
volledige afdwingbaarheid in rechte van de verplichtingen kan worden getwijfeld,
zou het convenant als een gentlemen’s agreement kunnen worden aangemerkt. Met
een gentlemen’s agreement kunnen namelijk ook rechtsgevolgen zijn beoogd en
dit type overeenkomst kan deels rechtens afdwingbare verbintenissen bevatten (vgl.
§4.5.1). Al met al is de juridische status niet heel duidelijk wat afbreuk doet aan de
handhaafbaarheid van het convenant.

9.6 HET BESLUIT GLASTUINBOUW

In het convenant (1997) staat dat de minister van VROM bevordert dat de amvb
waarin de IMT wordt vertaald, uiterlijk op 1 januari 2000 in werking treedt. De
totstandkoming van het besluit heeft echter forse vertraging opgelopen46 en uitein-
delijk is het Besluit glastuinbouw pas op 1 april 2002 in werking getreden. Het
besluit vloeit voort uit de convenantafspraken. De amvb is van belang, want
hiermee gelden voor de eerste keer wettelijke verplichtingen omtrent energie-
efficiency voor individuele glastuinbouwbedrijven.47 Met de totstandkoming van
het besluit zijn verder veel van de wettelijke regels en afspraken in één besluit
samengebracht (integratie). Dat was ook het doel van het GLAMI-convenant.

Hoewel dit besluit als zodanig geen deel uitmaakt van dit onderzoek, is er – gelet
op de relatie die hiermee in het convenant wordt gelegd en de daarbij opgenomen
verplichtingen– wel reden toe om hieraan aandacht te besteden. In het kader van
dit onderzoek is met name interessant te bezien op welke manier de afspraken die
in het convenant over de amvb zijn gemaakt, in dat besluit zijn verwerkt. Zo kan
worden nagegaan hoe is omgegaan met het spanningsveld dat de overheid enerzijds
afspraken over regelgeving (zowel wat betreft totstandkoming als inhoud) moet
nakomen, maar anderzijds bij de totstandkoming van die regelgeving gebonden is
aan het wettelijke (milieu)kader. Het doel van deze paragraaf is daarmee dus niet
om alle facetten van het besluit te bespreken.
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48 Besluit van 16 december 2005, Stb. 2005, 707.
49 Zie Voortgangsrapport 2003, 2004, p. 12, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.
50 Besluit van 30 mei 2006 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het

Besluit van 16 december 2005 houdende wijziging van het Besluit glastuinbouw (Stb. 707),
Stb. 2006, 302.

In het onderstaande wordt ingegaan op de inhoud van het Besluit glastuinbouw,
waarna wordt bezien in hoeverre hierin aan bovengenoemde convenantafspraken
uitvoering is gegeven. Op de uitwerking van de afspraken die in het convenant zijn
gemaakt over de handhaving van het besluit, wordt echter ingegaan in §9.10. In
december 2005 is dit besluit gewijzigd,48 welke wijziging op voorstel van de
Stuurgroep GLAMI is totstandgekomen, waarmee ze uitvoering heeft gegeven aan
één van haar taken (vgl. §9.3.1).49 Het Besluit tot wijziging van het Besluit glas-
tuinbouw is op 5 juli 2006 inwerking getreden.50 Er werd al eerder conform het
gewijzigde besluit gehandeld en daarom wordt van dit besluit uitgegaan. Naar
verwachting zal het besluit later in 2006 weer aangepast worden aan nieuwe
ontwikkelingen die de afgelopen paar jaar voor de glastuinbouwsector hebben
plaatsgevonden. Op het moment van schrijven van dit hoofdstuk waren deze
wijzingen nog niet doorgevoerd in dit besluit. Bij de bespreking van het Besluit ga
ik uit van de versie zoals die geldt na de wijziging in december 2005. Waar
relevant, wordt (in kleine letters) ingegaan op het oude besluit.

9.6.1 Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het besluit (en de daarin opgenomen voorschriften) kan
worden gevonden in de artikelen 8.40 en 8.44 Wet milieubeheer, 2a Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren, 13 Bestrijdingsmiddelenwet en 72 Wet bodembescher-
ming. Het Besluit bevat naast de tekst nog drie bijlagen waarin specifieke regels
zijn opgenomen die gelden voor de in de artikelen van het besluit genoemde
(glastuinbouw)bedrijven, de normadressaten. Bijlage 2 en 3 bevatten voorschriften
die voor het milieutaakveld energie niet relevant zijn en daarom wordt op deze
bijlagen niet verder ingegaan.

9.6.2 Normadressaten

Het besluit bevat voorschriften voor verschillende categorieën glastuinbouwbedrij-
ven. Onder een glastuinbouwbedrijf wordt verstaan een inrichting die tot categorie
9.1 onder f uit bijlage I van het Ivb behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak is
bestemd tot het onder een permanente opstand van glas of van kunststof telen van
gewassen, met uitzondering van inrichtingen die uitsluitend of in hoofdzaak zijn
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51 Telers van witlof en eetbare paddestoelen vallen ook niet onder het convenant (zie de
considerans onder II.j).

52 Zie voor een toepassing ABRvS 19 januari 2005, zaaknrnr. 200406036/1.
53 Glastuinbouwactiviteiten worden gedefinieerd als het bedrijfsmatig of in een omvang alsof

het bedrijfsmatig was onder een permanente opstand van glas of van kunststof telen van
gewassen, met uitzondering van eetbare paddestoelen of witlof (artikel 2 onder d).

54 Zie nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 80.
55 Voor onder meer de IMT voor bodemsanering en kunststofafval is andere regelgeving van

toepassing.

bestemd tot het onder een opstand telen van eetbare paddestoelen of witlof (artikel
2 onder a).51 Glastuinbouw is dus de hoofdactiviteit.

Het besluit is van toepassing op glastuinbouwbedrijven waarvoor geen vergunning-
plicht op grond van de Wet milieubeheer geldt (zgn. glastuinbouwbedrijven type
B). Daarnaast geldt het besluit voor glastuinbouwbedrijven die ingevolge één van
de gronden opgenomen in artikel 2 onder b van het besluit Wm-vergunningplichtig
zijn (zgn. glastuinbouwbedrijven type A).52 Uit de glastuinbouwbedrijven type A
en B kunnen lozingen plaatsvinden ten gevolge van glastuinbouwactiviteiten53 of
activiteiten die daarmee direct verband houden. Zowel op lozingen waarvoor geen
Wvo-vergunning nodig is (zgn. lozingen type II) als op lozingen waarvoor uit
hoofde van artikel 2 onder e van het besluit de Wvo-vergunningplicht wel geldt
(zgn. lozingen type I), is het besluit van toepassing. Voor de lozingen type II is de
Wvo-vergunningplicht opgeheven in artikel 3 lid 2 van het besluit, waarmee
toepassing wordt gegeven aan artikel 2a lid 2 Wvo.
Verder gelden er ook voorschriften voor akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met
open grondteelt waarin glastuinbouw een nevenactiviteit is, maar de permanente
opstand van glas of kunststof waaronder wordt geteeld, meer dan 2500 m2 be-
draagt.
Tot slot vallen ook gemengde bedrijven, waaronder akkerbouw- of tuinbouwbedrij-
ven met open grondteelt met een permanente opstand van minder dan 2500 m2,
waar tevens gewassen onder glas worden geteeld, maar waarbij glastuinbouw niet
de hoofdactiviteit is, onder het besluit.
Van de onderscheiden typen glastuinbouwbedrijven komt het glastuinbouwbedrijf
type B waarbij lozen type II plaatsvindt, het meest voor.54 Niet alle voorschriften
gelden integraal voor de hier onderscheiden typen glastuinbouwbedrijven.

9.6.3 Bedrijfsverbruiksdoelstellingen, bedrijfsmilieuplan glastuinbouw
(bijlage 1)

De integrale milieudoelstellingen zijn gedeeltelijk in het besluit verwerkt.55 De
sectordoelstellingen van de IMT zijn voor ieder milieutaakveld (energie, werkzame
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56 Bij de waardering van de energieprestatie wordt voor het meewegen van restwarmte en
duurzame energie aangesloten bij de afspraken die hierover in het convenant zijn gemaakt.
Zie artikel IV.3.48.e., f en i. Nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 163 (toelichting bij
voorschrift 3.1.7).

57 Bijlage 1 geldt niet voor de bedrijven die glastuinbouw als nevenactiviteit hebben en de
akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt met een opstand van minder dan
2500 m2 (artikel 4 lid 1 en 10 lid 1 van het Besluit glastuinbouw). 

58 Boonekamp e.a., 2003, p. 29. 
59 Zie ook de nota van toelichting bij het Besluit glastuinbouw, Stb. 2002, 109, p. 88.

stof (gewasbeschermingsmiddelen), stikstof en fosfor (samen: meststoffen)) voor
de verschillende gewassen of gewasgroepen vertaald naar verbruiksdoelstellingen
per hectare voor ieder kalenderjaar over de periode 2000 tot en met 2010 (bijlage
1). Ieder jaar gelden strengere verbruiksdoelstellingen. Elk glastuinbouwbedrijf kan
aan de hand van de in bijlage 1 aangegeven rekenmethodiek de IMT vertalen naar
bedrijfsverbruiksdoelstellingen voor ieder milieutaakveld en dus berekenen wat hij
in een kalenderjaar aan energie,56 meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ten
hoogste mag verbruiken (zie de voorschriften 1.2.1-1.2.10 van bijlage 1).57 Met de
opgenomen energienormen zouden in beginsel de energiedoelstellingen voor 2010
uit het convenant bereikt moeten kunnen worden.58 De verbruiksdoelstellingen zijn
als doelvoorschrift in het besluit opgenomen, zodat een glastuinbouwbedrijf de
vrijheid en daarmee flexibiliteit heeft zelf te bepalen op welke wijze het zijn
bedrijfsverbruiksdoelstellingen haalt.

Om te bepalen met welke maatregelen het bedrijf zijn doelstellingen kan realiseren,
kan het gebruik maken van het in opdracht van de Stuurgroep Glastuinbouw en
Milieu vervaardigde ‘Handboek Milieumaatregelen Glastuinbouw’ (de totstandko-
ming hiervan werd aangekondigd in het convenant, onder de naam ‘Handboek Stand
der Techniek’).59

Op grond van het Besluit dient het glastuinbouwbedrijf het maximaal toegestane
verbruik vast te leggen in een jaarrapportage en die vóór 1 mei van het opvolgende
jaar bij het Wm-bevoegd gezag of het Wvo-bevoegd gezag in te dienen (voorschrift
1.1.2 van bijlage 1). Voor de jaarrapportage vormen vierwekelijkse registraties,
waartoe de glastuinbouwbedrijven verplicht zijn (voorschrift 3.1.4, 3.1.8, 3.1.10,
3.1.12 van bijlage 1), de basis (zie over registratie §9.6.4). Het glastuinbouwbedrijf
mag in een kalenderjaar niet meer energie, stikstof, fosfor of werkzame stof
verbruiken dan de hoeveelheid die voor het betrokken kalenderjaar als ten hoogste
toegestane verbruik is berekend in de voor dat kalenderjaar overgelegde jaarrappor-
tage (voorschrift 1.1.1 van bijlage 1). De ministers van VROM, V en W en LNV
stellen een modelformulier vast voor het opstellen van de rapportage (voorschrift
1.1.3 van bijlage 1).
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60 Zie ook nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 86, 89. De verificatie heeft plaatsgevonden
door een door de Stuurgroep GLAMI ingesteld College van Deskundigen dat een ontwerp-
advies heeft uitgebracht. Zie het Adviesrapport verifiëren gewasnormen. Voorontwerp, 22
december 2003, raadpleegbaar via http://www.glami.nl. Het was de bedoeling na een
inspraakronde tot een definitief gedetailleerd advies over (aanpassing van) de huidige
normen uit het besluit te komen. Maar tijdens de inspraakronde werd fundamentele kritiek
geuit op de convenantdoelen (met name de energiedoelen 2010 en het CO2 streefwaardenbe-
leid) en bijlage 1 van het besluit, wat reacties waren die niet tot de taakopdracht van het
College behoorden. In plaats van het ontwerp-advies af te ronden, heeft de Stuurgroep het
College gevraagd om een evaluerend advies uit te brengen over de huidige systematiek van
het besluit en de totstandkoming en bijstelling van de gewasnormen. Zie Aanvullend advies
over de huidige systematiek van het Besluit glastuinbouw en de totstandkoming van
gewasnormen. Advies aan de Stuurgroep GLAMI, uitgebracht door het College van
Deskundigen ‘verifiëren gewasnormen besluit glastuinbouw’, definitief advies, juni 2004,
http://www.glami.nl. Vooralsnog zijn de gewasnormen uit het besluit niet aangepast. 

61 Besluit van 4 december 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van voorschrift 1.1.6, opgenomen in bijlage 1 van het Besluit glastuinbouw, Stb. 2003, 563.
Volgens dit besluit zullen de gebruiksnormen voor meststoffen en bestrijdingsmiddelen met
ingang van 1 januari 2004 in werking treden. De reden waarom de normen voor energie pas
in 2005 gaan gelden, is dat binnen glastuinbouwbedrijven steeds meer assimilatiebelichting
wordt toegepast. Naar verwachting zal die trend zich de komende periode voortzetten. Uit
onderzoek is gebleken dat de gebruiksnormen voor energie nog niet in alle gevallen waar
assimilatiebelichting wordt toegepast, reëel zijn. Deze normen zullen zonodig worden
aangepast. Zie nota van toelichting bij het besluit, p. 2. 

In artikel 20 van het Besluit glastuinbouw uit 2002 is bepaald dat voorschrift 1.1.1
(dat toen voorschrift 1.1.6 was) later in werking zal treden. De reden hiervoor is dat
de convenantpartijen hebben afgesproken dat aan de hand van milieuregistraties tot
en met 2002 de verbruiksdoelstellingen in 2003 worden geverifieerd. Op basis
daarvan wordt bezien of, en zo ja welke, verbruiksdoelstellingen moeten worden
aangepast, hetgeen tot wijziging van het besluit kan leiden (artikel IV.3.47.d en f van
het convenant). De gewasnormen zijn wel in 2003 geverifieerd, maar hebben door
diverse externe ontwikkelingen nog niet tot bijstelling geleid.60 Niettemin werd begin
december 2003 bij koninklijk besluit bepaald dat voorschrift 1.1.6 voor energie op
1 januari 2005 in werking zal treden.61 Het Besluit tot wijziging van het besluit
brengt hierin geen verandering. Voor 1 januari 2005 golden er dus op grond van het
Besluit geen energienormen voor bedrijven; op grond van de Wet milieubeheer
dienden zij wel energiebesparende maatregelen te nemen (via de milieuvergunning
bijvoorbeeld). Dit betekent dat het Besluit tot deze datum niet bijdroeg aan de
uitvoering van de IMT voor energiebesparing.

Oorspronkelijk moesten glastuinbouwbedrijven hun ten hoogste toegestane verbruik
neerleggen in een voor het eerstvolgende kalenderjaar geldend teeltplan. Het teelt-
plan beoogt een bedrijf te stimuleren om vóór aanvang van een teelt zich rekenschap
te geven van het maximaal toegestane verbruik van energie, meststoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen, en daarmee van de mogelijkheden op het bedrijf.
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62 Nota van toelichting bij het Besluit, Stb. 2005, 707, p. 20.
63 De partijen bij het convenant interpreteren het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het

Besluit glastuinbouw (Stcrt. 19 januari 2004, nr. 11) zo dat het teeltplan in plaats van vooraf,
achteraf ingeleverd mag worden. Zie http://www.glami.nl/page.asp?id=194 (‘Actuele ont-
wikkelingen rondom het Besluit glastuinbouw’). Over het achteraf overleggen van het plan
wordt echter niets bepaald in het Ontwerpbesluit en het Besluit uit 2005. 

Na ervaring met deze plannen te hebben opgedaan, heeft het bevoegd gezag van
provincies, gemeenten en waterschappen echter aangegeven dat de verwerking ervan
voor hen een aanzienlijke administratieve belasting betekent, terwijl het inzenden
van een teeltplan op zich niet dan wel beperkt bijdraagt aan de vermindering van het
verbruik op de milieutaakvelden.62 Daarom is het opstellen en inzenden van het
teeltplan als verplichting geschrapt.63 Niettemin zal een bedrijf nog steeds vooraf zijn
maximale toegestane verbruik moeten berekenen, omdat het anders niet gedurende
het jaar kan bepalen in hoeverre zijn verbruik voldoet aan de verbruiksdoelstellingen
in bijlage 1 en zijn gebruik naar aanleiding daarvan eventueel kan bijstellen.

Als het bedrijf de jaarrapportage heeft overlegd en daaruit blijkt dat het voor het
voorafgaande kalenderjaar gerapporteerde verbruik van energie, stikstof, fosfor en
werkzame stof niet hoger is dan de in de jaarrapportage voor het betrokken kalen-
derjaar als het ten hoogste toegestane verbruik is berekend, kan hij ervoor kiezen
om een bedrijfsmilieuplan glastuinbouw op te stellen en naar het Wm-bevoegd
gezag of Wvo-bevoegd gezag te sturen (voorschrift 2.1.1 van bijlage 1).
Voorwaarde voor het maken van het bedrijfsmilieuplan glastuinbouw (verder:
BMP-g) is dus dat uit de rapportage blijkt dat de in die rapportage aangegeven
bedrijfsverbruiksdoelstellingen voor de drie milieutaakvelden niet worden over-
schreden. Verder geldt het BMP-g vanaf het tijdstip waarop het is gedateerd en aan
het bevoegd gezag is overlegd (voorschrift 2.1.1 van bijlage 1), zodat het pas kan
gelden als de benodigde gegevens bij het bevoegd gezag bekend zijn. Het BMP-g
bevat nagenoeg dezelfde gegevens als ten aanzien van de jaarrapportage moeten
worden overgelegd (voorschrift 2.1.3 van bijlage 1). Het plan geldt voor een
periode van vijf jaar (voorschrift 2.1.3 onder d van bijlage 1).

Het BMP-g biedt het glastuinbouwbedrijf flexibiliteit in zijn verbruiksreductie in
de zin dat er een uitwisseling tussen de drie milieutaakvelden kan plaatsvinden.
Deze uitwisseling heeft de vorm gekregen van een puntensysteem. In dit systeem
zijn de verbruiksdoelstellingen per gewas per hectare voor de drie milieutaakvelden
omgerekend naar punten (lijst 1 van bijlage 1). Ook is het verbruik per punt voor
ieder gewas berekend (lijst 1 van bijlage 1). Voor glastuinbouwbedrijven die een
BMP-g maken, geldt dat per jaar voor één milieutaakveld ten hoogste 20% (in
punten) afgeweken mag worden van de vaste verbruiksreducties die gelden voor
glastuinbouwbedrijven die geen BMP-g maken (lijst 3 van bijlage 1). Voor elk
kalenderjaar moet wel het vereiste aantal punten voor de drie milieutaakvelden
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64 Nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 90-92. Zie ook Anonymus, 2001a, p. 29. 
65 Backes, e.a., 2002, p. 49.
66 Nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 92.
67 Zie ook Backes, e.a., 2002, p. 54.

gezamenlijk worden behaald en daarom moet compensatie met de andere milieu-
taakvelden plaatsvinden (voorschrift 2.2.2 van bijlage 1, de rekenmethodiek is
beschreven in de voorschriften 2.2.3-2.2.11 van bijlage 1). Er moeten voor die
andere milieutaakvelden dus ‘overpunten’ worden gescoord.
Door middel van dit systeem kan een glastuinbouwbedrijf binnen zekere grenzen
zelf bepalen hoe hij ervoor zorgt dat hij de verbruiksdoelstellingen voor 2010 haalt
en kan hij rekening houden met zijn investeringsruimte.64 Een dergelijk bedrijf
heeft dus meer vrijheid bij de uitvoering van zijn verplichtingen. Het glastuinbouw-
bedrijf mag in een kalenderjaar niet meer energie, meststoffen en werkzame stof
gebruiken dan de hoeveelheid die voor dat jaar als ten hoogste toegestane verbruik
is vermeld in het BMP-g (voorschrift 2.1.4 van bijlage 1). Van het overleggen van
een BMP-g wordt kennis gegeven in een of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbla-
den (voorschrift 2.1.5 van bijlage 1).

Zoals hierboven gesteld, geeft de constructie van het BMP-g bedrijven de moge-
lijkheid om prioriteiten bij het terugdringen van de milieubelasting te stellen
(rekening houden met investeringsruimte) en om af te wijken van de verbruiksdoel-
stellingen die in het besluit voor de verschillende milieutaakvelden zijn vastgelegd.
Door in het besluit de uitstap naar het BMP-g op te nemen, heeft

‘de wetgever zelf nadrukkelijk een poging gedaan om overheidsregulerng en
zelfregulering op zodanige wijze op elkaar af te stemmen dat enerzijds flexibiliteit
en keuzevrijheid wordt geboden aan bedrijven die dat willen, maar anderzijds ook
recht wordt gedaan aan het alara-beginsel en de behoefte aan rechtszekerheid bij
direct betrokkenen’.65

De toepassing van de rekenmethodiek terzake van het BMP-g wordt in de nota van
toelichting in overeenstemming met het alara-beginsel (artikel 8.11 lid 3 Wm)
geacht, omdat de puntensystematiek de afwijkingen beperkt en alle bedrijven
bovendien in 2010 aan dezelfde doelstellingen moeten voldoen.66 Er kan echter
worden betwijfeld of het alara-beginsel niet in de weg staat dat in het individuele
geval wordt afgeweken van de doelstellingen die juist met toepassing van het alara-
beginsel voor de sector zijn vastgesteld.67 Hoewel in de Wet milieubeheer nu
uitgegaan wordt van het bbt-criterium, lijkt me dit argument nog wel op te gaan,
omdat dit criterium ook van het sectorniveau uitgaat. Het valt dus wel te waarderen
dat er ruimte wordt gelaten aan de bedrijven bij de uitvoering van het besluit, maar
er ontstaat zo wel een spanningsveld met het wettelijk kader. Naar verluidt is er tot
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68 Met een energiecluster wordt bedoeld: twee of meer glastuinbouwbedrijven die gezamenlijk
elektriciteit en warmte gebruiken van een centrale energievoorziening die in beheer is bij
één of meerdere van die bedrijven, zie bijlage 1, onder A, sub 1.

69 Voor bedrijven die participeren in een energiecluster gelden aparte energieomrekenfactoren.
Zie daarover de notitie Methodiek voor aangepaste energieomrekenfactoren bij energiedoor-
levering in clusters. Achtergronddocument wijzigingstraject AmvB 2004, betreffende
energienormering clusters, juni 2004, raadpleegbaar via http://www.glami.nl. 

70 Zo wordt het verbruik van warmte, voorzover dat bestaat uit restwarmte van een energie-
centrale, voor 87% meegerekend (voorschrift 3.1.7). Dit komt overeen met de afspraken die
daarover in het convenant zijn gemaakt (artikel IV.3.48.e).

op heden nog geen uitvoering gegeven aan de uitvoering van het Besluit glastuin-
bouw via het BMP-g.

9.6.4 Meten, registreren en rapporteren

De glastuinbouwbedrijven die de bedrijfsverbruiksdoelstellingen van bijlage 1
moeten realiseren, dienen hun verbruik van energie, stikstof, fosfor en gewasbe-
schermingsmiddelen te meten, registreren en rapporteren.
De glastuinder moet ten minste elke vier weken het verbruik van energie, stikstof,
fosfor en werkzame stof, en de geteelde gewassen, het beteelde oppervlak per
gewas en de start en de einddatum van de teelt meten en registreren (voorschrift
3.1.1 van bijlage 1). Om het verbruik van energie te meten en te registreren wordt
het verbruik en de levering ervan van de afzonderlijke meters of facturen gelezen
en in een logboek genoteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen diverse
onderdelen, zoals aardgas, elektriciteit, warmte, aangekochte duurzame energie,
petroleum en stookolie. Als het glastuinbouwbedrijf onderdeel is van een energie-
cluster,68 worden verder de gegevens van de bedrijven van het energiecluster in het
logboek geregistreerd en per periode van vier weken onder meer het verbruik van
(aard)gas van de centrale energievoorziening en de geproduceerde warmte door de
centrale energievoorziening geregistreerd (voorschrift 3.1.4 van bijlage1).
Na afloop van iedere periode van vier weken berekent het glastuinbouwbedrijf het
verbruik van energie, stikstof, fosfor en werkzame stof (voorschrift 3.1.2 van
bijlage 1) en wordt dus over die periode het verbruik bepaald. Met behulp van deze
resultaten kan een bedrijf nagaan in hoeverre het voldoet aan de verbruiksdoelstel-
lingen van bijlage 1 en eventueel maatregelen nemen om te voorkomen dat hij zijn
doelstellingen niet haalt. Ten behoeve van de jaarrapportage, berekent het glastuin-
bouwbedrijf zijn verbruik ook na afloop van een kalenderjaar (voorschrift 3.1.3 van
bijlage 1). De wijze van berekening van het verbruik van energie is aangegeven in
de voorschriften 3.1.5-3.1.7.69,70

De geregistreerde gegevens en uitgevoerde berekeningen, evenals de onderliggende
facturen en andere schriftelijke afleveringsbewijzen, dienen gedurende 5 jaar te
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71 Anonymus, 2001a, p. 28. 
72 Nota van toelichting bij het Besluit houdende wijziging van het Besluit glastuinbouw, Stb.

2005, 707, p. 20.
73 Zie het Protocol ‘Geaccepteerde deskundigen Besluit glastuinbouw’, http://www.glami.nl.
74 Nota van toelichting, Stb. 2005, 707, p. 21.

worden bewaard (voorschrift 3.1.5 van bijlage 1). Dit gebeurt ten behoeve van de
handhaving van het besluit.

Oorspronkelijk diende de vierwekelijkse registratie binnen twee weken na afloop
van iedere periode van vier weken naar het bevoegd gezag te worden gestuurd. Deze
verplichting diende met name ten behoeve van het toezicht op de naleving van het
Besluit, omdat het bevoegd gezag vierwekelijks informatie verkreeg over de mate
waarin een bedrijf aan de verbruiksdoelstellingen voldeed en daardoor zonodig tijdig
actie kon ondernemen. Bovendien kon zo worden voorkomen dat iemand in de
maandcijfers zou gaan schuiven om over het jaar toch goed uit te komen (zie
hierover ook §9.10).71

Maar net als bij het teeltplan, hebben de bevoegde gezagen aangegeven dat verwer-
king van de registraties voor hen een aanzienlijke administratieve belasting betekent,
terwijl ze niet dan wel beperkt bijdragen in de vermindering van het verbruik.
Daarom is besloten ook deze verplichting te laten vervallen.72 Deze wijziging wekt,
gelet op met name de tweede reden die aanvankelijk werd gegeven om de vierweke-
lijkse rapporten in te zenden (schuiven in de maandcijfers), bevreemding op, want
hoe moet het probleem van het schuiven in de maandcijfers nu worden ondervan-
gen?

In de jaarrapportage wordt aangegeven hoeveel van het ten hoogste toegestane
verbruik over het voorafgaande kalenderjaar is verbruikt (voorschrift 1.1.2 van
bijlage 1). De jaarrapportage wordt door een door de bevoegde gezagsorganen
geaccepteerde deskundige beoordeeld op juistheid en volledigheid (voorschrift
1.1.4 van bijlage 1). Bij de rapportage wordt een bewijs van de beoordeling
gevoegd, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd.
De deskundige dient in staat te zijn een bureaucontrole op de juistheid en volledig-
heid van gegevens uit de registratie uit te voeren, voert berekeningen overeenkom-
stig de voorschriften van het Besluit uit, en voert zijn werkzaamheden uit conform
de door geaccepteerde deskundigen overeengekomen gebruiken73 (voorschrift 1.1.4
van bijlage 1).
De inschakeling van een deskundige is er bij de wijziging van het besluit bijgeko-
men en kan de betrouwbaarheid van de gegevens vergroten. De deskundige dient
op een bedrijf een aantal aspecten in ogenschouw te nemen, die te beoordelen en
daarvan verantwoording af te leggen in de rapportage.74 Het is pas sinds de inwer-
kingtreding van het Besluit in juli 2006 wettelijk verplicht geworden voor de
tuinders om een geaccepteerde deskundige in te schakelen. Maar al sinds 2004
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75 Op http://www.uo-glastuinbouw.nl staat welke instanties als geaccepteerde deskundigen
worden aangemerkt. 

maken de tuinders op vrijwillige basis gebruik van de diensten van deze deskundi-
gen.75

De metingen, registraties en rapportage spelen een belangrijke rol bij de handha-
ving van het besluit door het bevoegd gezag. Hierop en op de problemen die in dit
verband spelen, zal worden ingegaan in §9.10.

9.6.5 Nalevingsplicht

In artikel 5 lid 1 van het besluit staat dat degene die een glastuinbouwbedrijf type
B drijft, er zorg voor draagt dat de voor het betrokken glastuinbouwbedrijf gelden-
de artikelen en voorschriften worden nageleefd. Deze bepaling is van overeenkom-
stige toepassing verklaard voor glastuinbouwbedrijven type A (die al dan niet lozen
type II) (artikel 10) en voor lozen type II (artikel 11 lid 2). In de eerste plaats maakt
deze bepaling duidelijk dat het degene is die de inrichting drijft, die verantwoorde-
lijk wordt geacht voor de naleving van de bepalingen en voorschriften uit het
besluit. In de tweede plaats brengt deze bepaling met zich dat als een glastuin-
bouwbedrijf het BMP-g niet opstelt of uitvoert zoals is aangegeven in het besluit,
handhaving kan plaatsvinden wegens niet-naleving van het besluit. De plicht tot
naleving van dit plan vloeit namelijk voort uit de amvb en dus kan het niet-naleven
van het plan worden aangemerkt als een overtreding van een in de amvb opgeno-
men artikel of voorschrift.
De grondslag voor de handhaving is al met al het besluit en niet het individuele
plan. Nu voor zowel glastuinbouwbedrijven type A als B het BMP-g niet als basis
van handhaving dient, is het in zoverre niet van belang te weten welke juridische
status dit plan heeft.

9.6.6 Relevante ontwikkelingen voor de uitvoering van de IMT-doelstelling
en het Besluit glastuinbouw

In 2003 en 2004 traden externe ontwikkelingen op die de haalbaarheid van de
convenantdoelen en met name de energiedoelen onzeker maken. Hier is het vooral
van belang te wijzen op het CO2-streefwaardenbeleid waartoe het kabinet in 2002
heeft besloten om uitvoering te geven aan de reductieverplichting uit het Kyoto
Protocol. Daartoe zijn in 2004 onder meer voor de landbouw en als onderdeel
daarvan de glastuinbouwsector streefwaarden voor CO2 als jaarlijks gemiddelde
voor de periode 2008-2012 ingesteld (zie hieromtrent §6.4). Bij een areaal van
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76 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 240, nr. 12, Voortgangsrapport 2004, 2005,
p. 17.

77 Bij de IPPC-methode worden alleen de daadwerkelijk gebruikte brandstoffen meegenomen,
terwijl bij de methode uit het besluit ook andere elementen worden meegenomen zoals het
gebruik van elektriciteit van het openbare net en restwarmte. Zie Voortgangsrapport 2003,
2004, p. 23. 

78 Zie Jaarprogramma 2005, 2005, p. 18, Jaarprogramma 2006, oktober 2005, p. 16, 21. Zie
ook Voortgangsrapport 2004, 2005, p. 17 en 18. Deze documenten zijn raadpleegbaar via
http://www.glami.nl. De veranderingen in de IMT zullen in een commiteringsdocument
worden vastgelegd, dat als annex aan het convenant wordt gehecht.

79 Jaarprogramma 2006, 2005, p. 16, Voortgangsrapport 2004, 2005, p. 18.

10.500 ha kassen bedraagt de streefwaarde voor het jaar 2010 6,5 miljoen ton CO2.
Als het areaal groeit, dan wordt de streefwaarde verhoogd met maximaal 0,6
miljoen ton bij een ingeschat areaal van 11.500 ha. Bij verdere areaalgroei blijft de
streefwaarde in totaal maximaal 7,1 Mton.76

Dit zijn hogere streefwaarden dan de streefwaarde van 5,1 Mton voor 2010 die aan
de glastuinbouwsector door de overheid was toebedeeld. LTO Nederland en het
Productschap Tuinbouw toonden met een studie echter aan dat dit een te zware
doelstelling was.

De systematiek met sectorale streefwaarden voor CO2-emissieniveaus raakt direct
de IMT-doelstelling van het convenant en de daarvan afgeleide energienormen in
het Besluit glastuinbouw. De invoering van CO2-streefwaarden betekent namelijk
dat met een andere normensystematiek gaat worden gewerkt (de IPCC-methode)
dan waarvan uitgegaan wordt in het Besluit glastuinbouw.77 De streefwaarden
moeten aldus worden doorvertaald in de IMT-doelen en het Besluit glastuinbouw.
Daarom is het de bedoeling om de energienormen uit het Besluit glastuinbouw in
2006 te vervangen door CO2-normen. Per inrichting geldt dan één norm waaraan
over de periode 2008-2012 gemiddeld moet worden voldaan. Hierover hebben de
convenantpartijen in 2004/2005 overleg gevoerd en er zijn beleidsafspraken
gemaakt.78 Deze wijziging van het CO2-reductiebeleid betekent op zichzelf een
doorkruising van het convenant en het Besluit glastuinbouw, maar wijziging van
beleid mag aanleiding zijn om de IMT aan te passen (zie artikel IV.6.1). Overigens
is het Besluit glastuinbouw in december 2005 gewijzigd en in juli 2006 inwerking
getreden zonder dat deze nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen.

In 2005 is ook gesproken over deelname van de glastuinbouwsector in 2008 aan het
Europese systeem van emissiehandel. De bedoeling is dat een systematiek voor
emissiehandel per 1 januari 2008 in werking treedt.79 Welke gevolgen dit heeft voor
het convenant en het Besluit glastuinbouw, is nu nog niet te overzien.
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80 Zie LEI/CSTM, 2000, p. 48 en Van de Peppel en Woltjer, 2002, p. 43. Zie ook Anonymus,
2001a, p. 28. Van de Peppel en Woltjer vinden dat gekozen had moeten worden voor een
systeem van individuele vergunningen, omdat dat de tuinders de nodige vrijheid bij het
realiseren van de individuele milieudoelstellingen geeft (p. 48). 

9.6.7 Bevindingen: vergelijking GLAMI-Convenant – Besluit glastuinbouw

De bespreking van het Besluit geeft te zien dat dit is vormgegeven conform de
meeste van de in het convenant opgenomen uitgangspunten. Aldus is er in hoge
mate sprake van afstemming tussen de convenantafspraken over het Besluit en het
Besluit zelf. Niettemin luidt het besluit op een paar punten anders dan die uitgangs-
punten. Op die punten wordt nu nader ingegaan.

In de eerste plaats is de in het convenant aangegeven mogelijkheid voor bedrijven
om vrijwillig een vergunningprocedure aan te gaan op basis van een BMP (uitstap-
constructie), niet overgenomen in het Besluit glastuinbouw. De reden om voor deze
constructie te kiezen, was dat op deze wijze de milieudoelen voor de sector konden
worden gecombineerd met maximale flexibiliteit. De bedoeling was aanvankelijk
dat de top van de sector een BMP zou opstellen en dat de amvb als ‘bezemwagen’
zou dienen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de in het convenant overeengeko-
men flexibiliteit via het puntensysteem en de mogelijkheid van het opstellen van
een BMP-g, in het Besluit zelf neer te leggen. Daarmee heeft men dus het idee van
de amvb als bezemwagen laten varen. Redenen daarvoor waren dat de belangstel-
ling van glastuinbouwbedrijven voor een vergunning op hoofdzaken in combinatie
met een BMP na ondertekening van het convenant uit 1997 bleek tegen te vallen,
er een objectief criterium nodig werd geacht om het BMP op te kunnen beoordelen
en de goedkeuring van het BMP volgens de partijen zou moeten worden aan-
gemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, hetgeen op bezwaren stuitte
(dan staat er ook bezwaar en beroep tegen open).80

Het verlaten van de uitstapconstructie is een belangrijke afwijking ten opzichte van
het convenant; daarmee hebben diverse convenantafspraken die met de uitstapcon-
structie samenhangen, ook geen waarde meer. Niettemin is de gedachte van het
bieden van flexibiliteit aan bedrijven niet volledig verlaten. Bovendien lijkt het
erop dat deze verandering in samenspraak tussen alle partijen is gebeurd. Daarom
lijkt mij de keuze voor de afwijking van de convenantafspraken hierover te recht-
vaardigen te zijn. Overigens is de goedkeuring van het BMP niet per saldo een
Awb-besluit, maar is daarvan slechts onder bepaalde omstandigheden sprake (zie
daarvoor §4.5.3).

Ondanks dat het idee van het BMP is verlaten, zouden aspecten die daarmee
samenhangen, in het Besluit toch wel kunnen terugkomen, nu daarin wel is voor-
zien in de opstelling van een BMP-g. Zo is ten aanzien van het BMP-g geen
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81 Op grond van het convenant zou de UO-IMT onder meer de vergunningaanvraag toetsen,
maar deze taak heeft ze niet meer doordat het idee van de uitstapconstructie in het besluit
is verlaten. 

82 UO-brochure, raadpleegbaar via http://www.glami.nl. Zie ook http://www.uo-glastuin-
bouw.nl/werkwijze.htm. Dit staat niet allemaal letterlijk in het convenant. 

83 Dit is formulier C uit de Regeling vaststelling modellen teeltplan en rapportageformulieren
Besluit glastuinbouw, Stcrt. 13 november 2002, nr. 219, p. 13. Zie ook http: //www.uo-glas-

goedkeuringsconstructie opgenomen, wat gelet op de afspraken in het convenant
daarover ten aanzien van het BMP op zich wel voor de hand had gelegen. In de
nota van toelichting bij het Besluit wordt er weliswaar vanuit gegaan dat het
bevoegd gezag (met ondersteuning van de UO-IMT) het BMP-g controleert
voordat met de uitvoering daarvan wordt aangevangen. Maar gebeurt dat niet, dan
kan alleen achteraf (bij het beoordelen van het jaarrapport over het voorafgaande
kalenderjaar) worden geconstateerd of het BMP-g wel klopt, tenzij dit tijdens de
uitvoering van het plan wordt gecontroleerd. De vraag is daarom of er niet zou
moeten worden voorzien in een in het Besluit vastgelegde constructie om het BMP-
g vooraf te controleren.
Dit geldt overigens ook als er geen BMP-g wordt opgesteld en een bedrijf dus
alleen werkt met jaarrapportages. Door het schrappen van het teeltplan wordt nu
alleen in de jaarrapportage het ten hoogste toegestane verbruik van energie,
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen neergelegd. Alleen door middel van
eigen onderzoek zal het bevoegd gezag daarom moeten nagaan wat van het bedrijf
mag worden verwacht. Laat het bevoegd gezag deze controle achterwege, dan zal
pas achteraf (bij het beoordelen van het jaarrapport over het voorafgaande kalen-
derjaar) kunnen worden gecontroleerd of het door het bedrijf als maximaal toege-
stane berekende verbruik juist is en kan het bedrijf daarop pas bij de beoordeling
van het jaarrapport worden aangesproken. Gelet op het feit dat dan bijvoorbeeld al
meer energie kan zijn verbruikt dan toegestaan, lijkt me deze controle aan de late
kant te zijn. Niettemin heeft men hierin door juist het teeltplan te schrappen,
kennelijk geen bezwaar gezien.

Tot slot dient de rol van de UO-IMT te worden besproken. In het convenant wordt
de UO-IMT met diverse taken belast, waarvan het de bedoeling is dat ze die in het
kader van het besluit uitvoert.81 De UO-IMT ontvangt de door de bedrijven op
grond van het Besluit glastuinbouw op te stellen rapportages (al dan niet via de
geaccepteerde deskundige), controleert ze, verwerkt ze, registreert ze en stuurt ze
naar de verschillende handhavende overheidsinstanties.82 Deze taken komen echter
in het besluit zelf niet terug. In de regeling waarin het door de minister van LNV
en de staatssecretarissen van VROM en V en W vast te stellen model van de jaar-
rapportage is opgenomen,83 staat wel dat de glastuinbouwbedrijven hun jaarrap-
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tuinbouw.nl/werkwijze.htm onder Jaarrapportage Besluit glastuinbouw. Deze regeling zal
waarschijnlijk worden aangepast nu het gewijzigde Besluit inwerking is getreden.

84 Nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 88.

portage moeten opsturen naar de UO-IMT, die vervolgens ervoor zorgt dat de
rapportage bij het bevoegd gezag komt. Maar over de in het convenant genoemde
taken van deze organisatie wordt ook in die regeling niet gerept. Deze organisatie
is dus niet met wettelijke bevoegdheden en taken uitgerust. Wel wordt in de nota
van toelichting bij het Besluit glastuinbouw aandacht aan de UO-IMT besteed.
Daarin wordt aangegeven dat de UO-IMT de ingediende BMP-g’s op volledigheid
zal toetsen en een advies terzake aan het bevoegd gezag zal opstellen.84

Er is niets op tegen om deze zaken in de nota van toelichting te bepalen, maar wel
moet worden bedacht dat een dergelijke nota geen verplichtingen kan scheppen
voor het bevoegd gezag en de glastuinbouwbedrijven. Het staat het bevoegd gezag
dus weliswaar vrij om de UO-IMT voor toetsing, advies en ondersteuning in te
schakelen en het heeft daar, gelet op de deskundigheid van het UO-IMT, waar-
schijnlijk ook wel baat bij, maar het kan hiertoe niet bestuursrechtelijk worden
verplicht. Ook kunnen er in dit verband geen verplichtingen aan de bedrijven
worden opgelegd, behalve dan dat ze hun jaarrapportage naar de UO-IMT moeten
opsturen. Zo kunnen de bedrijven bijvoorbeeld op grond van het besluit niet
worden verplicht om hun BMP-g ter toetsing aan de UO-IMT voor te leggen. Het
voorgaande heeft als consequentie dat, voor zover het de bedoeling van het conve-
nant was dat de UO-IMT haar taken op grond van het besluit zou uitvoeren, het
convenant in zoverre niet goed in de amvb is vertaald. Nu valt te betwijfelen of dit
in de praktijk heel problematisch is, maar gelet op de rol die de UO-IMT speelt bij
de uitvoering van het Besluit, rijst toch wel de vraag of deze organisatie niet een
wettelijke taak had moeten krijgen.

9.7 VERHOUDING TUSSEN HET CONVENANT EN BESTUURSRECHTELIJKE
INSTRUMENTEN

9.7.1 Verhouding tussen het GLAMI-Convenant en het Besluit glastuinbouw

De bespreking van de convenantverplichtingen (§9.4) en het Besluit glastuinbouw
(§9.6) maakt duidelijk dat het GLAMI-convenant in de eerste plaats kan worden
gekwalificeerd als een op regelgeving vooruitlopend convenant, ook wel voorberei-
dend convenant genoemd. Immers, het convenant anticipeert naar zijn inhoud op
de nieuwe wetgeving (vgl. §4.6.1). Dat sluit echter niet uit dat de amvb anders
komt te luiden dan was afgesproken in het convenant (of er wellicht helemaal niet
komt) en dat is ten aanzien van het Besluit glastuinbouw in beperkte mate ook
gebeurd (vgl. §9.6.6). Omdat de minister van VROM niet de enige is die beslist of
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85 De betekenis van deze bepaling is wel een iets andere dan bij vergunningen, omdat bij de
bepaling wat redelijkerwijs nog kan worden gevergd, individuele omstandigheden en de
lokale milieusituatie in mindere mate een rol kunnen spelen. Backes e.a., 2002, p. 54. Er
dient aldus te worden geabstraheerd van de concrete omstandigheden van het geval.

86 Dit valt overigens niet snel te verwachten naar aanleiding van een onrechtmatige daadsactie
ingesteld tegen de Staat vanwege onrechtmatige regelgeving. Derden kunnen tegen amvb’s
alleen bij de burgerlijke rechter opkomen, die bovendien slechts marginaal kan toetsen of
aan de inhoudelijke aspecten van artikel 8.40 Wm is voldaan. Zie o.a. Hof Den Haag 21 ok-
tober 1999, MenR 2000, 2, m.nt. J.M. Verschuuren. 

87 Nota van toelichting, Stb. 2002, 109, p. 126. Zo pleitte bijvoorbeeld de Zuid-Hollandse
Milieufederatie voor vergunningverlening in plaats van algemene regels, omdat die niet het
geschikte middel zouden zijn om meer adequate milieubescherming te verwezenlijken. Ook
Groen Links wilde vergunningen. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 400 XIV,
nr. 82. 

deze amvb er moet komen en welke inhoud die dient te krijgen (een amvb wordt
vastgesteld door de regering), kunnen hierover niet meer dan inspanningsverplich-
tingen worden aangegaan. Bovendien geldt voor de amvb’s op grond van de Wet
milieubeheer een wettelijk toetsingskader dat bij de besluitvorming moet worden
betrokken (artikel 8.40 lid 2 en 3 Wm, in welk lid onder meer artikel 8.11 lid 3 van
overeenkomstige toepassing wordt verklaard85) en dat niet opzij kan worden gezet
door een convenant. Verder wordt het ontwerpbesluit aan de Eerste en Tweede
Kamer overgelegd en aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om opmerkin-
gen over het ontwerpbesluit te maken (artikel 21.6 lid 4 Wm).
Het is voorstelbaar dat naar aanleiding van de toetsing aan het wettelijk milieuka-
der en/of van de inspraakronde de amvb anders komt te luiden dan oorspronkelijk
in het convenant was afgesproken.86 Maar daarvan lijkt met betrekking tot het
aspect energie, voor zover opgenomen in bijlage 1, geen sprake te zijn; nu laat het
convenant ook wel ruimte voor de precieze invulling van de amvb, zodat er niet
heel snel van een afwijking van het convenant zal kunnen worden gesproken.

De regering heeft het convenant echter juist ook gebruikt als argument om met de
amvb geen andere weg in te slaan. Zo wordt in de nota van toelichting bij het
Besluit glastuinbouw ten aanzien van reacties die gedurende de inspraakronde
werden geuit over principiële punten, opgemerkt dat die niet hebben geleid tot
aanpassing van het besluit, omdat ze haaks staan op de uitgangspunten en afspra-
ken in het convenant en de daaraan ten grondslag liggende beleidsvisies.87 In
zoverre conformeert VROM zich aan het convenant en wordt dus niets met de
reacties gedaan. Gelet op de eis van inhoudelijke afstemming van convenantver-
plichtingen en bestuursrechtelijke normen (§3.3.2.9), is dit voor de convenantpar-
tijen positief. Op zichzelf is het ook logisch, omdat met het convenant voorafgaand
aan het besluit al veel overleg is gevoerd en het convenant zo beschouwd als een
vervanging van inspraak zou kunnen worden gezien.
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88 Maar ook van de actoren die wel bij de opstelling van het convenant zijn betrokken, hoeft
niet iedereen het eens te zijn met de manier waarop het convenant uiteindelijk inhoud heeft
gekregen. Dit betreft bijvoorbeeld de Zuid-Hollandse Milieufederatie (zie §9.8.1); zie de
vorige noot. Zie p. 133 van de nota van toelichting voor een overzicht van personen en
instanties die hebben gereageerd op de publicatie van het ontwerpbesluit. 

Maar bij de voorbereiding van het convenant is niet iedereen betrokken. Als
VROM zich in het kader van de amvb alleen op het voorgaande proces (convenant)
zou richten en er wordt uitgegaan van de daar bereikte overeenstemming, kan dit
betekenen dat het latere besluit (de amvb) een beperkte legitimiteit heeft.88 Als er
in het kader van het convenant voor een bepaalde koers is gekozen en daaraan
koste wat kost zou worden vastgehouden, is ook de vraag welke inhoudelijke
betekenis inspraak bij de amvb eigenlijk nog heeft. Aan de andere kant is de
uitstapconstructie niet in het besluit overgenomen, ondanks dat daarover afspraken
waren gemaakt in het convenant. Dat is echter in elk geval niet naar aanleiding van
de inspraakronde of de inroeping van de andere gremia gebeurd, omdat voordien
al was besloten om die constructie te verlaten. Zoals gezegd maakt het wel duide-
lijk dat de wetgever kan afwijken van het convenant.

Met de totstandkoming van het Besluit glastuinbouw is het karakter van het
GLAMI-convenant veranderd van een voorbereidend convenant naar een aanvul-
lend convenant. Omdat het convenant in 2010 afloopt, zullen het convenant en het
besluit lange tijd naast elkaar bestaan. Het voortbestaan van het convenant biedt
belangrijke voordelen, want op grond daarvan worden activiteiten uitgevoerd die
niet als zodanig in het Besluit glastuinbouw zijn opgenomen maar die op de
uitvoering daarvan wel – direct of indirect – invloed hebben. Hierbij moet voorna-
melijk worden gedacht aan de werkzaamheden die de op grond van het convenant
ingestelde Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu, het Projectbureau Glastuinbouw
en de UO-IMT verrichten. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de realisering
van de IMT en daarmee dus ook op de uitvoering van het besluit. De Stuurgroep
is ook nauw betrokken bij de uitvoering van het Besluit glastuinbouw; zo is de
wijziging van het Besluit in 2005 naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel van
de Stuurgroep tot stand gekomen. Verder speelt de UO-IMT een belangrijke rol bij
de controle van de door de bedrijven op grond van het Besluit te rapporteren
gegevens. Daarmee is de UO-IMT van belang voor de handhaving van het Besluit
en van de IMT uit het convenant. Nu het convenant de basis vormt voor de organi-
satie en het functioneren (taakuitoefening) van deze instellingen, is het van belang
dat het nog steeds van toepassing is.
Aldus zijn het convenant en het besluit deels met elkaar verweven en kan het
convenant worden beschouwd als een hulpmiddel ten opzichte van de uitvoering
van het besluit. Omgekeerd wordt door het Besluit het convenant en met name de
IMT uitvoerbaar en daarmee handhaafbaar.
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9.7.2 Bevindingen

Ten aanzien van de relatie tussen het GLAMI-Convenant en het Besluit glastuin-
bouw waarin de convenantverplichtingen zijn vertaald, is er nauwelijks sprake van
een spanningsveld bij de inachtneming van democratisch rechtsstatelijke eisen.
Hoewel de totstandkoming van het Besluit glastuinbouw gepaard moet gaan met
inachtneming van de daarmee omgeven juridische waarborgen, is het Besluit
slechts in beperkte mate anders vormgegeven dan was overeengekomen in het
convenant. Er heeft dus afstemming plaatsgevonden tussen het convenant en het
bestuursrechtelijke instrumentarium. Doordat de functie van het GLAMI-Conve-
nant is verschoven van voorbereidend naar aanvullend convenant, is het convenant
nu nog vooral in procesmatig opzicht voor het Besluit glastuinbouw van belang.
De vertaling van de IMT-doelstelling voor energie-efficiency in bedrijfsverbruiks-
doelstellingen voor energie, brengt met zich dat met de handhaving van de energie-
normen opgenomen in het Besluit, in indirecte zin de IMT-doelstelling wordt
gehandhaafd. Dit is ook het enige verband dat vanuit handhavingsoogpunt tussen
het convenant en het Besluit valt aan te brengen.

9.8 POSITIE VAN DERDEN

De positie van derden bij het GLAMI-Convenant heeft in de eerste plaats betrek-
king op de mate waarin zij bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken
(§9.8.1). In de tweede plaats wordt ingegaan op het aspect van openbaarheid in
welk verband wordt bezien in hoeverre de convenanttekst en documenten aangaan-
de de uitvoering ervan openbaar zijn (§9.8.2). Tot slot wordt bezien in hoeverre het
parlement bij de totstandkoming van het convenant is betrokken (§9.8.3).

9.8.1 Inspraak voor derden bij de voorbereiding van het convenant

Het GLAMI-Convenant maakt op geen enkele plaats melding van betrokkenheid
van derden bij de totstandkoming van het convenant. Uit de convenanttekst kan
derhalve niet worden afgeleid of derden al dan niet bij de voorbereiding van het
convenant zijn betrokken en of hun belangen toen zijn meegewogen.

Uit een onderzoek naar het convenant, blijkt echter dat van de milieuorganisaties
de Zuid-Hollandse Milieufederatie als vertegenwoordiger van de milieubeweging
bij de onderhandelingen over het convenant is betrokken. Aanvankelijk werden de
milieuorganisaties buiten het overleg gehouden, omdat LTO Nederland niet
verwachtte met hen constructieve afspraken te kunnen maken. Er was aldus sprake
van een gebrek aan vertrouwen. Niettemin werd later (in 1995) een afgevaardigde
van de Zuid-Hollandse Milieufederatie tot het overleg over het convenant toegela-
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89 Eshuis, Van Meegeren en Leeuwis, 2000, p. 23.
90 CLM, 1998, p. 24, 59. 
91 Eshuis, Van Meegeren en Leeuwis, 2000, p. 23, CLM, 1998, p. 59. 
92 Voortgangsrapport 2003, 2004, p. 18.

ten. De onderhandelingen waren toen al een tijdje aan de gang (sinds 1991 op
provinciaal niveau en sinds 1994 op landelijk niveau).89

De milieufederatie heeft het convenant echter niet ondertekend en is daarbij dus
geen partij. De milieubeweging vond dat de inhoudelijke doelstellingen op cruciale
punten niet ambitieus genoeg (er is bijvoorbeeld geen doelstelling voor absoluut
energieverbruik), duidelijk en keihard zijn en dat er onvoldoende garanties zijn
voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld handhaving
op bedrijfsniveau). Verder meenden de milieuorganisaties dat met zaken die zij
hebben ingebracht, niets is gedaan. Zij zijn derhalve niet tevreden met het conve-
nant.90 Het feit dat de onderhandelingen voor de milieubeweging onbevredigende
resultaten hebben opgeleverd, hoeft niet meteen te betekenen dat dús hun belangen
niet zijn meegenomen. De doelstellingen kunnen in principe heel goed het resultaat
zijn van een gedegen belangenafweging. Het is dan ook moeilijk om achteraf te
bepalen in hoeverre de belangen van derden daadwerkelijk zijn meegewogen.

Andere derden, zoals consumentenorganisaties, zijn niet bij de totstandkoming van
het convenant betrokken.91 In hoeverre hun belangen niettemin zijn meegewogen
bij de opstelling van het convenant, kan niet worden aangegeven.

Ondanks dat de milieuorganisaties geen partij bij het convenant zijn, zijn ze wel
bij de uitvoering van het convenant betrokken. Zij maken namelijk deel uit van het
Doelgroepoverleg Glastuinbouw: in de Stuurgroep heeft een door de gezamenlijke
milieuorganisaties aangewezen lid zitting (artikel IV.3.13, vgl. §9.3). Aldus wordt
de milieubeweging niet buiten de uitvoering van het convenant gehouden en kan
ze zich over de voortgang van de uitvoering van het convenant op de hoogte
stellen. De Stuurgroep (en de Commissies) is (zijn) immers bij veel zaken omtrent
de uitvoering van het convenant betrokken, waardoor de milieuorganisaties over
het verloop daarvan uit de eerste hand kennis kunnen nemen. Bovendien kan de
milieubeweging door haar vertegenwoordiging in de Stuurgroep en de Commissies,
op de inhoud van de adviezen, rapporten en andere documenten van de Stuurgroep
en de Commissies direct invloed uitoefenen. Na een aantal jaren niet aan het
Doelgroepoverleg te hebben deelgenomen, is de milieubeweging (de Stichting
Natuur en Milieu) daaraan vanaf 2003 weer mee gaan doen.92
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93 Zie http://www.glami.nl. Op deze website staat de tekst van het convenant uit 1997 tot en
met bijlage I.2 (t/m p. 65) en is dus niet volledig. De tekst van het Aanvullend Convenant
is wel in zijn geheel opgenomen.

94 De zakelijke inhoud van het convenant is ook gepubliceerd in de Stcrt., zie Stcrt. van 14
november 1997, nr. 220. 

95 Zie de websites http://www.glami.nl en http://www.uo-glastuinbouw.nl. 
96 Derden kunnen via een Wob-verzoek proberen inzage in het BMP-g en het jaarrapport te

krijgen om zo op de hoogte te geraken van de mate waarin een bedrijf zijn bedrijfsverbruiks-
doelstellingen realiseert. Als in die documenten bedrijfsgeheimen staan en de uitzonderings-
grond van artikel 10 lid 1 onder c Wob wordt toegepast, zullen derden niet of slechts voor

9.8.2 Openbaarheid

9.8.2.1 Openbaarheid van de tekst van het convenant

Een deel van de tekst van het convenant staat op het internet93 en het kan ook
worden opgevraagd bij het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu, waardoor het
convenant dus voor eenieder toegankelijk is.94 Het is voor derden dus geen pro-
bleem de beschikking over het convenant te krijgen. De publicatie op het internet
van het convenant kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4
waarin de wenselijkheid van actieve openbaarmaking van milieuovereenkomsten
(waaronder ook milieuconvenanten dienen te worden begrepen) in dit soort media
wordt aangegeven, als een gunstige ontwikkeling worden beschouwd (§4.8.2.2).

9.8.2.2 Openbaarheid van documenten inzake de uitvoering van het convenant

Wat betreft de uitvoering van het GLAMI-convenant valt te verwachten dat derden
met name zullen willen weten in hoeverre de IMT wordt gerealiseerd. Informatie
hierover kunnen ze bijvoorbeeld ontlenen aan het Voortgangsrapport dat elk jaar
door de Stuurgroep wordt vastgesteld (artikel IV.4) (zie hierover nader §9.10) of
de rapporten die naar aanleiding van de evaluaties van het convenant worden
opgesteld (artikel IV.5). Deze rapporten zijn gewoon openbaar en zijn aldus voor
derden toegankelijk (ze kunnen worden gedownload vanaf het internet of worden
besteld bij het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu). Er staat ook veel andere
informatie die betrekking heeft op de uitvoering van het convenant, op het
internet.95 Geheimhoudingsperikelen, waarvan bij het Convenant Benchmarking
Energie-Efficiency en de MJA2 sprake is, spelen hier derhalve geen rol.
Derden kunnen dus informatie krijgen over de wijze waarop het convenant wordt
uitgevoerd. Wel moet worden opgemerkt dat genoemde rapporten geen inzicht
geven in de mate waarin individuele glastuinbouwbedrijven de IMT-doelstellingen
behalen, omdat daarover alleen geaggregeerde gegevens zijn opgenomen. Die
informatie kan echter überhaupt niet op grond van het convenant worden verkre-
gen,96 omdat de individuele glastuinbouwbedrijven op basis van het Besluit glastuin
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een deel de informatie kunnen krijgen. Een verzoek om openbaarmaking van het BMP-g
lijkt mij overigens niet te kunnen worden gebaseerd op artikel 19.3 Wm. Op grond van het
Besluit glastuinbouw dient van het overleggen van het BMP-g weliswaar kennis te worden
gegeven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen (voorschrift 2.1.5 van bijlage
1). Hierbij is echter nog geen sprake van ‘openbaarmaking’ waar het in artikel 19.3 Wm om
gaat.

97 Zie voor de resultaten van het GLAMI-Convenant in 2003 de bijlage bij niet-dossierstuk
ez004000550, d.d. 5 oktober 2004. 

98 Zie voor het algemeen overleg over de resultaten van het convenant in 2003, Tweede
Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 665 en 29 630, nr. 52.

bouw en niet op basis van het convenant verplichtingen zijn aangegaan. Op grond
van het convenant is het voor derden dus niet mogelijk om argumenten in te
brengen tegen de uitvoering van het convenant door een bepaald bedrijf. Dit ligt
niet zozeer aan de toegankelijkheid van het convenant en de documenten die in het
kader van de uitvoering daarvan worden vastgesteld, als wel aan het feit dat
bedrijven niet gebonden zijn aan het convenant.

Overigens zijn er nog andere documenten die in het kader van de uitvoering van het
convenant worden opgesteld, waarbij kan worden gedacht aan het Communicatie-
plan Glastuinbouw en Milieu, het Handboek Milieumaatregelen Glastuinbouw, en
de resultaten van uitgevoerde projecten (bijvoorbeeld over ‘Glastuinbouw op bedrij-
venterreinen’ en ‘Instrumentarium concentratie verspreid glas’). Hoewel deze
documenten daarop wel invloed hebben, gaan ze niet zozeer in op de voortgang van
de uitvoering van de IMT-doelstellingen. Veel van deze documenten zijn openbaar.

9.8.3 Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van het convenant

Met betrekking tot het GLAMI-Convenant is, voor zover mij bekend, alleen het
ontwerp van het Aanvullende Convenant Glastuinbouw en Milieu naar de Tweede
Kamer gestuurd en niet het convenant uit 1997. Deels is de totstandkoming van het
GLAMI-convenant dus buiten het parlement om gegaan. Mij is niet gebleken dat
over het ontwerp van het Aanvullende Convenant kamervragen zijn gesteld.

Er worden wel (jaarlijkse) rapportages over de uitvoering van het convenant naar
de Tweede Kamer gestuurd.97 Over de uitvoering van het GLAMI-Convenant
wordt altijd in het kader van de MJA gerapporteerd. Dat komt doordat het conve-
nant een vervolg is op de MJA1 voor de glastuinbouw. Deze rapportages zijn te
vinden op de website van de MJA2 en dus voor eenieder toegankelijk (vgl. §7.7.3).
Over de rapportages over de voortgang van de MJA tot 2004 en daarmee over de
voortgang van het GLAMI-Convenant is algemeen overleg gevoerd in de Tweede
Kamer.98 Over de in de glastuinbouwsector in 2004 behaalde resultaten op het
gebied van energie-efficiency konden in het rapport over de resultaten van de
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99 Zie Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2004, september 2005, p. 27,
http://www.senternovem.nl/mja. 

100 Zie voor de conclusies niet-dossierstuk 1999-2000, vrom 000532 en voor het algemeen
overleg over de evaluatie Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 XIV, nr. 122 en
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 400 XIV, nr. 82. 

MJA2 over dat jaar geen cijfers worden gegeven. Omdat de aangeleverde cijfers
grote mutaties lieten zien ten opzichte van voorgaande jaren, moesten de cijfers
nader worden geanalyseerd. Die cijfers zullen in 2006 beschikbaar komen.99

De conclusies van de evaluatie van het convenant in 2000 zijn ook naar de Tweede
Kamer gestuurd en daarover is algemeen overleg gevoerd.100

Gelet op het voorgaande, wordt het parlement in hoge mate betrokken bij het
verloop van het GLAMI-Convenant en kan het dus controleren hoe het met de
uitvoering van het convenant is gesteld.

9.8.4 Bevindingen

Het convenant geeft geen informatie over de betrokkenheid van derden bij de
totstandkoming ervan. Het blijkt echter dat de milieubeweging bij de onderhande-
lingen is betrokken en haar standpunt over het convenant kenbaar heeft gemaakt.
De milieubeweging is ook betrokken bij de uitvoering van het convenant, omdat
ze deel uitmaakt van het Doelgroepoverleg Glastuinbouw. Zo kunnen de milieu-
organisaties zich goed op de hoogte stellen van het verloop van het convenant en
daarop invloed trachten uit te oefenen.

De openbaarheid van het GLAMI-Convenant is gewaarborgd, nu deze voor een
groot deel op het internet is geplaatst. Dit kan in het licht van het Verdrag van
Aarhus en Richtlijn 2003/4 positief worden gewaardeerd. Verder wordt informatie
over de realisering van de IMT actief openbaar gemaakt, zodat geheimhoudings-
problemen ten aanzien van het GLAMI-Convenant in feite geen rol spelen. Deze
informatie bevat wel alleen geaggregeerde gegevens, zodat derden geen inzicht
kunnen krijgen in de uitvoering van het convenant door individuele bedrijven. Nu
individuele bedrijven geen partij zijn bij het convenant, kan die informatie ook niet
op basis daarvan worden verkregen.

Het parlement is deels bij de totstandkoming van het convenant betrokken, omdat
alleen het ontwerp van het Aanvullend Convenant naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Eventuele handhaving van het convenant heeft daarom maar een beperkte
democratische legitimiteit. Wel kan het parlement de uitvoering van het convenant
controleren, omdat het jaarlijks op de hoogte wordt gesteld van de met het conve-
nant geboekte voortgang.
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101 Eshuis, Van Meegeren en Leeuwis, 2000, p. 46 en 49, Te Velde, Van Meegeren, Eshuis en
Leeuwis, 2001, p. 38 en 45.

102 Eshuis, Van Meegeren en Leeuwis, 2000, p. 62, Te Velde, Van Meegeren, Eshuis en
Leeuwis, 2001, p. 59-60.

103 Voortgangsrapport 2003, 2004, p. 15.
104 Zie Algemene Rekenkamer, 2002, p. 69. 

9.9 FREE-RIDERS

9.9.1 Free-riders

Het feit dat individuele glastuinbouwbedrijven geen partij bij het convenant zijn,
maar aan de kant van het bedrijfsleven LTO Nederland het convenant heeft
ondertekend en partij is geworden, brengt met zich dat in ‘directe’ zin niet van free-
ridergedrag door individuele tuinders bij het convenant kan worden gesproken
(immers, alle tuinders zijn dan in feite free-rider). Maar de glastuinbouwbedrijven
worden wel via LTO Nederland getracht bij het convenant te worden betrokken.
In dit licht gezien betekent de omstandigheid dat maar ongeveer 60% van de
glastuinbouwbedrijven aangesloten is bij LTO Nederland, dat de overige 40% van
de bedrijven sowieso als free-rider moet worden aangemerkt, wat een vrij groot
aantal is. Zij kunnen immers niet door LTO Nederland worden aangezet de IMT
doelstelling die LTO Nederland is aangegaan, uit te voeren.

Daar kunnen natuurlijk nog de bedrijven bij komen die zich niet aangesproken
voelen door LTO Nederland om de IMT doelstelling te realiseren. Uit onderzoek
naar het convenant is naar voren gekomen dat, hoewel de glastuinders de hoofdlijnen
van het convenant in hoge mate accepteren, zij dat slechts in geringe mate doen met
betrekking tot de in het convenant opgenomen energie- en gewasbeschermingsdoel-
stellingen voor 2010. De glastuinders denken dat deze doelstellingen erg moeilijk
haalbaar zijn.101 Hiermee hangt onder meer samen dat een grote groep tuinders vindt
dat de sector onvoldoende invloed heeft gehad op het convenant en dat te weinig
rekening is gehouden met hun belangen. In plaats van het convenant te zien als ‘hun’
convenant (verinnerlijking), zullen zij het zien als het convenant van de overheid.102

Dit zou ertoe kunnen leiden dat de bedrijven er niet al te veel voor voelen om alleen
op grond van het convenant actie te ondernemen. Maar ook het draagvlak voor het
Besluit is slecht bij de tuinders, omdat er bij hen veel onduidelijkheid heerst over de
normen103 en veel tuinders het registreren en rapporteren van individuele gegevens
niet steunen.104

Nu het GLAMI-convenant voor de realisering van de IMT nader uitgewerkt is in
het Besluit glastuinbouw en elk glastuinbouwbedrijf aan het besluit is gebonden,
kan echter worden betwijfeld of het überhaupt nog wel zo relevant is dat het
convenant een groot aantal free-riders kent. Via het besluit zijn de normen voor de
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glastuinbouwbedrijven immers voor zowel bij LTO Nederland als niet bij LTO
Nederland aangesloten glastuinbouwbedrijven van toepassing. Als de glastuin-
bouwbedrijven zich niet aan die normen houden, worden ze daarmee nog geen
free-rider bij het Besluit. Gelet op het feit dat het draagvlak voor het Besluit niet
groot is en normconform dus niet valt te verwachten, is het wel van belang dat het
Besluit voorziet in een solide handhavingssysteem. Handhaving zal ook vooral via
het Besluit moeten plaatsvinden, omdat de individuele bedrijven alleen aan het
Besluit zijn gebonden. Overigens kan het gebrek aan draagvlak natuurlijk ook een
aanleiding zijn om tot verbeterde normstelling te komen.

9.9.2 Bevindingen

Het aspect van free-riding is ten aanzien van het GLAMI-Convenant niet van groot
belang, omdat de IMT is vertaald in het Besluit glastuinbouw en elke glastuinder
daaraan is gebonden. Als de normen van het besluit niet worden nageleefd, ver-
dient dat aandacht in de handhavingssfeer, maar daarop heeft free-riding bij het
convenant geen betrekking.

9.10 HANDHAVING

Er kunnen verschillende trajecten worden onderscheiden waarlangs de handhaving
van het convenant kan plaatsvinden. In het convenant zijn bepalingen opgenomen
omtrent monitoring en rapportage (§9.10.1) en geschilbeslechting (§9.10.2). Verder
kan met betrekking tot de rechtens afdwingbare verbintenissen die het convenant
lijkt te bevatten, een partij jegens een andere partij wegens wanprestatie ageren. Dit
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de IMT-doelstelling voor 2010 niet
blijkt te zijn behaald, waarop LTO Nederland dan kan worden aangesproken. Ten
aanzien van de niet rechtens afdwingbare verbintenissen, kan alleen de actie uit
onrechtmatige daad door partijen (en overigens ook derden) worden ingeroepen.
Handhaving via het privaatrecht lijkt me echter vooral een theoretische mogelijk-
heid te zijn, zeker nu het convenant grotendeels is opgegaan in het Besluit glastuin-
bouw en er geen individuele bedrijven kunnen worden aangesproken op de niet-
nakoming van het convenant. Hierop wordt niet verder ingegaan (zie voor de
mogelijke vorderingen die kunnen worden ingesteld §5.3). Belangrijker is de
handhaving van het convenant, en vooral de IMT, via het Besluit glastuinbouw
(§9.10.3). Daarbij staat handhaving van de IMT doelstelling als zodanig niet
centraal, maar kan handhaving van de in het Besluit opgenomen energienormen
wel gevolgen hebben voor de (uiteindelijke) realisering van de IMT doelstelling.
De kans is dan namelijk groter dat de glastuinbouwbedrijven zich aan hun bedrijfs-
verbruiksdoelstellingen zullen houden en dat daardoor de IMT (in 2010) wordt
gehaald. Afstemmingskwesties lijken me zich ten aanzien van dit convenant
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105 Het eerste Voortgangsrapport verscheen in 2001 (voortgang over het jaar 2000). Verder zijn
er Voortgangsrapporten verschenen over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004. De rapporten
zijn te bestellen of te downloaden via http://www.glami.novem.nl. 

106 Zie ook artikel IV.3.49.e ((praktijk)ervaringen met (stimulerings)regelingen voor glastuin-
bouwlocaties) en IV.3.49.i (monitoring voortgang herstructurering)).

overigens niet voor te doen, omdat er aan de zijde van het bedrijfsleven andere
actoren bij het convenant zijn betrokken (LTO Nederland) dan waarop het Besluit
glastuinbouw is gericht (individuele glastuinders).

9.10.1 Handhaving via het convenant: monitoring en rapportage

Ten behoeve van de voortgangsbewaking stelt de Stuurgroep Glastuinbouw op
grond van het convenant jaarlijks in het tweede kwartaal een Voortgangsrapport
vast, dat uitgebracht wordt aan de partijen en wordt besproken met de minister van
LNV (artikel IV.4).105

Onder ‘voortgangsbewaking’ wordt in het convenant verstaan: ‘het systematisch en
periodiek verzamelen van (een vaste set van) gegevens met het doel inzicht te bieden
in de voortgang van de uitvoering van door alle ondertekende partijen gemaakte
afspraken’ (bijlage II.3 onder 1).

Het Voortgangsrapport bevat de volgende elementen:
– een overzicht van de mate waarin de IMT wordt gerealiseerd;
– een overzicht van de mate waarin de implementatie van afspraken, uitvoering

van projecten en inzet van beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd;
– een analyse van het functioneren van het Doelgroepoverleg Glastuinbouw; en
– een analyse van knelpunten en/of kansen en oplossingen die zich voordoen

(artikel IV.4).
In het convenant is aangegeven welke aspecten in het kader van deze elementen
moeten worden nagegaan (zoals bijvoorbeeld de energie-efficiency waarbij het
energieverbruik per eenheid product de indicator is).106

Een belangrijke taak in het kader van de monitoring van het convenant heeft de
UO-IMT. Zij is belast met de aggregatie van bedrijfsgegevens naar het sectorni-
veau (artikel IV.3.4). In aanvulling hierop hebben de convenantpartijen de UO-
IMT belast met het analyseren van de gegevens met betrekking tot het verbruik van
energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op gewasniveau, bedrijfsni-
veau en sectorniveau. De UO-IMT rapporteert de Stuurgroep jaarlijks over de
resultaten van deze analyses in relatie tot de IMT doelstelling en adviseert de
Stuurgroep over gesignaleerde probleempunten (artikel IV.3.47.n). Aldus voert de
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107 Zie ook de nota van toelichting bij het Besluit glastuinbouw, p. 88.
108 Dit blijkt ook uit de UO-brochure, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.
109 UO-brochure.

UO-IMT de monitoring uit ten behoeve van de Stuurgroep.107 Er kan zo een
algemener beeld worden verkregen over de behaalde milieuprestaties.
In het convenant staat niet dat de UO-IMT de bedrijfsgegevens verifieert; de term
‘analyseren’ slaat daar niet zonder meer op. In het convenant staat wel dat de UO-
IMT op verzoek van partijen aanvullende diensten kan leveren die verband houden
met de meet- en registratieverplichting (artikel IV.3.4, zie §9.3). Of hieronder het
verifiëren kan worden begrepen, betwijfel ik, want dat is meer een taak die op
zichzelf staat, terwijl het bij genoemde bepaling gaat om activiteiten die betrekking
hebben op het meten en registeren zelf. Ook in het Besluit glastuinbouw staat niet
dat de UO-IMT de gerapporteerde bedrijfsgegevens verifieert, maar in het Besluit
wordt in het geheel niet voorzien in de UO-IMT. Wil echter een goede analyse
kunnen worden gemaakt, dan is het van belang dat de aangeleverde gegevens wel
kloppen en in zoverre ligt het dan voor de hand dat de UO-IMT de gegevens
controleert.108 Alleen via verificatie kan de UO-IMT ook nagaan of de gerappor-
teerde situatie overeenkomt met de werkelijke situatie. Gelet op het belang van
verificatie, had deze taak naar mijn mening expliciet in het convenant tot uitdruk-
king moeten worden gebracht.

Om haar taak te kunnen uitvoeren, heeft de UO-IMT gegevens nodig die de
glastuinbouwbedrijven verplicht zijn op grond van het Besluit glastuinbouw te
rapporteren. Ze verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de bedrijven dan wel via
hun geaccepteerde deskundigen (vgl. §9.6.4). De grondslag voor de analyse van de
bedrijfsgegevens door de UO-IMT moet worden gevonden in het convenant. De
jaarrapportage tot het opstellen waarvan de glastuinbouwbedrijven op grond van
het besluit verplicht zijn, wordt aldus gebruikt voor de monitoring van de uitvoe-
ring van het convenant. Dit terwijl de individuele glastuinbouwbedrijven geen
partij bij het convenant zijn en op basis daarvan dus geen monitoring- en rapporta-
geverplichting hebben. Op dit punt staan dus het convenant en het Besluit in
onderling verband tot elkaar. De vraag kan dan ook worden gesteld in hoeverre het
geoorloofd is dat die bedrijfsgegevens tevens voor andere doeleinden worden
gebruikt dan in het Besluit glastuinbouw is voorzien. Bedrijven zouden hiermee uit
oogpunt van vertrouwelijkheid van de gegevens moeite kunnen hebben. Het lijkt
me echter dat het met de ongeoorloofdheid hiervan wel meevalt. Zo valt het
bijvoorbeeld te verwachten dat in het rapport van de UO-IMT er geen tot een
bedrijf herleidbare gegevens zullen staan of kunnen worden afgeleid. De UO-IMT
rapporteert ook alleen de conclusies aan de Stuurgroep109 en in het Voortgangsrap-
port van de Stuurgroep, waarin de conclusies van de UO-IMT kunnen worden
gebruikt, staan in elk geval geen tot een bedrijf herleidbare gegevens. Langs deze
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110 UO-brochure.

weg zou het dan niet mogelijk zijn individuele bedrijven op hun milieuprestaties
aan te spreken. Dit rapport is ook meer bedoeld om een beeld te krijgen van de
stand van zaken omtrent de uitvoering van het convenant en de haalbaarheid van
de normen uit het Besluit glastuinbouw.110

Uit het bovenstaande vloeit voort dat het GLAMI-Convenant alleen voorziet in een
rapportage die inzicht geeft in de door de sector als geheel behaalde resultaten
(sectormonitoringrapportage) en dus niet, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het
Convenant Benchmarking en de MJA2, een bedrijfsmonitoringrapportage. Dit is
ook logisch nu individuele glastuinbouwbedrijven geen partij zijn bij het conve-
nant. Dit brengt met zich dat de voortgangsrapportage alleen kan worden gebruikt
om LTO Nederland op het niet (tijdig) behalen van de IMT aan te spreken. Zoals
gezegd, lijkt dat toch vooral een theoretische mogelijkheid te zijn.

9.10.2 Handhaving via het convenant: geschilbeslechting

Het GLAMI-Convenant bevat een voorziening voor geschilbeslechting: de partijen
dienen – alvorens zij tot opzegging van het convenant mogen overgaan – geschillen
voor te leggen aan een commissie van deskundigen die uitspraak in het geschil
moet doen (artikel V.1.1). De commissie van deskundigen bestaat uit drie leden,
die worden benoemd door de Stuurgroep (artikel V.1.2). In het convenant is verder
niets bepaald over deze wijze van geschilbeslechting, zodat op een aantal punten
onduidelijkheid bestaat. Zo is het de vraag of de commissie alleen kan worden
ingeschakeld als één van de redenen waarom een partij het convenant zou willen
opzeggen, zich voordoet of dat dat ook naar aanleiding van andere geschillen kan
(hoe ver reikt de bevoegdheid van de commissie?). Een partij kan opzeggen als hij
zich niet kan verenigen met een besluit van de Stuurgroep, dan wel overleg in de
stuurgroep niet binnen zes maanden tot overeenstemming heeft geleid, dan wel
indien goedkeuring aan een bijstelling van de IMT door een van de partijen wordt
onthouden (artikel V.1.1). Verder is niet duidelijk welke uitspraken de commissie
kan doen; het lijkt niet waarschijnlijk dat ze sancties aan een partij zou kunnen
opleggen. Ook is niets bepaald over de termijn waarbinnen de commissie uitspraak
moet doen en wat de gevolgen van de uitspraak zijn (kan een partij bijvoorbeeld,
ongeacht welke uitspraak is gedaan, nog altijd opzeggen? Daartoe zal minder of
geen aanleiding bestaan als de partij die wil opzeggen, in het gelijk wordt gesteld.).
Tot slot is niets bepaald over de status van de uitspraak (is een uitspraak bindend
voor de partijen?). Nu er zo weinig in het convenant is bepaald over deze procedu-
re, is onduidelijk hoe de toepassing ervan zal verlopen. Gelet op de rechtszeker-
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111 Vgl. het rapport van de Algemene Rekenkamer, 2002, p. 67: ‘indien een tuinder weigert mee
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Algemene Rekenkamer nog niet inwerking getreden, zoals de Algemene Rekenkamer zelf
ook opmerkt. 

heid, had deze procedure nader moeten worden uitgewerkt in het convenant dan
wel in bijvoorbeeld in een nadien opgesteld protocol.

Gelet op de hiervoor genoemde gronden van opzegging, kan het opzeggen van het
convenant niet als een reactie op niet-nakoming worden gezien. Dit betekent dat
als de bevoegdheid van de commissie van deskundigen zo moet worden opgevat
dat deze alleen kan worden ingeschakeld als zich een grond van opzegging voor-
doet, deze commissie geen handhavingstaak heeft. De opzegging vindt immers niet
plaats naar aanleiding van niet-nakoming van het convenant en daarom spreekt de
commissie zich ook niet uit over dergelijke kwesties. De geschilbeslechting zou
dan in het kader van handhaving van het convenant geen rol spelen.

9.10.3 Handhaving via het bestuursrecht

De vorige paragrafen geven te zien dat er niet heel veel mogelijkheden zijn om de
verplichtingen uit het GLAMI-Convenant via het convenant zelf (of via het
privaatrecht) te handhaven. Daarom zal het convenant vooral via het Besluit
glastuinbouw moeten worden gehandhaafd.111 Zoals reeds aangegeven, kan hand-
having van de normen die in het besluit zijn opgenomen, gevolgen hebben voor de
(uiteindelijke) realisering van de IMT-doelstellingen uit het convenant.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de bestuursrechtelijke handhaving van
het Besluit glastuinbouw, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de
handhavingselementen die een uitvloeisel vormen van het GLAMI-Convenant.
Aangezien het Besluit glastuinbouw en de handhaving daarvan zelf geen voorwerp
van onderzoek is, zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de handhaving. Verder
verwijs ik naar hoofdstuk 5 voor een algemene bespreking van het toezicht op de
naleving, de bestuursrechtelijke sancties, de rechtsbescherming die ten aanzien
hiervan kan worden gezocht (door de normadressaat en derden) en het verzoek om
handhaving door derden.

In het convenant is een aantal afspraken gemaakt dat betrekking heeft op de
handhaving van het Besluit glastuinbouw.

Kort gezegd (zie ook §9.4.2.2) betreffen deze afspraken:
– in verband met de handhaafbaarheid van het besluit worden daarin meet-,

registratie- en rapportagebepalingen opgenomen;
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– handhaving blijft een primaire verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
– samenwerking tussen marktpartijen, het bevoegd gezag en de rijksoverheid in

de beoordeling, handhaving en monitoring van rapportages biedt kansen voor
efficiency-voordelen en moet verder worden onderzocht (vorming van één
loket);

– ten behoeve van deze samenwerking ontwikkelen de VNG en UvW een
Handhavings- en Uitvoeringsmethode; en

– er wordt ter verbetering en handhaafbaarheid van het besluit een verkennende
studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om bedrijfsprocessen op objectieve en
onafhankelijke wijze te meten.

Afgezien van de afspraak over het meten, registreren en rapporteren, zijn de
overige afspraken niet als zodanig in het Besluit glastuinbouw teruggekomen.
Niettemin kan de uitvoering van deze afspraken wel bijdragen aan een goede
stroomlijning van de handhaving van het besluit. De afspraken die in het convenant
zijn gemaakt over de handhaving van het Besluit, hebben ook daadwerkelijk
gevolgen gehad voor de vormgeving van die handhaving. Verder is over de
handhaving van het Besluit veel gesproken in het Doelgroepoverleg Glastuinbouw
en Milieu. Ook de door het convenant ingegeven keuzes wat betreft de normstel-
ling die in het Besluit zijn opgenomen, te weten de opname van doelvoorschriften
met betrekking tot het verbruik en de puntensystematiek waarbij een uitwisseling
van milieutaakvelden mogelijk is (flexibiliteit voor glastuinbouwbedrijven),
kunnen van invloed zijn op de wijze van handhaving van het Besluit.

Het bestuursorgaan dat belast is met de bestuursrechtelijke handhaving van het
Besluit, is voor zover het gaat om bepalingen en voorschriften die mede op de Wet
milieubeheer zijn gebaseerd, het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning
voor het glastuinbouwbedrijf type A te verlenen dan wel waaraan de melding uit
hoofde van artikel 7 van het Besluit (glastuinbouwbedrijf type B) wordt gericht
(artikel 18.2 Wm). Voor glastuinbouwbedrijven type A kan het bevoegd gezag GS
of B&W zijn en voor glastuinbouwbedrijven type B zal dit B&W zijn (vgl. artikel
2 sub b onder 1 van het Besluit).

Voor de handhaving van de bepalingen die mede zijn gebaseerd op de Wvo, is de
waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag. Het gaat dan om lozen type I en II (zie
§9.6.2). De bepalingen en voorschriften van het Besluit glastuinbouw kunnen ook
via het strafrecht worden gehandhaafd, waarvoor de grondslag kan worden gevonden
in artikel 1a onder 1 en 2 van de Wet economische delicten (waarin overtredingen
van voorschriften gesteld bij of krachtens onder meer artikel 8.40 en 8.44 Wm
strafbaar zijn gesteld). Behalve politie en Openbaar Ministerie is de Algemene
Inspectiedienst bij de strafrechtelijke handhaving van het besluit betrokken, te weten
voor de delen die (mede) zijn gebaseerd op de Bestrijdingsmiddelenwet. Op de
strafrechtelijke handhaving van het Besluit wordt hier nauwelijks ingegaan. Gelet
op het feit dat bij de uitvoering en handhaving van het Besluit verschillende instan-
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112 Nota van toelichting bij het Besluit houdende tot wijziging van het Besluit glastuinbouw,
Stb. 2005, 707, p. 16.

ties, werkzaam op het gebied van strafrecht en bestuursrecht, zijn betrokken, zijn er
maatregelen genomen om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen die
instanties te bewerkstelligen. Hiertoe is (onder meer) de Handhavings- en Uitvoe-
ringsmethode opgesteld, waarin een integrale handhavingsaanpak is ontwikkeld (zie
hierna).

In het Besluit zijn meet-, registratie- en rapportageverplichtingen opgenomen (zie
§9.6.4) waardoor het bevoegd gezag wordt geïnformeerd over het verbruik van
energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen door een glastuinbouwbe-
drijf. Bedrijven moeten jaarlijks een rapport, dat op juistheid en volledigheid wordt
beoordeeld door een geaccepteerde deskundige, naar het bevoegd gezag sturen
(voorschrift 1.1.2 van bijlage 1) en ze dienen hun geregistreerde gegevens, uitge-
voerde berekeningen, onderliggende facturen en andere schriftelijke afleveringsbe-
wijzen gedurende 5 jaar te bewaren (voorschrift 3.1.15 van bijlage 1) (zie ook
§9.6.4). In de praktijk sturen de bedrijven de rapportage naar de UO-IMT die de
gegevens controleert op juistheid en volledigheid, ze opslaat in een database en
naar het bevoegd gezag stuurt (vgl. §9.6.7).
Aan de hand van de jaarlijkse rapportage kan het bevoegd gezag inzicht verkrijgen
in de mate waarin een bedrijf aan zijn verbruiksdoelstellingen voor dat jaar heeft
voldaan. Het jaarrapport en de bewaarde gegevens zijn aldus voor het bevoegd
gezag van belang in het kader van de uitoefening van het toezicht op de naleving
van het besluit. Het kan zo de realisatie door individuele tuinders van hun ver-
bruiksdoelstellingen controleren. Met dat doel mogen deze gegevens van het
bedrijf tegenwoordig ook worden opgevraagd (§5.5.3.1). Op basis van die gege-
vens zou het bevoegd gezag tot verdere handhaving (sanctionering) kunnen
besluiten.
Maar het bevoegd gezag zal daarnaast ook op andere wijze moeten nagaan of het
besluit wordt overtreden. Dit blijkt ook uit het convenant en uit de Handhavings-
en Uitvoeringsmethode (HUM) Besluit glastuinbouw. Bij de controle van het
energieverbruik kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld aan de hand van de admini-
stratie van het energiebedrijf nagaan of de door de tuinder verstrekte cijfers juist
zijn. Het is ook van belang om zelf onderzoek te verrichten, want de jaarrapportage
garandeert niet dat daarmee de werkelijke gang van zaken is weergegeven. Het feit
dat een geaccepteerde deskundige moet worden ingeschakeld ter beoordeling van
het rapport, brengt hierin geen verandering. Hij kan weliswaar beoordelen of het
jaarrapport op grond van de overgelegde gegevens een redelijk betrouwbaar beeld
geeft van het verbruik, maar de deskundige heeft niet volledig zicht op de werkelij-
ke gang van zaken.112 Zoals hierna zal blijken, is het juist ook voor de handhavende
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114 Zie het strategische deel van de HUM Besluit glastuinbouw, p. 9.

instanties moeilijk de juistheid van de aangeleverde gegevens te verifiëren, althans
voor zover het de taakvelden gewasbescherming en meststoffen betreft.

Voor de bespreking van de openbaarheid van het jaarrapport dat op grond van het
Besluit glastuinbouw moet worden opgesteld, verwijs ik naar §5.5.4.2.

In het GLAMI-Convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen
de verschillende bevoegde gezagsorganen en overige handhavende instanties en de
vorming van één loket. Samenwerking is ook nodig, omdat de verantwoordelijk-
heid voor de handhaving van een aantal onderdelen van het Besluit (zoals de
handhaving van de verbruiksnormen uit bijlage 1 bij het Besluit) bij meerdere
instanties tegelijk ligt (gemeente, waterschap en AID). Zoals reeds eerder opge-
merkt, is naar aanleiding hiervan de Handhavings- en Uitvoeringsmethode (HUM)
opgesteld (in opdracht van de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu), die ter uitvoe-
ring van het Besluit glastuinbouw dient. De één-loket-gedachte heeft gestalte
gekregen door de oprichting van de UO-IMT waartoe de bevoegde gezagsorganen
zich kunnen wenden.
De HUM bestaat uit twee delen, een strategisch deel en een praktisch deel.113 In het
strategische deel worden de stappen besproken waaruit het zogenoemde ‘adequate
handhavingsproces’ van het Besluit glastuinbouw behoort te bestaan. In het
praktische deel wordt vooral met behulp van factsheets aangegeven welke aspecten
van belang zijn bij controle op de verschillende voorschriften uit het Besluit.

De HUM is ontwikkeld naar het model van het adequate handhavingsproces dat de
Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving in het algemeen voor
handhavingsprocessen heeft ontwikkeld.114 De HUM betreft dus niet een geheel
nieuw concept. In de HUM wordt aangegeven hoe dit handhavingsproces specifiek
in het kader van de handhaving van het Besluit glastuinbouw gestalte kan krijgen.
Het adequate handhavingsproces bestaat uit de volgende stappen:
1. vastleggen van de doelen en condities voor de handhaving, in het kader waarvan

onder meer prioriteiten voor handhaving worden gesteld op basis van een
uitgevoerd nalevingsonderzoek en een risico-analyse (de voorschriften die bij
overtreding de meeste schade aan het milieu toebrengen) en nalevingsdoelstel-
lingen worden opgesteld;

2. opstellen van een handhavingsstrategie en werkwijze (waaronder samenwerking,
signaaltoezicht en controlefrequentie en -capaciteit);

3. uitvoeren van de handhavingsstrategie en werkwijze;
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115 Zie het strategische deel van de HUM Besluit glastuinbouw, p. 9-10.
116 Zie het strategische deel van de HUM Besluit glastuinbouw, p. 36-37.
117 Zie Jaarprogramma 2006, 2005, p. 22. Zie ook Jaarprogramma 2005, 2005, p. 28. Deze

programma’s zijn raadpleegbaar via http://www.glami.nl. 

4. meten en vastleggen van de doelbereiking en het effect van handhaving (dit kan
gebeuren op basis van een periodieke evaluatie van de handhavingsactiviteiten);
en

5. terugkoppelen van de resultaten naar de beleidsmakers en handhavingspart-
ners.115

Op het moment van het opstellen van de HUM waren er al plannen om het Besluit
glastuinbouw te wijzigen (op het gebied van de meet- en registratieverplichtingen;
hieraan is uitvoering gegeven in het Besluit van 16 december 2005). Daarom werd
er toen geen strategie voor de handhaving van de verbruiksnormen uit bijlage 1 bij
het Besluit opgenomen; de mogelijkheden voor controle op de verbruiksdoelstel-
lingen zijn globaal verkend.116 Tot op heden is hieraan nog geen nadere uitwerking
gegeven. Dit komt onder meer doordat er ten aanzien van het Besluit problemen
zijn gesignaleerd omtrent de handhaafbaarheid van de verbruiksnormen (betrouw-
baarheid aangeleverde rapportages en onmogelijkheid van controle van die gege-
vens, zie hierna). De voltooiing van de HUM staat voor 2006 op het programma.117

Het onderstaande beeld dat van de HUM wordt geschetst, kan dan ook op het
moment van het verschijnen van dit boek op bepaalde punten achterhaald zijn.

Op basis van het nalevingsonderzoek en de risico-analyse (de eerste stap van het
adequate handhavingsproces) kan worden vastgesteld dat de handhaving van het
Besluit zich primair zal richten op de controle op de verbruiksdoelstellingen en de
achterliggende meet-, registratie- en rapportagegevens, en op de voorschriften uit
het Besluit die de kernbepalingen vormen (dat wil zeggen de voorschriften die van
daadwerkelijk belang zijn voor de bescherming van water, lucht en bodem). Verder
zijn er nalevingsdoelstellingen vastgesteld voor onder meer de voorschriften uit
bijlage 1 (de verbruiksnormen en de meet-, registratie- en rapportageverplichting).
De landelijke nalevingsdoelstellingen voor de voorschriften uit bijlage 1 van het
Besluit moeten nader worden uitgewerkt in regionale bindende afspraken tussen
de handhavende instanties.

Voor de meet-, registratie- en rapportageverplichtingen uit bijlage 1 van het Besluit
wordt op landelijk niveau uitgegaan van een nalevingdoelstelling van 75% van de
(gecontroleerde) bedrijven in 2002, 85% van de (gecontroleerde) bedrijven in 2003
en 95% in 2004 en latere jaren van de (gecontroleerde) bedrijven. In 2002, 2003,
2004 en latere jaren wordt dus tegen respectievelijk 25%, 15% en 5% van de
bedrijven één of meerdere malen opgetreden tegen overtreding van deze verplich-
tingen. Wat betreft de verbruiksnormen wordt op basis van administratie als doel
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gesteld dat in 2004 60%, in 2005 70%, in 2006 80%, in 2007 85% (etc.) van de
(gecontroleerde) bedrijven voldoet aan de verbruiksnormen. Van alle ingediende
jaarrapporten over 2004 voldoet 40% van de gecontroleerde bedrijven op één of
meer milieutaakvelden nog niet aan de verbruiksnormen. Dit wordt op basis van
administratie nagegaan. Op basis van (diepte)controles en bedrijfsbezoeken wordt
als doel gesteld dat in 2003 85% en in 2004 en latere jaren 95% van de (gecontro-
leerde) bedrijven voldoet aan de verbruiksnormen. Deze nalevingsdoelstellingen
kunnen uiteraard worden aangepast.

Of wordt voldaan aan de verbruiksnormen, kan worden nagegaan door na afloop
van het kalenderjaar op basis van het jaarrapport te bezien of op papier aan de
verbruiksnorm is voldaan en door vervolgens via (diepte)controles en bedrijfsbe-
zoeken na te gaan of de gegevens op papier overeenstemmen met de daadwerkelij-
ke bedrijfssituatie. De verbruiksnormen worden gehandhaafd op het moment dat
ze definitief zijn vastgelegd in het Besluit; voor de normen voor gewasbescherming
en meststoffen was dit 1 januari 2004 en voor de energienormen was dit moment
1 januari 2005.118 Vooral voor de handhaving van de verbruiksnormen voor de drie
milieutaakvelden energie, gewasbescherming en meststoffen is een integrale con-
trole een vereiste. Dit betekent dat er (op regionaal niveau) verregaande afspraken
omtrent de samenwerking tussen de verschillende handhavende instanties moeten
worden gemaakt. Ook over de intensiteit en de wijze van controle en het optreden
tegen overtredingen (van de verbruiksnormen) dienen afspraken te worden gemaakt
tussen de verschillende handhavende instanties. Glastuinbouwbedrijven zouden
minimaal eens in de vier jaar moeten worden gecontroleerd. Aan de afspraken kan
vorm worden gegeven in een gezamenlijk toezichtsplan (per regio). Het strategi-
sche deel van de HUM geeft uitgangspunten en handreikingen voor de samenwer-
king en de vormgeving van het (signaal)toezicht en geeft een algemene strategie
voor het optreden tegen overtredingen. In het praktische deel van de HUM wordt
aangegeven welk instrument bij welke soort overtreding voor de hand ligt om toe
te passen (stap 2 en 3 van het adequate handhavingsproces).119 In de HUM staat
nog geen uitgewerkte strategie omtrent de handhaving van de verbruiksnormen (zie
hierboven).
In het toezichtsplan worden ook afspraken gemaakt over de wijze waarop de
periodieke evaluatie van de handhavingsactiviteiten plaatsvindt (stap 4 van het
adequate handhavingsproces). Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de
inzet van de handhavingsactiviteiten en de met handhaving gerealiseerde resultaten
(het handhavingsrendement en daarmee de realisering van de nalevingsdoelstel-
lingen). Door de resultaten van een uitgevoerde evaluatie vervolgens terug te
koppelen kan bij de handhaving rekening worden gehouden met zich wijzigende
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via http://www.glami.nl. Zie ook het bericht ‘Actuele ontwikkelingen rondom het Besluit
glastuinbouw’, 2005, raadpleegbaar via http://www.glami.nl en de nota van toelichting bij
het besluit houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van voorschrift
1.1.6, opgenomen in bijlage 1 van het Besluit glastuinbouw, Stb. 2003, 563. 

omstandigheden (in beleid en regelgeving) en kan de kwaliteit van de handhaving
steeds worden verbeterd (stap 5). Bovendien wordt zo duidelijk of het Besluit
helder is en of de voorschriften uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.120

In het kader van de handhaving van het Besluit glastuinbouw is een aantal ontwik-
kelingen van belang die daarop van invloed zijn.
In de eerste plaats betreft dit de handhaving van de normen uit het Besluit. Met de
inwerkingtreding van het Besluit in 2002, traden nog niet direct de individuele
verbruiksnormen in werking. Dat gebeurde voor de verbruiksnormen voor gewas-
bescherming en meststoffen op 1 januari 2004 en voor de energienormen op 1
januari 2005. Dit brengt met zich dat in mei 2005 respectievelijk mei 2006 voor de
eerste keer de verbruiksnormen voor gewasbescherming en meststoffen respectie-
velijk voor energie gehandhaafd zouden kunnen worden. Gelet op het feit dat de
normen in 2003 geëvalueerd zouden worden en zo nodig aangepast aan de hand
van de praktijkcijfers uit de eerste registraties, ging de Stuurgroep GLAMI er altijd
van uit dat er in mei 2005 bijgestelde normen zouden zijn. De handhavende
instanties zouden dan in 2005 bij de handhaving van de verbruiksdoelstellingen
over 2004 de geadviseerde normen als uitgangspunt nemen.
Het proces van bijstelling van de normen is echter in hoge mate vertraagd, zodat
er eind 2005 nog geen nieuwe normen waren, terwijl daartoe voor de drie milieu-
taakvelden wel aanleiding bestaat. Dit zou het toezicht op de naleving van de
normen voor gewasbescherming en meststoffen lastiger maken. Daarom heeft de
Stuurgroep geadviseerd de handhaving in 2005 te beperken tot handhaving van de
registratie- en rapportageplicht van bijlage 1 van het Besluit (en de handhaving van
bijlage 2 en 3). Alleen in uitzonderlijke gevallen zou bij overschrijding van de
normen handhavend moeten worden opgetreden, bijvoorbeeld als er evident sprake
is van nadelige gevolgen voor het milieu, opzet of van nalatigheid.121

Doordat de druk van handhaving voor de bedrijven ontbreekt, kan dit ertoe leiden
dat de naleving van de normen voor meststoffen en gewasbescherming vermindert,
wat uiteindelijk negatieve consequenties voor het behalen van de IMT-doelstellin-
gen kan hebben. De handhaving van de energienormen uit het Besluit gaat sowieso
pas vanaf mei 2006 spelen. Als er besloten zou worden dat op die normen ook niet
wordt gehandhaafd, zou dit eveneens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de
realisering van de IMT-doelstelling voor energiebesparing.
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122 Zie Glastuinbouw en Milieu Flits, december 2005, p. 1, raadpleegbaar via http://www.glami.
nl. Ook in 2002 en in 2003 werd de rapportageverplichting niet door alle tuinders nageleefd.
De UO-IMT ontving in 2003 na herhaalde oproepen uiteindelijk een rapportage van 70%
van de ongeveer 8000 rapportageplichtige tuinders, waarvan 60% op tijd was opgestuurd.
Het bevoegd gezag is opgetreden tegen tuinders die de rapportageverplichting niet hebben
nageleefd. Voortgangsrapport 2003, 2004, p. 15, Persbericht ‘Zestig porcent tuinders rap-
porteert op tijd’ van 13 mei 2004, raadpleegbaar via http://www.glami.nl, Anonymus, 2004,
p. 19-21. 

123 Zie Glastuinbouw en Milieu Flits, april 2005, p. 3, raadpleegbaar via http://www.glami.nl.

In de tweede plaats wordt de rapportageplicht die de glastuinbouwbedrijven op
grond van bijlage 1 van het Besluit hebben, onvoldoende nageleefd.

In 2004 heeft de UO-IMT voor 80% van het glastuinbouwareaal een milieurapporta-
ge ontvangen. Wanneer echter wordt uitgegaan van het aantal bedrijven dat rappor-
teert (en dus niet van het areaal), blijkt dat 53% van de bedrijven een milieurapporta-
ge heeft gestuurd naar de UO-IMT waarmee de naleving van de rapportageplicht dus
een stuk lager ligt. Dit percentage schijnt echter niet al te betrouwbaar te zijn, omdat
het bijvoorbeeld voorkomt dat over meer dan één locatie één rapportage wordt
ingezonden.122 Wat hiervan verder zij, de rapportageverplichting wordt in elk geval
niet voor 100% nageleefd en zelfs niet conform de landelijke nalevingsdoelstelling
waarvan in de HUM wordt uitgegaan (zie hierboven).

Handhaving van de rapportageplicht is dus noodzakelijk. Bij de controle van de
jaarrapportages werken de Algemene Inspectiedienst, bevoegd gezag van gemeen-
ten en waterschappen samen. Voor het jaar 2005 is door de VNG en UvW aan-
gekondigd streng te zullen (laten) controleren op het tijdig inleveren van de
milieurapportages en tijdige inlevering te stimuleren.123 De rapporten zijn niet
alleen van belang om inzicht te krijgen in de naleving van het Besluit door indivi-
duele bedrijven, maar ook in hoeverre de IMT doelstelling uit het GLAMI-Conve-
nant wordt gehaald. Op basis van bedrijfsgegevens wordt immers de realisering
van de IMT nagegaan (zie §9.10.1). Indien in onvoldoende mate aan de rapportage-
plicht wordt voldaan (of dit nu berekend wordt aan de hand van het areaal of het
aantal bedrijven), kan geen goed beeld worden verkregen van de mate waarin de
IMT behaald wordt en kan worden.

In de derde plaats zijn volgens de handhavende instanties de kwaliteit en juistheid
van de meet- en registratiegegevens inzake gewasbescherming en meststoffen niet
goed, zodat deze gegevens een niet al te betrouwbaar beeld verschaffen over de
naleving van de in het Besluit opgenomen normen voor die milieutaakvelden. De
bevoegde gezagsorganen en met name het Openbaar Ministerie hebben bovendien
aangegeven dat het niet mogelijk is de juistheid van de teeltplangegevens, de door
de tuinder gedane metingen en registraties en de door de tuinder gerapporteerde

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Convenant Glastuinbouw en Milieu 509

124 Zie Jaarprogramma 2005, 2005, p. 23 en 25, Jaarprogramma 2006, 2005, p. 16-17, nota van
toelichting bij het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit glastuinbouw, p. 124. Zie
ook Anonymus, 2004, p. 20. Zie over de onbetrouwbaarheid van de registratiegegevens ook
het Aanvullend advies van het College van Deskundigen, 2004, p. 24. 

125 Er zou ook een studie worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om bedrijfsprocessen op
objectieve en onafhankelijk wijze te meten (dit is aangekondigd in het convenant), maar
deze studie was is 2003 nog niet uitgevoerd. De reden waarom hieraan geen uitvoering is
gegeven, is dat er problemen bestaan inzake de handhaafbaarheid van bijlage 1 van het
Besluit en daarover eerst meer duidelijkheid moet komen. Zie Voortgangsrapport 2004,
2005, p. 25. 

126 Zie Jaarprogramma 2005, 2005, p. 23 en 25, Jaarprogramma 2006, 2005, p. 16-17, 22, zie
de Brief van 28 december 2004 van de Stuurgroep over handhaving 2005, raadpleegbaar via
http://www.glami.nl.

127 Jaarprogramma 2006, 2005, p. 22.

verbruiken langs objectieve weg te controleren en daarmee de naleving van de
voorschriften inzake gewasbescherming en meststoffen vast te stellen. De werkelij-
ke gang van zaken zou niet onafhankelijk van de door de tuinder geleverde gege-
vens kunnen worden achterhaald waarmee er geen of beperkte mogelijkheden tot
strafrechtelijke handhaving van de naleving van de regels zijn, die betrekking
hebben op het verbruik van met name gewasbeschermingsmiddelen en mest-
stoffen.124 Als gevolg hiervan heeft de Stuurgroep opdracht gegeven de systematiek
voor registratie en rapportage te verbeteren zodat de rapportages betrouwbaar en
te valideren zijn. Bovendien zou het bevoegd gezag moeten beschikken over
uniforme, betrouwbare en kosteneffectieve handhavingsmethoden.125 Hieraan moet
in 2006 nadere uitvoering worden gegeven in het kader van de HUM glastuin-
bouw.126

Zoals gezegd, betreffen deze problemen de handhaving van de normen voor
meststoffen en gewasbeschermingmiddelen en niet zozeer de energienormen. Voor
die normen geldt echter, dat de geplande invoering van CO2-normen in het Besluit
gevolgen zal hebben voor de meet- en registratiesystematiek.127 Hoe die systema-
tiek gestalte zal krijgen, is vooralsnog niet duidelijk.

9.10.4 Bevindingen

Het GLAMI-Convenant voorziet in een mechanisme van monitoring door de UO-
IMT en rapportage door de Stuurgroep over de uitvoering van onder meer de IMT
door de sector, maar over de wijze waarop de monitoring plaatsvindt, is in het
convenant niets geregeld. Verder ontbreekt ten onrechte een regeling om te veri-
fiëren of de voor deze rapportage te gebruiken bedrijfsgegevens wel kloppen,
hoewel die verificatie wel lijkt plaats te vinden. Omdat het convenant alleen
voorziet in een sectormonitoringrapportage en niet in bedrijfsmonitoringrapporta-
ge, kan de rapportage alleen worden gebruikt om LTO Nederland (in rechte) aan
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te spreken op het niet of niet tijdig realiseren van de IMT. Dit is ook logisch nu de
individuele bedrijven geen partij zijn. De handhaving van het convenant door het
instellen van vorderingen uit het algemeen verbintenissenrecht, lijkt echter vooral
een theoretische mogelijkheid te zijn. Dit wordt versterkt door de onzekerheid over
het feit of het convenant wel echt rechtens afdwingbare verbintenissen kent.
Verder voorziet het convenant in geschilbeslechting door een commissie van
deskundigen. Over de wijze van geschilbeslechting is echter niets bepaald in het
convenant, zodat onduidelijk is hoe dit zou kunnen plaatsvinden. Bovendien is het
de vraag of de commissie van deskundigen überhaupt wel een handhavingstaak
heeft. Voor zover de commissie namelijk alleen kan worden ingeschakeld als zich
een grond van opzegging voordoet, houdt ze zich niet bezig met kwesties van niet-
nakoming van het convenant. Over de reikwijdte van de bevoegdheid van de
commissie bestaat echter onduidelijkheid.
Onder deze omstandigheden zal de handhaving van het GLAMI-Convenant, en met
name de daarin opgenomen IMT-doelstelling, vooral moeten plaatsvinden via
handhaving van de in het Besluit Glastuinbouw opgenomen normen. Er is dan
sprake van indirecte handhaving van het convenant en handhaving langs deze weg
zal alleen mogelijk zijn voor zover de IMT in het besluit is vertaald. Het Besluit
Glastuinbouw voorziet in een uitgebreid systeem van zelfhandhaving door bedrij-
ven, omdat zij meet-, registratie- en rapportageverplichtingen hebben. Bovendien
is in het kader van de Handhavings- en Uitvoeringsmethode een nadere uitwerking
gegeven van de handhavingstaak van de bevoegde instanties. Daarmee wordt
uitvoering gegeven aan de afspraken die over de handhaving van het besluit in het
GLAMI-Convenant zijn gemaakt en bepaalt het convenant dus op hoofdlijnen de
vormgeving van de handhaving. Het blijkt echter dat – vooralsnog – niet alle
normen uit het Besluit worden gehandhaafd en dat het Besluit op bepaalde punten
slecht handhaafbaar is. Hierdoor zou de realisering van de IMT-doelstelling in
gevaar kunnen komen.

9.11 CONCLUSIES

De bespreking van het GLAMI-Convenant aan de hand van de aan de handhaaf-
baarheid en handhaving ervan gestelde democratisch rechtsstatelijke eisen laat zien
dat het convenant in juridisch opzicht positieve elementen bevat, maar ook juridi-
sche problemen kent. Aan het eind van de voorgaande paragrafen is steeds gecon-
cludeerd hoe de in het convenant gegeven uitwerking van de aspecten van hand-
haafbaarheid en de handhaving moet worden gewaardeerd. Op deze bevindingen
wordt hier niet meer in extenso teruggekomen. In deze paragraaf worden de
belangrijkste positieve en negatieve elementen van het GLAMI-Convenant ge-
noemd; gelet op de verwevenheid van de plus- en minpunten, vindt hiervan een
geïntegreerde bespreking plaats. De ervaring met dit klimaatconvenant kan aanlei-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Convenant Glastuinbouw en Milieu 511

ding geven te bezien welke elementen ervan navolging verdienen in andere milieu-
convenanten en welke problemen bij de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering
en de handhaving van milieuconvenanten in meer algemene zin een oplossing
behoeven.

Bij eerste beschouwing is het vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief pro-
blematisch dat niet de glastuinders als verantwoordelijken voor de met het conve-
nant beoogde realisering van energiebesparing en de inzet van duurzame energie
aan het convenant zijn en kunnen worden gebonden, maar dat LTO Nederland
daarbij partij is. Ook de collectieve verplichting aan bedrijfszijde om de Integrale
Milieutaakstelling te realiseren, geniet vanuit democratisch rechtsstatelijk optiek
op het eerste gezicht niet de voorkeur. Een vertaling van de IMT voor energie-
efficiency naar het bedrijfsniveau heeft echter plaatsgevonden in het Besluit
glastuinbouw. Op grond van het Besluit gelden geïndividualiseerde verplichtingen
en langs die weg kunnen glastuinders indirect worden aangesproken op het behalen
van de IMT voor energie. Met het sluiten van het convenant was ook beoogd de
IMT te vertalen in publiekrechtelijke normstelling, want het betreft een op regelge-
ving voorbereidend convenant. Deze functie van het convenant maakt dat de
binding van individuele bedrijven en de opname van individuele verplichtingen
uiteindelijk geen noodzakelijke voorwaarden voor de handhaafbaarheid van het
convenant zijn. De keuze daarvoor zou zelfs minder wenselijk zijn. Vraag blijft wel
hoe kan worden bewerkstelligd dat de inspanningen van de individuele bedrijven
uiteindelijk tenminste dezelfde omvang hebben als de collectieve verplichting. Zo
lijkt me de omstandigheid dat de energienormen in het Besluit glastuinbouw pas
vanaf 1 januari 2005 van kracht zijn geworden, niet bij te dragen aan het behalen
van de IMT via de uitvoering van het besluit.

Het feit dat de ministers een inspanningsverplichting omtrent de totstandbrenging
van de amvb glastuinbouw op zich hebben genomen en daarover ook geen ver-
plichting van een ander karakter kunnen aangaan, geeft rechtsonzekerheid voor
bedrijven en maakt het convenant niet goed handhaafbaar voor de bedrijven.
Niettemin is het Besluit glastuinbouw uiteindelijk slechts op een paar punten
anders vormgegeven dan, gelet op de uitgangspunten die over de amvb in het
convenant zijn opgenomen, viel te verwachten. Deze vergaande inhoudelijke
afstemming tussen het convenant en het besluit valt positief te waarderen. Overi-
gens laat het convenant ook wel ruimte voor de precieze invulling van de amvb,
zodat er niet snel van een afwijking van het convenant zal kunnen worden gespro-
ken en de vraag zou rijzen of de ministers wel aan hun inspanningsverplichting
hebben voldaan.

Het convenant schrijft niet voor met welke soort maatregelen de IMT voor energie-
besparing en duurzame energie moet worden gerealiseerd. De glastuinbouwsector
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kan dan ook rekening houden met te maken investeringen waarmee de sector
flexibiliteit wordt geboden in het behalen van deze doelstelling. Uit hoofde van
uitvoerbaarheid van het convenant is dit een positief punt. Deze flexibiliteit wordt
doorgetrokken in het Besluit glastuinbouw nu de bedrijfsverbruiksdoelstellingen
hierin als doelvoorschrift zijn geformuleerd. Bovendien mogen glastuinbouwbe-
drijven onder voorwaarden een BMP-g opstellen waarin een uitwisseling tussen de
drie milieutaakvelden energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan
plaatsvinden. Met deze uitstapconstructie is beoogd flexibiliteit en keuzevrijheid
te bieden aan bedrijven die dat willen. Deze constructie staat echter mogelijk op
gespannen voet met het bbt-criterium uit de Wet milieubeheer, dat in de weg staat
dat in het individuele geval wordt afgeweken van doelstellingen die juist met
toepassing van dit criterium op sectorniveau zijn vastgesteld. Het blijkt dus lastig
om een juist evenwicht te vinden tussen de wens van zelfregulering (en daarmee
flexibiliteit voor bedrijven) en de toepassing van het geldend milieuwettelijk kader.

De democratische legitimiteit van het GLAMI-Convenant is wat betreft de betrok-
kenheid van burgers en milieuorganisaties redelijk te noemen, doordat de milieube-
weging inspraak heeft gehad bij de voorbereiding ervan. Verder is de milieubewe-
ging bij de uitvoering van het convenant betrokken. Daarmee staat echter nog niet
vast dat hun belangen ook zijn en worden meegewogen. Bovendien zijn andere
derden niet bij de totstandkoming van het convenant betrokken. De openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb is niet bij de voorbereiding van het
convenant gevolgd, terwijl deze op het besluit tot het aangaan van het convenant
wel van toepassing had kunnen worden verklaard (via artikel 3:1 lid 2 Awb).
Verder is ook het parlement slechts deels betrokken bij de totstandkoming van het
convenant, zodat eventuele handhaving van het convenant een beperkte democrati-
sche legitimiteit heeft. Wel kan het parlement de uitvoering van het convenant
controleren.

Verschillende factoren leiden er tot slot toe dat de handhaving van het GLAMI-
Convenant voornamelijk via het Besluit glastuinbouw zal moeten plaatsvinden.
Met de totstandkoming van het besluit is het convenant daarin grotendeels opge-
gaan en zijn de convenantverplichtingen voornamelijk procesmatig van karakter
en daarvan ligt de (privaatrechtelijke) handhaving niet erg voor de hand. Wel geldt
nog de verplichting de IMT te behalen, maar individuele bedrijven kunnen op de
niet-nakoming daarvan niet worden aangesproken. Weliswaar is het juridisch niet
onmogelijk dat LTO Nederland in 2010 in rechte wordt aangesproken wanneer de
IMT niet zou zijn behaald, maar erg voor de hand ligt dat toch niet. Hierbij wordt
er dan overigens vanuit gegaan dat de verplichting de IMT te realiseren een
rechtens afdwingbare verbintenis is. Dat lijkt ook het geval te zijn, maar door de
onduidelijkheid van het rechtskarakter bestaat hierover geen volledige zekerheid.
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De handhavingsbepalingen die het convenant zelf bevat, zijn op verschillende
punten onduidelijk en bovendien gericht op LTO Nederland.
Al met al komt de handhaving van het convenant en met name van de IMT-doel-
stelling aan op indirecte bestuursrechtelijke handhaving van de normen uit het
Besluit glastuinbouw. Er dient dan te worden geconstateerd dat waar handhaving
van die normen niet plaatsvindt of niet goed mogelijk is, wat op dit moment
inderdaad het geval is, er geen ‘achtervanger’ is van andere handhavingsmechanis-
men. De problemen die bij de handhaving van het Besluit glastuinbouw spelen,
kunnen de realisering van de IMT in gevaar brengen. Nu de handhaving van de
IMT alleen effectief via het besluit kan plaatsvinden, zullen ook in het besluit
verbeteringen in de handhaving en in de handhaafbaarheid van de normen moeten
worden aangebracht.
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1 Het convenant is voorafgegaan door de ‘Beleidsafspraak op hoofdlijnen’ van 3 augustus
2000, die als uitgangspunt voor de totstandkoming van het convenant heeft gefungeerd en
in het convenant nader is uitgewerkt. Voor zover de beleidsafspraak en het convenant van
elkaar afwijken, prevaleert het in het convenant bepaalde (zie de considerans). De beleidsaf-
spraak behoeft hier dan ook geen nadere bespreking.

10 Convenant kolencentrales en CO2-reductie

10.1 INLEIDING

Het Convenant kolencentrales en CO2-reductie, hierna ook Kolenconvenant
genoemd, is op 24 april 2002 getekend en eindigt op 31 december 2012, maar de
mogelijkheid tot verlenging is in het convenant opengehouden (artikel 17).1 Door
de koleninzet in hun centrales deels te vervangen door biomassa, willen de aan het
convenant deelnemende elektriciteitsproductiebedrijven tot een reductie van de
uitstoot van CO2 van hun kolencentrales komen en zo een bijdrage leveren aan het
realiseren van de nationale CO2-doelstellingen die voortvloeien uit het Kyoto
Protocol. De inzet van duurzame energie en met name van biomassa heeft een
groot aandeel binnen het klimaatbeleid. In het convenant zijn verplichtingen
opgenomen over de reductie van CO2-emissies zelf en daarom wordt er in directe
zin bijgedragen aan de vermindering van deze emissies. Hiermee onderscheidt het
Kolenconvenant zich van de andere in dit onderzoek geanalyseerde klimaatconve-
nanten. Ook met betrekking tot de verhouding tussen het convenant en de voor de
uitvoering van het convenant relevante bestuursrechtelijke instrumenten, te weten
amvb’s en de milieuvergunning, neemt het Kolenconvenant een bijzondere plaats
in. Zoals zal blijken, zijn de bestuursrechtelijke normstelling en de convenantver-
plichtingen niet op elkaar afgestemd. Verder staat het convenant in nauw verband
met het systeem van verhandelbare emissierechten dat op 1 januari 2005 van start
is gegaan; de impact van het emissiehandelssysteem voor het functioneren kan
aanzienlijk zijn. Dit convenant bevat hiermee verschillende juridisch interessante
aspecten die een nadere bespreking waard zijn.

De behandeling van het convenant vindt plaats aan de hand van de in deel II van
dit boek in algemene zin besproken aspecten van handhaafbaarheid en handhaving.
Aldus kan, voor zover mogelijk, een beoordeling worden gegeven van dit conve-
nant in het licht van de in hoofdstuk 3 geformuleerde democratisch rechtsstatelijke
eisen. Daarbij wordt in lijn met hoofdstuk 4 aangevangen met een bespreking van
de partijen bij het convenant (§10.2), waarna kort aandacht wordt besteed aan de
instanties die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van het convenant
(§10.3). Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de doelstelling en de verplichtingen
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voor de onderscheiden partijen (§10.4). Vervolgens wordt het rechtskarakter van
het convenant behandeld (§10.5). De verhouding tussen het convenant en bestuurs-
rechtelijke instrumenten die op de uitvoering ervan van invloed zijn (amvb’s, de
milieuvergunning en het systeem van verhandelbare emissierechten) wordt behan-
deld in §10.6. De mate waarin derden (inclusief het parlement) bij de totstandko-
ming van het convenant zijn betrokken en in hoeverre zij over de convenanttekst
en documenten aangaande de uitvoering van het convenant kunnen beschikken,
komt aan de orde in §10.7. Vervolgens wordt bezien in hoeverre sprake is van free-
ridergedrag en de manier waarop daarmee wordt omgegaan in het convenant
(§10.8). De mogelijkheden om de verplichtingen uit het convenant te handhaven
worden behandeld in §10.9. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies
(§10.10).

10.2 PARTIJEN

10.2.1 Overheid

Aan overheidszijde zijn alleen de ministers van EZ en VROM partij bij het Conve-
nant kolencentrales en CO2-reductie. Zij zijn deels ten onrechte als partij aan-
gemerkt. Volgens het convenant handelen de ministers in hun hoedanigheid van
vertegenwoordiger van de Staat en in hun hoedanigheid van bestuursorgaan. Voor
zover de ministers echter optreden als vertegenwoordiger van de Staat (waartoe zij
bevoegd zijn op grond van artikel 32 Comptabiliteitswet), worden niet zij maar de
Staat zelf partij bij het convenant.

Zoals nog zal blijken (§10.6), staan in het convenant afspraken die gevolgen heb-
ben voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden van het provinciaal
bevoegd gezag bij de milieuvergunning. De provincies en het provinciaal bevoegd
gezag zijn echter geen partij bij het convenant en kunnen daaraan dus niet worden
gebonden. De in de desbetreffende provincies gevestigde bedrijven kunnen het
provinciaal bevoegd gezag dus niet houden aan de afspraken uit het convenant. Dit
kan tot fricties leiden tussen het convenant en de vergunningverlening (vgl. §4.2.1).

10.2.2 Bedrijfsleven

Aan de kant van het bedrijfsleven zijn in de eerste plaats de eigenaren van de
kolencentrales partij bij het convenant, te weten Electrabel Nederland NV, de NV
Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, Essent Energie Produc-
tie BV, E.ON Benelux Generation NV, Reliant Energy Power Generation Benelux
BV en NV Nuon Energy Trade & Wholesale. Samen worden deze eigenaren de
productiebedrijven genoemd.
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2 Dit zijn aardgascentrales die op het moment waarop alle partijen het convenant hebben
ondertekend, eigendom zijn van de productiebedrijven, zie artikel 1 onder b van het
convenant. 

3 Zie Lindeman en Van der Toorn, 2003, p. 10 en Lindeman, 2004, p. 62. 
4 Statuten van 21 december 2000 (dossiernr. 40124517).

Met de deelname van deze productiebedrijven, zijn alle in Nederland gevestigde
kolencentrales onder de werking van het convenant gebracht.

Het gaat om de volgende zes kolencentrales: Gelderland 13 (eigendom van Electra-
bel), Borssele 12 (eigendom van EPZ), 8 en 9 Amercentrale (eigendom van Essent),
Maasvlakte 1 en 2 (eigendom van E.ON Benelux) en Hemweg 8 (eigendom van
Reliant). Reliant is overgenomen door Nuon, voor welke overname Nuon in decem-
ber 2003 (dus na het sluiten van het convenant) toestemming van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit heeft verkregen (zie verder hierover §10.4.2.2.). De Hemweg
8 is aldus in eigendom van Nuon gekomen. Verder is het convenant ook van toepas-
sing op een kolenvergasser (een zogenoemde STEG-installatie, wat staat voor
stoom- en gasturbine), te weten de Willem-Alexander Centrale in Buggenum, waar-
van Nuon ook de eigenaar is (zie artikel 1 onder a en i van het convenant).

Nu de eigenaren van deze kolencentrales het convenant hebben ondertekend, zijn
zij er ook individueel aan gebonden.

Naast de hierboven genoemde kolencentrales waarvan de productiebedrijven
eigenaar zijn, kunnen zij eveneens gascentrales2 in eigendom hebben. Ten aanzien
van deze gascentrales zijn in het convenant ook enkele CO2-reductieverplichtingen
opgenomen. In het convenant is echter niet gespecificeerd om welke gascentrales
het hier gaat.

De inzet van biomassa speelt in ieder geval bij drie gascentrales een rol, te weten de
Eemscentrale (in eigendom van Electrabel), de centrale Harculo (in eigendom van
Electrabel) en de Clauscentrale (in eigendom van Essent).3

Behalve de individuele productiebedrijven, is de Federatie van Energiebedrijven
in Nederland (EnergieNed) partij bij het convenant. EnergieNed is de brancheorga-
nisatie voor – onder meer – alle ondernemingen die zich in de Nederlandse energie-
markt bedrijfsmatig bezighouden met de productie van elektriciteit en/of warmte,
met gasopslag (artikel 2 lid 2 onder a.1 van de statuten4). De bovengenoemde
productiebedrijven zijn alle aangesloten bij EnergieNed. Omdat zowel de eigenaren
van de kolencentrales als EnergieNed direct partij zijn bij het convenant, behoeft
de binding van deze bedrijven niet via EnergieNed te worden geconstrueerd. Dit
brengt met zich dat EnergieNed alleen verplichtingen voor zichzelf zal zijn aan-
gegaan. Wel heeft deze brancheorganisatie nog een groot aantal andere leden, maar
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die hebben verder geen betrokkenheid bij het onderwerp van het convenant (het
gaat bijvoorbeeld om energieleveranciers en netbeheerders).

10.2.3 Bevindingen

Het Kolenconvenant voldoet niet volledig aan de democratisch rechtsstatelijke eis
dat duidelijk moet zijn wie exact partij zijn bij het convenant en dat de voor de
uitvoering van het convenant relevante actoren partij zijn. Dit negatieve oordeel is
vooral gebaseerd op het feit dat de provincies en het provinciaal bevoegd gezag bij
de milieuvergunning geen partij zijn bij het convenant en daaraan dus niet kunnen
worden gebonden. Dit terwijl de productiebedrijven veelal over een milieuvergun-
ning van GS dienen te beschikken om hun verplichtingen uit het convenant te
kunnen uitvoeren. De ongebondenheid van het bevoegd gezag kan afbreuk doen
aan de uitvoerbaarheid en daarmee aan de juridische effectiviteit van het conve-
nant. Wel heel positief te waarderen is dat de productiebedrijven zelf partij zijn bij
het convenant, omdat zij de CO2-reductie waarover in het convenant verplichtingen
zijn opgenomen, moeten realiseren. De productiebedrijven zijn dus voor de
uitvoering van het convenant een heel relevante partij en hun gebondenheid
bevordert de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het convenant. Ook de
ministers van EZ en VROM zijn voor de uitvoering van het convenant van belang.
Zij zijn echter deels ten onrechte als partij aangemerkt waar zij optreden als
vertegenwoordiger van de Staat.

10.3 INSTANTIES WERKZAAM IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET
CONVENANT

Bij de uitvoering van het convenant zijn, behalve de partijen, nog drie andere
actoren betrokken. Het betreft een ‘deskundige derde’, en een door de overheid aan
te wijzen ‘onafhankelijke instantie’ en ‘uitvoeringinstantie’.

Het staat niet van te voren vast wie als deskundige derde kan fungeren, deze kan
in voorkomende gevallen worden ingeschakeld door de bedrijven. Als onafhan-
kelijke instantie is door de overheid het Verificatiebureau Benchmarking Energie-
Efficiency (VBE) aangewezen. De deskundige derde en het VBE zijn bij het
convenant betrokken in het kader van het onderzoek naar respectievelijk de
beoordeling van (het onderzoek naar) het op economisch verantwoorde wijze
voortzetten of uitvoeren van projecten door de productiebedrijven (zie artikel 10
van het convenant, dat wordt besproken in §10.4.2). Daarmee zijn deze ‘instanties’
bij een beperkt deel van de uitvoering van het convenant betrokken.
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5 Persbericht van EZ, VROM en EnergieNed d.d. 24 april 2002 m.b.t sluiting Kolenconve-
nant, http://www.minez.nl. 

De uitvoeringsinstantie heeft een taak met betrekking tot de jaarlijks uit te voeren
rapportage (bijlage IV van het convenant) en heeft aldus een taak bij de handha-
ving van het convenant. Deze uitvoeringsinstantie is echter nooit aangewezen.

De werkzaamheden die de deskundige derde, het VBE en de uitvoeringsinstantie
volgens het convenant hebben, zijn zozeer verweven met de verplichtingen van de
partijen, dat daarop verder wordt ingegaan in de desbetreffende paragrafen (§10.4
en §10.9). Hier kan echter reeds worden gemeld dat, omdat er nog nooit toepassing
is gegeven aan artikel 10 van het convenant en er geen uitvoeringsorganisatie is
aangewezen, de deskundige derde, het VBE en de uitvoeringsinstantie tot op heden
feitelijk geen rol spelen bij de uitvoering van het convenant.

10.4 DOELSTELLING EN VERPLICHTINGEN

De doelstelling van het convenant staat in de considerans (§10.4.1). Er zijn ver-
plichtingen opgenomen voor de zes productiebedrijven, de ministers van EZ en
VROM en EnergieNed (§10.4.2).

10.4.1 Doelstelling

Het Convenant kolencentrales en CO2-reductie zou volgens de considerans als
‘verwachte uitkomst’ moeten hebben dat de

‘kooldioxide-emissies (CO2-emissies), die vrijkomen bij de productie van elektrici-
teit in kolencentrales worden gereduceerd met gemiddeld 5,8 Mton op jaarbasis in
de periode 2008-2012 (als onderdeel van het zogenoemde basispakket en ten
opzichte van het Global Competition Scenario zonder aanvullend klimaatbeleid)’.

Bij beschouwing van deze doelstelling, blijkt in de eerste plaats dat in kwantitatie-
ve zin wordt aangegeven hoeveel CO2-reductie in totaal valt te verwachten, hetgeen
positief valt te waarderen. Omdat er een kwantitatieve doelstelling wordt gegeven,
kan uit het convenant worden afgeleid welke bijdrage met het convenant wordt
beoogd te worden geleverd aan de reductieverplichting die Nederland in het Kyoto
Protocol is aangegaan. Volgens de partijen wordt met het convenant fors bijgedra-
gen aan de realisering van deze Nederlandse reductieverplichting.5
In de tweede plaats wordt in het convenant ook een termijn gegeven waarbinnen
de reductie van 5,8 Mton moet zijn bereikt. In dit verband wordt niet uitgegaan van
een jaar aan het eind waarvan de doelstelling moet zijn gerealiseerd, maar van een
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6 Breidenich e.a., 1998, p. 321. 

periode van vijf jaar. Met deze periode van 2008-2012 wordt direct aangesloten bij
de eerste budgetperiode die in het Kyoto Protocol wordt gehanteerd. In het Kyoto
Protocol is voor een dergelijk meerjarig doel gekozen om de Partijen bij het
Protocol meer flexibiliteit te geven om hun CO2-emissies te reduceren en om
rekening te houden met jaarlijkse fluctuaties (zoals in de economische toestand en
weersomstandigheden).6 Uit de tekst van het Kolenconvenant blijkt niet of deze
gedachtegang ook ten grondslag ligt aan de keuze van de vijfjarige periode, maar
dit zou heel wel het geval kunnen zijn. De bedrijven beschikken derhalve over de
vrijheid om te bepalen wanneer zij in de periode 2008-2012 de doelstelling realise-
ren, maar in elk geval zal in 2012 de reductie moeten zijn bereikt.
Uit het bovenstaande vloeit voort dat de doelstelling duidelijk is. Het enige min-
punt is dat de doelstelling uit de considerans moet worden afgeleid. Gelet op het
belang van convenantdoelstellingen, had de doelstelling naar mijn mening moeten
worden omschreven in één van de eerste artikelen van het convenant (vgl. §4.4.1).
Overigens lijkt de duidelijkheid van de doelstelling te kunnen worden verklaard
door het feit dat de elektriciteitsproductiesector geen groot aantal en niet zeer
gedifferentieerde bedrijven omvat en het derhalve een kleine, homogene sector
betreft. In het algemeen is het in een dergelijk geval gemakkelijker om een precieze
doelstelling te formuleren dan ten aanzien van een grote, heterogene sector.

10.4.2 Verplichtingen

In het convenant zijn verplichtingen opgenomen voor de zes productiebedrijven,
de ministers van EZ en VROM en EnergieNed. De verplichtingen voor de onder-
scheiden partijen zullen in het navolgende worden besproken. Daarbij worden de
verplichtingen van EnergieNed als laatste besproken. Voor deze opzet is gekozen,
omdat de verplichtingen van deze organisatie zijn afgeleid van de verplichtingen
van de productiebedrijven en de ministers. Voordat tot de behandeling van de
verplichtingen wordt overgegaan, moet echter aandacht worden besteed aan de
betekenis van biomassa. De inzet van biomassa in de kolencentrales ten behoeve
van de CO2-reductie is één van de verplichtingen voor de productiebedrijven.
Daarom is het goed enige achtergrondinformatie te geven over biomassa.

10.4.2.1 Wat is biomassa?

Het gebruiken van kolen om energie op te wekken kent (naast voordelen) een
aantal nadelen, waarvan er één is dat bij het verbranden van deze fossiele brandstof
CO2 vrijkomt dat miljoenen jaren in de aarde is opgeslagen geweest en dus aan de
atmosfeer was onttrokken en nu in een relatief hoog tempo wordt toegevoegd aan
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7 Dit geldt ook voor NOx. De andere reststoffen kunnen wel goed worden hergebruikt. Zo
wordt de zwaveldioxide (SO2), die ontstaat bij het verbranden van de zwavel in de kolen,
in contact gebracht met kalk en wordt daarbij gips gevormd. Het gips kan worden gebruikt
voor de productie van bijvoorbeeld gipskartonplaten en voor gietvloeren in de bouw. Zie
www.eon-benelux.com/nl. 

8 Vergelijk de definitie in de (inmiddels deels vervallen) Circulaire emissiebeleid voor
energiewinning uit biomassa en afval uit april 2002. Het schoon of vervuild zijn van
biomassastromen wordt bepaald door de chemische samenstelling die doorgaans samen-
hangt met de natuurlijke herkomst en het gebruik dat ervan is gemaakt. Dit laatste blijkt
meestal uit de herkomst, zoals bijvoorbeeld sloophout of restafval uit de voedingsmiddelen-
industrie. Zie de Circulaire emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afval uit april
2002, p. 4.

de concentratie CO2 in de atmosfeer, met klimaatverandering als mogelijk gevolg.
Bovendien komen er bij het verbranden van kolen grote hoeveelheden reststoffen
vrij, waarvoor in het geval van CO2 geen goede toepassing kan worden gevonden.7
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, kan biomassa worden ingezet in de
kolencentrales.
Van de term ‘biomassa’ zijn verschillende definities in omloop, maar in het
Kolenconvenant heeft biomassa betrekking op:

‘materiaal van kort-cyclisch organische oorsprong (zowel plantaardige als dierlijke)
bestemd voor energie-opwekking (een hernieuwbare energiebron) en afkomstig uit
1. speciale voor energieopwekking bestemde teelten (zoals koolzaad en miscanthus),
2. reststromen (bijvoorbeeld uit de bosbouw en de landbouw of fruitsector) en 3.
afvalstromen (zoals afvalhout, de organische fractie van afval, mest, oud papier en
RWZI-slib). De biomassa kan naar haar aard of ten gevolge van het voorgebruik
schoon dan wel vervuild zijn. Ook kan er sprake zijn van een samengesteld product
met biomassa van verschillende oorsprong.’ (artikel 1 onder f)8

Gelet op deze definitie, kan biomassa onder meer bestaan uit afval(stromen) en de
vraag kan dan ook worden gesteld wat het verschil is tussen deze twee begrippen.
Hoewel het op zichzelf van belang is om te weten wanneer er sprake is van een
eventueel vervuilde afvalstof, omdat dit immers consequenties heeft voor de
toepasselijke regelgeving, is het niet nodig om in dit hoofdstuk verder uit te weiden
over dit begrip. Voor het emissiebeleid en het uiteindelijke milieuresultaat is
namelijk de aanduiding biomassa of afval feitelijk niet van belang. Er bestaat
weliswaar een direct verband tussen de materiële kwaliteit van de in te zetten
brandstof en de samenstelling van emissies naar de lucht, omdat het verschil tussen
een schone en een vervuilde invoer in de centrale doorwerkt in het profiel van de
uitstoot naar de lucht. Maar kwaliteit en samenstelling van de invoer en de gevol-
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9 Circulaire emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afval, 2002, p. 4 en 7. 
10 Zie over het begrip afvalstof o.a. het proefschrift van Tieman, 2003. Over het verschil tussen

afval en biomassa is nader inzicht geboden in de publicatie Afval of biomassa? Een juridi-
sche onderbouwing, van TAUW bv i.o.v. SenterNovem, januari 2005, http://www.senter
novem.nl/duuzame-energie. 

11 Er kan bijvoorbeeld via verbranding, vergisting en vergassing elektriciteit, warmte of gas
worden gewonnen. Zie over de verschillende technieken ECN Beleidsstudies, 2001, p. 64
en www.ecn.nl/biomassa/waarom.nl/html. 

12 Meestook kan nader worden onderscheiden in directe en indirecte meestook. Bij directe
meestook wordt de biomassa samen met de kolen voorbewerkt, toegevoegd aan de ketel en
verbrand; de bestaande koleninstallatie behoeft hiervoor niet te worden aangepast. Bij
indirecte meestook wordt de biomassa eerst mechanisch voorbehandeld (zonder dat sprake
is van thermische of chemische voorbehandeling) en wordt de biomassa uiteindelijk samen
met de kolen toegevoegd aan de branderinstallatie van de ketel. Zie ECN Beleidsstudies,
2001, p. 64.

13 Zie over mee- en bijstook ook www.ecn.nl/biomassa/waarom.nl/html en ECN Beleidsstu-
dies, 2001, p. 64.

14 Bij de verbranding van biomassa komt wel CO2 vrij, maar deze hoeveelheid is eerder tijdens
de groei van de biomassa uit de atmosfeer opgenomen. Bij de inzet van biomassa circuleert
CO2 relatief snel (binnen één groeicyclus; er is sprake van een gesloten, korte CO2-kring-
loop) en daarom wordt er geen extra CO2 uitgestoten. Zie SenterNovem, Inzameling bio-
massa, z.j., p. 5, http://www.senternovem.nl/duurzame-energie. Zie ook www.ecn.nl/

gen voor de emissies staan los van de vraag of er al of niet sprake is van een
afvalstof.9,10

Uit biomassa kan via verschillende technieken elektriciteit, warmte of gas worden
gewonnen.11 Bovendien zijn er verschillende manieren waarop biomassa in kolen-
centrales kan worden ingezet, namelijk meestook en bijstook. Meestook is de meest
simpele vorm van biomassa-inzet en betreft het in de verbrandingsruimte (de ketel)
inbrengen van biomassa via de gebruikelijke toevoer van de primaire brandstof (dit
is de fossiele brandstof zoals kolen) of via een eigen toevoer (vgl. artikel 1 onder
m van het convenant).12 Bijstook is een meer geavanceerde vorm van inzet bij
kolen. Na een thermische voorbehandeling of via een thermische koppeling, bij-
voorbeeld via wervelbedverbranding of via een aparte ketel, wordt biomassa in de
verbrandingsruimte ingebracht (vgl. artikel 1 onder n van het convenant). De bio-
massa wordt in een aparte biomassavergasser in brandbaar gas omgezet. Bij bij-
stook kan menging van het biomassa-as en het kolenas worden voorkomen.13

Eén van de voordelen van biomassa is dat het klimaatneutraal is. Dit wil zeggen dat
dit materiaal bij het gebruik als brandstof voor de energievoorziening geen extra
bijdrage levert aan de stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer. Dit in tegenstel-
ling tot verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas, waarbij
miljoenen opgeslagen CO2 vrijkomt.14 Biomassa is een hernieuwbare (duurzame)
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biomassa/waarom.nl/html, en Ministerie van EZ, Duurzame energie in opmars, Actiepro-
gramma 1997-2000, 1997, p. 45.

15 Zie Actieplan Biomassa: ‘samenwerken aan bio-energie’, 2002, p. 7, 8.
16 Zie o.a. www.minvrom.nl (dossier groene energie) en ECN Beleidsstudies, 2001, p. 66. Zie

ook Van Bergen, 2000, p. 1-2. 
17 Zie www.epz.nl.
18 De bereikte CO2-reductie wordt vastgesteld overeenkomstig de Uitvoeringsregeling

subsidies CO2-reductieplan (Stcrt. 1998, 125) (artikel 2 lid 2). Inmiddels is deze regeling
vervangen door de Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan 2001 (Stcrt. van 10
september 2001, 174), die daarna een aantal malen is aangepast (zie bijvoorbeeld Stcrt.
2001, 178 en Stcrt. 2002, 194). In het convenant wordt naar de oude regeling verwezen, ter-

energiebron. Niettemin wordt er wel verschillend gedacht over de duurzaamheid
of milieuvriendelijkheid van het verbranden van biomassa. Bepaalde stromen van
biomassa bevatten elementen die schadelijk zijn voor het milieu en bij de verbran-
ding ervan kunnen die milieubelastende stoffen vrijkomen.15 Bovendien wordt door
sommigen vraagtekens gesteld bij de hoeveelheid CO2-winst die met de inzet van
biomassa kan worden behaald, indien alle stappen in de energieproductieketen
(zoals herkomst van de brandstof, wijze van transport, verbrandingswijze en
beheersing van verbrandingsafval) in ogenschouw worden genomen. De wenselijk-
heid van het verbranden van biomassa wordt door hen dan ook vanuit milieu-
hygiënisch oogpunt betwijfeld (vgl. §10.8).16 Verder scheiden bepaalde biomassa-
stromen geur af,17 hetgeen stankhinder kan veroorzaken voor de omgeving van de
kolencentrale waarin de biomassa wordt ingezet voor de energieopwekking. Dit
geldt echter ook voor de verwerking op een andere wijze, zoals de verspreiding van
mest of de verbranding in afvalverbrandingsinstallaties.

10.4.2.2 Verplichtingen voor de productiebedrijven

De verplichtingen voor de productiebedrijven hebben betrekking op drie onderwer-
pen, te weten de reductie van CO2, de toetreding tot het Convenant Benchmarking
Energie-Efficiency en het overgaan van de convenantverplichtingen bij eigendoms-
overdracht. Per onderwerp worden de verplichtingen nader uitgewerkt.

In de eerste plaats hebben de productiebedrijven zich verplicht om in hun huidige
kolencentrales (met een totaal vermogen van 3875 Megawatt elektrisch vermogen
(MWe)) en kolenvergasser (253 MWe) in toenemende mate biomassa in te zetten,
zodat in de eerste budgetperiode van 2008-2012 uit het Kyoto Protocol een situatie
wordt bereikt waarbij de biomassa-inzet op jaarbasis gemiddeld genomen corres-
pondeert met 503 MWe vermogen, uitmondend in 3,2 Mton CO2-reductie. Hierbij
is een bedrijfstijd van 7500 draaiuren per jaar in de centrales aangenomen. Voor
zover de bedrijfstijd afwijkt, wordt daarvoor gecorrigeerd (artikel 2 lid 1).18
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wijl de uitvoeringsregeling van 2001 al van kracht was voordat het convenant werd gesloten.
De uitvoeringsregeling behoeft hier verder geen nadere bespreking. 

19 Gedefinieerd in artikel 1 onder g van het convenant. 
20 Gedefinieerd in artikel 1 onder h van het convenant. Het geheel van biomassa, alternatieve

en gemengde brandstoffen wordt wel secundaire brandstoffen genoemd.
21 Bij de berekening van het reductie-effect van alternatieve brandstoffen en van het aandeel

alternatieve brandstoffen in gemengde brandstoffen zal als referentie het omzettingsrende-
ment in het jaar 2002 van een afvalverbrandingsinstallatie worden gehanteerd (artikel 3 lid
2 van het convenant).

De reductieverplichting van 3,2 Mton geldt voor de productiebedrijven gezamen-
lijk. Maar in het convenant is tevens bepaald welke hoeveelheid CO2-reductie elk
individueel productiebedrijf dient te realiseren om deze reductieverplichting uit te
voeren en met welk Megawatt elektrisch vermogen de verwachte biomassa inzet
dient te corresponderen (zie daarvoor artikel 2 lid 3). Het realiseren van de per
productiebedrijf genoemde hoeveelheid CO2-reductie wordt in het convenant
aangemerkt als een resultaatsverplichting (artikel 2 lid 4).
Om hun reductieverplichting na te komen, kunnen de productiebedrijven in hun
kolencentrales en kolenvergasser, indien daarvoor naar hun oordeel goede gronden
bestaan, ook andere CO2-reductiemaatregelen treffen dan de inzet van biomassa.
In dit verband worden het sluiten van een kolencentrale, het inzetten van aardgas
of het inzetten van alternatieve brandstoffen19 en/of gemengde brandstoffen20 als
mogelijke maatregelen genoemd (artikel 3 lid 1).21

De productiebedrijven verlenen, naast het realiseren van de 3,2 Mton CO2-reductie,
in overleg met de ministers, op individuele basis, hun medewerking aan de invul-
ling van een aanvullende 0,5 Mton CO2-reductie, te behalen gemiddeld per jaar in
de periode 2008-2012 (artikel 4 lid 1). Hiertoe treffen de bedrijven verdere of
andere maatregelen ter reducering van de uitstoot van CO2-emissies uit kolen- of
gascentrales, zoals het verder inzetten van biomassa en/of alternatieve brandstoffen
of gemengde brandstoffen in kolen- en/of gascentrales of door het zodanig benutten
van kolenreststoffen dat een CO2-reducerend effect in Nederland optreedt ten
opzichte van 1990 (artikel 4 lid 2).
De reductieverplichting van 0,5 Mton geldt niet voor Nuon. In plaats daarvan
neemt dit productiebedrijf de inspanningsverplichting op zich om de voor hem
geldende individuele CO2-reductieverplichting in het kader van de reductie van de
3,2 Mton CO2 (voor Nuon is dat 0,2 Mton, zie artikel 3 lid 3), te verhogen tot 0,3
Mton (artikel 4 lid 3).

In de derde plaats nemen de productiebedrijven met hun kolen- en gascentrales
groter dan 0,5 PJ deel aan het Convenant Benchmarking Energie-Efficiency. De
toetreding tot dit convenant is een resultaatsverplichting; na toetreding gelden de
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22 Zie voor die ‘regels’ hoofdstuk 8, waarin het Convenant Benchmarking Energie-Efficiency
is besproken.

23 Onder ‘gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht’ wordt elke juridische constructie
verstaan die leidt tot wijziging in gebruik of eigendom van een kolencentrale (artikel 6 lid
2).

regels van het Convenant Benchmarking22 (artikel 5 lid 2). Deze bedrijven zullen
dan naast de eerdergenoemde maatregelen een bijdrage leveren aan de reductie van
CO2-emissie, door in hun kolen- en gascentrales op kosteneffectieve wijze maatre-
gelen te nemen waardoor zij op het gebied van energie-efficiency, via een proces
van benchmarking blijvend tot de wereldtop (gaan) behoren (artikel 5 lid 1). De
door de deelname aan het Convenant Benchmarking te realiseren CO2-reductie
wordt forfaitair vastgesteld op 2 Mton op jaarbasis. Maar indien mocht blijken dat
het resultaat van deelname minder of meer is dan 2 Mton, dan behoeft het mindere
en kan het meerdere niet (te) worden gecompenseerd door een hogere of lagere
emissiereductie ten aanzien van de overige in het convenant overeengekomen
afspraken met de productiebedrijven (artikel 5 lid 3).

Verder hebben de productiebedrijven zich jegens de ministers verplicht om de uit
het convenant voortvloeiende verplichtingen bij elke gehele of gedeeltelijke
eigendomsoverdracht van een kolen- of gascentrale, aan de nieuwe eigenaar van
de betreffende centrale op te leggen (artikel 6 lid 1).23 Deze verplichting wordt
aangeduid als een resultaatsverplichting (artikel 6 lid 3).

Op het eerste gezicht lijkt het of deze situatie speelt met betrekking tot Nuon en
Reliant. Nuon heeft namelijk in december 2003 Reliant overgenomen, waarmee
Nuon eigenaar is geworden van de kolencentrale Hemweg 8. Maar in het convenant
staat Nuon wel als partij genoemd, zodat op het moment van het sluiten van het
convenant (24 april 2002) al duidelijk was dat Nuon de convenantverplichtingen
diende te gaan uitvoeren. Daarom is van een situatie waarover artikel 6 gaat, geen
sprake.

Bij een nadere beschouwing van deze verplichtingen kunnen de volgende opmer-
kingen worden gemaakt.

Individuele verplichtingen
Het Kolenconvenant bevat individuele verplichtingen voor de productiebedrijven,
omdat per bedrijf is aangegeven voor welk deel van de 3,2 Mton CO2-reductie het
verantwoordelijk is en elk bedrijf, met uitzondering van Nuon, heeft afgesproken
0,5 Mton CO2-reductie extra te reduceren. De opname van dergelijke verplichtin-
gen is vanuit rechtszekerheidsperspectief een winstpunt. Het is namelijk duidelijk
wat elk bedrijf moet doen. Door de opname van individuele verplichtingen bestaat
verder de mogelijkheid om elk bedrijf afzonderlijk aan te spreken op de uitvoering
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24 Ten aanzien van de kolencentrales (E.ON Benelux en Essent) die uit twee eenheden bestaan,
kan daarbij nog wel de vraag worden gesteld op welke wijze de voor die centrales geldende
reductieverplichting zal worden verdeeld tussen de twee eenheden. Hierop wordt verder niet
ingegaan. 

25 Alle daarvoor in aanmerking komende inrichtingen uit de elektriciteitsproductiesector zijn
tot het Convenant Benchmarking toegetreden. Zie http://www.benchmarking-energie.nl.

van de verplichtingen. In het convenant is ook bepaald dat de opgenomen verplich-
tingen van de productiebedrijven individuele verplichtingen per bedrijf zijn, tenzij
verplichtingen uitdrukkelijk als gezamenlijke verplichtingen zijn omschreven
(artikel 19 lid 2). Daarmee wordt dus uitdrukkelijk voor een individuele benadering
van de bedrijven gekozen.24

Wel geeft deze individuele benadering de productiebedrijven misschien minder
flexibiliteit in het behalen van de convenantdoelstelling dan dat een gezamenlijke
reductieverplichting voor de sector had gedaan. Daar komt bij dat voor een deel is
vastgelegd met welke soort maatregelen de CO2-reductie dient te worden gereali-
seerd, te weten de inzet van biomassa voor zover het de 3,2 Mton CO2-reductie
betreft. Aan de bedrijven wordt echter de vrijheid gelaten andere maatregelen te
nemen om die reductie in de kolencentrales te bereiken, indien daarvoor naar hun
oordeel goede gronden bestaan. Wanneer dat het geval zal zijn, valt niet uit het
convenant af te leiden, maar hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als er
onvoldoende biomassa voorhanden is om in te zetten. Verder zijn de bedrijven
geheel vrij in hun keuze van maatregelen om de 0,5 Mton CO2-reductie te bereiken.
Er worden wel reductiemaatregelen genoemd, maar dat zijn voorbeelden. De
elektriciteitsproductiesector is dus in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de
keuze van soorten maatregelen waarmee de CO2-reductie dient te worden gereali-
seerd. Deze vrijheid voor de bedrijven valt positief te waarderen, omdat het de
sector de benodigde flexibiliteit lijkt te bieden in het behalen van de doelstelling.
De bedrijven kunnen op deze manier onder meer rekening houden met te maken
investeringen.

Ten aanzien van de verplichting om door deelname aan het Convenant Benchmar-
king (totaal) 2 Mton CO2-reductie te bereiken,25 geldt dat niet is aangegeven voor
welk aandeel CO2-reductie elk individueel productiebedrijf verantwoordelijk is.
Het zal dus lastig zijn de individuele bedrijven op het niet behalen van deze
reductie aan te spreken.
In §8.4.2 is aangegeven dat het behalen van de wereldtop op het gebied van
energie-efficiency geenszins garandeert dat daarmee een reductie van CO2 wordt
bereikt. Niettemin hebben de productiebedrijven in het Kolenconvenant juist wel
een koppeling aangebracht tussen het nemen van energie-efficienymaatregelen en
de daarbij te behalen gezamenlijke CO2-reductie. Het uitvoeren van de relatieve
verplichting inzake het bereiken van de wereldtop moet dus zodanig geschieden,
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dat daarmee een bepaalde hoeveelheid CO2-reductie wordt gerealiseerd. Als ik het
goed zie, zijn de productiebedrijven hiermee verder gegaan in hun verplichtingen
dan de bedrijven die alleen aan het Convenant Benchmarking zijn gebonden, omdat
die zich alleen hebben verplicht de wereldtop op het gebied van energie-efficiency
te bereiken (ongeacht of dat gepaard gaat met een CO2-emissiereductie).
Overigens heeft het al dan niet behalen van emissiereductie door de uitvoering van
het Convenant Benchmarking, geen directe gevolgen voor het realiseren van de
doelstelling van het Kolenconvenant. De in het kader van het Convenant Bench-
marking te leveren inspanningen komen daar namelijk bovenop. Dit is van belang,
nu de productiebedrijven uit hoofde van dat convenant geen energiebesparings-
maatregelen meer hoeven uit te voeren die vanaf 1 januari 2005 zijn gepland,
omdat zij vallen onder het systeem van verhandelbare emissierechten (zie daarover
§8.6.2). Dit betekent dat van de realisering van een 2 Mton CO2-reductie door
deelname aan het Convenant Benchmarking ook geen sprake meer kan zijn.

Resultaats- en inspanningsverplichtingen
De verplichtingen voor de productiebedrijven zijn deels als resultaatsverplichtingen
en deels als inspanningsverplichtingen gekwalificeerd. Ingevolge artikel 19 lid 1
van het convenant zijn de in het convenant genoemde verplichtingen inspannings-
verplichtingen, tenzij ze uitdrukkelijk als resultaatsverplichtingen worden omschre-
ven. Als resultaatsverplichting aangeduid zijn het bereiken van de per productiebe-
drijf vastgestelde hoeveelheid CO2-reductie in de periode 2008-2012 (ter uitvoering
van de 3,2 Mton CO2-reductieverplichting), de toetreding tot het Convenant
Benchmarking en het in geval van een eigendomsoverdracht van een kolen- of
gascentrale opleggen van de verplichtingen aan de nieuwe eigenaar van de centrale.
Gelet op de gebruikte bewoordingen, kunnen deze verplichtingen naar mijn mening
ook als resultaatsverplichting worden aangemekt.
De duidelijkheid van de reductieverplichting zou zijn versterkt, indien daarbij een
fasering in doelen en termijnen zou zijn aangebracht (opname van tussendoelstel-
lingen), temeer daar de looptijd die het convenant bestrijkt behoorlijk lang is en de
einddoelstelling vrij ver in de toekomst ligt. Hoewel het convenant wel mogelijkhe-
den biedt om vanaf het begin na te gaan hoe het staat met de uitvoering van de
einddoelstelling (zie §10.10), kunnen de bedrijven er gedurende de looptijd niet op
worden aangesproken dat ze hun doelstelling niet halen (tenzij het voor 2012 al
zonneklaar zou zijn dat een bedrijf zijn uiteindelijke doelstelling niet zal halen).
Wel zullen in de eerste evaluatie van het convenant indicatieve tussendoelen voor
de inzet van biomassa worden geformuleerd (bijlage V bij het convenant). In
zoverre vindt dan een zekere afbakening in tijd plaats, maar deze tussendoelen zijn
indicatief zodat de bedrijven niet kunnen worden afgerekend op het niet behalen
daarvan. Overigens heeft tot op heden geen evaluatie van het convenant plaatsge-
vonden (zie §10.7.3) en zijn de genoemde tussendoelen dus ook niet geformuleerd.
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26 Er zou ook van een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW sprake kunnen zijn, ware
het niet dat artikel 6:252 BW alleen betrekking heeft op verplichtingen ‘om iets te dulden’
of ‘om niet te doen’. De convenantverplichtingen die met de eigendomsoverdracht van de
kolencentrale mee over zouden gaan, betreffen echter het treffen van bepaalde maatregelen
om de uitstoot van CO2 te reduceren en daarmee verplichtingen ‘om iets te doen’. Aan
dergelijke verplichtingen kan niet bij overeenkomst kwalitatieve werking worden verleend
(zie over het overeenkomstenkarakter van het convenant §10.5). De afspraak zou dan
weliswaar wel rechtsgeldig in het convenant mogen worden gemaakt, maar de verplichting
om de convenantverplichtingen na te komen zou niet van rechtswege met de eigendom van
de kolencentrale overgaan op de rechtsopvolger en zou ook niet door de convenantpartijen
bij de rechtsopvolger kunnen worden afgedwongen. Dit is voor het eerst in de rechtspraak
uitgemaakt in HR 3 maart 1905, Weekblad van het recht 8191 (Blaauwboer/Berlips). Zie
over kwalitatieve verplichtingen, Asser, 4-II, 2005, nr. 404 e.v., Cahen, 2004, p. 33 e.v.,
Pitlo, 1995, p. 127-129, Valk, 2003 (T&C BW), artikel 6:252 BW.

De overige verplichtingen zijn, zoals gezegd, inspanningsverplichtingen. Dit
betreft dan de verplichting voor elk productiebedrijf (met uitzondering van Nuon)
om een aanvullende 0,5 Mton CO2-reductie te realiseren en voor Nuon de verplich-
ting om de CO2-uitstoot met 0,1 Mton te verminderen. Gezamenlijk hebben de
partijen de verplichting om in het kader van het Convenant Benchmarking 2 Mton
CO2-reductie te bereiken. Deze inspanningsverplichtingen zijn in dwingende
bewoordingen gesteld en er wordt een eindtermijn genoemd waarbinnen de
verplichtingen moeten zijn nagekomen (deels geldt de termijn van het Convenant
Benchmarking). Aldus zijn deze verplichtingen resultaatsgericht geformuleerd.
Niettemin zal het lastig zijn een bedrijf erop aan te spreken als deze bijvoorbeeld
niet de 0,5 Mton CO2 heeft gereduceerd, want het kan zich voldoende hebben
ingespannen deze verplichting uit te voeren en daarmee aan zijn verplichting
hebben voldaan, zonder dat dit de gewenste reductie heeft opgeleverd. Alleen
wanneer aangetoond kan worden dat een bedrijf zich onvoldoende heeft ingespan-
nen de vereiste CO2 te reduceren, zal dit een (toerekenbare) tekortkoming in de
nakoming opleveren. Het is lastig te beoordelen of de verplichting om de aanvul-
lende hoeveelheid CO2-reductie te realiseren ook als resultaatsverplichting had
kunnen worden geformuleerd. Dit lijkt me af te hangen van de inspanningen die
in redelijke mate nog van de bedrijven kunnen worden verwacht.

Kettingbeding
Op grond van artikel 6 van het Kolenconvenant leggen de productiebedrijven in
geval van eigendomsoverdracht van een kolen- of gascentrale de convenantver-
plichtingen op aan de nieuwe eigenaar van de centrale (de rechtsopvolger). Dit
duidt op het aangaan van een kettingbeding.26 Een kettingbeding is namelijk een
beding tussen de rechthebbende en de wederpartij, waarbij de wederpartij niet
alleen een bepaalde verplichting op zich neemt, maar zich bovendien verplicht om
dezelfde verplichting op te leggen aan zijn rechtsopvolger, en om zijn rechtsopvol-
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27 Zie Hijma en Olthof, 2005, p. 337, Pitlo, 1995, p. 324. 
28 Zie bijvoorbeeld reeds HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste uien), HR 12 januari 1979,

NJ 1979, 362 (Securicor). 
29 Vgl. Cahen, 2004, p. 8. 
30 Zie o.a. HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 (Pos/v.d. Bosch), HR 17 mei 1985, NJ 1986,

760 (Curaçao/Boyé), HR 10 november 1995, NJ 1996, 270. Zie ook Hijma en Olthof, 2005,
p. 338.

31 Als schadevergoeding in natura zou de schuldeiser ook de oplegging van het kettingbeding
aan de rechtsopvolger kunnen bewerkstelligen, maar dit zal wel tot de uitzonderingen
behoren. Asser, 4-II, 2005, nr. 413.

gers te verplichten de bewuste verplichting weer aan hun rechtsopvolgers op te
leggen.27 In de praktijk wordt vaak van het kettingbeding gebruik gemaakt om
verplichtingen ‘om iets te doen’ te kunnen opleggen aan rechtsopvolgers; dit wordt
in de rechtspraak geaccepteerd.28 De ‘ketting’ moet bij elke rechtsopvolging
opnieuw worden doorgegeven, want de rechtsopvolger wordt door het kettingbe-
ding zelf niet van rechtswege gebonden.
Hoewel dit geen strikt vereiste is, wordt de verplichting om de ketting door te
geven meestal gesteld op straffe van het betalen van een hoge boete aan de recht-
hebbende. Indien de wederpartij dan verzuimt om de verplichting aan zijn rechts-
opvolger op te leggen, dan kan de rechthebbende jegens de wederpartij aanspraak
maken op de verbeurde boeten. Hij zou ook aanspraak kunnen maken op schade-
vergoeding wegens wanprestatie van de wederpartij. Het is echter niet meer
mogelijk om van de wederpartij de nakoming van de verplichting te vorderen. De
rechthebbende kan in dit geval echter ook niet de rechtsopvolger aanspreken
wegens het niet-nakomen van het beding, want de rechtsopvolger heeft het beding
niet aanvaard en is er derhalve niet aan gebonden.29 De rechtsopvolger zou onder
omstandigheden wel een onrechtmatige daad jegens de partijen bij de overeen-
komst kunnen plegen door het beding niet te eerbiedigen (ook al is hij er dus door
het verzuim niet aan gebonden en kan het beding niet jegens hem worden afge-
dwongen). In dat verband is het dan van belang of de rechtsopvolger het beding al
kende bij het aangaan van de overeenkomst, hoe ernstig het voor de bedinger
dreigende nadeel is en of de rechtsopvolger de wanprestatie van zijn rechtsvoor-
ganger jegens de bedinger heeft bevorderd.30 De rechtsopvolger zou dan kunnen
worden gehouden schadevergoeding te betalen aan de partijen.31

In het Kolenconvenant is geen boete gesteld op het niet-nakomen van het ketting-
beding. Er is dan (zo die nodig zou zijn) geen stok achter de deur voor de produc-
tiebedrijven om deze verplichting na te komen. Als deze verplichting niet wordt
nagekomen, betekent dit, gelet op het bovenstaande, dat van de oorspronkelijke
eigenaar van de kolen- of gascentrale alleen schadevergoeding wegens wanpresta-
tie kan worden gevorderd en dat van de nieuwe eigenaar eventueel via een actie uit
onrechtmatige daad schadevergoeding kan worden geëist. Hierbij moet wel worden
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32 Deze laatste voorwaarde wordt gesteld, omdat de milieuvergunning is verbonden met het
drijven van de inrichting en niet met de eigendom van de inrichting. Zie Knijff, 2003, p. 40.

33 Dit zijn zwaveldioxide (SO2), stof, waterstofchloride (HCI), waterstoffluoride (HF),
dioxinen en furanen, vluchtige organische stoffen (VOS) en koolmonoxide (CO).

opgemerkt dat het aan de andere convenantpartijen toegebrachte nadeel moeilijk
op geld waardeerbaar zal zijn en het schadebedrag derhalve lastig zal zijn vast te
stellen. Bovendien wordt hiermee niet bewerkstelligd dat de rechtsopvolger de in
het convenant opgenomen verplichtingen alsnog moet nakomen en die verplich-
tingen kunnen dus niet ten opzichte van hem worden gehandhaafd. Doordat de
nieuwe eigenaar van een kolencentrale zich in deze situatie niet hoeft te houden
aan de convenantverplichtingen en dus geen CO2 hoeft te reduceren, kan dit ertoe
leiden dat de doelstelling van het convenant niet wordt behaald.
Indien een productiebedrijf zich wel aan zijn resultaatsverplichting houdt en de
verplichtingen uit het convenant dus oplegt aan zijn rechtsopvolger, treedt de
rechtsopvolger daarmee in de rechten en verplichtingen van zijn rechtsvoorganger.
Gelet op het feit dat de rechtsopvolger wat betreft de betrokkenheid bij het Kolen-
convenant volledig de rechten en verplichtingen overneemt, kan hij als nieuwe
partij bij het convenant worden aangemerkt. Op hem rust dan dus ook de verplich-
ting CO2 te reduceren en hij kan worden aangesproken op eventuele niet-nakoming
van zijn verplichtingen. Uit dien hoofde gaat dan ook het kettingbeding voor hem
gelden.

Naast de overdracht van de convenantverplichtingen via het privaatrecht, kan de
rechtsopvolger nog op andere wijze worden verplicht om tot reductie van de CO2-
uitstoot over te gaan. Bij eigendomsoverdracht van de kolencentrale is er immers
ook sprake van de (bestuursrechtelijke) overgang van de milieuvergunning op de
rechtsopvolger, mits de laatste ook drijver van de inrichting (de kolencentrale)
wordt.32 De in de milieuvergunning opgenomen voorschriften ten aanzien van de
inzet van biomassa en andere maatregelen om de CO2-emissie te reduceren, gaan
daarmee dus gelden voor de nieuwe eigenaar van de kolencentrale. De mate waarin
via deze weg aan de convenantverplichtingen wordt voldaan, zal afhangen van de
mate waarin die verplichtingen voor het desbetreffende bedrijf zijn vertaald in de
milieuvergunning. Op de (relatie met de) milieuvergunning zal nader ingegaan
worden in §10.6.

10.4.2.3 Verplichtingen voor de ministers

De ministers van VROM en EZ hebben verplichtingen op zich genomen ten
aanzien van het beleidsinstrumentarium.
In de eerste plaats bevorderen de ministers dat met betrekking tot de inzet van
biomassa en/of alternatieve brandstoffen of gemengde brandstoffen voor bepaalde
stoffen33 geen nieuwe nationale emissie-eisen zullen worden vastgesteld (zoals in
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34 Besluit van 10 april 1987, houdende emissie-eisen Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb.
1987, 164. Dit besluit is laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 23 februari 2005, houdende
wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (EG-richtlijn grote
stookinstallaties, Stb. 2005, 114). 

35 Stb. 1993, 36, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 2 mei 2000, Stb. 2000, 194.
36 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000

betreffende de verbranding van afval, Pb. EG 28 december 2000, L 332/91.
37 Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake

de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigde stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties, Pb. EG 27 november 2001, L 309/1.

38 De circulaire is vastgesteld op 11 april 2002.
39 Voor stikstofoxide (NOx) zal het systeem van NOx-emissiehandel, dat wordt beoogd voor

inrichtingen met een thermisch vermogen groter dan 20 MW, van toepassing zijn (artikel
7 lid 2). Het NOx-emissiehandelssysteem is inmiddels geïntroduceerd. 

40 Dit betreft antimoon (Sb), arseen (As), lood (Pb), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu),
mangaan (Mn), nikkel (Ni) en vanadium (V).

41 Besluit van 2 maart 2004, houdende implementatie van Richtlijn nr. 2000/76/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000 betreffende de
verbranding van afval (Pb. EG L 332), Besluit verbranden afvalstoffen, Stb. 2004, 97. Bij
dit besluit wordt het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding ingetrokken (zie artikel 17 van
het BVA). In zoverre is het derhalve niet meer van belang welke emissie-eisen in dat besluit
zijn opgenomen.

onder meer het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties Milieubeheer A (BEES A)34

en het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding (BLA)),35 die strenger zijn dan de
eisen die voortvloeien uit huidige of toekomstige europeesrechtelijke verplichtin-
gen. Die europeesrechtelijke verplichtingen staan met name in Richtlijn 2000/76/
EG36 en Richtlijn 2001/80/EG.37 Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
herziene BEES A en BLA zullen de nieuwe eisen door de minister van VROM in
een circulaire onder de aandacht van de vergunningverlenende instanties en hun
wettelijke adviseurs worden gebracht (artikel 7 lid 1 en 4). Dit is gebeurd in de
Circulaire Emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afval, die als bijlage
II bij het convenant is gevoegd.38,39

Voor de zware metalen kwik (Hg), cadmium (Cd) en thallium (Tl), en de som van
de overige zware metalen,40 bevorderen de ministers dat bij de inzet van biomassa
en/of alternatieve brandstoffen of gemengde brandstoffen de emissie-eisen zoals
deze zijn aangegeven in de Circulaire Emissiebeleid voor energiewinning uit
biomassa en afval, worden opgenomen in het Besluit verbranden afvalstoffen41

(artikel 7 lid 3 en 4).

In de tweede plaats bevorderen de ministers, met inachtneming van het nationale
en communautaire recht, dat het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) aangeeft welke
brandbare afvalstoffen (in de vorm van biomassa, alternatieve brandstoffen of
gemengde brandstoffen) in aanmerking komen voor energieproductie en dat het
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42 De Wet belastingen milieugrondslag blijft wel in zoverre relevant dat daarin met betrekking
tot de voor de elektriciteitsopwekking gebruikte brandstoffen (zoals kolen) een belasting op
de levering van elektriciteit aan eindgebruikers (een outputbelasting) wordt geheven. De
brandstoffenbelasting wordt geheven terzake van de aflevering of het gebruik van kolen
(artikel 21 Wbm). Voor de elektriciteitsproducenten is dit een gunstige regeling omdat het
de realisering van de CO2-reductiedoelstelling dichterbij kan brengen. 

plan zodanig wordt vormgegeven dat deze afvalstoffen zoveel mogelijk kunnen
worden ingezet ter invulling van de uit artikel 2, 3 en 4 voortvloeiende verplich-
tingen voor de productiebedrijven (artikel 8 lid 1). Bovendien bevorderen de
ministers, met inachtneming van het nationale en communautaire recht, dat het
beleid gericht op hergebruik van brandbare afvalstoffen over de looptijd van het
convenant consistent is. Bij de vierjaarlijkse herziening van het LAP zal daartoe
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de gevolgen voor de productiebe-
drijven en voor de uitvoering van dit convenant (artikel 8 lid 2).

Met betrekking tot het biomassadeel in gemengde brandstoffen zullen de ministers
in de derde plaats, binnen een half jaar na het vaststellen van een meetmethode
voor de vaststelling van dit deel, een voorstel bij de Tweede Kamer indienen
waarin, met inachtneming van het communautaire recht, het biomassadeel van de
gemengde brandstoffen binnen de regulerende energiebelasting (REB) een behan-
deling krijgt die gelijkwaardig is aan die van vergelijkbare biomassastromen
(artikel 9). Deze bepaling is in zoverre niet meer relevant dat de financiële onder-
steuning van de REB voor de inzet van hernieuwbare energiebronnen inmiddels
(deels) is vervangen door subsidiëring via de milieukwaliteit elektriciteitsproductie
(de MEP).42

In de vierde en laatste plaats streven de ministers ernaar om met inachtneming van
het nationale en communautaire recht, de inzet van biomassa ter realisering van 3,2
Mton CO2-reductie en het biomassa-aandeel in gemengde brandstoffen, voor zover
nodig, generiek te blijven stimuleren met fiscale, dan wel financiële of andere
instrumenten (artikel 10 lid 1). De ministers nemen hun verantwoordelijkheid voor
de wijziging van rijksoverheidsbeleid dat van invloed is op de (rentabiliteit van de)
door de bedrijven ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 te nemen CO2-reductie-
maatregelen. Indien door gewijzigd rijksoverheidsbeleid het gemiddelde bedrijfs-
economisch rendement van deze maatregelen onder de waarde daalt van een
interne rentevoet van 12% na belastingen, zullen de ministers er namelijk naar
streven om met inachtneming van het nationale en communautaire recht de stimu-
leringsregelingen van artikel 10 lid 1 zodanig in te zetten dat dit rendement op of
boven de 12% wordt gebracht. De ministers doen dit op verzoek van de productie-
bedrijven (artikel 10 lid 2). Daarmee worden de maatregelen dus (weer) econo-
misch verantwoord voor de bedrijven om te nemen. Deze verplichting geldt echter
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43 De deskundige derde moet aan de in bijlage III bij het convenant opgesomde eisen voldoen.

alleen voor zover de daling van het gemiddelde bedrijfseconomische rendement het
gevolg is van wijziging in het rijksoverheidsbeleid (artikel 10 lid 4).

Bij wijziging van rijksoverheidsbeleid gaat het in het bijzonder, maar niet uitsluitend
om: beleidswijzigingen betreffende de fiscale exploitatievoordelen voor biomassa-
inzet, dat wil zeggen de verschillende op dit punt relevante artikelen uit de Regule-
rende Energiebelasting, en beleidswijzigingen met betrekking tot de verwerking van
afval zoals weergegeven in het LAP (artikel 10 lid 3). Ten aanzien van de REB geldt
dat die regeling is afgeschaft voor hernieuwbare energiebronnen. Dit is echter geen
aanleiding geweest om artikel 10 lid 2 toe te passen.

De productiebedrijven dragen zelf het normale ondernemingsrisico ten aanzien van
de projecten, dat wil zeggen de risico’s die geen verband houden met het specifiek
voor de inzet van biomassa relevante rijksoverheidsbeleid (artikel 10 lid 5). Verder
kunnen de productiebedrijven ten aanzien van de maatregelen die ze in het kader
van de artikelen 3 en 4 hebben genomen, alleen een beroep doen op de voorziening
van lid 2, als ze voor die maatregelen in en na overleg met de ministers hebben
gekozen (artikel 10 lid 6).
Aan het verzoek van de bedrijven aan de ministers om het rendement van hun
projecten via stimuleringsregelingen te verhogen, gaat een onderzoek vooraf dat
in opdracht van de bedrijven wordt uitgevoerd door een deskundige derde.43 Uit het
onderzoek moet blijken dat de rentabiliteit van de lopende projecten als gevolg van
het gewijzigde overheidsbeleid gemiddeld genomen onder het niveau van de
interne rentevoet van 12% is komen te liggen. Het Verificatiebureau Benchmarking
Energie-Efficiency (VBE) verifieert het onderzoek en maakt haar oordeel over de
kwaliteit van het onderzoek bekend bij de ministers (zie uitgebreid het Protocol
‘Toetsing ‘Economisch Verantwoord’’ (bijlage III bij het convenant)). Indien dit
oordeel positief is, dan geven de ministers bij hun reactie op het verzoek van de
bedrijven aan welke mogelijkheden zij zien voor een intensivering van de beleids-
inzet en welk voornemen zij dienaangaande hebben (zie bijlage III bij het conve-
nant). Naar verluidt is het tot op heden niet nodig gebleken een verzoek ex artikel
10 in te stellen.

De verplichtingen van de ministers kunnen als inspanningsverplichting worden
aangemerkt, wat kan worden afgeleid uit de gebruikte bewoordingen. Zo ‘bevorde-
ren’ de ministers bijvoorbeeld dat voor de inzet van biomassa bepaalde emissie-
eisen voor de diverse stoffen worden toegepast en ‘streven [ze] er naar’ de inzet
van biomassa te blijven stimuleren met fiscale, financiële of andere instrumenten.
Het is terecht dat de ministers niet méér zijn overeengekomen dan zich in te
spannen om op de besproken terreinen de genoemde tegenprestaties te verrichten.
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Immers, de ministers zijn niet als enige beslissingsbevoegd over het vaststellen van
wettelijke emissie-eisen en het vaststellen en toepassen van het fiscale en financiële
instrumentarium. Ze moeten hierbij onder meer rekening houden met de wensen
van de Eerste en Tweede Kamer. Zoals ook in het convenant is aangegeven, kan
verder het nationale of EG-recht tot andere uitkomsten leiden en zal derhalve niet
op voorhand uitgesloten kunnen worden dat de ministers de productiebedrijven in
mindere mate tegemoet kunnen komen bij de uitvoering van het convenant dan
waartoe zij zich in het convenant hebben verplicht. Het valt dan ook sterk te
betwijfelen of de ministers kunnen worden aangesproken op niet-nakoming van
hun inspanningsverplichtingen; deze verplichtingen zijn dus niet goed handhaaf-
baar. Niettemin kan van één van de inspanningsverplichtingen van de ministers wel
worden gesteld dat ze deze niet is nagekomen, namelijk waar de ministers bevorde-
ren dat aan zwaveldioxide en stof geen nieuwe nationale emissie-eisen worden
vastgesteld die strenger zijn dan die welke voortvloeien uit huidige of toekomstige
europeesrechtelijke verplichtingen (zie daarover verder §10.6.1).

10.4.2.4 Verplichtingen voor EnergieNed

Behalve de verplichtingen die EnergieNed heeft met betrekking tot het rapporteren
over en evalueren van de uitvoering van het Kolenconvenant (zie daarover
§10.9.1), heeft deze organisatie eigenlijk geen echte verplichtingen. Zij is veeleer
belast met de uitvoering van een paar praktische taken die een afgeleide zijn van
de door de productiebedrijven en ministers aangegane verplichtingen.
In de eerste plaats kan EnergieNed binnen de doelstelling voor de productiebedrij-
ven om gemiddeld 3,2 Mton CO2 op jaarbasis te reduceren, de ministers voorstellen
om de in dat verband overeengekomen verdeling tussen de bedrijven te wijzigen.
EnergieNed doet dit voorstel op voorstel van de betrokken productiebedrijven en
na overleg met de andere. Wanneer de nieuwe verdeling is vastgesteld door de
ministers, is het convenant onverkort van toepassing op deze nieuwe verdeling
(artikel 2 lid 5). Ondanks de herverdeling, blijft de reductieverplichting van 3,2
Mton CO2 dan dus staan.
Verder dient EnergieNed namens de gezamenlijke productiebedrijven bij de
ministers het verzoek in om via de stimuleringsregelingen genoemd in artikel 10
lid 1 het bedrijfseconomisch rendement van de door de productiebedrijven te
nemen CO2-reductiemaatregelen te verhogen (artikel 10 lid 7, vgl. §10.4.2.3). Het
moet dus een gezamenlijk verzoek betreffen. In bijlage III van het convenant staat
dat de bedrijven intern afspreken dat indien de meerderheid van hen een verzoek
wil (dus vier of meer productiebedrijven), de minderheid daarmee instemt en eraan
meewerkt.

EnergieNed zal met deze taken zijn belast, omdat de uitvoering daarvan plaatsvindt
in het kader van omstandigheden die alle productiebedrijven aangaan. De herverde-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Convenant kolencentrales en CO2-reductie 535

ling van de individuele CO2-reductieverplichtingen en het inzetten van stimule-
ringsregelingen heeft consequenties voor alle bedrijven. Daarom is het van belang
dat dit gecoördineerd gebeurt. Daarbij valt niet te verwachten dat EnergieNed deze
taken niet zal willen uitvoeren, hoewel er, gelet op het convenant, wel ruimte
bestaat voor haar om van het voorstel voor de herverdeling van de reductiever-
plichting van 3,2 Mton CO2 af te zien (EnergieNed ‘kan’ immers het voorstel
doen). Uiteraard moeten de bedrijven het wel eerst eens worden over de herverde-
ling en het verzoek aan de ministers. Worden ze dit niet, dan kan dit (uiteindelijk)
een aanleiding zijn om de geschilprocedure van artikel 20 van het convenant te
volgen (zie daarover §10.9.2).

10.4.3 Bevindingen

Het Kolenconvenant bevat een duidelijke doelstelling, wat de naleving van het
convenant kan bevorderen. Er is een CO2-reductiedoelstelling opgenomen waarmee
sprake is van een kwantitatieve doelstelling, en er is een termijn gegeven waarbin-
nen deze CO2-reductie moet zijn bereikt. Doordat de doelstelling in termen van
CO2-reductie is omschreven, is direct duidelijk welke bijdrage de partijen met het
convenant beogen te leveren aan de uitvoering van het Kyoto Protocol.

De verplichtingen die de productiebedrijven zijn aangegaan, zijn in hoge mate
duidelijk en handhaafbaar, waarbij bovendien flexibiliteit lijkt te worden geboden
in de uitvoering ervan doordat alleen de inzet van biomassa om CO2 te reduceren
verplicht is voorgeschreven. De verplichtingen voor de bedrijven zijn individuele
verplichtingen met als enige uitzondering de verplichting om in het kader van de
uitvoering van het Convenant Benchmarking 2 Mton CO2 te reduceren. Doordat
de verplichting uit hoofde van het Convenant Benchmarking om energie-efficiency
te verbeteren, door de invoering van het systeem van verhandelbare emissierechten
is komen te vervallen, heeft deze reductieverplichting uit het Kolenconvenant geen
betekenis meer. Verder zijn de bedrijven deels resultaatsverplichtingen en deels
inspanningsverplichtingen aangegaan. Daarbij is ter uitvoering van de reductiever-
plichtingen wel een eindtermijn genoemd, maar zijn geen tussendoelstellingen
opgenomen. Het zal dus lastig zijn om de bedrijven tussentijds aan te spreken op
eventuele niet-nakoming van hun reductieverplichtingen, tenzij er al gedurende de
looptijd van het convenant geen twijfel over is dat een bedrijf zijn verplichting niet
kan halen. Los daarvan is het ten aanzien van de resultaatsverplichtingen goed
mogelijk om een tekortkoming in de nakoming van het convenant bij de bedrijven
vast te stellen. Hoewel de inspanningsverplichtingen resultaatsgericht zijn gefor-
muleerd, zal een tekortkoming ten aanzien daarvan moeilijker zijn te bepalen. Dit
maakt deze verplichtingen minder goed handhaafbaar.
De opname van het kettingbeding in het convenant valt positief te waarderen.
Langs deze weg gaan de reductieverplichtingen uit het convenant ook gelden voor
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44 Wel is bepaald dat de bijlagen onlosmakelijk deel uitmaken van het convenant. Bij eventue-
le strijdigheid tussen de bijlagen en het convenant, prevaleert het convenant (artikel 18).

de nieuwe eigenaar van een centrale en zijn deze verplichtingen dus jegens hem
handhaafbaar. Hiermee wordt voorkomen dat door het wegvallen van één van de
productiebedrijven de realisering van de convenantdoelstelling in gevaar komt.
Vereist is dan wel dat het productiebedrijf zich aan het kettingbeding houdt, want
anders kunnen de convenantverplichtingen niet bij de nieuwe eigenaar worden
afgedwongen. Doordat er in het convenant geen boete is gesteld op het niet-
nakomen van dit beding, is er geen stok achter de deur om de verplichtingen over
te dragen. Uit oogpunt van handhaafbaarheid van het kettingbeding, kan dit als
nadeel worden beschouwd.

De ministers zijn verplichtingen aangegaan ten aanzien van het beleidsinstrumenta-
rium. Blijkens de gebruikte bewoordingen dienen deze verplichtingen te worden
aangemerkt als inspanningsverplichting. Hoewel dergelijke verplichtingen niet
anders dan inspanningsgericht kunnen worden weergegeven, zijn ze voor de
wederpartijen niet goed handhaafbaar.

Tot slot heeft EnergieNed in feite geen echte verplichtingen, maar is zij veeleer
belast met de uitvoering van een aantal taken die in nauw verband staan met de
uitvoering van de verplichtingen door de andere partijen. In zoverre speelt Energie-
Ned in juridische zin een ondergeschikte rol in de uitvoering van het convenant.
Handhaafbaarheid van deze taken is eigenlijk niet aan de orde.

10.5 RECHTSKARAKTER

10.5.1 Overeenkomst?

In het Convenant kolencentrales en CO2-reductie is niets bepaald over de juridische
status van het convenant. De partijen hebben zich er derhalve niet uitdrukkelijk
over uitgesproken of het convenant al dan niet moet worden aangemerkt als een
overeenkomst.44 In hoofdstuk 4 is een aantal criteria genoemd aan de hand waarvan
kan worden afgeleid of de partijen een rechtsgevolg met het convenant hebben
beoogd (§4.5.2). Is dat het geval en is aan de andere elementen van het overeen-
komstenbegrip voldaan, dan kan het convenant als zodanig worden aangemerkt.

De andere elementen van het overeenkomstenbegrip betreffen in de eerste plaats
het bestaan van wilsovereenstemming tussen de partijen en verklaringen waaruit
die wilsuitingen zijn neergelegd. Daarvan is in het Kolenconvenant sprake, want
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45 Zie Van Acht en Damen, 1991, p. 10. Zie in algemene zin over wilsovereenstemming en
wilsverklaring Asser/Hartkamp, 4-II, 2005, nrs. 9-12.

46 Dit kan echter niet uit de considerans worden afgeleid, want die bevat geen aanknopings-
punten ten aanzien van het rechtsgevolg. 

47 Als de verplichtingen naar inhoud wel vaag en onbepaald zouden zijn geweest, hoeft dat
overigens nog niet te betekenen dat geen sprake van een overeenkomst zou zijn. Zie Van
Dunné, 1993, p. 485.

in het convenant staat dat partijen ‘het volgende overeen [komen]’ en dat zij ‘aldus
overeengekomen’, het convenant ondertekenen. Daaruit kan worden afgeleid dat
het convenant kan worden aangemerkt als het resultaat van overeenstemmende en
in onderlinge afhankelijkheid afgelegde wilsverklaringen van twee of meer partij-
en. De partijen zijn gezamenlijk het convenant aangegaan en zij zullen hun onder-
tekening van elkaar hebben willen laten afhangen.45 Anders was het immers ook
niet mogelijk om een convenant te sluiten. Een ander element van het overeen-
komstenbegrip is dat het rechtsgevolg teweeg dient te worden gebracht ten behoeve
van de ene partij en ten laste van de andere of ten behoeve en ten laste van beide
over en weer. Daarop kom ik later terug.

De criteria om het rechtsgevolg te achterhalen, betreffen:
– de considerans;
– de wijze waarop de overeengekomen verplichtingen zijn geformuleerd;
– de inhoud van de overeengekomen verplichtingen;
– de hoedanigheid van de partijen die door het convenant worden verplicht; en
– de aard en hoeveelheid van procedurele voorschriften.

Toepassing van deze criteria, geeft te zien dat het convenant inderdaad is gericht
op rechtsgevolg.46

De verplichtingen die de partijen zijn aangegaan, zijn naar vorm en inhoud in het
algemeen duidelijk omschreven.47 Een belangrijk deel van de te realiseren CO2-
reductie is aangemerkt als een resultaatsverplichting en de inspanningsverplichtin-
gen aan de zijde van de productiebedrijven zien tevens op het behalen van concrete
resultaten. Hoewel de eindtermijn voor het bereiken van de reductieverplichtingen
ver in de toekomst is gelegd (de periode van 2008-2012), gaat het hier om verplich-
tingen die in die periode in ieder geval moeten zijn gehaald. Bovendien moet
jaarlijks over de uitvoering van de verplichtingen worden gerapporteerd, zodat
tussentijds kan worden nagegaan hoe het staat met de realisering van de reductie-
verplichtingen (hoewel door het ontbreken van tussendoelstellingen de productie-
bedrijven doorgaans niet tussentijds kunnen worden aangesproken op de uitvoering
van het convenant). Gelet op deze omstandigheden kan er vanuit worden gegaan
dat de partijen aan het behalen van reductieverplichtingen een dwingend karakter
hebben willen toekennen. De verplichtingen die de ministers op zich hebben
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genomen, zijn wel inspanningsverplichtingen, maar dat leidt niet direct tot een
andere conclusie omtrent het rechtsgevolg. Al met al moet worden aangenomen dat
de partijen juridisch bindende verplichtingen hebben willen aangaan.

Ook aan de hand van het criterium van de hoedanigheid van de partijen die door
het convenant worden verplicht, kan worden gesteld dat het convenant is gericht
op rechtsgevolg. De convenantverplichtingen kunnen namelijk worden uitgevoerd
door de partijen die het convenant hebben gesloten. De productiebedrijven en
ministers kunnen zelf tot nakoming worden aangesproken.

Tot slot is in het convenant een aantal procedurele voorschriften opgenomen
waaruit kan worden afgeleid dat de partijen juridische binding hebben beoogd en
afdwingbaarheid in rechte tot de mogelijkheden behoort. Zo kunnen de partijen het
convenant opzeggen of ontbinden (artikel 16) en is bepaald dat alle geschillen in
verband met het convenant worden beslecht door de terzake bevoegde rechter in
Den Haag, nadat een interne geschillenregeling is gevolgd (artikel 20, zie §10.9.2).
Indien de partijen geen rechtsgevolg zouden beogen met het convenant, kan
worden betwijfeld waarom deze bepalingen zijn opgenomen.

Er kan worden geconcludeerd dat de wil van de partijen bij het Kolenconvenant
erop gericht is geweest daarmee juridisch bindende verplichtingen aan te gaan.

Wil van een overeenkomst sprake zijn, dan moet het rechtsgevolg worden teweeg-
gebracht ten behoeve en ten laste van beide partijen over en weer. Het realiseren
van de reductieverplichtingen geschiedt door de productiebedrijven ter uitvoering
van het door de overheid geformuleerde klimaatbeleid. Verder zijn de verplichtin-
gen die de overheid is aangegaan, zoals de inspanning om fiscale, financiële en
andere stimuleringsinstrumenten in te zetten, gericht op de uitvoering van de
reductiedoelstelling en worden de rechtsgevolgen daarvan ten behoeve van de
elektriciteitsproductiesector teweeggebracht. Aan dit element van het overeen-
komstenbegrip is dus voldaan.

Gelet op het bovenstaande, is het convenant aan te merken als een overeenkomst.
Verder kan ten aanzien van de aard van de overeenkomst worden opgemerkt dat
het een bevoegdhedenovereenkomst is, omdat de ministers over de uitoefening van
hun publiekrechtelijke bevoegdheden afspraken hebben gemaakt. Uit het conve-
nant blijkt, als ik het goed zie, niet van privaatrechtelijke verplichtingen die aan de
kant van de overheid zijn aangegaan. In het convenant wordt bijvoorbeeld wel
voorzien in een evaluatie waarvan het mij voorstelbaar lijkt dat de overheid in de
kosten daarvan bijdraagt, maar een verplichting daartoe staat niet in het convenant.
Voorts betreft het hier een wederkerige overeenkomst, omdat zowel aan de kant
van het bedrijfsleven als aan de kant van de overheid (hoofd)verplichtingen zijn
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aangegaan. Tot slot zijn er meer dan twee partijen betrokken, zodat gesproken kan
worden van een meerpartijenovereenkomst.

10.5.2 Bevindingen

Het Kolenconvenant is een overeenkomst. Nu de partijen bij het convenant zich
daarover niet hebben uitgelaten, blijkt het rechtskarakter niet duidelijk uit het
convenant. Dit doet afbreuk aan de handhaafbaarheid van het convenant, zij het dat
wanneer de criteria worden afgelopen aan de hand waarvan kan worden bepaald
of de partijen rechtsgevolg met het convenant hebben beoogd en de andere elemen-
ten van het overeenkomstenbegrip worden beschouwd, het onmiskenbaar blijkt dat
het hier een overeenkomst betreft.

10.6 VERHOUDING TUSSEN HET CONVENANT EN BESTUURSRECHTELIJKE
INSTRUMENTEN

In het Kolenconvenant worden verschillende algemene regels genoemd die van
toepassing zijn op de kolencentrales; het betreft hier met name het Besluit verbran-
den afvalstoffen (BVA) en het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer
A (BEES A). Op de relatie tussen het convenant en deze regelgeving wordt in-
gegaan in §10.6.1. Gelet op het feit dat deze regelgeving als zodanig geen deel
uitmaakt van dit onderzoek, vindt hiervan geen gedetailleerde behandeling maar
slechts een bespreking op hoofdlijnen plaats. Het gaat er hier vooral om duidelijk
te maken in hoeverre de ministers hun verplichtingen ten aanzien van de opname
van emissie-eisen in deze regelgeving zijn nagekomen en in hoeverre er sprake is
van afstemming tussen de convenantverplichtingen en de regels waaraan de
kolencentrales zich op grond van het BVA en het BEES A moeten houden (vgl.
§3.3.2.9). Het doel van deze subparagraaf is dus niet om alle facetten van genoem-
de algemene regels te bespreken.
Verder dienen de kolen- en gascentrales ter voldoening aan de convenantverplich-
tingen voor de inzet van biomassa in de inrichting een milieuvergunning op grond
van artikel 8.1 Wm aan te vragen, tenzij ze kunnen volstaan met een melding ex
artikel 8.19 Wm of de biomassaprojecten op grond van de vigerende milieuvergun-
ning gewoon kunnen worden uitgevoerd. In het convenant zijn afspraken gemaakt
over de aanvraag om een milieuvergunning. De verhouding tussen het convenant
en de milieuvergunning komt aan de orde in §10.6.2.
Tot slot wordt de relatie met het systeem van verhandelbare emissierechten dat op
1 januari 2005 van start is gegaan en waaronder de kolencentrales vallen, bespro-
ken in §10.6.3.
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48 De MEP-subsidie is ingevoerd bij Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet
1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie
(Stb. 2003, 235). Deze subsidieregeling heeft een nadere uitwerking gekregen in de Algeme-
ne uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (Stcrt. van 27 juni 2003, nr.
121, p. 9). De hoogtes van de verschillende subsidiebedragen zijn vastgelegd in Regelingen
subsidiebedragen. Zie voor de meest recente de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit
elektriciteitsproductie 2007, Stcrt. van 27 december 2004, nr. 250, p. 22. Bij het toekennen
van de MEP-subsidie worden zgn. garanties van oorsprong gebruikt die elektriciteitsprodu-
centen kunnen gebruiken als bewijs om aan te tonen dat met hun installaties een bepaalde
hoeveelheid duurzame elektriciteit is opgewekt. De plicht tot het voorzien in garanties van
oorsprong vloeit voort uit Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van
27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, Pb. EG 2001, L 283/33. Deze richtlijn is
(onder andere) omgezet via een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (Stb. 2003, 493).

49 Zie nader over financiële stimuleringsmaatregelen ten aanzien van de inzet van biomassa
Van Beuge en Sillevis Smit, 2004, p. 46-51. 

50 Gerlagh en Lammers, 2006, p. 14.

Voor de productiebedrijven is ook van belang dat een wettelijke voorziening is
getroffen voor de subsidiëring van de productie van duurzame elektriciteit (welke
elektriciteit onder meer kan worden opgewekt door biomassa als brandstof te
gebruiken). Het betreft een subsidiestelsel waarmee wordt beoogd de milieukwaliteit
van de elektriciteitsproductie te verbeteren, ook wel MEP genoemd.48 Opwekking
van elektriciteit met biomassa is (vooralsnog) duurder dan conventionele elektrici-
teitsopwekking met bijvoorbeeld kolen en daarom wordt deze subsidie gegeven. Met
de subsidiëring via de MEP wordt bijgedragen aan het halen van de doelstelling die
Nederland op het gebied van duurzame energie en elektriciteit op grond van de
Richtlijn 2001/77/EG heeft; op grond van deze richtlijn heeft Nederland als doelstel-
ling om 9% van haar elektriciteitsproductie in 2010 te behalen uit hernieuwbare
energiebronnen (het betreft referentiewaarden, zie artikel 3 lid 2 jo de bijlage bij de
richtlijn). De MEP-regeling vervangt de producentenvergoeding die ten aanzien van
de inzet van biomassa in de kolencentrales aanvankelijk in de Wbm werd geregeld
en die ook in het convenant wordt genoemd (de regulerende energiebelasting). Op
de financiële stimulering van de inzet van biomassa wordt hier verder niet ingegaan.
Met betrekking tot de handhaafbaarheid en handhaving van het Kolenconvenant kan
hier worden volstaan met de signalering dat, indien de overheidspartij zich niet
houdt aan haar stimuleringsverplichting, dit negatieve gevolgen kan hebben voor de
uitvoering van het convenant en daarmee de reductie van CO2.49 Er kan dan namelijk
wellicht minder biomassa worden ingezet (tegen acceptabele kosten althans) dan
nodig is om de reductiedoelstelling van het convenant te realiseren. Dit probleem
kan ook spelen indien er een verlaging plaatsvindt van de MEP tarieven; er zal dan
naar verwachting onvoldoende biomassa tegen acceptabele kosten beschikbaar zijn.50
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51 Hiermee wordt duidelijk dat het convenant niet dient ter implementatie van deze richtlijnen.
52 De circulaire bevat ook emissie-eisen die moeten worden opgenomen in het Besluit emissie-

eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B, Stb. 1998, 168, laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 2 oktober 2000, Stb. 2000, 443). Nu dit besluit vooral betrekking heeft op
inrichtingen waarbij B&W het bevoegd gezag zijn, is het niet van toepassing op de kolen-
centrales (daarbij zijn immers GS het bevoegd gezag). Bovendien is het BEES B nooit van
toepassing op biomassa. 

53 Dit betekent niet dat de circulaire volledig vervalt, nadat deze besluiten zijn aangepast. Dit
komt doordat er installaties zijn die niet onder het BEES A en B vallen. Maar dit geldt niet
voor de kolencentrales, omdat zij geheel vallen onder het BEES A en het BVA. Het feit dat
de circulaire nog van kracht blijft, is hier daarom minder relevant. 

54 Lindeman en Van der Toorn, 2003, p. 43.

10.6.1 Verhouding tussen het convenant en het BVA en het BEES A

Ten aanzien van de regulering inzake emissies bij de inzet van biomassa (waaron-
der afval) als brandstof zijn verschillende regelgevende instrumenten van belang,
waarbij het vooral gaat om het BVA en het BEES A. Het BVA is vastgesteld ter
implementatie van Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval. Het
BEES A is in 2005 gewijzigd om de Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van
de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookin-
stallaties te implementeren.51

Voorafgaand aan de vaststelling van de nieuwe emissie-eisen naar de lucht in het
BVA en het BEES A, waren deze eisen voorlopig neergelegd in de Circulaire
Emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afval.52 Gelet op het feit dat de
circulaire, die voor het bevoegd gezag de status van een richtlijn heeft, anticipeert
op nieuwe wetgeving en die wetgeving (het BVA en het BEES A) van kracht is
geworden, is de circulaire voor de vergunningverlening niet meer relevant.53

Behalve het BVA en het BEES A zijn het Besluit luchtkwaliteit, de (niet wettelijke)
Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR), NOx-emissiehandel en diverse beleidsplannen
(zoals provinciale plannen, het LAP en de notitie Emissiereductie doelstellingen
prioritaire stoffen) van belang voor de kolencentrales. Vanwege hun aanvullend
karakter worden deze (niet-)wettelijke regelingen hier verder buiten beschouwing
gelaten. Ook wordt niet ingegaan op het BLA, omdat dit is vervallen. Het geheel aan
wettelijke regels en niet-wettelijke regelingen ten aanzien van emissies naar de lucht
levert een complex en niet altijd even overzichtelijk toetsingskader voor het bestuur
op.54 Dit heeft onder meer gevolgen voor de milieuvergunningverlening (zie
§10.6.2).

De grondslag voor het BVA en het BEES A is, voor zover hier relevant, artikel
8.44 van de Wet milieubeheer, zodat het hier om amvb’s voor vergunningplichtige
inrichtingen gaat. De kolencentrales zijn vergunningplichtige inrichtingen uit hoof-
de van categorie 1.3 onder b van het Ivb, omdat het inrichtingen voor het verstoken
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55 Zie voor de witte en gele lijst http://www.infomil.nl (onder Duurzame ontwikkeling,
biomassa, witte/gele lijst). 

56 Een stookinstallatie is een technische eenheid waarin brandstof wordt geoxideerd met als
doel de aldus opgewekte warmte te gebruiken, niet zijnde een: 1. verbrandingsinstallatie
waarvan de daarin ontstane verbrandingsproducten rechtstreeks in een productieproces
worden gebruikt; 2. zuigermotor; 3. gasturbine die op offshoreplatforms wordt gebruikt; en
4. technische voorziening voor de zuivering van rookgassen door verbranding die niet als
autonome stookinstallatie wordt geëxploiteerd (artikel 1 lid 1 onder f BVA). 

van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer betreft. Voor
zover er in de inrichtingen ook afvalstoffen worden verbrand (wat bij de bij- en
meestook van biomassastromen het geval kan zijn), vallen ze tevens onder catego-
rie 28.4 onder e van het Ivb, welke categorie van buiten de inrichting afkomstige
huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen betreft.
Voor deze categorieën inrichtingen zijn GS als het bevoegd gezag aangewezen.

Ter beantwoording van de vraag of in relatie tot de inzet van biomassa het emissie-
regime van het BVA of het BEES A van toepassing is op een kolen- of gascentrale,
moet worden bezien of sprake is van schone of vuile biomassa. Voor als schoon te
kwalificeren biomassastromen gelden andere emissie-eisen dan voor als vervuild
aan te merken biomassastromen. Uit de in het BVA (artikel 2 onder a, onderdelen
1 t/m 5) en het BEES A (artikel 1 onder dd) gehanteerde definitie van biomassa,
blijkt dat het BVA betrekking heeft op vuile biomassa en het BEES A geldt voor
schone biomassa.
Om een nadere invulling te geven aan de begrippen ‘schoon’ en ‘vuil’, zijn er
lijsten opgesteld en gepubliceerd waarin de schone en vervuilde stromen worden
gerubriceerd naar herkomst en op grond van de chemische samenstelling. Er is een
witte lijst die de als schoon aan te merken stromen omvat en een gele lijst die de
vervuilde stromen omvat.55

Het onderscheid tussen schone en vuile biomassa loopt overigens niet synchroon
met het onderscheid tussen afvalstof en niet-afvalstof. Zo kan een schone biomas-
sastroom een afvalstof zijn. Voor de toepasselijkheid van het BVA of het BEES A
heeft de kwalificatie van een biomassastroom als afvalstof geen betekenis. Met
betrekking tot onder meer de vergunningverlening is de afvalstatus van biomassa
wel relevant, omdat dan bijzondere procedures van toepassing zijn (onder andere
hoofdstuk 10 Wm).

Het BVA bevat voor inrichtingen waarin zich een verbrandingsinstallatie bevindt,
grenswaarden voor de emissie van verschillende stoffen in het rookgas van de
installatie. De verbrandingsinstallaties zijn verdeeld in vier categorieën (A-, B-, C-,
en D-tabellen), waarbij voor elke categorie andere emissie-eisen gelden. De
kolencentrales vallen onder de B-tabellen, want het betreffen stookinstallaties56 die

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Convenant kolencentrales en CO2-reductie 543

57 Een meeverbrandingsinstallatie is een technische eenheid die in hoofdzaak is bestemd voor
de opwekking van energie of de vervaardiging van producten en waarin afvalstoffen of de
producten van thermische behandeling als brandstof worden gebruikt of afvalstoffen
thermisch worden behandeld ten behoeve van verwijdering (artikel 1 lid 1 onder b BVA).
Zie ook de nota van toelichting, p. 37.

58 Nota van toelichting, p. 43.
59 Te weten zwaveldioxide, stikstofoxide, stof, gasvormige en vluchtige organische stoffen,

zoutzuur, waterstoffluoride, koolmonoxide, kwik, cadmium en thallium, de som van overige
zware metalen, dioxinen en furanen.

60 Nota van toelichting, p. 26, 28.

zijn aan te merken als een andere meeverbrandingsinstallatie57 (voorschrift 1.1 lid
2 van de bijlage bij het BVA). In de praktijk gaat het hierbij ook vooral om kolen-
gestookte ketelinstallaties van elektriciteitscentrales (incl. kolenvergassingsinstalla-
ties).58 Voor bestaande meeverbrandinginstallaties, hetgeen de meeste kolencentra-
les zijn, geldt een overgangsregeling inhoudende dat de emissie-eisen pas met
ingang van 28 december 2005 gelden (artikel 18 BVA).

Er zijn in bijlage 1 van het BVA grenswaarden opgenomen voor verschillende stof-
fen.59 Gelet op het feit dat Richtlijn 2000/76/EG is gebaseerd op artikel 175 lid 1
EG-Verdrag, kunnen de lidstaten verdergaande beschermingsmaatregelen treffen
dan in de richtlijn zijn opgenomen (artikel 176 EG-Verdrag). Wat betreft meever-
brandingsinstallaties die onder de B-tabellen vallen, zijn onder meer ten aanzien
van kwik, zwaveldioxide en stof strengere emissie-eisen opgenomen dan in de
richtlijn staan.60 In het convenant hebben de ministers de inspanningsverplichting
op zich genomen om met betrekking tot de inzet van biomassa voor onder meer
zwaveldioxide en stof geen nieuwe nationale emissie-eisen vast te stellen die
strenger zijn dan die welke voortvloeien uit met name Richtlijn 2000/76 (artikel 7
lid 1 van het convenant). Voor deze twee stoffen zijn uiteindelijk dus wel strengere
eisen van kracht geworden. Voor zover de minister van VROM het voorstel heeft
gedaan om deze strengere eisen in de amvb op te nemen en die strengere eisen nu
(ook) gelden met betrekking tot de inzet van biomassa, kan worden gesteld dat de
ministers zich niet aan hun inspanningsverplichting uit het convenant hebben
gehouden. Hoewel hier ‘slechts’ sprake is van een inspanningsverplichting, is deze
niet zinledig. Gelet op die verplichting, mogen de ministers niet uit zichzelf
strengere normen dan de EG-rechtelijke verplichtingen voorstellen. Gebeurt dit
toch, dan hebben ze niet bevorderd dat geen strengere nationale emissie-eisen van
kracht worden.

Met betrekking tot de uitstoot van kwik is voor meeverbrandingsinstallaties die
onder de B-tabellen vallen, in het BVA een strengere eis opgenomen dan Richtlijn
2000/76/EG voorschrijft. Dit is in het licht van het convenant echter geen probleem
(zie §10.4.2.3). Deze eis is zodanig gekozen dat bij de maximaal mogelijke hoe-
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61 Nota van toelichting, p. 26.
62 Nota van toelichting, p. 45-46.
63 Een dergelijke stookinstallatie wordt echter niet als bestaande stookinstallatie beschouwd

indien na 29 mei 1987 de stookinstallatie geheel is vervangen dan wel, anders dan ter
voldoening aan het BEES A de combinatie van brander- en vuurhaard door een andere is

veelheid afval die wordt meeverbrand, de uitstoot van kwik iets hoger is dan in de
situatie dat alleen kolen wordt verstookt. De toename van de kwikemissie staat
tegenover een lagere uitstoot van CO2.61

Verder kan het bevoegd gezag in de milieuvergunning met betrekking tot stookin-
stallaties waarin afvalstoffen met biomassa worden verbrand, een lagere emissie-
grenswaarde voor kwik opnemen dan in de B-tabellen is opgenomen (artikel 6 jo

voorschrift 1.5 van de bijlage van het BVA jo artikel 8.44 lid 4 en 5 Wm). Die
waarde mag echter niet lager zijn dan een die overeenkomt met de emissie van
kwik in de lucht bij verbranding van uitsluitend biomassa. Ook kan van deze
bevoegdheid alleen gebruik worden gemaakt, indien daarbij rekening wordt
gehouden met de hoeveelheid CO2 die in de lucht wordt uitgestoten als gevolg van
verbranding van fossiele brandstoffen in de desbetreffende stookinstallatie (voor-
schrift 1.5). De verlaging van de grenswaarde voor kwik zal het bevoegd gezag
moeten afwegen tegen de gevolgen van de verlaging voor de uitstoot van CO2.62

Door de strengere kwikeis zullen er minder biomassastromen kunnen worden
ingezet, waarmee er minder CO2-reductie kan worden bereikt.

Voor zover in de kolencentrales schone biomassastromen worden ingezet, kunnen
de bepalingen van het BEES A van toepassing zijn. Dit besluit heeft betrekking op
stookinstallaties waaronder wordt verstaan een technische eenheid, met inbegrip
van de bij de eenheid behorende voorzieningen voor de reiniging van het rookgas,
waarin brandstof wordt verstookt met als doel de warmte-inhoud ervan te benutten
(artikel 1 onder l). Kolencentrales kunnen onder deze definitie worden gebracht.
Verder kan biomassa worden gebruikt als brandstof om de warmte-inhoud ervan
te benutten.
In het BEES A zijn ten aanzien van inrichtingen waarin zich een stookinstallatie
bevindt, grenswaarden opgenomen voor de emissie van een drietal stoffen, te weten
zwaveldioxide, stikstofoxide en stof (zie hoofdstuk 2 van het BEES A). Welke
emissie-eisen uit hoofde van het besluit gelden voor een inrichting, is afhankelijk
van de datum van vergunningverlening; deze datum betreft de datum waarop in
eerste instantie vergunning is verleend voor het in werking hebben van de betref-
fende stookinstallatie, maar in bepaalde gevallen wordt hierop een uitzondering
gemaakt (artikel 10a). Ook de omstandigheid of sprake is van een bestaande of
nieuwe stookinstallatie is relevant. Bestaande stookinstallaties zijn installaties
waarvoor vóór 29 mei 1987 vergunning is verleend (artikel 1 onder m).63 Verder
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vervangen of aan die combinatie wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw over-
eenkomen (zie artikel 1 onder m van het BEES A). 

64 Nota van toelichting bij het BEES A, p. 24.
65 Nota van toelichting bij het BEES A, p. 22.
66 Zie Nota van toelichting bij het BEES A, p. 32. Zie ook Bilius, 2004, p. 9-11. 

wordt voor de toepassing van emissie-eisen onderscheid gemaakt in stookinstalla-
ties waarvoor in de periode van 1 juli 1987 tot 27 november 2002 vergunning is
verleend en stookinstallaties waarvoor op of na 27 november 2002 vergunning is
verleend. Soms worden nog andere data van vergunningverlening gehanteerd.

Richtlijn 2001/80/EG, waarvoor het BEES A als implementatie dient, is gebaseerd
op artikel 175 EG-Verdrag, zodat het om minimumharmonisatie gaat. De lidstaten
kunnen dus verdergaande maatregelen treffen dan de Europese. In het BEES A zijn
echter geen verdergaande emissie-eisen opgenomen.64 Wat betreft zwaveldioxide
en stof correspondeert dit ook met het Convenant kolencentrales en CO2-reductie,
waarin de ministers immers de inspanningsverplichting op zich hebben genomen
om (onder andere) ten aanzien van deze stoffen geen nieuwe nationale emissie-
eisen vast te stellen die strenger zijn dan die voortvloeien uit de richtlijn (zie
§10.4.2.3). Voor zover er in het oude BEES A al emissie-eisen waren opgenomen
die strenger zijn dan de eisen van de richtlijn, gelden die echter nog steeds.65 In het
licht van het convenant is dit echter niet problematisch, omdat het convenant van
latere datum is dan het oude BEES A.
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen of wijzigen van de vergunning onder
bepaalde omstandigheden eisen stellen, die afwijken van de in het BEES A opge-
nomen eisen (artikel 26 van het BEES A jo artikel 8.44 Wm). Zo is het bevoegd
gezag bevoegd voor stookinstallaties voor kolen binnen een bepaalde limiet (20
mg/m3) een strengere emissie-eis voor stof op te nemen in de vergunning (artikel
27 lid 2 onder b jo artikel 11 lid 4 BEES A). Hiermee wordt nog binnen de eisen
van de EG-richtlijn gebleven.

Met betrekking tot de emissiegrenswaarden uit het BVA en het BEES A, is met
name door milieuorganisaties (bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Milieu, de
Milieufederatie Zuid-Holland en andere plaatselijke milieugroeperingen) naar
voren gebracht dat deze grenswaarden niet streng genoeg zouden zijn, gelet op het
in de Wet milieubeheer neergelegde alara-beginsel en het criterium van de beste
beschikbare technieken (bbt) uit de IPPC-richtlijn.66 Sinds 1 december 2005 wordt
ook in artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer uitgegaan van het bbt-criterium,
zodat dit criterium geldt voor activiteiten van alle inrichtingen die vallen onder de
Wet milieubeheer (en niet alleen voor zgn. IPPC-bedrijven). Voor kolencentrales
gold het bbt-criterium echter reeds vóór de wijziging van de Wet milieubeheer.
Omdat deze centrales onder één van de categorieën van industriële activiteiten
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67 De gascentrales vallen ook onder categorie 1.1 van bijlage I omdat het om installaties voor
het vergassen en vloeibaar maken van steenkool gaat. 

68 De toepasselijkheid van de IPPC-richtlijn werd door de Afdeling bestuursrechtspraak
bijvoorbeeld aangenomen ten aanzien van de toetsing van de vergunningaanvraag inzake
het bijstoken van biomassa in de kolencentrale van E.ON Benelux, Maasvlakte. Zie ABRvS
12 november 2003, zaaknr. 200203258/1.

69 Nota van toelichting bij het BVA, p. 27-28, nota van toelichting bij het BEES A, p. 32. Zie
over de verhouding tussen de IPPC-Richtlijn en het BVA nader de publicatie ‘Europese
invloed op vergunningverlening bio-energieprojecten in Nederland. Het effect van IPPC en
BBT’, van Ffact Management Consultants i.o.v. SenterNovem, januari 2005, http://www.
senternovem.nl/duurzame-energie. 

70 Zie de Handreiking Realisatie Bio-energie Projecten van BERK, september 2005, p. 8,
http://www.senternovem.nl/actieplanbiomssa en Gerlagh en Lammers, 2006, p. 10.

71 Van het BREF-document voor grote stookinstallaties was in mei 2005 een definitief concept
en van het BREF-document voor de verbranding van afval was in mei 2005 een eindconcept
gereed. Zie voor deze BREF-documenten http://www.infomil.nl. 

72 In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak kwam naar voren dat in het
BVA voor de meeste stoffen de verwachte jaargemiddelde emissies niet hoger zijn dan de
jaargemiddelde waarden in het concept-BREF voor de verbranding van afval van maart
2004. Voor twee stoffen, koolmonoxide en zware metalen, zijn de verwachte jaargemiddel-
de emissies echter wel hoger. Daarover oordeelde de Afdeling dat aangezien het concept-
BREF nog aan verandering onderhevig was en in de ontwikkeling van een definitief BREF
document de jaargemiddelde waarden zoals opgenomen in het concept-BREF van maart
2004 zijn vervallen, op basis van de toets aan het concept-BREF 2004 niet kan worden ge-
oordeeld dat de normen uit het BVA wat betreft koolstofmonoxide en zware metalen niet
een even hoog niveau van bescherming als bedoeld in artikel 9 lid 8 van de IPPC-Richtlijn
waarborgen. Zie ABRvS 25 januari 2006, AB 2006, 243, m.nt. M.P. Jongma. Zie voor een
concrete toetsing van het BEES A aan een concept-BREF ABRvS 26 april 2006, AB 2006,
244, m.nt. M.P. Jongma.

vallen die in bijlage I van de IPPC-Richtlijn worden onderscheiden, te weten
stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW
(categorie 1.1), vallen ze onder de werking van de IPPC-richtlijn.67,68 In hoeverre
de emissie-eisen van het BVA en het BEES A voldoen aan het bbt-criterium, is
moeilijk aan te geven. De regering nam bij de opstelling van het BVA en het BEES
A het standpunt in dat van strijdigheid met de Wet milieubeheer en de IPPC-
Richtlijn geen sprake is.69 Niettemin heeft het ministerie van VROM later besloten
om de bestaande regelgeving te wijzigen en deze meer in overeenstemming te
brengen met de eisen uit de IPPC-Richtlijn.70 In elk geval moet het bevoegd gezag
nu reeds een vergunning voor biomassaprojecten toetsen aan het bbt-criterium (zie
over vergunningverlening §10.6.2). Daarbij moet rekening worden gehouden met
de BREF-documenten die in concept zijn opgesteld voor grote stookinstallaties en
voor de verbranding van afval.71,72
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De bespreking van het BVA en het BEES A geeft te zien dat deze regelgeving geen
eisen bevat met betrekking tot de CO2-uitstoot. In plaats daarvan zijn voor diverse
andere stoffen (zoals zwaveldioxide, kwik en vluchtige organische stoffen)
emissie-eisen vastgesteld bij de inzet van biomassa in de kolencentrales. Deze
stoffen kunnen in biomassastromen achterblijven en bij de verbranding in de lucht
vrijkomen. Gelet op de bescherming van het milieu, dient de verbranding van die
stoffen te worden gereguleerd. De emissie-eisen zijn van invloed op de hoeveelheid
biomassa die in een centrale kan worden verbrand: grosso modo geldt dat hoe
strenger de eisen zijn, hoe minder biomassa er ten behoeve van de elektriciteitsop-
wekking kan worden ingezet. De bedrijven zullen niet alle biomassastromen
kunnen accepteren en verwerken. Dit is om te vermijden dat te hoge concentraties
van deze stoffen in de lucht terechtkomen, wat schadelijk kan zijn voor het milieu.
Op haar beurt heeft de mate waarin in een kolencentrale biomassa kan worden
ingezet, gevolgen voor de CO2-reductie die daarmee kan worden behaald: hoe
minder biomassa er wordt verbrand, hoe minder CO2-uitstoot er kan worden
vermeden doordat geen kolen wordt gestookt om elektriciteit op te wekken. Door
dus strenge emissie-eisen aan de stoffen te stellen, kan er minder CO2 worden
gereduceerd, wat – uiteindelijk – ook schadelijk voor het milieu kan zijn. Indien
bijvoorbeeld de emissiegrenswaarden van de stoffen waarop het BVA en het BEES
A zien, verlaagd zouden worden naar aanleiding van de toepassing van de BREF-
documenten voor grote stookinstallaties en de verbranding van afval, kan dit het
effect hebben dat er minder CO2 wordt gereduceerd.
Doordat het bevoegd gezag op grond van voorschrift 1.5 van het BVA bij het
stellen van strengere eisen aan de emissie van kwik in de milieuvergunning
rekening moet houden met de gevolgen daarvan voor de CO2-uitstoot, kan wel
worden voorkomen dat er nog minder CO2 kan worden gereduceerd dan met de
huidige emissie-eisen voor kwik nu reeds het geval is. Het wordt daarbij dus aan
de beleidsvrijheid van het bevoegd gezag overgelaten te beslissen in hoeverre de
CO2-uitstoot het stellen van strengere eisen van de kwikemissie in de weg staat; de
vraag is hoe het bevoegd gezag deze afweging zal maken.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de bestuursrechtelijke normen en de conve-
nantverplichtingen niet op elkaar zijn afgestemd. Dit bemoeilijkt de aan het
Kolenconvenant deelnemende productiebedrijven in de naleving van hun conve-
nantverplichtingen. Enerzijds moeten zij bij de inzet van biomassa aan normen
voldoen die de reductie van CO2 in belangrijke mate kunnen beperken. Anderzijds
moeten zij het convenant naleven en dus door de uitvoering van biomassaprojecten
de uitstoot van CO2 in hun kolencentrales omlaag brengen. De bestuursrechtelijke
normen houden in feite de realisering van de convenantdoelstelling tegen, omdat
de milieubelangen die met de onderscheiden instrumenten worden getracht te
worden beschermd, met elkaar botsen (bescherming van de kwaliteit van de lucht
versus bestrijding van klimaatverandering). Bedacht moet echter worden dat de
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73 Vgl. ABRvS 29 juni 2005, zaaknr. 200308312/1, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak
oordeelde dat er bij de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu ingevolge
artikel 8.8 e.v. Wm geen plaats is voor compensatie of uitwisseling van van elkaar te
onderscheiden nadelige gevolgen. Evenmin kan bij de beoordeling van de vergunningaan-
vraag rekening worden gehouden met de aanleiding voor het indienen van de aanvraag om
de vergunning voor het vergassen van biomassa, te weten het ter uitvoering van het Kolen-
convenant verminderen van de uitstoot van CO2. 

74 De Raad van State gaat echter niet van een dergelijk ruim milieubegrip uit. De Raad is van
mening dat CO2 emissies niet door de Wm mogen worden gereguleerd, omdat het daarbij
niet gaat om emissies die op één bepaalde plaats (de inrichting) nadelige milieugevolgen
hebben. De Wm zou niet rechtstreeks strekken tot het beperken van emissies, maar zich
richten op lokale milieugevolgen van een inrichting. Zie het advies van de Raad van State
van 26 oktober 2000 over de verenigbaarheid van NOx-kostenverevening met de Wet
milieubeheer, en Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 565, nr. 4, p. 2-3. Anders zie
Jongma, 2002, p. 179, Jongma, 2002a, p. 40-41, Backes e.a., 2002, p. 41-42. 

emissie-eisen met betrekking tot andere stoffen dan CO2 niet zomaar ‘toevallig’
zijn vastgesteld, maar onder meer zijn gebaseerd op milieu- en gezondheidseffecten
en Europese normen. De vraag is dan ook of de partijen bij het sluiten van het
convenant wel voldoende rekening hebben gehouden met het feit dat de toenemen-
de inzet van biomassa zou leiden tot extra emissies van stoffen die niet zijn toege-
staan en die de reductie van CO2 dus zouden kunnen frustreren. Afspraken over de
reductie van CO2 kunnen alleen worden gemaakt, indien daarmee kan worden vol-
daan aan de (integrale) eis van de beste beschikbare technieken. Een puur sectorale
benadering – te weten de vermindering van de uitstoot van kooldioxide – in het
licht waarvan de uitstoot van andere stoffen wordt geplaatst, is dan ook niet
mogelijk.73

Niettemin is het de vraag of de wetgever bij het opstellen van het BVA en het
BEES A, voor zover mogelijk binnen de eisen van de IPPC-richtlijn en de BREF-
documenten, niet een groter gewicht had kunnen toekennen aan de vermindering
van de uitstoot van CO2, wat positieve gevolgen had kunnen hebben voor de
uitvoering van de verplichtingen van het Kolenconvenant. Zoals gezegd, zijn er
voor de uitstoot van dit broeikasgas geen normen gesteld, dit terwijl de emissie van
dit broeikasgas naar mijn mening evenzeer als de emissie van andere verontreini-
gende stoffen onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer valt. Immers, in de Wet
milieubeheer wordt uitgegaan van een ruim milieubegrip (wat onder meer blijkt uit
artikel 1.1 lid 2 Wm, zie hierover §4.7.3), zodat kan worden aangenomen dat ook
de uitstoot van CO2 hieronder valt.74 Ervan uitgaande dat het stellen van voorschrif-
ten omtrent de uitstoot van CO2 nodig is om de nadelige gevolgen van de inrichting
voor het milieu te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken (vgl. artikel 8.11
lid 3 jo artikel 8.44 lid 2 Wm), wekt het feit dat de wetgever geen emissienormen
voor CO2 heeft opgenomen, bevreemding op.
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75 Zie ook Teuben, 2005, p. 217. Andere broeikasgassen kunnen wel lokale milieugevolgen
hebben.

76 Zie hierover uitgebreid Teuben, 2005, p. 224-228.

Er dient echter op te worden gewezen dat kolencentrales vallen onder het CO2-
emissiehandelssysteem. Op grond van artikel 8.13a Wm, dat ter implementatie van
het Europese systeem van verhandelbare emissierechten is gewijzigd, is het niet
toegestaan om aan milieu-amvb’s voorschriften te verbinden die een emissiegrens-
waarde voor de directe emissie van broeikasgassen inhouden. Alleen indien het
stellen van een emissiegrenswaarde noodzakelijk is om te verzekeren dat geen
significante gevolgen voor het milieu in de onmiddellijke omgeving van de
inrichting worden veroorzaakt, mag een grenswaarde voor de emissie van broeikas-
gassen in een amvb worden opgenomen (artikel 8.13a lid 2 onder a jo 8.44 lid 2
Wm). Er mogen in amvb’s (en in vergunningen) die activiteiten reguleren van
inrichtingen die onder het systeem van verhandelbare emissierechten vallen, dan
ook geen eisen worden gesteld aan de uitstoot van CO2. De in artikel 8.13a lid 2
onder a Wm opgenomen uitzondering is voor CO2 niet relevant, omdat deze
uitzondering beperkt is tot de lokale milieugevolgen die broeikasgasemissies
kunnen hebben en CO2 geen lokale milieugevolgen heeft.75 De reductie van CO2
valt dus buiten de integrale afweging van de Wet milieubeheer (zie over de relatie
tussen het convenant en het systeem van emissiehandel verder §10.6.3).76

10.6.2 Verhouding tussen het convenant en de milieuvergunning

De kolen- en gascentrales dienen ter voldoening aan de verplichtingen van het
Kolenconvenant voor de bij- of meestook en meevergassing van biomassa een
wijziging van de milieuvergunning aan te vragen (en vaak eerst een milieueffect-
rapportage op te stellen), tenzij ze kunnen volstaan met een melding ex artikel 8.19
Wm of de biomassaprojecten op grond van de vigerende milieuvergunning kunnen
worden uitgevoerd. Indien de inzet van biomassastromen bijvoorbeeld niet in
overeenstemming is met de vergunning(voorschriften), maar niet leidt tot andere
of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting mag veroorza-
ken, doordat de emissies bijvoorbeeld niet of nauwelijks toenemen, kan met een
melding worden volstaan. Leidt de inzet van biomassa echter tot een andere in-
richting dan waarvoor de vergunning is verleend, dan zal een wijzigingsvergunning
moeten worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien de in te
zetten biomassastroom kan worden aangemerkt als afval en het mee- of bijstoken
van afval nog niet eerder is vergund (de activiteit kan dan binnen categorie 28.4
onder e van het Ivb komen te vallen). De uitvoering van het convenant kan dus
aanleiding geven een milieuvergunning of een melding te gebruiken. Hiermee
bestaat dus een directe relatie tussen (de uitvoering van) het convenant en de
milieuvergunning of de melding.
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In het Kolenconvenant is bepaald dat een productiebedrijf, indien het maatregelen
neemt in het kader van het convenant, daarbij aan het bevoegd gezag dient aan te
geven welke structurele effecten (in tonnen CO2 per jaar gedurende de jaren x t/m
y) met de genomen maatregelen zullen worden behaald. Het totale pakket aan
maatregelen moet in 2012 bestaan uit maatregelen met een structureel effect
(artikel 14 lid 1). Deze maatregelen dient het productiebedrijf in de aanvraag voor
een milieuvergunning op te nemen (artikel 14 lid 2). Hierbij draagt het productie-
bedrijf er zorg voor dat in de aanvraag wordt aangegeven dat de in het kader van
het convenant in de vergunning opgenomen maatregelen en resultaten, onlosmake-
lijk verbonden zijn met het convenant en haar uitvoering en dat zij de status van
het convenant en haar uitvoering in al haar facetten volgt (artikel 14 lid 4).
Er is in het convenant niet nader gespecificeerd wat ‘maatregelen met een structu-
reel effect’ zijn, maar hiermee kan bijvoorbeeld zijn bedoeld dat gedurende een
aantal jaren van de elektriciteitsproductie een bepaald percentage kolen wordt
vervangen door biomassa. Nu in het convenant bepalingen zijn opgenomen over
de inhoud van de vergunningaanvraag, heeft het convenant ten opzichte van de
vergunning in zoverre een invullend karakter. Hoewel over de vergunningaanvraag
afspraken kunnen worden gemaakt, is echter niet gegarandeerd dat het bevoegd
gezag de vergunning conform de aanvraag zal verlenen, zodat het convenant een
voorlopig invullend karakter heeft. Het toetsingskader dat in het kader van de
milieuvergunningverlening van toepassing is (artikel 8.8 t/m 8.11 Wm), kan im-
mers niet door een convenant opzij worden gezet (zie hierover uitgebreid §4.7.3).
Dit geldt nog sterker nu het bevoegd gezag (GS) geen partij is bij het Convenant
kolencentrales en derhalve op geen enkele wijze geconformeerd kan worden aan
de daarin gemaakte afspraken. Een beroep op het convenant in een procedure tegen
een vergunning heeft dan ook geen kans van slagen. De vergunningverlening voor
de productiebedrijven blijkt ook moeizaam te verlopen in de praktijk. Niet alleen
acht het provinciaal bevoegd gezag zich (inderdaad) niet gebonden aan het conve-
nant, ook blijken milieuorganisaties effectief in het tegenhouden van de vergun-
ningverlening aan de centrales (zie hierna). In het convenant is ook bepaald dat het
convenant geen afbreuk doet aan de uitkomst van wettelijke procedures met
betrekking tot van toepassing zijnde vergunningen (artikel 14 lid 3).
Verder roept de bepaling dat de vergunningaanvraag de status van het convenant
en haar uitvoering in al haar facetten volgt (artikel 14 lid 4), vragen op. Het is niet
duidelijk wat met deze bepaling wordt bedoeld, want een vergunning kán de status
van een convenant en haar uitvoering helemaal niet volgen. Een vergunning valt
(juridisch gezien) immers niet op één lijn te stellen met een convenant. Wellicht
is met deze bepaling niet meer bedoeld aan te geven dan dat aan het bevoegd gezag
duidelijk wordt gemaakt welke achtergrond de aangevraagde maatregelen en
resultaten hebben. Het bevoegd gezag zou hier dan, binnen de grenzen van het
milieuwettelijke toetsingskader, rekening mee kunnen houden bij de vergunning-
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verlening. Zoals gezegd, kan echter niet worden gegarandeerd dat de vergunning
het voor de uitvoering van het convenant meest gunstige resultaat zal opleveren.

De onzekerheid voor de productiebedrijven over de in hun geval toepasselijke
emissie-eisen neemt nog eens toe, nu voor GS de mogelijkheid bestaat om bij de
vergunningverlening af te wijken van de in de Circulaire Emissiebeleid voor
energiewinning uit biomassa en afval opgenomen emissie-eisen. Volgens het
convenant kunnen afwijkingen van deze circulaire die een negatieve uitwerking
hebben op de uitvoering van het convenant, de productiebedrijven niet worden
aangerekend (artikel 7 lid 5). Dergelijke afwijkingen zullen logischerwijze betrek-
king hebben op het stellen van strengere eisen voor de uitstoot van stoffen, waar-
door de inzet van biomassa zou kunnen worden gefrustreerd en daarmee minder
CO2 kunnen worden gereduceerd. Met deze convenantbepaling lijkt me te worden
gezegd dat de productiebedrijven er bij een dergelijke afwijking niet op kunnen
worden aangesproken als ze de doelstellingen van het convenant niet binnen de
daarvoor gestelde periode hebben bereikt. De reductieverplichtingen uit het
convenant zouden dan dus niet jegens de bedrijven kunnen worden gehandhaafd,
hetgeen voor hen dus gunstig zal zijn, alhoewel de mogelijkheid blijft bestaan om
de desbetreffende vergunningvoorschriften te handhaven. Zoals vermeld, weten de
bedrijven door deze afwijkingsmogelijkheid niet waar ze aan toe zijn wat betreft
de emissie-eisen. Deze onzekerheid valt echter niet zozeer aan het convenant te
wijten, als wel aan het feit dat het altijd mogelijk is om van een circulaire af te
wijken, mits dat gemotiveerd gebeurt. In zoverre is hier dus niet van een bijzonder-
heid met betrekking tot het convenant sprake.
Overigens is de circulaire inmiddels deels vervangen door nieuwe wetgeving
(voornamelijk het BEES A en het BVA). Hoewel de emissie-eisen die zijn opgeno-
men in deze amvb’s rechtstreeks voor de inrichtingen gelden en dus niet in de
vergunningvoorschriften hoeven te worden opgenomen, kan in de vergunning wel
van die emissie-eisen worden afgeweken (voor zover mogelijk binnen de door het
BVA en het BEES A aangeven grenzen). Hierbij rijst de vraag of artikel 7 lid 5 van
het convenant van overeenkomstige toepassing kan worden geacht en afwijkingen
van de wetgeving bij de vergunningverlening die een negatieve invloed hebben op
de uitvoering van het convenant, de bedrijven dus niet kan worden aangerekend.
Het convenant vermeldt hier niets over. De bedrijven kunnen in een voorkomend
geval natuurlijk altijd betogen dat artikel 7 lid 5 analoog aan de nieuwe wetgeving
moet worden toegepast.

De uitvoering van biomassaprojecten in de kolencentrales van de productiebedrij-
ven die partij zijn bij het Kolenconvenant, verloopt doorgaans moeizaam. Het blijkt
dat het vergunningentraject vaak een traag verloop heeft en dat dit traject in
verhouding tot andere inrichtingen voor kolen- en gascentrales veel langer duurt.
Eén van de oorzaken hiervan is dat er veel beroepszaken door – met name –
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77 Vgl. Lindeman, 2004, p. 63. Zie ook het Novem Statusdocument Bio-energie 2003 van 14
april 2004, raadpleegbaar via http://www.novem.nl/default.asp?documentId=135613&
print=1 en het document Bio-energie in Nederland: monitoring vergunningverlening 2004
van KEMA i.o.v. SenterNovem (2004), raadpleegbaar via http://www.senternovem.nl/
duurzame-energie.

78 ABRvS 25 juni 2003, zaaknr. 200202834/1, zie ook NTE, 2003, nr. 4, 22.
79 ABRvS 12 november 2003, zaaknr. 200203258/1. 
80 ABRvS 2 juni 2004, zaaknr. 200205532/1. Eerder werd de vergunning van Electrabel

geschorst, zie Vz. ABRvS 12 december 2002, zaaknr. 200205532/2. 
81 Over de inzet van biomassa in de centrale Gelderland van Electrabel is ook een procedure

geweest bij het Hof van Justitie EG. Zie HvJEG 15 juni 2000, gevoegde zaken C-418/97
(ARCO Chemie) en C-419/97 (Hees/EPON), Jurisprudentie 2000, p. I-4475, AB 2000, nr.
311, m.nt. ChB, MenR 2000, nr. 84, JM 2000, 129. Zie over deze arresten o.a. Tieman,
2003, p. 228-252. Zie voor de einduitspraak in de zaak Hees/EPON ABRvS 20 juni 2001,
AB 2001, 260, m.nt. M.P. Jongma en J.R.C. Tieman, BR 2001, 183.

82 ABRvS 15 september 2004, zaaknr. 200304448/1.
83 ABRvS 2 juni 2004, zaaknr. 200205532/1, r.o. 2.7 (centrale Gelderland), ABRvS 25 juni

2003, zaaknr. 200202834/1, r.o. 2.5 (Eemscentrale). Zie ook Jongma, 2002, p. 140-143 over
‘meer vergunnen’. 

84 Het door een milieuorganisatie ingesteld beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot
wijziging van de vergunning van Essent ex artikel 8.23 Wm werd onlangs afgewezen door
de Afdeling, ABRvS 17 mei 2006, zaaknr. 200507105/1.

85 Zie Bio-energie in Nederland: monitoring vergunningverlening 2004 van KEMA i.o.v.
SenterNovem (2004), p. 8.

milieuorganisaties (en bewonersgroeperingen) zijn en worden gevoerd tegen de
milieuvergunningen van de kolen- en gascentrales, die vaak zijn uitgemond in een
vernietiging van de vergunning door de Afdeling bestuursrechtspraak.77 Dit brengt
met zich dat de centrales met oude vergunningen in werking zijn of dat er voor de
inzet van biomassa gedoogbeschikkingen zijn afgegeven. Sommige centrales
draai(d)en ook op tijdelijke vergunningen; het nadeel daarvan is, is dat de bedrijven
dan niet de zekerheid hebben die benodigd is voor het doen van investeringen voor
de biomassaprojecten. In 2005 zijn er wel weer vergunningen verleend.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de vergunningen van de Eemscentrale
(gascentrale, Electrabel),78 de centrale Maasvlakte (kolencentrale, E.ON Benelux),79

de centrale Gelderland (kolencentrale, Electrabel)80,81 en de centrale Borssele
(kolencentrale, EPZ)82 vernietigd. Met betrekking tot de vergunningen van de
Eemscentrale en de centrale Gelderland valt het op dat het bevoegd gezag ten
aanzien van de toegestane emissie-eisen voor sommige stoffen en toegestane
jaarvrachten meer heeft vergund dan was aangevraagd. Dit wordt door de Afdeling
wegens strijd met het motiveringsbeginsel respectievelijk strijd met het stelsel van
de Wet milieubeheer niet geaccepteerd (een vergunning kan immers slechts op
aanvraag worden verleend, terwijl hier de grondslag van de aanvraag wordt verla-
ten).83 De Amercentrale (kolencentrale, Essent),84 de Clauscentrale (gascentrale,
Essent), Hemweg 8 (kolencentrale, Nuon)85 en de Willem-Alexandercentrale
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86 Zie Novem Statusdocument Bio-energie 2005 van 16 december 2005, raadpleegbaar via
http://www.senternovem.nl. Over de Willem-Alexandercentrale zijn vele procedures inzake
de inzet van biomassa gevoerd: zie Vz. ABRvS 2 juli 2004, zaaknr. 200308312/2, Vz.
ABRvS 4 augustus 2003, zaaknr. 200304405/1 en Vz. ABRvS 9 oktober 2003, zaaknr.
200305626/1, ABRvS 16 april 2003, zaaknr. 200202376/1. De in verband met het bij wijze
van proef meevergassen van secundaire brandstoffen benodigde Wvo-vergunning van de
Willem-Alexandercentrale is in stand gelaten, zie ABRvS 24 maart 2004, zaaknr. 2003
01159/1. 

87 Novem Statusdocument Bio-energie 2005, p. 4. 

(gascentrale, Nuon)86 hebben wel een onherroepelijke vergunning. In 2005 zijn er
nieuwe vergunningprocedures gestart door Electrabel (voor de gascentrale Harculo
en de centrale Gelderland) en EPZ (voor de centrale Borssele).87

Incidenteel wordt in de procedures een beroep gedaan op het Kolenconvenant. In
dit verband is het interessant in te gaan op de uitspraak van de Afdeling van 12
november 2003 over de milieuvergunning voor de kolencentrale Maasvlakte. GS
verleenden aan E.ON Benelux een revisievergunning voor deze centrale voor het
opwekken van elektriciteit door het stoken van kolen en het bijstoken van biomassa
en andere secundaire brandstoffen, waaronder (gevaarlijke) afvalstoffen. E.ON
Benelux vindt onder meer de in de vergunningvoorschriften opgenomen emissie-
eisen voor kwik te streng. Door deze voorschriften zou de doelstelling van het
Kolenconvenant om de CO2-uitstoot te reduceren, door een deel van de kolen te
vervangen door secundaire brandstoffen, worden ondermijnd. Verder zouden GS
in strijd met artikel 8.8 lid 1 Wm hebben gehandeld door de in het convenant
genoemde ruimere acceptatiegrenswaarde voor kwik niet als toekomstige ontwik-
keling te beschouwen (deze grenswaarde is opgenomen in de Circulaire energie-
winning uit biomassa en afval). Ook voert E.ON Benelux aan dat GS de vergun-
ningaanvraag niet integraal hebben beoordeeld, doordat zij het milieuvoordeel dat
is gelegen in de reductie van de CO2-uitstoot onvoldoende zwaar hebben laten
wegen. De Afdeling overweegt:

‘Het betoog van appellante sub 1 over het Kolenconvenant, dat is gesloten daags na
het nemen van het bestreden besluit [het besluit is genomen op 23 april 2002, JvdJ],
treft reeds geen doel omdat verweerder zich niet bij dit convenant heeft aangesloten.
Daarbij heeft verweerder er op goede gronden op gewezen dat in deze het bevoegd
gezag niet wordt gevormd door de bij dit convenant betrokken ministers maar door
hemzelf.
Verweerder heeft verder de in het Kolenconvenant genoemde acceptatiegrenswaarde
op goede gronden niet als toekomstige ontwikkeling als bedoeld in artikel 8.8, eerste
lid, onder c, van de Wet milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag betrokken. Er
is immers geen sprake van ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting en het
gebied waar de inrichting is gelegen, als bedoeld in dit artikel. Ook het milieuvoor-
deel dat is gelegen in de landelijke reductie van de CO2-uitstoot, wat daarvan ook zij,
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88 Tot eenzelfde oordeel kwam de Afdeling in haar uitspraak van 29 juni 2005 (zaaknr.
200308312/1) bij de beoordeling van een milieuvergunning voor het opwekken van elektri-
citeit door middel van het vergassen van kolen en afvalstoffen in de centrale Buggenum van
Nuon Power. 

89 Indien het provinciaal bevoegd gezag wel aan het convenant had deelgenomen, zou dit
trouwens niet automatisch betekenen dat de afspraken uit het convenant het toetsingskader
van de milieuvergunning opzij mogen zetten. Volgens vaste jurisprudentie mogen dergelijke
afspraken immers niet in de plaats treden van de milieuhygiënische toetsing die het bevoegd

is geen factor die het bevoegd gezag in ieder geval dient te betrekken bij de beslis-
sing op de aanvraag, als bedoeld in artikel 8.8, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Ingevolge de artikelen 8.8 en volgende van de Wet milieubeheer dient een vergun-
ningaanvraag uitsluitend te worden beoordeeld op de nadelige gevolgen die worden
veroorzaakt door het in werking zijn van de inrichting.’

Door één van de andere appellanten wordt ook aangevoerd dat de vergunde
concentratie van cadmium in secundaire brandstoffen te hoog is. Voor de emissie
van cadmium (en ook voor kwik) staat in het beleidsplan van de provincie het
streven naar nulemissie als doel van het beleid geformuleerd. De vergunning leidt
echter tot een toename van de emissie. GS hebben zich in afwijking van het
provinciale beleid op het standpunt gesteld, dat de beperking van de stijging van
de emissie van cadmium tengevolge van het bijstoken van secundaire afvalstoffen
door het stellen van de concentratiewaarde in het vergunningvoorschrift voldoende
is ter bescherming tegen onaanvaardbare hinder van de emissie van cadmium.
Verder hebben GS zich beroepen op een vermindering van de landelijke emissie
van CO2 en aangevoerd geen lagere concentratiegrenswaarde voor cadmium te
hebben willen stellen, omdat daarmee volgens hen het meestoken van secundaire
brandstoffen zou worden gefrustreerd. In dit verband overweegt de Afdeling:

‘Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd hoe de landelijke vermindering van
CO2, wat daarvan ook zij, zich verhoudt tot de in voorschrift C.8.3 gestelde concen-
tratiegrenswaarde voor cadmium vanwege de bijstook binnen de voorliggende in-
richting. Ook het betoog van verweerder over de frustratie van het meestoken van
secundaire brandstoffen betreft, wat daarvan ook zij, geen bijzondere omstandigheid
op grond waarvan verweerder had mogen afwijken van het voor hem geldende pro-
vinciale beleid.’ Het vergunningvoorschrift is in strijd met artikel 3:46 en 4:84 Awb.

Het valt te begrijpen dat de Afdeling het beroep dat op het Kolenconvenant wordt
gedaan, verwerpt met het argument dat de provincie daarbij geen partij is. In een
dergelijke situatie88 is het bevoegd gezag inderdaad in het geheel niet gebonden aan
het in het convenant overeengekomene (zie ook hiervoor). Dit betekent dat GS
– binnen de wettelijke marges – een eigen invulling kunnen geven aan de vergun-
ning.89 Overigens hielden GS bij het bepalen van de concentratiegrenswaarde van
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gezag in het kader van de vergunningverlening op grond van de artikelen 8.8 tot en met 8.11
van de Wet milieubeheer moet verrichten (zie §4.7.3).

90 De Raad van State (afdeling wetgeving) heeft echter een andere opvatting. Zie het eerder
aangehaalde advies van de Raad van State van 26 oktober 2000 over de verenigbaarheid van
NOx-kostenverevening met de Wet milieubeheer, en Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-
2004, 29 565, nr. 4, p. 2-3. Anders zie o.a Jongma, 2002a, p. 40-41. 

cadmium wel degelijk rekening met het realiseren van een reductie van CO2 en
lijken ze zich het Kolenconvenant in zoverre dus wel te hebben aangetrokken.
Uit bovenstaande uitspraak kan verder worden afgeleid dat bij het toetsen van de
milieuvergunning de reductie van CO2 als afgesproken in het convenant, geen rol
speelt. De Afdeling doet de beroepsgrond inzake de vergunde concentratie van
cadmium weliswaar deels af met toepassing van het motiveringsbeginsel en laat
zich aldus niet in inhoudelijke zin uit over het besluit van GS. Niettemin lijkt het
erop dat de Afdeling zich met betrekking tot de beoordeling van de emissie-eisen
van zowel kwik als cadmium niet veel gelegen laat liggen aan de door de inzet van
biomassa te bereiken reductie van CO2. Voor zover de Afdeling hiervoor als reden
aanvoert dat de uitstoot van CO2 niet zou mogen worden meegewogen bij de
beoordeling van de vergunningaanvraag omdat de reductie daarvan landelijk wordt
bereikt, is dit naar mijn mening echter geen goed argument om de vermindering
van de emissies van CO2 buiten beschouwing te laten. De Wet milieubeheer
beperkt zich namelijk niet tot emissies die ter plaatse van de inrichting (dus lokaal)
nadelige milieugevolgen hebben, maar betreft ook emissies die bovenlokale
milieueffecten hebben.90 Dat is bij de uitstoot van CO2 het geval: deze stof heeft
geen lokale effecten, maar draagt wel bij aan het (mondiale) klimaatprobleem. De
uitstoot van deze stof door inrichtingen kan dan ook voor nadelige gevolgen voor
het milieu zorgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er minder biomassa kan worden
bij- of meegestookt in een kolencentrale door de daaraan gestelde emissie-eisen.
Er is dan sprake van een relatieve toename van de CO2-uitstoot doordat in plaats
van biomassa kolen wordt verstookt. Omgekeerd kan door meer ruimte te laten
voor de inzet van biomassa, de inrichting voor positieve gevolgen voor het milieu
zorgen (in termen van CO2-reductie althans!). Het feit dat de toename of verminde-
ring van de CO2-emissie uiteindelijk landelijke of zelfs mondiale gevolgen heeft,
brengt niet met zich dat daaraan in het kader van vergunningverlening geen
aandacht zou mogen of hoeven te worden besteed, voor zover nodig ter bescher-
ming van het milieu. Gelet hierop, had de Afdeling bij de beoordeling van de
milieuvergunning wellicht grotere waarde kunnen toekennen aan de reductie van
CO2 en het milieubelang dat daarmee is gediend.

Het voorgaande laat zien dat het probleem dat in §10.6.1 werd gesignaleerd, wordt
doorgetrokken naar de milieuvergunning: de bestuursrechtelijke normen (emissie-
eisen voor stoffen die bij de inzet van biomassa vrijkomen) en de verplichtingen

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 10556

91 Deze knelpunten gelden niet alleen voor te realiseren biomassaprojecten door bedrijven die
zijn aangesloten bij het Kolenconvenant, maar ook door andere bedrijven die werken met
biomassa. De te noemen knelpunten zorgen overigens ook deels voor vertraging van de
vergunningverlening.

92 Zie voor dit punt het Actieplan Biomassa: ‘samenwerken aan bio-energie’, 2002, p. 5.
93 Zie Lindeman en Van der Toorn, 2003, p. 30-48 en EZ, Actieplan Biomassa: ‘samenwerken

aan bio-energie’, 2002, p. 4-6. Zie ook Elsink, 2005, p. 32-33. 

van het Kolenconvenant (reductie van CO2 door onder meer de inzet van biomassa)
zijn niet op elkaar afgestemd. Gesteld kan worden dat dit afbreuk doet aan de
rechtszekerheid voor de convenantbedrijven en de uitvoerbaarheid en daarmee de
effectiviteit van het convenant ondermijnt. Maar de vraag is of de convenantpartij-
en deze gebrekkige afstemming niet aan zichzelf te wijten hebben door onvoldoen-
de rekening te houden met het feit dat de toenemende inzet van biomassa kan
worden gefrustreerd door wettelijke grenzen. De convenantafspraken hadden beter
op de regelgeving moeten worden afgestemd. Bovendien is de vraag hoe met de
reductie van CO2 in de vergunningprocedure rekening had kunnen worden gehou-
den. Ten behoeve van de vermindering van CO2 mag bijvoorbeeld niet een onac-
ceptabel hoge concentratie van andere stoffen (zoals in de hierboven besproken
zaak kwik of cadmium) in biomassa of andere brandstoffen worden vergund.
Niettemin zag GS in de hierboven besproken zaak wel ruimte om met de reductie
van CO2 rekening te houden zonder dat dit onaanvaardbare hinder van de emissie
van cadmium zou opleveren. In elk geval geldt sinds 1 januari 2005 voor de kolen-
centrales dat zij vallen onder het systeem van verhandelbare emissierechten en dat
het voor hun inrichtingen niet meer is toegestaan emissiegrenswaarden voor de
emissie van CO2 in de vergunning op te nemen.

Hierboven werd gesteld dat doordat er veel beroepszaken worden gevoerd tegen
de milieuvergunningen voor biomassaprojecten van kolen- en gascentrales, het ver-
gunningentraject een traag verloop heeft. Daarnaast zijn er andere knelpunten bij
de vergunningverlening die een grootschalige inzet van biomassa in de weg staan:91

– de kwaliteit van de vergunning(procedure) laat te wensen over;
– er bestaan grote verschillen bij de vergunningverlening tussen de provincies;
– het toetsingskader voor de emissies naar de lucht is vooral voor de elektriciteits-

centrales zeer complex, onoverzichtelijk en soms tegenstrijdig;
– de relevante beleidsterreinen (energie, mest) zijn niet goed op elkaar afgestemd,

althans onvoldoende zichtbaar voor de marktpartijen;92

– de status van de biomassa (afvalstof of niet en schoon of vervuild) is onduide-
lijk; en

– verschuivingen in het afvalbeleid (met name de komst van het LAP) hebben tot
grote onzekerheid en vertragingen in de vergunningtrajecten van nieuwe
verbrandingsinstallaties geleid.93
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94 Vgl. Lindeman, 2004, p. 61 e.v. (mei 2004). 
95 Zo heeft de werkgroep vergunningen binnen het Actieplan Biomassa geconcludeerd dat voor

de korte termijn in de milieuvergunningen per stof een maximale jaarvracht (d.w.z. emissies
gemeten over één jaar) zou moeten worden vastgelegd om binnen de bestaande regelgeving
(BVA) te voldoen aan het bbt-criterium uit de IPPC-Richtlijn. De methodiek voor het
vaststellen van jaarvrachten kan worden vastgelegd in de NeR Lucht op basis waarvan het
bevoegd gezag dan voorschriften in de milieuvergunning kan opnemen. Zie de Handreiking
Realisatie Bio-energie Projecten van BERK (september 2005), p. 8, raadpleegbaar via:
http://www.senternovem.nl/actieplanbiomassa, Gerlagh en Lammers, 2006, p. 8-11, hier p.
10, Elsink, 2005, p. 32. Zie ook Praktische tips voor milieuvergunning bio-energie van
Grontmij Nederland bv i.o.v. SenterNovem (januari 2005), http://www.senternovem.
nl/duurzame-energie, en het Handboek vergunningverlening verbranden en vergassen van
biomassa van SenterNovem, http://www.senternovem.nl/duurzame-energie.

Door deze knelpunten worden er minder biomassaprojecten uitgevoerd dan ge-
pland, wat niet bijdraagt aan een voortvarende uitvoering van het Kolenconvenant.
De problemen rondom de vergunningverlening hebben derhalve impact op het
voldoen aan de convenantverplichtingen en het realiseren van de doelstelling van
het convenant. De uitvoering van het Kolenconvenant zou uiteindelijk onvoldoen-
de CO2-reductie kunnen opleveren.94 Inmiddels zijn er projecten gestart en uitge-
voerd om de knelpunten rondom de vergunningverlening op te lossen en tot een
betere stroomlijning van het vergunningproces te komen.95

10.6.3 Verhouding tussen het convenant en het systeem van verhandelbare
emissierechten

In het convenant is bepaald dat wijziging van nationale en internationale wet- of
regelgeving met voor de uitvoering van het convenant vergaande consequenties,
ertoe kan leiden dat het convenant wordt gewijzigd (artikel 15 lid 2 jo 3 sub e) dan
wel wordt ontbonden of opgezegd (artikel 16 jo 15 lid 2). Als voorbeeld van
wijzigingen van regelgeving wordt het ontstaan van de verplichting tot deelname
aan een systeem van CO2-emissiehandel genoemd. Dit is van belang, omdat de
kolencentrales inderdaad sinds 1 januari 2005 onder het Europese systeem van
verhandelbare emissierechten vallen. Het convenant staat op zichzelf de totstand-
koming van dit systeem niet in de weg, omdat de ministers in het convenant geen
verplichtingen op zich hebben genomen om te bevorderen dat de kolencentrales
hieromtrent geen maatregelen krijgen opgelegd.

Met de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten heeft de
regering bij de allocatie van de emissierechten rekening gehouden met het Kolen-
convenant. Dit lijkt echter niet positief uit te pakken voor de kolencentrales. Voor
inrichtingen die elektriciteit produceren (zoals de kolencentrales) zijn de emissie-
rechten toegekend alsof de elektriciteitsproductie met een vast rendement heeft
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96 Op grond van het convenant moet 3,2 Mton CO2 via de inzet van biomassa worden geredu-
ceerd. 37,5% daarvan komt overeen met 1,2 Mton vermeden CO2.

97 NAP 2005-2007, p. 29 en Rekenregels voor allocatie CO2-emissierechten per vergunning-
houder, 2004, p. 13.

98 Meer precies: Electrabel, EPZ en Nuon Power Buggenum. 
99 ABRvS 9 september 2005, JB 2005, 291, m.nt. MP (r.o. 2.8). 
100 Biomassa is CO2-neutraal, zodat het niet eerlijk zou zijn om emissierechten te ontvangen

op grond van de geproduceerde elektriciteit terwijl voor het verstoken van biomassa
helemaal geen emissierechten nodig zijn. Vgl. Rekenregels voor allocatie CO2-emissierech-
ten per vergunninghouder, 2004, p. 11-12.

plaatsgevonden. Ten aanzien van de productiebedrijven die deelnemen aan het
Kolenconvenant, is in het Allocatieplan CO2-emissierechten 2005 t/m 2007 (NAP)
een extra rekenregel toegepast. De regering is er bij de allocatie van uitgegaan dat
37,5% van de afspraken in het Kolenconvenant voor de inzet van biomassa in de
periode 2005-2007 is gerealiseerd door alle inrichtingen waarop het convenant
betrekking heeft.96 Voor deze biomassa-inzet worden geen CO2-emissierechten
verstrekt. De desbetreffende inrichtingen zijn conform het door de regering gehan-
teerde uitgangspunt gekort bij de toewijzing van de emissierechten.97

De productiebedrijven98 hebben de extra rekenregel ten aanzien van hun kolencen-
trales en gascentrale bij de Afdeling bestuursrechtspraak in het kader van de be-
roepen tegen het Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007 aange-
vochten.99 Er zou ten onrechte geen rekening zijn gehouden met de in het Kolen-
convenant gemaakte afspraken met betrekking tot de CO2-emissies. Bij de bereke-
ning van de emissierechten wordt namelijk ten opzichte van het convenant een
eerdere periode aangehouden waarin door de inzet van biomassa CO2 moet zijn
gereduceerd binnen de kolencentrales. Door de reductieverplichting in de tijd naar
voren te halen zijn de bedrijven gedwongen om eerder dan in het convenant is
afgesproken CO2-reductie te realiseren. Verder vinden de bedrijven het percentage
van 37,5% onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig, omdat dit percentage alleen
is gebaseerd op een schatting.
De staatssecretaris van VROM en de minister van EZ (verweerders) hebben
daartegen ingebracht dat in de referentiejaren voor de vaststelling van de histori-
sche emissies (2001 en 2002) in totaal ongeveer 1 Mton CO2-reductie werd behaald
door de inzet van biomassa. Eerst was als uitgangspunt genomen dat in de periode
2005-2007 50% van de afspraken uit het Kolenconvenant gerealiseerd zou kunnen
zijn. Na overleg met de sector is echter uiteindelijk uitgegaan van 37,5% om
rekening te houden met de in de installaties te plegen investeringen en opstartpro-
blemen met het bijstoken van biomassa. Als de reeds ingezette biomassa in de
kolencentrales bij de berekening van de emissierechten niet zou zijn meegenomen,
zouden de kolencentrales ten onrechte meer broeikasgasemissierechten krijgen dan
ze nodig hebben om de verwachte emissies te dekken.100 Dat zou in strijd zijn met
Richtlijn 2003/87/EG voor broeikasgasemissiehandel. Verder hebben de verweer-
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101 De Europese Commissie heeft in haar mededeling (COM(2004) 500 definitief) over haar
beschikking betreffende het toewijzingsplan voor de toewijzing van broeikasgasemissierech-
ten van onder meer Nederland, overwogen dat met de Richtlijn duurzame energie rekening
moet worden gehouden bij de opstelling van het toewijzingsplan. Volgens de mededeling
moet op het gebied stroomopwekking in een geringer aantal broeikasgasemissierechten
worden voorzien dan anders het geval zou zijn. 

ders aangegeven dat volgens het convenant de doelstelling weliswaar later moet
zijn behaald, maar dat wordt uitgegaan van een geleidelijke afbouw van de CO2-
emissies vanaf het moment waarop het convenant is gesloten (2002).
De Afdeling bestuursrechtspraak acht de keuze van verweerders om een deel van
de afspraken in de planperiode van 2005-2007 te realiseren en de keuze om de
reductiedoelstelling te koppelen aan het percentage van 37,5 niet in strijd met een
rechtsregel of rechtsbeginsel, en in het bijzonder niet met de EG-richtlijn voor
broeikasgasemissiehandel of de Richtlijn duurzame energie. Ook is geen sprake
van strijd met het verbod van willekeur in die zin dat de verweerders, gelet op de
belangen die hen ten tijde van het opstellen van het NAP bekend waren of behoor-
den te zijn, in redelijkheid niet tot deze keuzes hadden kunnen komen. De Afdeling
neemt bij haar oordeel in aanmerking dat de Europese Commissie het NAP van
Nederland in overeenstemming vond met de Richtlijn duurzame energie.101

Hoewel gesteld kan worden dat door de toepassing van de extra rekenregel bij de
allocatie van de emissierechten er geen afstemming met het Kolenconvenant heeft
plaatsgevonden door het in de tijd naar voren halen van de reductieverplichting,
kan deze rekenregel niettemin als rechtmatig worden beoordeeld nu de Afdeling
deze niet in strijd met het recht acht. Een vraag is daarbij nog wel of in plaats van
het gehanteerde percentage van 37,5% niet een lager percentage had kunnen
worden gebruikt dat ook rechtmatig was geweest en waarmee de bedrijven meer
broeikasgasemissierechten toegekend hadden kunnen krijgen. Om te beoordelen
in hoeverre het systeem van emissiehandel het convenant doorkruist, is dat een
belangrijk punt. Dat is echter niet een aspect dat de Afdeling bestuursrechtspraak
toetst. De vraag of de overheid in hogere mate rekening had kunnen houden met
het Kolenconvenant bij de allocatie dan ze nu heeft gedaan (en dus een lager
percentage had moeten hanteren), wordt door deze uitspraak dan ook niet beant-
woord en lijkt me overigens ook anderszins moeilijk te beantwoorden te zijn. In elk
geval is het gebruikte percentage op zichzelf in het licht van het Nederlandse en
Europese recht houdbaar bevonden.

De introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten geeft aanleiding
de vraag te stellen of er nog wel plaats is voor het Kolenconvenant in ons rechts-
systeem. In artikel 26 van Richtlijn 2003/87/EG wordt artikel 9 lid 3 van de IPPC-
richtlijn aldus gewijzigd dat de IPPC-vergunning voor bedrijven die aan de emis-
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siehandel meedoen, geen grenswaarden meer mag bevatten voor de uitstoot van
CO2. Deze bepaling is in Nederland omgezet door wijziging van artikel 8.13a lid
2 sub a Wm. Op grond van deze bepaling worden aan een vergunning van – kort
gezegd – inrichtingen die aan het systeem van emissiehandel deelnemen, geen
voorschriften verbonden inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe
emissie van broeikasgassen waarop het verbod om behoudens emissievergunning
bepaalde broeikasgassen uit te stoten, betrekking heeft. Er mogen dus vanaf 1
januari 2005 in de milieuvergunning geen CO2-grenswaarden meer staan. Verder
vervallen bestaande voorschriften in de zin van lid 2 van rechtswege (artikel 8.13a
lid 3 Wm).
De vraag is welke betekenis deze bepaling heeft voor het Kolenconvenant. In de
milieuvergunning die de kolencentrales nodig hebben om biomassaprojecten uit te
voeren en in de amvb’s die daarop van toepassing zijn, worden doorgaans geen
CO2-emissiegrenswaarden opgenomen. In plaats daarvan mogen bij de inzet van
de vergunde hoeveelheid biomassa in de kolencentrales grenswaarden voor de
uitstoot van andere stoffen niet worden overschreden (vgl. §10.6.1 en §10.6.2).
Hoewel dat op zichzelf wel mogelijk is, wordt de verplichting voor de kolencentra-
les om de emissie van CO2 te reduceren niet aldus in de milieuvergunning vertaald
dat CO2-emissiegrenswaarden in de vergunningvoorschriften worden opgenomen.
Het feit dat de opname van dergelijke vergunningvoorschriften vanaf 1 januari
2005 formeel ook niet meer is toegestaan, heeft daarom op het eerste gezicht niet
zoveel betekenis voor de uitvoering van het convenant (er hoeven niet allerlei
vergunningvoorschriften te worden geschrapt). Op zichzelf wordt de inzet van
biomassa in de kolencentrales niet onmogelijk gemaakt door de introductie van het
CO2-emissiehandelssysteem. De emissiehandel kan de bedrijven juist ook stimule-
ren om biomassa in hun kolencentrales in te zetten, omdat daarmee hun CO2-
uitstoot kan worden verminderd en zij zo binnen de hun toegekende emissieruimte
kunnen blijven. In zoverre kunnen beide systemen naast elkaar bestaan.
Niettemin zou de uitvoering van het convenant in strijd kunnen zijn met de Wet
milieubeheer. Omdat het in het nieuwe systeem uitdrukkelijk is verboden om CO2-
emissiegrenswaarden op te nemen in de vergunning, zou betoogd kunnen worden
dat het dan ook niet is toegestaan om CO2-reductieverplichtingen langs andere weg
(via het convenant) aan de inrichting te stellen. Zoals aangegeven in §10.4.2.2,
bevat het convenant naast de verplichting om biomassa in te zetten in de kolencen-
trales, verplichtingen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarom zou het Kolen-
convenant kunnen indruisen tegen de strekking van het nieuwe artikel 8.13a Wm.
De Wet milieubeheer diende in navolging van de wijziging van de IPPC-richtlijn
te worden gewijzigd, omdat CO2-voorschriften in de vergunning een beperking van
de handel in emissierechten zouden opleveren. Men wilde een dubbele aanpak
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102 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 565, nr. 3, p. 14.

vanuit twee verschillende invalshoeken voorkomen.102 Analoog daaraan zou dan
kunnen worden beredeneerd dat de verplichting van kolencentrales uit het Kolen-
convenant om de uitstoot van CO2 te reduceren, evenzeer een beperking van de
handel in emissierechten oplevert. Hoewel er wel een verschil bestaat tussen
emissiegrenswaarden (waarover artikel 8.13a Wm spreekt) enerzijds en emissie-
reductieverplichtingen (waarover het convenant spreekt) anderzijds, lijken me CO2-
emissiereductieverplichtingen evenzeer een beperking van de handel te kunnen
opleveren als CO2-emissiegrenswaarden dat doen.
De consequentie van het voorgaande is dat het convenant wegens strijd met een
dwingende wetsbepaling nietig is (ex artikel 3:40 lid 2 BW). Deze redenering ligt
in lijn met de redenering die ik heb gebruikt ten aanzien van de betekenis van
artikel 8.13a Wm voor de MJA2 en het Convenant Benchmarking, zij het dat bij
die convenanten de naleving van energie-efficiencyeisen mogelijk problematisch
is in het licht van artikel 8.13a lid 2 onder b Wm (zie §7.6.3 en §8.6.2). De moge-
lijke nietigheid zou alle bedrijven die partij zijn bij het Kolenconvenant treffen,
omdat zij allemaal vallen onder het systeem van verhandelbare emissierechten. De
nietigheid hoeft echter niet het hele convenant te betreffen (vgl. artikel 3:41 BW).
Het lijkt me dat de nietigheid voornamelijk de opgenomen CO2-reductieverplich-
tingen betreft en niet zozeer de verplichting voor de bedrijven om biomassa in te
zetten. Ondanks dat met de inzet van biomassa in indirecte zin de uitstoot van CO2
wordt gereduceerd, staan de verplichtingen om CO2 te reduceren en biomassa in
te zetten in een niet dusdanig onverbrekelijk verband, dat splitsing van een nietig
en nog geldig deel niet mogelijk zou zijn. Het convenant zou dan ook nog steeds
betekenis kunnen hebben, indien daarin alleen verplichtingen met betrekking tot
de inzet van biomassa worden opgenomen. Op grond van artikel 15 lid 3 van het
convenant kan het convenant worden gewijzigd. Het is echter voorstelbaar dat de
partijen willen uitgaan van één sturingsmechanisme (de CO2-emissiehandel) en
daarom besluiten het convenant te beëindigen. Overigens lijken de partijen zich
niet bewust van de mogelijke nietigheid van het convenant.

10.6.4 Bevindingen

Het lijkt er op dat de ministers de verplichtingen die ze in het Kolenconvenant zijn
aangegaan omtrent het stellen van emissie-eisen, niet volledig zijn nagekomen. In
het BVA zijn voor zwaveldioxide en stof strengere emissie-eisen vastgesteld dan
die voortvloeien uit Richtlijn 2000/76/EG. Voor zover de minister van VROM het
voorstel heeft gedaan om deze strengere eisen in de amvb op te nemen en die
strengere eisen nu – ook – gelden met betrekking tot de inzet van biomassa, kan
worden gesteld dat de minister zijn inspanningsverplichting heeft geschonden.
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Indien hij uit zichzelf strengere normen dan de EG-rechtelijke verplichtingen
voorstelt, heeft hij niet bevorderd dat geen strengere nationale emissie-eisen van
kracht worden.

Met betrekking tot de relatie tussen het Kolenconvenant en het voor de uitvoering
van het convenant relevante bestuursrechtelijke instrumentarium kan worden
geconstateerd, dat het convenant en deze instrumenten in inhoudelijke zin niet op
elkaar zijn afgestemd. Het BVA en het BEES A en, in aansluiting daarop, de
milieuvergunning bevatten geen eisen met betrekking tot de reductie van de CO2-
uitstoot. In plaats daarvan zijn er voor de uitstoot van andere stoffen normen
opgenomen die bij de inzet van biomassa in kolencentrales niet mogen worden
overschreden. In het convenant wordt weliswaar ten aanzien van de inzet van
biomassa (en andere brandstoffen) een koppeling met de milieuvergunningaan-
vraag gelegd en heeft het convenant ten opzichte van de vergunning een voorlopig
invullend karakter, maar dit betekent niet dat in de vergunning CO2-reductie-eisen
worden opgenomen. Waar het in het convenant dus draait om de reductie van CO2
door (onder meer) de inzet van biomassa in kolencentrales, worden er in de amvb’s
en milieuvergunning eisen gesteld aan de uitstoot van andere stoffen die bij de
inzet van biomassa vrijkomen. De naleving van de wettelijke normen werkt de
realisering van de CO2-reductieverplichtingen uit het convenant tegen. Door een
verschil in waardering van de relevante milieubelangen, sluiten het publiekrechte-
lijke kader en het convenant niet bij elkaar aan. Ook de bestuursrechter lijkt zich
niet veel gelegen te laten liggen aan de door de inzet van biomassa te bereiken
reductie van CO2. Het gebrek aan inhoudelijke afstemming tussen de convenant-
verplichtingen en de bestuursrechtelijke normen doet afbreuk aan de rechtszeker-
heid voor de productiebedrijven en ondermijnt de uitvoerbaarheid en daarmee de
juridische effectiviteit van het convenant. De convenantpartijen hadden dit echter
wellicht kunnen voorkomen door bij de totstandkoming van het convenant (beter)
rekening te houden met het feit dat de toenemende inzet van biomassa zou leiden
tot extra emissies van stoffen die niet zijn toegestaan en die de reductie van CO2
daarom zouden kunnen frustreren.

De invoering van het systeem van verhandelbare emissierechten is uit hoofde van
het convenant niet problematisch. Bij de allocatie van de emissierechten is reke-
ning gehouden met het Kolenconvenant. Maar de vraag is of dat op voor de be-
drijven positieve wijze is gebeurd, nu bij de berekening van de emissierechten de
realisering van de CO2-reductieverplichting uit het convenant in de tijd naar voren
is gehaald. Niettemin heeft de Afdeling bestuursrechtspraak deze benadering niet
in strijd met het recht geacht, waarmee de toegepaste rekenregel rechtmatig is.
Hoewel de inzet van biomassa in kolencentrales op zichzelf niet onmogelijk wordt
gemaakt door de introductie van het CO2-emissiehandelssysteem, kan worden
betoogd dat de uit hoofde van het convenant te stellen CO2-emissiereductiever-
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plichtingen indruisen tegen de strekking van artikel 8.13a Wet milieubeheer (CO2-
emissiegrenswaarden in de vergunning zijn voor emissiehandelbedrijven niet
toegestaan). Indien de opname van CO2-voorschriften in de milieuvergunning een
beperking van de handel in emissierechten kan opleveren, kan de verplichting in
het convenant om de uitstoot van CO2 te verminderen, namelijk evengoed een
dergelijke beperking opleveren. Uitgaande van deze redenering, zou tot nietigheid
van het convenant moeten worden geconcludeerd, waarbij de nietigheid alle
bedrijven zou betreffen. De nietigheid behoeft zich echter niet uit te strekken tot
het gehele convenant, maar zou alleen betrekking kunnen hebben op de verplich-
tingen om CO2-reductie te realiseren.

10.7 POSITIE VAN DERDEN

De positie van derden bij het Kolenconvenant heeft in de eerste plaats betrekking
op de mate waarin zij bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken
(§10.7.1). Vervolgens wordt ingegaan op het aspect van openbaarheid: in hoeverre
zijn de convenanttekst en documenten aangaande uitvoering van het convenant
openbaar? (§10.7.2). Tot slot wordt bezien in hoeverre het parlement bij de tot-
standkoming van het convenant is betrokken (§10.7.3).

10.7.1 Inspraak voor derden bij de voorbereiding van het convenant

In het convenant staat niets over de betrokkenheid van derden bij de totstandko-
ming van de afspraken. Uit de convenanttekst kan dus niet worden afgeleid of
derden al dan niet bij de voorbereiding van het convenant zijn betrokken en of hun
belangen toen zijn meegewogen.
Navraag bij enkele landelijke milieuorganisaties (Stichting Natuur en Milieu
(SNM) en de gezamenlijke milieufederaties) leert echter dat deze milieuorganisa-
ties niet bij de totstandkoming van het convenant zijn betrokken. Aangenomen kan
dan ook worden dat zij hun invloed niet hebben kunnen laten gelden, alhoewel
voorstelbaar is dat de convenantpartijen wel degelijk van hun standpunt op de
hoogte waren.
Bij milieuorganisaties (en ook bij veel burgers) bestaat een negatieve beeldvorming
omtrent de inzet van met name afval als biomassa in elektriciteitscentrales. Als
milieunadeel van de inzet van afval ziet de milieubeweging onder meer de extra
emissies van verzurende en toxische stoffen die bij de bij- en meestook in de lucht
vrijkomen. Daarom zou het gebruik van afval als biomassa alleen onder strikte
voorwaarden moeten gebeuren. Het milieuvoordeel dat in de vorm van CO2-
reductie met de inzet van afval in de kolencentrales wordt bereikt, lijkt minder
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103 Lindeman en Van der Toorn, 2003, p. 45, 46, 48, 49, Actieplan Biomassa, p. 8. Zie ook
http://www.greenpeace.org/nederland.

104 Zo is in het verleden uit onderzoek gebleken dat inspraak bij besluiten niet leidt tot minder
rechtszaken. Zie ECWM, 1988, p. 55.

105 De knelpunten zijn ingedeeld in zes probleemgebieden: er zijn financieel-economische
knelpunten, problemen met betrekking tot vergunningen, communicatie, beschikbaarheid
van biomassa, kennis en technologie, en het gelijke speelveld binnen de EU (p. 2). Het is
de bedoeling dat deze knelpunten via gerichte acties worden opgelost. Zie ook de Voort-
gangsrapportage Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) van VROM, mei 2004, p. 17.
De BERK is op 18 februari 2004 formeel geïnstalleerd door Minister Brinkhorst, zie
http://www.novem.nl/default.asp?documentId=61059&print=1.

106 Over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van het Actieplan is in januari
2006 een eindrapport verschenen. Zie Gerlagh en Lammers, 2006. 

belangrijk te worden gevonden dan genoemde nadelen.103 Gelet op de negatieve
beeldvorming over biomassa, is het niet verwonderlijk dat milieuorganisaties (en
burgers) geen inspraak bij het convenant hebben gehad. Indien de resultaten van
inspraak namelijk serieus worden genomen, was het voor de convenantpartijen
misschien moeilijk geweest het convenant in zijn huidige vorm te sluiten. Niette-
min had inspraak mogelijk tot een groter draagvlak kunnen leiden, waardoor er
wellicht minder gerechtelijke procedures tegen de milieuvergunningen zouden zijn
gevoerd (hoewel het convenant daar niet de enige aanleiding voor lijkt te zijn). Of
dit verband tussen inspraak en gerechtelijke procedures daadwerkelijk bestaat, valt
echter moeilijk hard te maken.104

Ondanks dat de genoemde milieuorganisaties niet betrokken zijn geweest bij de
voorbereiding van het convenant, discussieerden en overlegden zij tot voor kort
wel met de overheid en het bedrijfsleven over de inzet van biomassa, althans voor
zover het de Stichting Natuur en Milieu betreft. Dit overleg vond tot eind 2005
plaats in het kader van de Bio-Energie Realisatie Koepel (BERK). Deze stuurgroep
is in 2004 opgericht ter uitvoering van het Actieplan Biomassa, dat in 2003 is
opgesteld met als doel het oplossen van knelpunten bij de realisatie van bio-
energieprojecten.105 Het Actieplan bevat concrete acties voor overheid en marktpar-
tijen en had een looptijd tot eind 2005.106 De BERK heeft tot doel gehad de cohe-
rentie tussen de verschillende acties te bewaken. Het overleg had een breder bereik
dan alleen de uitvoering van het Kolenconvenant.

In de BERK waren alle relevante partijen vertegenwoordigd die achter het Actieplan
staan, hetgeen de provinciale overheid (IPO), de rijksoverheid (LNV, VROM, EZ),
de energiebedrijven (Essent, Nuon, Eneco), de brancheorganisaties (EnergieNed,
Vereniging Afvalbedrijven), de milieubeweging (SNM) en het Platform Bio-energie
betreft.
De taken van de BERK betroffen onder meer:
– het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het Actieplan;
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107 EZ, Actieplan Biomassa: ‘samen werken aan bio-energie’, 2003, p. 11.
108 Zie Gerlagh en Lammers, 2006, p. 22. 
109 Zo heb ik zelf medewerkers van het ministerie van VROM benaderd om de tekst van het

convenant te achterhalen. 

– coördinatie van activiteiten voortkomend uit het Actieplan;
– behaalde (tussen)resultaten vaststellen en eventueel evalueren;
– voortgang van de bio-energie realisatie bewaken en eventueel het Actieplan

aanpassen c.q. updaten;
– naleving van de afspraken uit het Actieplan bewaken; en
– acties concretiseren, uitvoeren en monitoren via werkgroepen en secretariaat.107

Zes werkgroepen hebben gewerkt aan de uitvoering van de acties van het Actieplan.
Het secretariaat van de BERK is gevoerd door SenterNovem.

De activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van de BERK hebben
gevolgen gehad voor de uitvoering van het Convenant kolencentrales en CO2-
reductie. SNM kon zich in zoverre over de voortgang van de uitvoering van het
convenant op de hoogte stellen. Nu de BERK teneinde is, zal er binnen andere
kaders worden overlegd over biomassa;108 of de milieubeweging daaraan ook zal
deelnemen, is voor mij niet duidelijk.

10.7.2 Openbaarheid

10.7.2.1 Openbaarheid van de tekst van het convenant

De (meest recente) tekst van het Kolenconvenant is niet in actieve zin openbaar,
omdat het niet op het internet is geplaatst en ook niet in de Staatscourant of andere
officiële bronnen is gepubliceerd. Het convenant is wel in passieve zin openbaar,
zodat aan de eis van openbaarheid is voldaan.109 Gelet op het Verdrag van Aarhus
en Richtlijn 2003/4/EG, verdient het aanbeveling om de tekst van het convenant
op het internet te plaatsen (zie §4.8.2.1).

Voor zover mij bekend, is het convenant of de zakelijke inhoud ervan niet gepubli-
ceerd in de Staatscourant, hetgeen conform Aanwijzing 25 van de Aanwijzingen
voor convenanten wel zou moeten.

10.7.2.2 Openbaarheid van documenten inzake de uitvoering van het convenant

In het kader van de uitvoering van het Kolenconvenant worden documenten
opgesteld die de partijen aan elkaar verstrekken en die derden inzicht kunnen
bieden in de milieu-effecten van de bedrijfsactiviteiten. De documenten die de
partijen in het kader van het convenant opstellen, betreffen alleen rapportages. De
bedrijven stellen bedrijfsmonitoringrapportages (in milieujaarverslagen) op en
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110 De rapportages kunnen ook via EnergieNed zelf worden getracht te worden verkregen,
welke weg ik zelf (met succes) bewandeld heb. 

EnergieNed maakt sectormonitoringrapportages. De bedrijfsmonitoring- en sec-
tormonitoringrapporten geven inzicht in de manier waarop de individuele bedrijven
presteren en de sectormonitoringrapporten geven daarnaast inzicht in de manier
waarop de sector presteert. Deze rapportages worden nader besproken in §10.9.1,
maar hierna wordt reeds op de openbaarheid ervan ingegaan.
Verder wordt het convenant viermaal (in 2003, 2005, 2008 en 2012) gezamenlijk
door de partijen geëvalueerd waarvan EnergieNed de verslaglegging voor haar
rekening neemt. Het verslag wordt vervolgens door alle partijen vastgesteld (artikel
12 van het convenant). De evaluatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het in
bijlage V van het convenant opgenomen Protocol Evaluatie; in de rapporten wordt
onder meer aangegeven welke resultaten de sector heeft bereikt.

Het convenant voorziet niet in de actieve openbaarmaking van de bedrijfsmonito-
ringrapportages, sectormonitoringrapportages en evaluatierapporten. Wel staan
bepaalde gegevens over de uitvoering van het convenant door de bedrijven, zoals
de door de inzet van biomassa vermeden CO2-uitstoot, op het internet en zijn dus
voor eenieder toegankelijk; de openbaarmaking van die gegevens vindt plaats in
het kader van de uitvoering van het Actieplan biomassa (zie verder §10.9.1.1).

De bedrijfsmonitoringrapportage vindt plaats in de milieujaarverslagen van de
bedrijven en daarom geldt met betrekking tot de openbaarheid daarvan het in
artikel 12.7 Wm en 19.7 Wm gestelde. Voor zover in het overheidsverslag met
betrekking tot de uitvoering van het convenant gegevens staan die bedrijfsgehei-
men betreffen, kan het bevoegd gezag na een belangenafweging besluiten die
gegevens niet openbaar te maken en kan het bedrijf volstaan met de openbaarma-
king van een tweede tekst. Emissiegegevens uit het milieujaarverslag zijn echter
absoluut openbaar; voor de rechtvaardiging van geheimhouding van milieu-
informatie wordt in artikel 19.3 Wm immers aangesloten bij artikel 10 Wob. Op
grond van de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging moeten de productiebedrij-
ven van diverse stoffen de emissies naar de lucht rapporteren en dergelijke gege-
vens zijn dus absoluut openbaar (zie over openbaarheid van het milieujaarverslag
verder §5.5.4.2 en §4.8.2.2).

In de sectormonitoringrapportage die wordt opgesteld door EnergieNed, wordt
gerapporteerd over de gezamenlijke resultaten van de verplichtingen die de produc-
tiebedrijven in het Kolenconvenant zijn aangegaan; de basis daarvoor zijn de
milieujaarverslagen. Deze rapportage wordt naar de ministers gestuurd (artikel 11
lid 3) en kan via een verzoek ex artikel 3 lid 1 Wob worden opgevraagd.110 De
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rapportage berust namelijk bij de ministers van EZ en VROM, wat bestuursorganen
zijn in de zin van artikel 1a Wob. Verder zal de rapportage een document over een
bestuurlijke aangelegenheid zijn, omdat ze betrekking heeft op het beleid van deze
bestuursorganen, namelijk het klimaatbeleid. Mocht hierover twijfel bestaan, dan
moet worden bedacht dat ten aanzien van bedrijfsgegevens die onder een bestuurs-
orgaan berusten, als uitgangspunt wordt genomen dat deze ook onder de werkings-
sfeer van de Wob vallen ook al gaat het niet om een bestuurlijke aangelegenheid
(vgl. §4.8.2.2).
Het bestuursorgaan zal een Wob-verzoek dienen in te willigen, tenzij één van de
uitzonderingsgronden opgesomd in artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing is.
Met name is het voorstelbaar dat de rapportage van EnergieNed bedrijfs- en
fabricagegegevens bevat die in vertrouwelijkheid aan de overheid zijn medege-
deeld (artikel 10 lid 1 onder c Wob). In de rapportage staan namelijk niet alleen
geaggregeerde gegevens, maar ook wordt per bedrijf de stand van zaken over de
uitvoering van het convenant weergegeven. Deze bedrijfsgegevens betreffen
milieu-informatie, omdat ze informatie bevatten over (de emissie van) stoffen, over
activiteiten die de elementen van het milieu aantasten, zoals de inzet van (vuile)
biomassa en over bestuurlijke maatregelen (vergunningverlening) die dienen ter
bescherming van de elementen van het milieu zoals de lucht (vgl. de definitie van
milieu-informatie waarvan in artikel 19.1a Wm jo artikel 1 onder g Wob wordt
uitgegaan). Dit betekent dat het bestuursorgaan een belangenafweging moet maken
alvorens hij besluit de gegevens al dan niet openbaar te maken (zie uitgebreid
§4.8.2.2).
Indien als gevolg van de belangenafweging wordt besloten om gegevens uit de
rapportage geheim te houden, raken derden dus niet volledig op de hoogte van de
mate waarin de individuele bedrijven het convenant uitvoeren en kunnen dus
mogelijk niet goed beoordelen hoe het is gesteld met de uitvoering van het conve-
nant door deze bedrijven en naar aanleiding daarvan tot handhaving overgaan. Het
oordeel over de vertrouwelijkheid van de gegevens kan echter wel aan de bestuurs-
rechter worden voorgelegd die kan controleren of terecht van geheimhouding is
uitgegaan. Bovendien zijn emissiegegevens die vallen onder bedrijfs- en fabricage-
gegevens absoluut openbaar, zodat het bestuursorgaan ten aanzien daarvan geen
belangenafweging hoeft te maken. In de rapportage van EnergieNed staan ook
emissiegegevens, namelijk de door de inzet van biomassa en gas bereikte CO2-
emissiereductie in de individuele kolencentrales. Deze gegevens zijn overigens ook
reeds actief openbaar (zie §10.9.1.1), zodat het bestuursorgaan naar die gegevens
kan verwijzen als daar ten aanzien van de rapportage van EnergieNed om wordt
verzocht (vgl. artikel 7 lid 2 Wob).

EnergieNed voegt bij haar rapportage aan de ministers de afzonderlijke milieujaar-
verslagen, zodat de ministers daarover ook de beschikking krijgen. Niettemin lijkt
me op de openbaarmaking en geheimhouding van die verslagen nog steeds hoofd-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 10568

111 Ez02000221 (d.d. 4 april 2002). 
112 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26 603, 28 240 en 25 026, nr. 38.

stuk 19 Wm van toepassing te zijn, zodat de ministers niet naar aanleiding van een
Wob-verzoek mogen beslissen over de openbaarmaking van gegevens uit deze
verslagen.

Hoewel er in het convenant niets over is bepaald, valt toch wel te verwachten dat
de evaluatierapporten actief openbaar worden gemaakt. Een evaluatie is immers
doorgaans bedoeld om niet alleen intern de balans op te maken, maar ook naar
buiten toe aan te geven wat het convenant heeft opgeleverd en wat er nog te doen
staat. Ondanks dat er voor 2003 en 2005 evaluaties stonden gepland, hebben deze
tot op heden niet plaatsgevonden. Naar verluidt leek het in 2003 niet zinvol om zo
kort na de ondertekening van het convenant een evaluatie te houden. Bovendien
speelde op dat moment de overgang naar een ander subsidiëringsstelsel (van de
regulerende energiebelasting naar de milieukwaliteit elektriciteitsproductie) en
waren de voorbereidingen voor de invoering van het CO2-emissiehandelssysteem
in volle gang, zodat de aandacht meer daarnaar uitging. In 2005 heeft men de
evaluatie zonder gegronde redenen voor zich uit geschoven. Naar verluidt is men
aan overheidszijde voornemens om in 2006 een evaluatie van het convenant uit te
voeren.
Nu er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden, is ook niet duidelijk hoe het met
de openbaarmaking daarvan is gesteld. Worden deze rapporten niet actief openbaar
gemaakt, dan kunnen ze via een Wob-verzoek bij de ministers worden opgevraagd.
Als één van de convenantpartijen en initiatiefnemers voor de evaluatie in 2006,
lijkt het me voor de hand te liggen dat de ministers een exemplaar van het evalua-
tierapport zullen krijgen. Vermoedelijk zullen de rapporten geen bedrijfsgeheimen
bevatten en zullen er geen andere redenen zijn om niet positief te beslissen omtrent
een verzoek tot openbaarmaking.

10.7.3 Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van het
convenant

Het Kolenconvenant is, voordat het is ondertekend, naar de Tweede Kamer ge-
stuurd.111 Over dit convenant is vervolgens algemeen overleg gevoerd.112 Deze
betrokkenheid van het parlement geeft dus aan de latere handhaving van het
convenant een grotere democratische legitimiteit.

Over de uitvoering van het convenant worden ook rapportages opgesteld door
EnergieNed, maar voor zover mij bekend, zijn deze rapportages niet naar de
Tweede Kamer gestuurd. Ze zijn ook niet actief openbaar, maar ze kunnen met een
Wob-verzoek worden opgevraagd. Nu er nog geen evaluatie van het convenant
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heeft plaatsgevonden, kunnen de leden van de Tweede Kamer zich op basis
daarvan niet van de voortgang van het convenant op de hoogte stellen en daarover
zonodig kamervragen stellen.

10.7.4 Bevindingen

Het convenant bevat geen informatie over de betrokkenheid van derden bij de
totstandkoming ervan. Het blijkt echter dat in elk geval milieuorganisaties niet bij
de voorbereiding van het convenant betrokken zijn geweest. Wel is de milieubewe-
ging, althans de Stichting Natuur en Milieu, in elk geval tot voor kort betrokken
geweest bij de uitvoering van het convenant, omdat het deelnam aan het overleg
dat heeft plaatsgevonden in het kader van de Bio-Energie Realisatie Koepel. Zo
kon de SNM zich op de hoogte stellen van het verloop van het convenant en daarop
invloed trachten uit te oefenen.

De convenanttekst is niet actief openbaar gemaakt, maar nu de tekst in passieve zin
wel openbaar is, is daarmee aan de eis van openbaarheid voldaan. Niettemin
verdient het in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4 aanbeve-
ling om de tekst op het internet te plaatsen, nu daarin de wenselijkheid van actieve
openbaarmaking van milieuconvenanten in dit soort media wordt aangegeven.
Verder worden in het kader van de uitvoering van het Kolenconvenant niet heel
veel documenten opgesteld. Het betreft alleen rapportages over de uitvoering van
het convenant door de individuele productiebedrijven en door de sector als geheel,
en evaluatierapporten. Het convenant vermeldt niets over de actieve openbaarma-
king van deze documenten, maar in ander verband worden wel gegevens over de
uitvoering van het convenant door de bedrijven via het internet actief openbaar
gemaakt. Omdat de bedrijfsmonitoringrapportage door individuele bedrijven wordt
gekoppeld aan het milieujaarverslag, geldt daarvoor het regime van de Wet milieu-
beheer. Op de openbaarheid van de sectormonitoringrapportage en de evaluatierap-
porten is de Wob van toepassing. De op te vragen milieujaarverslagen en sectormo-
nitoringrapportages kunnen bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten die doorgaans
milieu-informatie zullen betreffen. Aan de beslissing tot openbaarmaking dan wel
geheimhouding dient dan een belangenafweging door het bestuursorgaan vooraf
te gaan. Het bevoegde bestuursorgaan is op grond van de Wm het tot vergunning-
verlening bevoegde gezag en op grond van de Wob zijn dat de ministers van EZ
en VROM. Alleen indien de bedrijfs- en fabricagegegevens betrekking hebben op
‘emissies’ en deels hebben ze dat, behoeft er geen belangenafweging te worden
gemaakt, omdat dergelijke gegevens absoluut openbaar zijn.

Het parlement is bij de totstandkoming van het convenant betrokken, zodat even-
tuele handhaving van het convenant een grotere democratische legitimiteit heeft
dan wanneer de opstelling ervan geheel buiten het parlement om was gegaan. Het
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parlement wordt echter bemoeilijkt in de controle van de uitvoering van het
convenant, nu het niet via rapportages actief op de hoogte wordt gehouden over de
voortgang van het convenant.

10.8 FREE-RIDERS

10.8.1 Free-riders

Bij het Kolenconvenant zijn alle op dit moment in Nederland gevestigde eigenaren
van kolencentrales partij. Dit betekent dat er geen kolencentrales zijn die wel tot
de elektriciteitsproductiesector behoren, maar niet aan het convenant deelnemen
en daarmee als free-rider zouden moeten worden aangemerkt. Daarmee is niet
gezegd dat álle bedrijven uit deze sector aan het convenant deelnemen. Er behoren
meer bedrijven tot de elektriciteitsproductiesector dan de eigenaren van de kolen-
centrales, maar die bedrijven hebben verder geen betrokkenheid bij het onderwerp
van het convenant.

In het convenant wordt niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen van de
omstandigheid dat een bedrijf besluit niet langer deel te nemen aan het convenant
en daarmee free-rider wordt. In artikel 16 wordt wel aangegeven dat als het conve-
nant wordt opgezegd, de wederzijdse verplichtingen die naar hun aard voortduren,
zullen blijven gelden totdat dit in redelijkheid niet meer kan worden gevergd (lid
3). De verplichting CO2 te reduceren zou daarom een tijdje kunnen blijven bestaan
voor een bedrijf dat zich onttrekt aan het convenant. Tot wanneer precies het niet
meer redelijk is de nakoming van die verplichting te vergen, lijkt op voorhand niet
goed te kunnen worden bepaald. Voor zover een bedrijf na het convenant te hebben
opgezegd, nog kan worden aangesproken op de nakoming van zijn emissiereductie-
verplichting, is er dus een ‘CO2-emissieregime’ dat voor hem geldt. Als nakoming
van die verplichting niet (meer) kan worden gevergd, moet worden bedacht dat wat
betreft de verplichting om CO2 te reduceren niet kan worden teruggevallen op
wettelijke regels. Zoals reeds aangegeven (§10.6), zijn er immers geen wettelijke
CO2-normen van toepassing op de productiebedrijven (afgezien van het feit dat het
CO2-emissiehandelssysteem tot de reductie van CO2 binnen een bedrijf aanleiding
kan geven).

10.8.2 Bevindingen

Er zijn geen free-riders bij het Kolenconvenant, zodat het convenant qua deelname
succesvol is. Dit werkt positief op de effectiviteit van het convenant. Er is in het
convenant geen aandacht besteed aan free-ridergedrag, maar free-riders zouden een
bepaalde tijd kunnen worden gehouden aan hun convenantverplichting om CO2 te
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reduceren. Voor zover dat niet (meer) het geval is, kan niet worden teruggevallen
op wettelijke regels inzake de reductie van CO2.

10.9 HANDHAVING

De handhaving van het Kolenconvenant kan langs verschillende trajecten plaats-
vinden. Het convenant bevat bepalingen omtrent monitoring, rapportage en verifi-
catie (§10.9.1) en geschilbeslechting (§10.9.2). In het convenant zelf staan geen
sancties. Het convenant voorziet wel in de mogelijkheid van opzegging en ontbin-
ding (artikel 16), maar de aanleiding daarvoor ligt blijkens het convenant in
wijzigingen van omstandigheden zodat deze instrumenten niet worden ingezet om
te reageren op wanprestatie van de andere partij. Dit is anders wanneer de wijzi-
ging van omstandigheden tegelijkertijd een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een partij jegens een andere partij oplevert. Verder kunnen de
partijen de in het algemeen verbintenissenrecht geregelde vorderingen instellen
(§10.9.3).

De mogelijkheid om de convenantverplichtingen in indirecte zin via het bestuurs-
recht te handhaven, bestaat ten aanzien van het Kolenconvenant niet. In §10.6.1 en
10.6.2 werd aangegeven dat in de toepasselijke regelgeving en de milieuvergun-
ning andere normen staan dan de reductieverplichtingen die de productiebedrijven
op grond van het convenant moeten nakomen. Aldus sluiten het publiekrechtelijke
kader en het convenant niet bij elkaar aan. Dit werkt door in de mogelijkheden om
het convenant via het bestuursrecht te handhaven. Met de bestuursrechtelijke
handhaving van de publiekrechtelijke normen worden, zowel wat betreft toezicht
als sanctionering, andere normen gehandhaafd dan de verplichtingen uit het
convenant. Het BVA (in paragraaf 2 van de bijlage) en het BEES A (in hoofdstuk
4) bevatten wel een uitgebreid arsenaal aan meet- en registratievoorschriften, maar
deze hebben betrekking op andere stoffen dan waarop het convenant ziet (CO2-
reductie). Verder moet in het kader van het milieujaarverslag inzicht worden
gegeven in de CO2-uitstoot door de kolencentrales. De rapportage over de uitvoe-
ring van het convenant vindt daarom ook via het opstellen van het milieujaarver-
slag plaats. Omdat over de CO2-uitstoot geen normen in de vergunning worden
opgenomen, kan daarop echter ook niet worden gehandhaafd.
De handhaving van de publiekrechtelijke normen kan zelfs negatief uitpakken voor
de uitvoering van het convenant. Indien er in een kolencentrale meer biomassa
wordt ingezet dan is vergund, heeft dat als (neven)gevolg dat er een groter CO2-
reductie-effect wordt bereikt (meer bij- of meestook van biomassa betekent immers
in verhouding tot het stoken van kolen meer CO2-winst). De handhaving van de
emissienormen en van de hoeveelheid vergunde biomassa door bijvoorbeeld de
oplegging van een bestuursrechtelijke sanctie als de last onder dwangsom, leidt er
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113 De ministers hebben geen verplichting te rapporteren over de uitvoering van hun verplich-
tingen. 

daarom toe dat de CO2-winst wordt ‘teruggedrongen’. Althans voor de toekomst,
want de reeds ingezette hoeveelheid biomassa kan uiteraard niet meer worden
ongedaan gemaakt. Gezegd kan dan worden dat de overtreding van de emissie-
eisen als gevolg van de verbranding van een grotere hoeveelheid biomassa in feite
gunstig is voor de CO2-reductie. Maar vanuit het oogpunt van het tegengaan van
schadelijke, lokale milieugevolgen, die de inzet van een te grote hoeveelheid
biomassa kan hebben, is een overschrijding van de emissienormen uiteraard niet
gunstig. Het voorgaande moet dan ook niet worden opgevat alsof de inzet van meer
biomassa dan vergund altijd zou moeten worden gedoogd.
Nu met de bestuursrechtelijke handhaving van de bestuursrechtelijke normen (in
indirecte zin) geen handhaving plaatsvindt van de in het Kolenconvenant opgeno-
men verplichtingen, behoeft de bestuursrechtelijke handhaving hier verder geen
bespreking. De handhaving van de in amvb’s en vergunningen opgenomen normen
is immers op zichzelf geen onderwerp van onderzoek, maar wordt alleen besproken
voor zover daarmee een verband kan worden gelegd met de handhaving van de
convenantverplichtingen.

10.9.1 Handhaving via het convenant: monitoring, rapportage en verificatie

In het convenant is een bepaling opgenomen over monitoring, rapportage en
verificatie. Monitoring en rapportage wordt verricht door de productiebedrijven en
EnergieNed.113

10.9.1.1 Bedrijfsmonitoring- en rapportage

De productiebedrijven dienen jaarlijks de resultaten van de door hen aangegane
verplichtingen te monitoren. De rapportage daarover vindt plaats overeenkomstig
het in bijlage IV van het convenant opgenomen Protocol Jaarlijkse Rapportage
(artikel 11 lid 1). Omdat de bedrijven in hun milieujaarverslagen rapporteren over
de uitvoering van het convenant (zie daarover hierna), krijgt het bevoegd gezag de
rapportage. Ook EnergieNed krijgt de rapportage, omdat zij op basis van de
milieujaarverslagen de sectormonitoringrapportage opstelt.

In het kader van het Protocol Jaarlijkse Rapportage moet over het volgende worden
gerapporteerd:
– uitgevoerde maatregelen op projectniveau;
– het geïnstalleerde vermogen voor biomassa en voor andere brandstoffen, totaal

en per productie-eenheid (kolen en/of gas);
– de bedrijfstijd per productie-eenheid;
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114 Besluit van 17 november, houdende uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer
(Besluit milieuverslaglegging), Stb. 1998, 655, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 april
2002, Stb. 2002, 189.

– de over het rapportagejaar naar biomassa en naar andere brandstoffen toe te
rekenen GWh, totaal en per eenheid;

– de in het rapportagejaar verstookte hoeveelheden biomassa en andere brandstof-
fen, naar type, herkomst en energie-inhoud, totaal en per productie-eenheid
(kolen en/of gas);

– de daardoor vermeden kolen/gas-inzet en de daaraan gekoppelde CO2-emissiere-
ductie in het rapportagejaar, totaal en per eenheid, conform de Uitvoeringsrege-
ling subsidies CO2-reductieplan;

– de CO2-emissiereductie gekoppeld aan de inzet van kolenreststoffen in het
rapportagejaar conform de Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan;

– een omschrijving van eventuele andere reductiemaatregelen, zoals bedoeld in
artikel 3;

– een berekening van de CO2-reductie conform de Uitvoeringsregeling subsidies
CO2-reductieplan; en

– de stand van zaken ten aanzien van de convenantdoelstelling.
Verder worden de in het rapportagejaar verkregen fiscale exploitatievoordelen die
voortvloeien uit de REB evenals de documentatie over de start van een project
gedeponeerd bij de onafhankelijke derde. De REB is inmiddels vervangen door de
MEP-subsidie (zie §10.6.).
De rapportage specificeert aan welk artikel uit het convenant (artikel 2, 3 en 4) de
bereikte resultaten zijn toe te schrijven.

Alle bedrijven die partij zijn bij het convenant, nemen de rapportage op in hun
individuele milieujaarverslagen die ze voor het bevoegd gezag op grond van artikel
12.4 Wm jo bijlage I (onderdeel 3) van het Besluit milieuverslaglegging114 moeten
opstellen (artikel 11 lid 1). Nu de rapportage wordt opgenomen in het milieujaar-
verslag, lijkt het erop dat er niet een apart document is waarin de bedrijven over de
uitvoering van het convenant rapporteren. Het overheidsverslag dient uiterlijk op
1 april van het jaar volgend op het verslagjaar aan het bevoegd gezag ter goedkeu-
ring te worden overgelegd. Het is echter niet zo dat in de Uitvoeringsregeling
milieuverslaglegging de eisen die op grond van het Kolenconvenant aan de inhoud
van de rapportage worden gesteld, zijn overgenomen (zoals dit tot voor kort het
geval was bij het Convenant Benchmarking en de MJA2, zie §7.9.4.1 en §8.9.4.1).
Hoewel in het convenant ervan wordt uitgegaan dat bedrijven conform het Protocol
Jaarlijkse Rapportage in hun milieujaarverslagen rapporteren, kan het misschien
toch zo zijn dat niet alle gegevens die op grond van het convenant moeten worden
gerapporteerd in het milieujaarverslag terechtkomen. Dit geldt voor de gegevens
die op grond van de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging niet behoeven te
worden gerapporteerd. Op grond van de Uitvoeringsregeling kunnen de bedrijven
niet worden verplicht om andere gegevens te rapporteren dan dat de Uitvoeringsre-

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 10574

115 Zie http://www.senternovem.nl/duurzame-energie, klik op bio-energie, dan op Actieplan
biomassa, en vervolgens op BERK. 

116 Er zijn Statusdocumenten bio-energie opgesteld voor de jaren 2003, 2004 en 2005. 
117 Statusdocument bio-energie 2005, p. 4-5.

geling voorschrijft. In de gegevens die niet conform de Uitvoeringsregeling be-
hoeven te worden gerapporteerd, zal dan op andere wijze inzicht moeten worden
gegeven, indien een bedrijf die gegevens niet vrijwillig in het milieuverslag zet (die
gegevens moeten immers nog altijd wel op grond van het convenant worden
gerapporteerd). Zo bezien, kunnen er dan twee rapportages ontstaan.

Voor zover de Uitvoeringsregeling en het protocol uit het convenant ruimte laten
voor interpretatie bij de rapportage en de bedrijven niet duidelijk worden geleid bij
het schrijven van het rapport, kan dat afbreuk doen aan de consistentie en uniformi-
teit van de aangeleverde gegevens en daarmee aan de kwaliteit van de rapportage.
Het convenant bevat geen format of methodiek voor de rapportage en lijkt dus
inderdaad die ruimte te laten. Naar verluidt gaven de bedrijven in elk geval in het
begin van de looptijd van het convenant ook een eigen invulling aan de manier
waarop ze over de uitvoering van het convenant rapporteerden. Kennelijk vult de
Uitvoeringsregeling de interpretatieruimte die het convenant laat, niet op.

In §10.7.2 werd reeds aangegeven dat de rapportage over de uitvoering van het
convenant in het milieujaarverslag met zich brengt dat met betrekking tot de
openbaarheid daarvan het in artikel 12.7 Wm en 19.7 Wm gestelde opgaat en er
dus gegevens geheim kunnen worden gehouden. Niettemin wordt er buiten het
convenant om, in het kader van de uitvoering van het Actieplan biomassa, door
SenterNovem gerapporteerd over onder meer de door individuele bedrijven
bereikte voortgang van het Kolenconvenant; de bron daarvoor zijn de milieujaar-
verslagen van de bedrijven. Deze documentatie is actief openbaar, omdat de
rapporten op het internet staan.115 Er wordt in deze zogenoemde Statusdocumenten
bio-energie116 inzicht gegeven in de door de kolen- en gascentrales vermeden
hoeveelheid fossiele energie en de hoeveelheid vermeden CO2. Verder wordt
inzicht gegeven in de vergunde ruimte voor de inzet van biomassa en de hoeveel-
heid biomassa die bedrijven daadwerkelijk hebben verwerkt in hun centrales. Tot
slot wordt een schatting gemaakt van de brandstoffen die in de centrales zijn
ingezet (bijvoorbeeld houtpellets, bio-olie, fosforovengas en plastics). Hiervan
moet volgens het Statusdocument uit 2005 een schatting worden gemaakt omdat
de bedrijven in het milieujaarverslag niet verplicht zijn aan te geven welke brand-
stoffen zijn ingezet en daarin kennelijk ook geen inzicht wordt gegeven in het
milieujaarverslag.117 Als ik het goed zie, zijn ze daartoe op grond van het conve-
nant wel verplicht, omdat de bedrijven in hun bedrijfsmonitoringrapportage moeten
rapporteren over de verstookte hoeveelheden biomassa en andere brandstoffen,
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naar type, herkomst en energie-inhoud (zie hiervoor). In zoverre is er dan dus
inderdaad een verschil in wat moet worden gerapporteerd uit hoofde van het
convenant en de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.
Vooropgesteld dat de bedrijven over deze rapportages zijn geconsulteerd, betreffen
de in de Statusdocumenten naar buiten gebrachte gegevens kennelijk geen bedrijfs-
geheimen. Voor derden kunnen ze relevante gegevens bevatten om inzicht te
krijgen in de uitvoering van het Kolenconvenant door de individuele bedrijven.
Door de actieve openbaarheid van deze informatie hoeven derden dus geen Wob-
verzoek in te dienen. Het is voor mij echter lastig te beoordelen of derden aan deze
gegevens genoeg hebben om de bedrijven eventueel in rechte aan te spreken op de
uitvoering van het convenant. Bovendien zullen de bedrijven door het ontbreken
van tussendoelstellingen in het convenant (§10.4.2.2) pas in een laat stadium van
de uitvoering van het convenant kunnen worden aangesproken op het realiseren
van hun reductieverplichtingen.

10.9.1.2 Sectormonitoringrapportage

Naast de bedrijfsmonitoringrapportage wordt er een sectormonitoringrapportage
uitgevoerd, voor de opstelling waarvan EnergieNed de verantwoordelijkheid heeft.
De rapportage daarover vindt plaats overeenkomstig het in bijlage IV van het
convenant opgenomen Protocol Jaarlijkse Rapportage (artikel 11 lid 2). In de
rapportage staan dezelfde elementen als zijn opgenomen in de bedrijfsmonitoring-
rapporten (zie §10.9.1.1). EnergieNed stelt de rapportage dan ook op basis van de
afzonderlijke milieujaarverslagen van de productiebedrijven op. De rapportage
omvat één gezamenlijk document van de elektriciteitsproductiesector waarin
gegevens per productiebedrijf op een uniforme wijze worden weergegeven. Aan
de rapportage worden de afzonderlijke milieujaarverslagen toegevoegd (zie bijlage
IV). De met de uitvoering van het convenant behaalde resultaten worden dus niet
alleen in geaggregeerde vorm, maar ook per individueel bedrijf vermeld.
EnergieNed stuurt de gezamenlijke rapportage jaarlijks vóór 1 juli van het betref-
fende jaar, te beginnen in 2003, naar de ministers van EZ en VROM (artikel 11 lid
3). De sectormonitoringrapportage vermeldt de stand van zaken per 1 januari van
het betreffende jaar.

Gelet op het feit dat de sectormonitoringrapportage niet alleen de resultaten bevat
die door de elektriciteitsproductiesector als geheel zijn gehaald, maar ook de
prestaties van de individuele bedrijven, zou ze consequenties kunnen hebben voor
de handhaving van het convenant ten aanzien van één bedrijf. Er kan dus aan de
hand van de rapportage van EnergieNed worden achterhaald welke mate van CO2-
reductie de individuele bedrijven hebben gerealiseerd. Dit specifieke aspect kan
overigens ook worden achterhaald aan de hand van de in §10.9.1.1 genoemde
Statusdocumenten. Verder wordt op grond van deze rapportage duidelijk in hoe-
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118 Op de openbaarheid van deze rapportage is ingegaan in §10.7.2.2.

verre de doelstellingen als geheel worden gehaald. Bij tegenvallende resultaten zou
kunnen worden besloten het convenant te wijzigen of te beëindigen (artikel 15 en
16).118

10.9.1.3 Verificatie van de sectormonitoringrapportage

Nadat de ministers de rapportage van EnergieNed hebben ontvangen, dragen zij
zorg voor de verificatie van de gerapporteerde gegevens. Hiertoe toetst de door de
overheid aangewezen uitvoeringsinstantie de rapportage. Vervolgens delen de
ministers vóór 1 oktober van het betreffende jaar hun bevindingen aan de overige
partijen mee (artikel 11 lid 4). In het convenant zijn geen criteria opgenomen aan
de hand waarvan de rapportage wordt geverifieerd, zodat onzeker is hoe de uitvoe-
ringsinstantie te werk zou moeten gaan en hoe omvangrijk de verificatie is.

Tot nu toe heeft er viermaal een rapportage door EnergieNed plaatsgevonden, maar
de partijen hebben er van afgezien om die rapportages te laten verifiëren. Er is ook
geen uitvoeringsinstantie door de overheid aangewezen. Naar verluidt is de reden
daarvoor dat de basis voor de rapportage van EnergieNed de milieujaarverslagen
van de individuele bedrijven zijn zoals die zijn gevalideerd door het bevoegd
gezag. Nu het bevoegd gezag die milieujaarverslagen reeds valideert, vond de
overheidspartij het niet nodig om de rapportage van EnergieNed ook nog eens te
laten verifiëren. Hierbij wordt er dan wel vanuit gegaan dat de rapportages op
grond van het convenant qua inhoud volledig overeenkomen met de gegevens die
op grond van de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging moeten worden gerap-
porteerd. Niet uit te sluiten valt echter dat bepaalde onderdelen van de bedrijfs-
monitoringrapportage niet conform de Uitvoeringsregeling worden gerapporteerd,
wat ook inderdaad het geval lijkt te zijn (zie §10.9.1.1). Ten aanzien van die
onderdelen vindt nu ten onrechte geen verificatie plaats. Bovendien worden de
milieujaarverslagen alleen door het bevoegd gezag gevalideerd en vindt daarvan
geen verificatie door een onafhankelijke instantie plaats (het bevoegd gezag wordt
in het beoordelingsproces wel ondersteund door FO-industrie, maar deze organisa-
tie verifieert de verslagen niet). Het voert te ver om een oordeel te geven over het
feit dat geen verplichte verificatie plaatsvindt van milieujaarverslagen door een
onafhankelijke instantie, omdat het milieujaarverslag zelf in dit onderzoek niet ter
beoordeling staat. Maar door alleen af te gaan op de door het bevoegd gezag
gevalideerde milieujaarverslagen waarvan geen verificatie door een uitvoeringsin-
stantie heeft plaatsgevonden, wordt het convenant op dit punt door de overheids-
partij geschonden.
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119 Deze wens dient volgens het convenant binnen drie werkdagen na afloop van de in het derde
lid genoemde termijn kenbaar te worden gemaakt. Dit is echter een omissie, want het derde
lid bevat helemaal geen termijn; waarschijnlijk zal het vierde lid zijn bedoeld. 

10.9.2 Handhaving via het convenant: geschilbeslechting

Het Convenant kolencentrales en CO2-reductie bevat een voorziening voor geschil-
beslechting. Voordat een partij zich, anders dan in kort geding, tot de burgerlijke
rechter kan wenden, dient eerst de in het convenant voorziene procedure te worden
doorlopen om het geschil op te lossen (artikel 20 lid 2). Daartoe dient in de eerste
plaats de partij die meent dat een geschil bestaat, dat schriftelijk aan de andere
partijen mede te delen. Die mededeling bevat een aanduiding van het geschil
(artikel 20 lid 3). Vervolgens zendt elke partij binnen tien werkdagen na dagteke-
ning van deze mededeling zijn zienswijze over het geschil en een voorstel voor
oplossing daarvan, aan de andere partij(en) (artikel 20 lid 4). Na afloop van deze
termijn, overleggen de partijen binnen tien werkdagen over een oplossing van het
geschil. Hierbij kan elke partij zich door deskundigen doen bijstaan. Het overleg
wordt voorgezeten door een door partijen gezamenlijk aangewezen voorzitter,
indien één van de partijen de wens daartoe kenbaar maakt (artikel 20 lid 5).119

Indien het geschil volgens deze procedure niet binnen acht weken is opgelost, staat
voor de partijen de mogelijkheid open om bij de burgerlijke rechter nakoming van
de verplichtingen af te dwingen (artikel 20 lid 2).

Deze procedure functioneert als voorportaal voor de gang naar de rechter en er kan
mee worden voorkomen dat de rechter wordt ingeschakeld. Hoewel het voor de
hand ligt dat de partijen bij een convenant ook zonder dat daarover een regeling in
het convenant is opgenomen, in geval van een geschil met elkaar in overleg treden
alvorens naar de burgerlijke rechter te stappen, is door de opname van deze
regeling in elk geval geëxpliciteerd dat niet op stel en sprong tot vergaande acties
zal worden overgegaan en is duidelijk hoe de partijen bij de oplossing van een
geschil te werk moeten gaan.

Naar verluidt is de voorziening voor geschilbeslechting nog nooit toegepast. Dit
terwijl bijvoorbeeld de invoering van het emissiehandelssysteem daartoe in princi-
pe wel aanleiding heeft gegeven. De productiebedrijven hebben over de allocatie
van de emissierechten echter in andere gremia overlegd en hebben hun bezwaren
tegen de allocatie van de emissierechten in het kader van het beroep tegen het
Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007 naar voren gebracht (zie
daarover §10.6.3).
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10.9.3 Handhaving via het privaatrecht

Het convenant bevat de bepaling dat alle geschillen in verband met het convenant
of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de terzake
bevoegde rechter in Den Haag (artikel 20 lid 2). Omdat het convenant een rechtens
afdwingbare overeenkomst is, kan een partij de in het algemeen verbintenissenrecht
voorkomende vorderingen jegens een andere partij indienen (§5.3.1). Wel moet
rekening worden gehouden met afstemmingskwesties (zie §5.6). Zo bleek in de
vorige paragraaf dat de weg van de burgerlijke rechter, met uitzondering van het
kort geding, pas kan worden bewandeld, indien de in het convenant opgenomen
voorziening voor geschiloplossing niet binnen acht weken tot een oplossing heeft
geleid. Gelet op het feit dat er langs bestuursrechtelijke weg andere normen gelden
en worden gehandhaafd dan de verplichtingen die in het convenant zijn opgeno-
men, spelen op dit punt geen afstemmingskwesties.

Het convenant bevat een aantal verplichtingen waarvan de tekortkoming in princi-
pe niet moeilijk is vast te stellen. Met name van de resultaatsverplichtingen die de
productiebedrijven zijn aangegaan, is vast te stellen in hoeverre ze zijn nagekomen
en zo dat niet het geval is, of die niet-nakoming toerekenbaar is.

De wanprestatie van een productiebedrijf kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het niet
voldoen aan de volgende resultaatsverplichtingen: realiseren in de periode 2008-
2012 van de hoeveelheid CO2-reductie die is verdeeld over de productiebedrijven in
artikel 2 lid 3, toetreden tot het Convenant Benchmarking, en het bij de eigendoms-
overdracht van een kolen- of gascentrale opleggen van de convenantverplichtingen
aan de nieuwe eigenaar. Het vorderen van toetreding tot het Convenant Benchmar-
king speelt praktisch echter geen rol meer, omdat alle kolencentrales reeds partij bij
dit convenant zijn. Verder spelen, hoewel de tekortkoming daarvan wel valt te
bepalen, bij de afdwinging tot nakoming van de verplichting tot het opleggen van de
convenantverplichtingen aan de nieuwe eigenaar van een kolencentrale in geval van
eigendomsoverdracht de nodige problemen (zie §10.4.2.2).

Bedacht moet worden dat nakoming van de CO2-reductieverplichtingen van artikel
2 lid 3 pas in 2012 kan worden afgedwongen, omdat er in het convenant geen
tussendoelstellingen voor de productiebedrijven zijn opgenomen op het niet
realiseren waarvan de bedrijven zouden kunnen worden aangesproken. Niettemin
kan een tekortkoming in de nakoming van de reductieverplichtingen eerder worden
vastgesteld, indien wordt uitgegaan van een gemiddelde prestatie per jaar in de
periode 2008-2012 en het bijvoorbeeld aan het einde van het jaar 2008 reeds blijkt
dat een bedrijf zo weinig heeft gedaan dat in 2012 nooit aan de verplichting kan
worden voldaan. Maar dan nog kunnen de bedrijven pas over een paar jaar worden
aangesproken op een tekortkoming in de nakoming van hun reductieverplichtingen.
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Verder is het ten aanzien van de door de productiebedrijven aangegane inspan-
ningsverplichtingen niet eenvoudig om nakoming daarvan te vorderen, hoewel
deze verplichtingen resultaatsgericht zijn geformuleerd. Indien een bedrijf bijvoor-
beeld geen 0,5 Mton CO2 heeft gereduceerd, betekent dit niet meteen dat sprake is
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verplichting. Het
bedrijf kan zich namelijk voldoende hebben ingespannen om de verplichting uit te
voeren en daarmee aan zijn verplichting hebben voldaan zonder dat dit de gewenste
reductie heeft opgeleverd.

De productiebedrijven kunnen de nakoming vorderen van de verplichtingen die de
ministers zijn aangegaan. Tegen de Staat als rechtspersoon zullen echter niet snel
gerechtelijke stappen worden ondernomen vanwege de verplichtingen die de
ministers zijn aangegaan. Het betreft inspanningsverplichtingen waarvan het lastig
is aan te tonen dat ze toerekenbaar niet zijn nagekomen. Evenzo ligt het niet voor
de hand dat de Staat en de bedrijven de nakoming zouden vorderen van de ver-
plichtingen die EnergieNed inzake de rapportage en evaluatie heeft.

Voor zover mij bekend, zijn ten aanzien van het Kolenconvenant geen procedures
bij de burgerlijke rechter gevoerd, terwijl daartoe in het kader van nakoming van
de ministers van hun inspanningsverplichting om voor zwaveldioxide en stof geen
nieuwe nationale emissie-eisen vast te stellen die strenger zijn dan welke voort-
vloeien uit huidige of toekomstige europeesrechtelijke verplichtingen, wel aanlei-
ding lijkt te zijn geweest (zie §10.6.1). De bedrijven hadden tegen het convenant
uit wanprestatie of tegen de desbetreffende amvb (het BVA) uit onrechtmatige
daad kunnen ageren. De vraag is echter of een vordering van de bedrijven jegens
de overheid een uit handhavingsoogpunt wenselijk resultaat had kunnen opleveren.
De burgerlijke rechter zal de wetgever namelijk niet kunnen gebieden alsnog tot
lagere emissie-eisen te komen, omdat hij daarmee in het vaarwater van de wetgever
zou komen, terwijl de bedrijven aan een dergelijke uitspraak denk ik het meeste
zouden hebben. Wellicht zou wel een schadevergoeding kunnen worden toegewe-
zen.
Nu er ten aanzien van dit convenant nooit zaken voor de burgerlijke rechter zijn
geweest, kan ook niet worden aangegeven hoe privaatrechtelijk handhavend wordt
opgetreden.

10.9.4 Bevindingen

Het Kolenconvenant kent een regeling voor monitoring en rapportage door de
productiebedrijven en EnergieNed. Hoewel in het convenant staat welke gegevens
de bedrijven en EnergieNed moeten rapporteren, bevat het convenant geen format
of methodiek voor de rapportage en lijkt het ruimte voor interpretatie bij de
rapportage te laten. De bedrijven hebben dan ook in elk geval in het begin van de

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 10580

looptijd van het convenant een eigen invulling aan de te rapporteren gegevens
gegeven. De bedrijfsmonitoringrapportage vindt wel in het milieujaarverslag van
de bedrijven plaats, maar de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging lijkt de
interpretatieruimte niet weg te nemen. Bovendien zijn in de Uitvoeringsregeling
niet de eisen overgenomen die op grond van het convenant aan de inhoud van de
rapportage worden gesteld en daarom kan het voorkomen dat niet alle gegevens die
op grond van het convenant worden gerapporteerd, in het milieujaarverslag staan.
Uit hoofde van uniformiteit valt het aan te bevelen die eisen wel op te nemen in de
Uitvoeringsregeling. De sectormonitoringrapportage geeft anders dan normaal bij
dergelijke rapportages het geval is, de met de uitvoering van het convenant behaal-
de resultaten zowel op sectorniveau als op bedrijfsniveau weer. De rapportage kan
dan ook worden gebruikt om tot handhaving van het convenant ten aanzien van één
bedrijf over te gaan.
Het convenant voorziet in een mechanisme voor het verifiëren door een uitvoe-
ringsinstantie van de sectormonitoringrapportage, maar over de wijze waarop die
verificatie plaatsvindt, is niets in het convenant geregeld. Aan de verificatie is tot
op heden ook geen nadere invulling gegeven, omdat de rapportages nog nooit zijn
geverifieerd. Het argument dat verificatie niet nodig zou zijn omdat de sectormoni-
toringrapportages zijn gebaseerd op de milieujaarverslagen en die door het bevoegd
gezag worden gevalideerd, is vanwege het ontbreken van verificatie van de milieu-
jaarverslagen door een onafhankelijke instantie niet sterk. Nu het convenant de
ministers verplicht zorg te dragen voor de verificatie door een uitvoeringsinstantie,
is die verplichting geschonden.

Het convenant bevat geen sancties of andere reacties op niet-nakoming. Wel dient
een partij, alvorens de gang naar de burgerlijke rechter te kunnen maken, ingeval
van een geschil de in het convenant opgenomen overlegprocedure te volgen. Door
deze regeling is geëxpliciteerd hoe de partijen bij een geschil te werk moeten gaan,
hetgeen duidelijkheid teweegbrengt. Verder kan een partij de in het algemeen
verbintenissenrecht bestaande vorderingen aanwenden om te reageren op niet-
nakoming van het convenant door een andere partij. Het lijkt er echter niet op dat
de partijen (snel) van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Niettemin zijn ze
wat betreft sanctionering wel op het privaatrecht aangewezen, want doordat de
regelgeving en milieuvergunningen andere normen bevatten dan de verplichtingen
die in het convenant zijn opgenomen, is het niet mogelijk de convenantverplich-
tingen in indirecte zin via het bestuursrecht te handhaven.

10.10 CONCLUSIES

De bespreking van het Kolenconvenant aan de hand van de aan de handhaafbaar-
heid en handhaving ervan gestelde democratisch rechtsstatelijke eisen laat zien dat
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het convenant in juridisch opzicht positieve elementen bevat, maar toch vooral ook
(grotere en kleinere) juridische problemen kent. Aan het eind van de voorgaande
paragrafen is steeds geconcludeerd hoe de in het convenant gegeven uitwerking
van de aspecten van handhaafbaarheid en de handhaving moet worden gewaar-
deerd. Op deze bevindingen wordt hier niet meer in extenso teruggekomen. In deze
paragraaf worden de belangrijkste positieve en negatieve elementen van het
convenant genoemd. De ervaring met dit klimaatconvenant kan aanleiding geven
te bezien welke elementen ervan navolging verdienen in andere milieuconvenanten
en welke problemen bij de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de handha-
ving van milieuconvenanten in meer algemene zin een oplossing behoeven.

Het is positief dat aan de zijde van de private partij de actoren aan het convenant
zijn gebonden die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering van de inzet
van biomassa in de kolencentrales en de reductie van de uitstoot van CO2. De
individuele gebondenheid van de bedrijven maakt het convenant in hoge mate
handhaafbaar en uitvoerbaar. Dit wordt versterkt door het rechtskarakter, omdat het
om een rechtens afdwingbare overeenkomst gaat. Daarbij moet wel moet worden
opgemerkt dat de partijen over het rechtskarakter niet duidelijk zijn geweest, wat
op zichzelf vanuit oogpunt van handhaafbaarheid negatief valt te waarderen. Ook
de aard van de verplichtingen van de bedrijven dragen bij aan de handhaafbaarheid
en uitvoerbaarheid van het convenant. Deze verplichtingen zijn individueel en
overwegend resultaatsgericht en door de opname van het kettingbeding is de
nakoming van de verplichtingen door rechtsopvolgers in beginsel gewaarborgd.
Tegelijkertijd wordt er ruimte gelaten voor flexibiliteit bij de uitvoering van de
verplichtingen, doordat de bedrijven in hoge mate vrij zijn in de keuze van maatre-
gelen om hun CO2-reductieverplichtingen te realiseren. Ze moeten weliswaar voor
de realisering van een gedeelte van hun CO2-reductieverplichitng verplicht biomas-
sa inzetten in hun centrales, maar hen wordt de vrijheid gelaten om ook andere
maatregelen te nemen.

Met betrekking tot de juridische problemen die ten aanzien van het convenant zijn
geïdentificeerd, dient in de eerste plaats te worden gewezen op het feit dat het
bevoegd gezag van provincies geen partij is bij het convenant. De bedrijven
kunnen het bevoegd gezag nu niet aan de afspraken uit het convenant houden en
het bevoegd gezag behoeft zich de met de uitvoering van het convenant te realise-
ren CO2-reductiedoelstelling niet aan te trekken. Dit verhoogt het risico dat er een
discrepantie ontstaat tussen de uitvoering van de convenantverplichtingen van de
bedrijven (de inzet van biomassa in hun kolencentrales) en de eisen waaraan zij
daaromtrent later in het kader van de milieuvergunning moeten voldoen. De
ongebondenheid van het bevoegd gezag doet aldus afbreuk aan de uitvoerbaarheid
en handhaafbaarheid en daarmee aan de juridische effectiviteit van het convenant.
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Verder geeft het feit dat de ministers inspanningsverplichtingen omtrent de in de
relevante regelgeving op te nemen emissie-eisen en de inzet van stimuleringsrege-
lingen op zich hebben genomen en ze daaromtrent op dit moment ook alleen in-
spanningsverplichtingen kunnen aangaan, rechtsonzekerheid voor bedrijven en
maakt het het convenant niet goed handhaafbaar en minder nuttig voor de bedrij-
ven.

Een groot probleem is dat het voor de uitvoering van het convenant relevante
publiekrechtelijke normenkader en de convenantverplichtingen niet op elkaar
blijken aan te sluiten. In de regelgeving en milieuvergunningen enerzijds en in het
convenant anderzijds wordt de bescherming van verschillende, elkaar bij de inzet
van biomassa conflicterende milieubelangen voorop gesteld. Waar het in het
convenant draait om de reductie van de CO2-uitstoot door – onder meer – de inzet
van biomassa in kolencentrales om klimaatverandering te bestrijden, worden er in
de regelgeving en milieuvergunningen eisen gesteld aan de uitstoot van andere
stoffen die bij de inzet van biomassa vrijkomen en die de kwaliteit van de lucht en
de leefomgeving bedreigen. De naleving van de wettelijke normen werkt de
realisering van de CO2-reductiedoelstellingen uit het convenant tegen. Dit gebrek
aan inhoudelijke afstemming doet afbreuk aan de rechtszekerheid voor de produc-
tiebedrijven en ondermijnt de uitvoerbaarheid en daarmee de juridische effectiviteit
van het convenant. De convenantpartijen hadden dit echter wellicht kunnen
voorkomen door bij de totstandkoming van het convenant (beter) rekening te
houden met het feit dat de toenemende inzet van biomassa zou leiden tot extra
emissies van stoffen die niet zijn toegestaan en die de reductie van CO2 daarom
zouden kunnen frustreren. Door de huidige situatie kunnen de convenantverplich-
tingen ook niet in indirecte zin via het bestuursrecht worden gehandhaafd en kan
bestuursrechtelijke handhaving van de publiekrechtelijke normen zelfs negatieve
gevolgen hebben voor de uitvoering van het convenant.
Sinds de introductie van het systeem van verhandelbare emissierechten en met
name de wijziging van artikel 8.13a Wm kunnen er geen emissiegrenswaarden ten
aanzien van CO2 in de regelgeving en de milieuvergunning meer worden opgeno-
men. De introductie van het emissiehandelssysteem laat dan ook zien dat de
uitvoering van het convenant kan worden doorkruist waar het gaat om de naleving
van de verplichting om CO2 te reduceren. Nu de wijziging van artikel 8.13a Wm
heeft plaatsgevonden om te voldoen aan europeesrechtelijke verplichtingen, is dit
echter onvermijdelijk.

De democratische legitimiteit van het convenant is wat betreft de betrokkenheid
van burgers en milieuorganisaties bij de voorbereiding ervan, zeer laag, omdat zij
daarbij geen inspraak lijken te hebben gehad. De openbare voorbereidingsprocedu-
re van afdeling 3.4 Awb is bij de totstandkoming van het convenant niet gevolgd,
terwijl deze op het besluit tot het aangaan van het convenant wel van toepassing
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had kunnen worden verklaard (via artikel 3:1 lid 2 Awb). Wel is het parlement bij
de voorbereiding van het convenant betrokken. Aldus is sprake van een zekere
democratische legitimatie voor de handhaving van de convenantverplichtingen.

Tot slot is het handhavingsinstrumentarium waarin het convenant voorziet, niet
volledig duidelijk geregeld. Het convenant bevat wel een mechanisme voor
bedrijfs- en sectormonitoringrapportage, verificatie en geschilbeslechting. Niet
uitgesloten is echter dat er bij de rapportage interpretatieruimte bestaat. Uit hoofde
van uniformiteit is het aan te bevelen om de eisen die in het convenant worden
gesteld aan de bedrijfsmonitoringrapportage, over te nemen in de Uitvoeringsrege-
ling milieuverslaglegging en daarbij elke interpretatieruimte weg te nemen. In het
convenant is over de wijze waarop de verificatie plaatsvindt, niets geregeld. Er
heeft ook later geen invulling van de verificatieverplichting plaatsgevonden, nu er
in strijd met het convenant tot op heden geen verificatie door een uitvoeringsinstan-
tie heeft plaatsgevonden. Verder bevat het convenant geen sancties of andere
reacties op niet-nakoming. Nu ook de mogelijkheid om de convenantverplichtingen
in indirecte zin via het bestuursrecht te sanctioneren, is uitgesloten, betekent dit dat
wat betreft sanctionering alleen de mogelijkheid overblijft tot aanwending van de
in het algemeen verbintenissenrecht bestaande vorderingen. Als de gang naar de
burgerlijke rechter in voorkomende gevallen niet zal worden gemaakt, is het een
nadeel dat het Kolenconvenant zelf niet in een sanctieinstrumentarium voorziet.

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



  

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Deel IV
Conclusies en aanbevelingen

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



  

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



11 Conclusies en aanbevelingen

11.1 INLEIDING

In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de handhaafbaarheid en
handhaving van Nederlandse milieuconvenanten en in het bijzonder van klimaat-
convenanten voldoen aan de eisen die daaraan op grond van de Nederlandse
democratische rechtsstaat worden gesteld. Aanleiding tot het verrichten van het
onderzoek was het feit dat de handhaafbaarheid en de handhaving van milieucon-
venanten vanuit juridisch perspectief niet altijd (duidelijk) gewaarborgd blijken te
zijn. Om tot concretere onderzoeksresultaten te kunnen komen, zijn naast een
bespreking van het convenanteninstrument op milieugebied in algemene zin, vier
klimaatconvenanten in detail geanalyseerd. Dit betreft de Meerjarenafspraken
Energie-Efficiency 2001-2012 (MJA2), het Convenant Benchmarking Energie-
Efficiency, het Convenant Glastuinbouw en Milieu (GLAMI-Convenant) en het
Convenant kolencentrales en CO2-reductie (Kolenconvenant). Het feit dat klimaat-
convenanten worden gebruikt om de emissiereductieverplichtingen uit het Kyoto
Protocol uit te voeren, heeft als consequentie dat als de met de convenanten
beoogde bijdrage aan deze verplichtingen niet gehaald blijkt te kunnen worden èn
dat niet door de uitvoering van andere beleidsmaatregelen kan worden ondervan-
gen, de Nederlandse regering haar reductieverplichting niet kan nakomen en
derhalve in strijd handelt met het Kyoto Protocol. Nederland kan hierop op zowel
internationaal als Europees niveau worden aangesproken. Het welslagen van de
klimaatconvenanten is dus van groot belang. Daarmee neemt het belang toe om de
vraag naar de handhaafbaarheid en handhaving van deze convenanten te stellen.
Naast de actualiteit van het klimaatprobleem, was dit dan ook de reden om conve-
nanten op dit terrein vanuit handhavingsoogpunt te onderzoeken.

Ter beantwoording van de hierboven geformuleerde centrale vraag diende eerst te
worden behandeld welke eisen op grond van de Nederlandse democratische
rechtsstaat aan de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten kunnen
worden gesteld. Deze eisen vormen het normatief kader dat in dit onderzoek is
gebruikt (hoofdstuk 3). Vervolgens zijn deze eisen nader ingevuld en is in algeme-
ne zin aangegeven op welke wijze de handhaafbaarheid en handhaving van milieu-
convenanten in het licht van de democratisch rechtsstatelijke eisen kunnen worden
beoordeeld (hoofdstukken 4 en 5). Daarna is antwoord gegeven op de vraag in
hoeverre de handhaafbaarheid en handhaving van het viertal klimaatconvenanten
voldoen aan de democratisch rechtsstatelijke eisen (hoofdstukken 7 tot en met 10).
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1 Aan de democratische rechtsstaat ligt ook de eis van machtsevenwicht ten grondslag. Omdat
hieruit geen eisen zijn af te leiden die specifiek betrekking hebben op de handhaafbaarheid
en handhaving van milieuconvenanten, is deze eis in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten. 

In dit hoofdstuk worden na het schetsen van het normatief kader, de belangrijkste
uitkomsten van de toets van de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconve-
nanten en in het bijzonder van klimaatconvenanten aan de democratisch rechtssta-
telijke eisen, weergegeven (§11.2). Op de manier waarop in algemene zin inhoud
kan worden gegeven aan de democratisch rechtsstatelijke eisen wordt hier niet
meer in extenso teruggekomen; daarvoor verwijs ik naar de bevindingen die aan
het eind van elke paragraaf in hoofdstuk 4 en 5 zijn gedaan. 
Bij de bespreking van de vier klimaatconvenanten is aangetoond welke positieve
elementen en welke gebreken in de handhaafbaarheid en handhaving kunnen
worden geconstateerd. In §11.3 wordt een aantal aanbevelingen gedaan om aan
deze positieve elementen navolging te geven en de geconstateerde problemen, voor
zover mogelijk, weg te nemen. Deze aanbevelingen hebben niet alleen betrekking
op de klimaatconvenanten, maar hebben een ruimere reikwijdte. Ze gelden even-
zeer voor milieuconvenanten die zijn gesloten ter uitvoering van ander milieubeleid
dan het klimaatbeleid. Wel moet worden bedacht dat de aanbevelingen tot stand
zijn gekomen na milieuconvenanten en als onderdeel daarvan de klimaatconvenan-
ten vanuit overwegend juridisch perspectief te hebben beoordeeld. Er zijn echter
ook andere factoren die bij het gebruik van milieuconvenanten een rol spelen (zoals
bestuurskundige en economische factoren). Het kan dan ook zo zijn dat de voor-
stellen die hier in juridisch opzicht met het oog op de handhaafbaarheid en handha-
ving van milieuconvenanten worden gedaan, vanuit ander perspectief niet de
voorkeur genieten. 

11.2 CONCLUSIES

11.2.1 Normatief kader 

Ten behoeve van het normatief kader is een aantal concrete eisen geïdentificeerd
die vanuit de Nederlandse democratische rechtsstaat aan de handhaafbaarheid en
handhaving van milieuconvenanten en, als onderdeel daarvan, klimaatconvenanten
kunnen worden gesteld. Deze eisen zijn afgeleid uit algemene eisen die ten grond-
slag liggen aan de democratische rechtsstaat, te weten: het legaliteitsbeginsel (met
als uitwerking het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de eis van
gebondenheid van de overheid aan het recht), de bescherming van grondrechten,
het democratiebeginsel, rechterlijke controle en het beginsel van de dienende
overheid.1 Er is onderscheid gemaakt tussen eisen die van toepassing zijn op de
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handhaafbaarheid van milieuconvenanten (en daarmee op de totstandkoming, de
inhoud en/of de uitvoering van dit instrument) en eisen die van toepassing zijn op
de handhaving van milieuconvenanten. Sommige eisen hebben deels betrekking
op handhaafbaarheid en deels op handhaving; bovendien beïnvloedt de inachtne-
ming van de handhavingseisen de mate van handhaafbaarheid van milieuconvenan-
ten. Verder hebben de eisen voornamelijk betrekking op milieuconvenanten
waarmee wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen (rechtshandelingen
dus). Niettemin kunnen de democratisch rechtsstatelijke eisen mutatis mutandis
relevant zijn voor milieuconvenanten met een ander karakter. 
In het onderstaande wordt aangegeven welke eisen het normatief kader met
betrekking tot de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten, en als
onderdeel daarvan klimaatconvenanten, omvat. 

Internationaal en Europees recht
In een democratische rechtsstaat moet aan het internationale en Europese recht
worden voldaan. Een milieuconvenant dat in strijd met dwingend internationaal of
Europees recht wordt afgesloten, is niet geldig en dus niet handhaafbaar. 
Er zijn echter geen internationaalrechtelijke regels die zich in algemene zin verzet-
ten tegen het gebruik van convenanten ter implementatie van internationale
verplichtingen en ook wordt er niets in algemene zin bepaald over de manier
waarop handhaving van milieuconvenanten in de nationale rechtsorde zou moeten
plaatsvinden. Het internationale recht speelt in dit onderzoek dan ook alleen op
deelterreinen een rol, zoals het Verdrag van Aarhus (met betrekking tot openbaar-
heid van milieu-informatie) en het Kyoto Protocol (betrekking tot klimaatverande-
ring).

Voor zover milieuconvenanten in Nederland worden gebruikt als omzettingsinstru-
ment van Europese richtlijnen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die het
Europese recht stelt aan het gebruik en de handhaving van milieuconvenanten.
Deze voorwaarden komen bovenop de hierna geformuleerde eisen, waarbij wel
moet worden opgemerkt dat de absolute gelding van deze voorwaarden niet steeds
vaststaat. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie, is omzetting van
richtlijnen door convenanten alleen toegestaan als tevens flankerende wettelijke
maatregelen worden afgekondigd, waarin bovendien precies wordt aangegeven aan
welke inhoudelijke eisen een convenant moet voldoen. Dit laatste dient in elk geval
te gebeuren als met het convenant wordt afgeweken van de wet waarin de richtlijn
wordt omgezet. Hoewel het Hof daarover niets heeft bepaald, lijkt me elk conve-
nant met de juridische waarborgen te moeten zijn omkleed die uit de rechtspraak
van het Hof aangaande de vorm van de omzettingsmaatregel in algemene zin
kunnen worden afgeleid, zoals juridische binding en voldoende kenbaarheid van
de maatregel. Deze waarborgen komen overeen met een aantal van de in de
volgende subparagrafen opgesomde democratisch rechtsstatelijke eisen. Gelet op
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de voorwaarden die worden gesteld aan de inzet van milieuconvenanten, hebben
convenanten als zelfstandig omzettingsinstrument niet veel waarde. 
Verder dienen nationale maatregelen die in het kader van de handhaving van
milieuconvenanten worden vastgesteld, te voldoen aan de algemeen geldende kwa-
liteitseisen van gelijkwaardigheid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredig-
heid. Meer in het bijzonder kan uit het Europese recht worden afgeleid dat de
mogelijkheid tot handhaving van milieuconvenanten dient te bestaan en dat er dus
moet zijn voorzien in controle- en sanctiemogelijkheden. Tot slot lijken de maatre-
gelen om verplichtingen uit milieuconvenanten te handhaven in de wet te moeten
worden geregeld; daarnaast kunnen dan wel handhavingsbepalingen in milieucon-
venanten zelf worden opgenomen. 

Handhaafbaarheidseisen
In de eerste plaats kan met betrekking tot de handhaafbaarheid van milieuconve-
nanten een aantal eisen uit het legaliteitsbeginsel worden afgeleid. Als eis van
wetmatigheid van bestuur speelt het legaliteitsbeginsel in dit onderzoek echter geen
rol. Er wordt namelijk van de opvatting uitgegaan dat voor het sluiten en handha-
ven van milieuconvenanten geen wettelijke grondslag is vereist, omdat daarbij aan
burgers en bedrijven niet eenzijdig verplichtingen door de overheid worden
opgelegd. De wetmatigheidseis wordt aldus opgevat dat er alleen een basis in de
wet moet bestaan voor eenzijdig door de overheid aan betrokkenen op te leggen
verplichtingen. Het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, die in
verband met de wetmatigheidseis staan, zijn echter wel van belang. Uit deze
beginselen kunnen de volgende eisen ten aanzien van de handhaafbaarheid van
milieuconvenanten worden afgeleid. 
Uit hoofde van rechtszekerheid moet om te beginnen duidelijk zijn wie exact de
partijen bij een convenant zijn en dienen de voor de uitvoering van het convenant
relevante actoren daarbij partij te zijn. Bovendien dienen de in een convenant
opgenomen doelstelling en verplichtingen duidelijk te zijn. Om te beoordelen of
convenantverplichtingen ‘duidelijk’ zijn, is in dit onderzoek bezien of sprake is van
inspannings- of resultaatsverplichtingen, of een fasering in doelen en termijnstel-
ling is aangebracht, en of sprake is van individuele of collectieve verplichtingen.
Voorts is vereist dat het rechtskarakter van het convenant duidelijk is. 
Met betrekking tot de relatie tussen milieuconvenanten en bestuursrechtelijke
instrumenten geeft het rechtszekerheidsbeginsel verder aanleiding tot het stellen
van de volgende drie eisen. In de eerste plaats dienen verplichtingen in een milieu-
convenant over het al dan niet uitvaardigen van regelgeving zoveel mogelijk te
worden nagekomen. In de tweede plaats dient er, indien er regelgeving komt die
ook het door het milieuconvenant te bestrijken doel tot onderwerp heeft, maar dat
op een andere manier wil bereiken, afstemming te zijn tussen die regelgeving en
het milieuconvenant. In de derde en laatste plaats moet er, indien een milieuconve-
nant doorwerkt in een bestuursrechtelijk instrument, ten aanzien van hetzelfde
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onderwerp zoveel mogelijk inhoudelijke afstemming tussen de convenantverplich-
tingen en de bestuursrechtelijke normen zijn. 
Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit de eis voort dat gestreefd dient te worden naar
toepassing van convenantafspraken op een hele bedrijfstak of sector. Dit impliceert
dat free-ridergedrag dient te worden tegengegaan dan wel dat de nadelige gevolgen
van free-riding moeten worden ondervangen. 

Naast de eis van wetmatigheid, omvat het legaliteitsbeginsel de eis dat de overheid
is gebonden aan en in overeenstemming moet handelen met de geldende wettelijke
regels en rechtsbeginselen (zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Behalve dat veel van de in dit onderzoek geïdentificeerde democratisch rechtsstate-
lijke eisen (tevens) zijn terug te voeren op deze algemene (overkoepelende) eis,
vloeit uit deze eis een drietal eisen voort die kunnen worden aangemerkt als een
verbijzondering hiervan. Het gaat er dan om dat de overheid met het sluiten van
een convenant een publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze mag
doorkruisen. Bovendien dient de overheidspartij bevoegd te zijn om convenantaf-
spraken te maken. Tot slot moet de overheidspartij beoordelings- en beleidsvrijheid
hebben om convenantafspraken te maken. 

Op grond van het democratiebeginsel geldt in de eerste plaats de eis dat derden
mogelijkheden dienen te hebben om invloed uit te oefenen op de totstandkoming
en inhoud van milieuconvenanten. Verder dient de tekst van milieuconvenanten en
documenten die betrekking hebben op de uitvoering van milieuconvenanten met
inachtneming van de geldende wettelijke kaders van de Wet openbaarheid van
bestuur, de Wet milieubeheer, het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG
openbaar te zijn. Tot slot moet het parlement onder omstandigheden bij de voorbe-
reiding van een milieuconvenant worden betrokken. Met betrekking tot die omstan-
digheden kan worden aangesloten bij de Aanwijzingen voor convenanten. Het
parlement moet dan bij het sluiten van een convenant worden betrokken wanneer
daarmee nieuw milieubeleid wordt ingezet, wanneer een convenant een politiek
gevoelig onderwerp betreft, wanneer sprake is van een regelgevingvervangend
convenant of wanneer met een convenant grote financiële verplichtingen worden
aangegaan.

Tenslotte vloeit uit het beginsel van de dienende overheid voort dat de overheid
ervoor dient te waken, dat de uiteindelijk in een convenant op te nemen verplich-
tingen de resultante zijn van een zorgvuldige en evenredige belangenafweging van
individuele (bedrijfs)belangen en algemene (milieu)belangen. Voorts dienen
milieuconvenanten in juridische zin effectief te zijn, wat betekent dat in zo hoog
mogelijke mate moet worden voldaan aan de juridische voorwaarden van een
uitvoerbaar en handhaafbaar convenant. 
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Handhavingseisen
Bij de handhaving van milieuconvenanten dient aan de volgende democratisch
rechtsstatelijke eisen te worden voldaan. In de eerste plaats moet, vooropgesteld
dat met de verplichtingen uit milieuconvenanten rechtsgevolg wordt beoogd, de
mogelijkheid bestaan om die verplichtingen te handhaven en dient de overheid
voor die handhaving de verantwoordelijkheid te dragen. Deze eis vloeit voort uit
het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en artikel 21 van de Grond-
wet. Verder geeft het rechtszekerheidsbeginsel aanleiding de eisen te stellen dat
duidelijkheid dient te bestaan over de handhavingsmechanismen die kunnen wor-
den toegepast en over de wijze waarop vervolgens handhavend wordt opgetreden.

In dit onderzoek wordt rechtsbescherming als element van handhaving beschouwd.
Uit de eis van rechterlijke controle vloeit voort dat voor de justitiabelen die door
de uitvoering en niet-nakoming van een milieuconvenant rechtstreeks in hun
belangen worden geraakt, de toegang tot de civiele en bestuursrechter in juridische
en feitelijke zin dient te worden gewaarborgd. 

Tot slot geldt op grond van het beginsel van de dienende overheid in de eerste
plaats dat de overheid ervoor dient te waken dat de handhaving van in een conve-
nant op te nemen verplichtingen de resultante is van een zorgvuldige en evenredige
belangenafweging van individuele (bedrijfs)belangen en algemene (milieu)belan-
gen. In de tweede plaats moet de handhaving van milieuconvenanten in juridische
zin effectief zijn, wat betekent dat in zo hoog mogelijke mate moet worden voldaan
aan de juridische voorwaarde van de aanwezigheid van handhavingsmechanismen.
Verder dienen de voorwaarden voor de toepassing van de handhavingsmechanis-
men in de context van milieuconvenanten zodanig te zijn, dat die mechanismen
ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt.

11.2.2 Handhaafbaarheid van milieuconvenanten en in het bijzonder van
klimaatconvenanten beoordeeld op grond van het normatief kader

Aan democratisch rechtsstatelijke eisen wordt of kan worden voldaan
De toets van de handhaafbaarheid van milieuconvenanten en, als onderdeel daar-
van, klimaatconvenanten aan de in §11.2.1 genoemde democratisch rechtsstatelijke
eisen levert het volgende beeld op. In algemene zin kan worden geconstateerd dat
onder het huidige recht tot op zekere hoogte reeds aan deze eisen wordt of kan
worden voldaan. Het recht verzet zich er bijvoorbeeld niet tegen dat voor de
uitvoering van het convenant relevante actoren – zoals individuele bedrijven op
wie de realisering van de convenantdoelstelling aankomt – zich aan een convenant
binden. Ook kunnen milieuconvenanten worden gesloten waarvan de juridische
status duidelijk is, zonder dat dit overigens altijd rechtens afdwingbare overeen-
komsten zouden moeten zijn. Verder zijn milieuconvenanten doorgaans passief
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openbaar en zijn emissiegegevens, die bijvoorbeeld kunnen staan in documenten
die betrekking hebben op de uitvoering van een milieuconvenant, zelfs absoluut
openbaar. Wanneer de tekst van een convenant en andere documenten actief
openbaar worden gemaakt, wordt daarmee momenteel verder gegaan dan is vereist
op grond van de relevante wetgeving. Zelfs kan de gelegenheid tot inspraak voor
derden deels voldoende gewaarborgd zijn, namelijk als afdeling 3.4 Awb (via
artikel 3:1 lid 2 Awb) bij de totstandkoming van een convenant consequent zou
worden toegepast. 
De algemene constatering dat onder het huidige recht aan democratisch rechtsstate-
lijke eisen wordt of kan worden voldaan, wordt ondersteund door de analyse van
de klimaatconvenanten. Dat blijkt in de eerste plaats uit de gebondenheid van
actoren aan de kant van de private partij. Bij drie van de klimaatconvenanten zijn
de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering van de conve-
nantverplichtingen, daarbij partij, wat die convenanten in hoge mate handhaafbaar
en uitvoerbaar maakt. Alleen bij het GLAMI-Convenant is een brancheorganisatie
(LTO Nederland) partij en kunnen haar leden niet aan het convenant worden
gehouden. Op het eerste gezicht is dit uit hoofde van rechtszekerheid en juridische
effectiviteit een probleem, omdat de individuele glastuinbouwbedrijven verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering van de in het convenant opgenomen IMT. Het
GLAMI-convenant is echter een op regelgeving vooruitlopend convenant en zoals
vanaf het begin de bedoeling was van het convenant, is de IMT voor energie-
efficiency vertaald in het Besluit glastuinbouw en voeren de bedrijven het conve-
nant langs die weg (indirect) uit. Gelet op deze functie van het convenant, kan
worden betwijfeld of het wel zo zinvol zou zijn geweest als individuele bedrijven
partij bij het convenant waren geworden. De grote omvang van de doelgroep in
aanmerking genomen, zou bovendien binding van alle individuele glastuinbouwbe-
drijven waarschijnlijk niet te realiseren zijn geweest en het convenant wellicht niet
tot stand zijn gekomen. In deze situatie is de binding van individuele bedrijven
uiteindelijk geen noodzakelijke voorwaarde voor de handhaafbaarheid van het
convenant en zelfs minder wenselijk. Er kunnen dus omstandigheden zijn die ertoe
leiden dat een andere waardering wordt gegeven van de voldoening aan de demo-
cratisch rechtsstatelijke eisen. 

De eisen van openbaarheid en parlementaire betrokkenheid leiden bij de klimaat-
convenanten ook niet tot problemen. Hoewel daartoe op grond van artikel 8 van de
Wet openbaarheid van bestuur, het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG
geen verplichting bestaat, zijn de convenantteksten overwegend actief openbaar.
De teksten zijn namelijk op het Kolenconvenant na – dat overigens wel passief
openbaar is – toegankelijk via het internet. De actieve openbaarheid van de conve-
nantteksten kan in het licht van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG als
een gunstige ontwikkeling worden beschouwd, omdat daarin de wenselijkheid van
actieve openbaarmaking van milieuconvenanten in media als het internet wordt
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aangegeven. Verder is een aantal documenten dat ter uitvoering van de klimaatcon-
venanten wordt opgesteld, zoals voortgangsrapportages en evaluatierapporten,
actief openbaar. 
Ten aanzien van de tekst van het Kolenconvenant en van documenten over de uit-
voering van de klimaatconvenanten die passief openbaar zijn, zoals bedrijfsplan-
nen, staat uiteraard op voorhand niet vast dat derden na een verzoek tot openbaar-
making van informatie hieruit, die informatie altijd krijgen. Gegevens in die
documenten die betrekking hebben op emissies in het milieu, moeten echter wel
openbaar worden gemaakt wanneer om openbaarmaking daarvan wordt verzocht;
die gegevens zijn namelijk absoluut openbaar. Niet geheel helder is echter welke
gegevens onder de term ‘emissies’ vallen, alhoewel deze term beperkt lijkt te zijn
tot directe emissies. Dat brengt met zich dat informatie inzake de uitvoering van
klimaatconvenanten over bijvoorbeeld de mate van gerealiseerde energiebesparing
niet absoluut openbaar is, maar informatie over de bereikte reductie van CO2-
emissies wel. Voor zover derden geen inzage krijgen in gegevens kan dit hun
handhavingsmogelijkheden (via het privaatrecht en bestuursrecht) negatief beïn-
vloeden. Dit is echter niet iets bijzonders voor milieuconvenanten; hier gelden
gewoon de toepasselijke kaders van het Verdrag van Aarhus, Richtlijn 2003/4, de
Wet openbaarheid van bestuur en de Wet milieubeheer. 
Verder kennen de klimaatconvenanten niet of nauwelijks free-riders, zodat de
naleving van de convenanten door de private partij geen gevaar zal lopen als
gevolg van free-ridergedrag door bedrijven. Wel moet worden bedacht dat in het
geval bedrijven die partij zijn bij de klimaatconvenanten free-ridergedrag zouden
gaan vertonen, er geen effectief mechanisme lijkt te zijn om hen aan te pakken. Zo
is het bij de MJA2 en het Convenant Benchmarking weliswaar de bedoeling dat het
bevoegd gezag aan free-riders (die niet inmiddels vallen onder het CO2-emissiehan-
delssysteem dat op 1 januari 2005 van start is gegaan) energieverplichtingen
oplegt, die ertoe leiden dat ze minimaal evenveel energie moeten besparen als
wanneer ze wel aan de convenanten hadden deelgenomen. Maar de dreiging van
een gelijkwaardige aanpak kan in de praktijk veel softer uitvallen, doordat de in het
kader van de uitvoering van deze convenanten werkzame onafhankelijke deskundi-
ge instanties op energiegebied ten aanzien van free-riders geen ondersteuning
bieden aan het bevoegd gezag. Daardoor is er bij het bevoegd gezag gebrek aan
kennis omtrent energie. Het is dus een nadeel dat deze instanties (SenterNovem bij
de MJA2 en het VBE bij het Convenant Benchmarking) op dit punt geen facilite-
rende rol spelen. 
Dát er überhaupt onafhankelijke deskundige instanties zijn die een faciliterende rol
spelen bij de uitvoering van de MJA2 en het Convenant Benchmarking door de
bedrijven en het bevoegd gezag, valt uit hoofde van uitvoerbaarheid van de
convenanten positief te waarderen. Hoewel de inschakeling van dergelijke instan-
ties op zichzelf geen democratisch rechtsstatelijk vereiste is, draagt die wel bij aan
de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze convenanten. Zonder de advise-
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ring door deze instanties, zou het aspect energie veel minder goed ingevuld kunnen
worden bij de uitvoering van de convenanten en bij de milieuvergunning en milieu-
amvb’s. Van de milieuvergunning en milieu-amvb’s vormen de MJA2 en het
Convenant Benchmarking een invulling, die deels verder gaat dan wat van de
bedrijven op grond van de Wet milieubeheer kan worden geëist. Het bevoegd
gezag mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies van genoemde instanties.

Inachtneming van democratisch rechtsstatelijke eisen niet gegarandeerd
Het voorgaande laat zien dat er aan de in §11.2.1 geïdentificeerde democratisch
rechtsstatelijke eisen omtrent handhaafbaarheid van milieuconvenanten kan worden
voldaan en bij de klimaatconvenanten op diverse punten ook is voldaan. Omdat de
partijen bij een milieuconvenant echter in hoge mate vrij zijn te bepalen in hoever-
re ze aan aspecten van handhaafbaarheid inhoud geven, is niet gegarandeerd dat de
democratisch rechtsstatelijke eisen in acht worden genomen. Als ze dat niet doen,
handelen de partijen daarmee niet zonder meer in strijd met het geldende recht.
Daarom is op voorhand niet gegarandeerd dat de democratisch rechtsstatelijke
eisen in acht worden genomen. Dit blijkt ook uit de analyse van de vier klimaat-
convenanten, waarbij vooral de volgende vier problemen in het oog springen. 
In de eerste plaats zijn niet altijd het bestuursorgaan over het gebruik van wiens
publiekrechtelijke bevoegdheden verplichtingen in de convenanten staan, daarbij
partij (en is ook de rechtspersoon dat niet); dit is het geval bij de MJA2 en het
Kolenconvenant. Dit terwijl het met het oog op het op deze klimaatconvenanten
volgende bestuursrechtelijke traject, van groot belang is dat het bestuursorgaan dat
het bevoegd gezag is voor de milieuvergunningverlening of de uitvoering van
milieu-amvb’s, partij wordt. De bedrijven die gevestigd zijn in de desbetreffende
gemeente of provincie en voor wie de genoemde bestuursrechtelijke instrumenten
gelden, kunnen het bevoegd gezag anders niet aan het convenant houden. De
ongebondenheid van het bevoegd gezag bij genoemde klimaatconvenanten doet
afbreuk aan de rechtszekerheid en aan de juridische effectiviteit (de uitvoerbaar-
heid) van de convenanten. 

Een tweede probleem betreft het feit dat de partijen niet in elk klimaatconvenant
met zoveel woorden hebben bepaald wat het rechtskarakter daarvan is. Zo is bij het
GLAMI-Convenant en het Kolenconvenant op voorhand niet duidelijk welke
juridische status de partijen daaraan hebben willen toekennen, waarmee afbreuk
wordt gedaan aan de rechtszekerheid. 

Problematisch is in de derde plaats dat er niet altijd sprake is van inhoudelijke
afstemming tussen de convenantverplichtingen en bestuursrechtelijke normen.
Terwijl de koppeling tussen de MJA2, het Convenant Benchmarking en het
GLAMI-Convenant en het desbetreffende bestuursrechtelijke instrumentarium uit
hoofde van handhaafbaarheid (en handhaving) van de convenantverplichtingen
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juist een pluspunt is, is bij het Kolenconvenant van een dergelijke koppeling geen
sprake. Bij het Kolenconvenant blijken namelijk het voor de uitvoering van het
convenant relevante publiekrechtelijke normenkader en de convenantverplichtin-
gen niet op elkaar aan te sluiten. In de regelgeving en milieuvergunningen ener-
zijds en het convenant anderzijds wordt de bescherming van verschillende, elkaar
bij de inzet van biomassa conflicterende milieubelangen voorop gesteld. In het
convenant draait het om de reductie van de CO2-uitstoot door (onder meer) de inzet
van biomassa in kolencentrales om klimaatverandering te bestrijden, terwijl er in
de regelgeving en milieuvergunningen eisen worden gesteld aan de uitstoot van
andere stoffen die bij de inzet van biomassa vrijkomen en die de kwaliteit van de
lucht en de leefomgeving bedreigen. Dit gebrek aan inhoudelijke afstemming doet
afbreuk aan de rechtszekerheid voor de private partij en ondermijnt de uitvoerbaar-
heid en daarmee de juridische effectiviteit van het convenant. De convenantpartijen
hadden dit echter wellicht kunnen voorkomen door bij de totstandkoming van het
convenant (beter) rekening te houden met het feit dat de toenemende inzet van
biomassa zou leiden tot extra emissies van stoffen die op grond van de regelgeving
niet zijn toegestaan en die de reductie van CO2 daarom zouden kunnen frustreren.

Het laatste probleem betreft de democratische legitimiteit van de klimaatconvenan-
ten. Hoewel voornamelijk milieuorganisaties in meer of mindere mate bij de
voorbereiding van de klimaatconvenanten zijn betrokken, is bij de voorbereiding
van geen van de convenanten aan derden langs formele weg de gelegenheid ge-
boden hun standpunt over het convenant te geven. Daardoor zijn mogelijk de
belangen van derden niet of minder goed meegewogen bij de voorbereiding van de
convenanten. Op de totstandkoming van de klimaatconvenanten had afdeling 3.4
Awb (via artikel 3:1 lid 2 Awb) wel kunnen worden toegepast. Nu de partijen bij
de klimaatconvenanten niet uit zichzelf derden structureel bij de voorbereiding
daarvan hebben betrokken, is de gelegenheid voor derden om invloed uit te
oefenen op de totstandkoming en inhoud van de convenanten onvoldoende gewaar-
borgd. 

Spanning tussen toepassing van democratisch rechtsstatelijke eisen bij de aard van
de verplichtingen 
Het is niet alleen een gevolg van de vrijheid van de partijen bij milieuconvenanten
dat niet gegarandeerd is, dat de democratisch rechtsstatelijke eisen worden ge-
volgd. Ook door spanningen die op bepaalde punten tussen de toepassing van
democratisch rechtsstatelijke eisen zijn waar te nemen, kan niet altijd volledig aan
alle gestelde eisen worden voldaan. Ten aanzien van die eisen moet dan worden
bezien in hoeverre een evenwicht kan worden gevonden in de toepassing ervan.

In de eerste plaats is bij de aard van de verplichtingen aan de zijde van de private
partij ten aanzien van diverse aspecten sprake van een spanningsveld tussen de
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eisen van rechtszekerheid (duidelijkheid van verplichtingen) en juridische effectivi-
teit (uitvoerbaarheid van verplichtingen). In algemene zin geldt dat met resultaats-
verplichtingen de rechtszekerheid doorgaans beter wordt gediend dan met inspan-
ningsverplichtingen en de opname van resultaatsverplichtingen de voorkeur heeft.
Bovendien wordt met resultaatsverplichtingen niet zonder meer afbreuk gedaan aan
de uitvoerbaarheid van een milieuconvenant. De opname van alleen maar resul-
taatsverplichtingen in een convenant is echter omwille van de uitvoerbaarheid van
milieuconvenanten en daarmee juridische effectiviteit niet altijd de meest aangewe-
zen weg en dus zal soms de voorkeur moeten worden gegeven aan inspanningsver-
plichtingen; niettemin kunnen dan nog wel concrete doelen worden geformuleerd.
Het is lastig aan te geven wanneer precies het uit oogpunt van uitvoerbaarheid
gerechtvaardigd is om inspanningsverplichtingen in plaats van resultaatsverplich-
tingen op te nemen, omdat dit van diverse factoren afhangt, zoals de in het conve-
nant te regelen materie en de inspanningen die van de bedrijven in redelijke mate
mogen worden verwacht. Zelfs bij de klimaatconvenanten is het inspanningskarak-
ter van de verplichtingen voor de bedrijven moeilijk te waarderen. Niettemin kan
bijvoorbeeld het inspanningskarakter van de in de MJA2 opgenomen verplichting
over de uitvoering van de verbredingsthemamaatregelen, gelet op de innovatie en
grotere energie-efficiency die hiermee ten opzichte van het milieuwettelijke kader
naar verwachting wordt bereikt en de mogelijkheid die het biedt tot experimente-
ren, naar mijn mening positief worden gewaardeerd. 

Verder geldt dat uit hoofde van uitvoerbaarheid moet worden vermeden om aan de
private partij maatregelen voor het uitvoeren van haar convenantverplichtingen,
voor te schrijven. Hoewel vanuit het perspectief van rechtszekerheid een voordeel,
dient op dit punt aan de juridische effectiviteit de voorkeur te worden gegeven. Het
is namelijk wenselijk om bedrijven flexibiliteit te bieden in de manier waarop ze
hun verplichtingen uitvoeren, zodat ze dat op kosteneffectieve wijze kunnen doen.
Dit vloeit ook voort uit de aard van het convenanteninstrument en het feit dat zo
recht kan worden gedaan aan de individuele (economische) belangen van bedrij-
ven, zonder dat het milieubelang zonder meer in het gedrang komt. Duidelijk moet
dan wel zijn welk resultaat de bedrijven verplicht zijn te bereiken, want anders zou
mogelijk teveel afbreuk worden gedaan aan de eis van rechtszekerheid en de
inachtneming van het milieubelang. In de klimaatconvenanten is op dit punt aan
de verschillende eisen voldoende recht gedaan. Bij de MJA2 en het Convenant
Benchmarking is ook nog op andere wijze ruimte gelaten voor flexibiliteit bij de
uitvoering van de verplichtingen, nu daarbij de concernbenadering kan worden
toegepast en bij het Convenant Benchmarking bovendien nog het afara-beginsel
(afara is een acroniem voor as fast as reasonably achievable) geldt. Dit kan de
uitvoerbaarheid van die convenanten eveneens ten goede komen, zij het dat de Wet
milieubeheer momenteel een effectieve toepassing van de concernbenadering bij
de MJA2 in de weg staat. 
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Omgekeerd dient aan de rechtszekerheid die individuele verplichtingen bieden, een
grotere waarde te worden gehecht dan aan de flexibiliteit van collectieve verplich-
tingen. De flexibiliteit van collectieve verplichtingen weegt hier niet op tegen het
feit dat dergelijke verplichtingen geen duidelijkheid geven over waartoe individue-
le bedrijven exact zijn gehouden. Bovendien kan flexibiliteit vaak ook in zekere
mate met individuele verplichtingen worden bereikt, zodat dan recht wordt gedaan
aan zowel de eis van rechtszekerheid als van juridische effectiviteit. De opname
van collectieve verplichtingen moet dan ook worden vermeden. Bij drie van de vier
klimaatconvenanten is dit ook gebeurd. Alleen het GLAMI-Convenant kent een
collectieve verplichting, wat vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief op het
eerste gezicht niet de voorkeur geniet. Door de vertaling van de collectieve ver-
plichting naar het bedrijfsniveau in het Besluit glastuinbouw, is langs die weg
echter sprake van geïndividualiseerde verplichtingen, waardoor de collectieve
verplichting van het convenant niet problematisch is. Het Besluit moet dan wel
goed handhaafbaar zijn, hetgeen momenteel niet volledig het geval is.

Het komt de rechtszekerheid ook ten goede als de verplichtingen een fasering in
kwantitatieve doelstellingen en termijnstelling kennen. Op dit punt is van een
spanning met de juridische effectiviteit geen sprake. Wel zal de behoefte aan
dergelijke verplichtingen afhangen van het onderwerp van het convenant en de
duur van de termijn waarbinnen de verplichtingen moeten worden uitgevoerd. 

Het voorgaande laat zien dat een acceptabel evenwicht kan worden gevonden in
de toepassing van de eisen van rechtszekerheid en juridische effectiviteit, indien
in milieuconvenanten voornamelijk resultaatsverplichtingen staan, die individueel
zijn en een fasering en kwantitatieve doelstellingen en termijnstelling kennen.
Daarbij moet de private partij vrij worden gelaten in de manier waarop ze haar
verplichtingen uitvoert en moet worden bezien op welke andere wijzen ruimte kan
worden gelaten voor flexibiliteit bij de uitvoering van het convenant. Hoewel de
klimaatconvenanten op sommige punten niet voldoen aan de eis van rechtszeker-
heid, kan toch wel worden gesteld dat bij deze convenanten genoemd evenwicht
in hoge mate is bereikt. Ten aanzien van andere milieuconvenanten zal in elk
individueel geval moeten worden bezien in hoeverre het haalbaar is dit evenwicht
te bereiken. Zelfs als dat lukt, is niet gezegd dat bij de uitvoering van milieuconve-
nanten geen onduidelijkheden kunnen rijzen die afbreuk kunnen doen aan de
handhaafbaarheid van het convenant. Dit is met name het geval als bij de uitvoe-
ring van het convenant tegen interpretatieproblemen wordt aangelopen. Bij het
Convenant Benchmarking was daarvan sprake. Hoewel interpretatiekwesties van
invloed kunnen zijn op de door de bedrijven behaalde resultaten, moet tegelijkertijd
worden geconstateerd dat interpretatieproblemen vooraf moeilijk zijn te vermijden.
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Spanning tussen toepassing van eisen bij de relatie tussen milieuconvenanten en
andere instrumenten
Een tweede spanningsveld speelt zich op verschillende manieren af tussen ener-
zijds eisen van rechtszekerheid die aan de relatie tussen milieuconvenanten en
andere instrumenten (regelgeving en milieuvergunning) kunnen worden gesteld en
anderzijds eisen die betrekking hebben op de ruimte en bevoegdheid van de over-
heidspartij om milieuconvenanten te sluiten. 
Voorafgaand aan de bespreking van dit spanningsveld, moet worden opgemerkt dat
de inachtneming van de eis dat de overheid met het sluiten van een milieuconve-
nant een publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze mag doorkrui-
sen, niet of nauwelijks problemen lijkt op te leveren. Milieuconvenanten hebben
namelijk veelal het karakter van een bevoegdhedenovereenkomst. In het kader van
deze overeenkomsten vindt een invulling plaats van de beleidsvrijheid waarover
een bestuursorgaan in het kader van de bevoegdheidsuitoefening kan beschikken.
Indien daarbij die publiekrechtelijke bevoegdheden worden overschreden, levert
dit rechtstreeks strijd met de wet op. Daarom is het niet nodig en ook niet juist om
op de beoordeling van de bevoegdhedenovereenkomst de doorkruisingsleer toe te
passen. Dat laat onverlet dat in sommige situaties met name de belangen van
derden door het gebruik van deze milieuconvenanten kunnen worden aangetast,
wat gelet op de ratio van de doorkruisingsproblematiek problematisch is. 

In de eerste plaats is sprake van spanning tussen de eis dat de overheidspartij haar
verplichtingen over het al dan niet uitvaardigen van regelgeving moet nakomen en
de eis dat de overheidspartij bevoegd moet zijn over regelgeving afspraken te
maken. Geconstateerd kan worden dat bestuursorganen (ministers) met betrekking
tot afspraken over het uitvaardigen van regelgeving alleen inspanningsverplichtin-
gen aangaan en momenteel ook kunnen aangaan. In de klimaatconvenanten hebben
de desbetreffende ministers in dit verband dan ook alleen verplichtingen met dit
karakter op zich genomen. De bestuursorganen zijn namelijk over het vaststellen
van regelgeving meestal niet als enige beslissingsbevoegd en kunnen dan ook niet
toezeggen dat een wet of lagere regelgeving – met een bepaalde inhoud – er al dan
niet komt; daarnaast moeten ze zich aan wettelijke kaders houden bij de uitvaardi-
ging van regelgeving. Daarmee is niet gezegd dat de ministers zich nooit aan hun
afspraken zouden houden. Zo blijkt uit een vergelijking tussen het GLAMI-Conve-
nant en het Besluit glastuinbouw dat dit besluit is komen te luiden zoals (op
hoofdlijnen) was overeengekomen in het convenant. Het feit echter dat de ministers
zich ten aanzien van regelgeving tot niet meer kunnen verplichten dan zich in te
spannen om daarvan af te zien of deze juist tot stand te brengen, geeft rechtsonze-
kerheid voor bedrijven en maakt milieuconvenanten voor het bedrijfsleven niet
goed afdwingbaar en minder nuttig. Deze onzekere situatie is onbevredigend, maar
tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat hierin weinig verandering kan worden
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gebracht. Het is daarom niet goed mogelijk een evenwicht te bewerkstellingen in
de toepassing van de hier relevante eisen.

In de tweede plaats is sprake van spanning tussen de eis dat er zoveel mogelijk
inhoudelijke afstemming van convenantverplichtingen en bestuursrechtelijke
normen moet zijn en de eis dat bestuursorganen bij totstandkoming van die be-
stuursrechtelijke normen moeten handelen volgens het geldende wettelijke (mi-
lieu)kader en binnen hun beleidsvrijheid moeten blijven. Deze spanning kan zich
vooral voordoen, indien een milieuconvenant (vaak via een bedrijfsplan) doorwerkt
in een milieuvergunning. Uit de jurisprudentie van de bestuursrechter ten aanzien
van milieuvergunningverlening blijkt dat de milieuhygiënische toetsing die het
bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer moet verrichten, ertoe kan
leiden dat de vergunning anders komt te luiden dan te verwachten viel op grond
van een milieuconvenant en bedrijfsplan. Ook de inbreng van derden (via inspraak
of rechtsbescherming) kan hiertoe leiden, hoewel derden bij inspraak feitelijk ook
juist buiten spel kunnen staan. Verder mogen convenant en bedrijfsplan niet het
gebruik van handhaafbare vergunningvoorschriften vervangen. Deze jurisprudentie
is weliswaar vanuit het oogpunt van inachtneming van wettelijke waarborgen
begrijpelijk, maar geeft wel aanleiding tot rechtsonzekerheid bij bedrijven, omdat
ze zich mogelijk uiteindelijk aan andere normen moeten houden dan voorvloeien
uit het convenant of bedrijfsplan. Dit doet afbreuk aan de uitvoering en handhaaf-
baarheid – hier via het bestuursrecht – van de convenantverplichtingen. 
Toch verwerpt de bestuursrechter het gebruik van convenanten en bedrijfsplannen
niet en laat wel degelijk ruimte om de milieuhygiënische toetsing van vergunning-
aanvragen – voorlopig – in te vullen door middel van convenantafspraken. Een
convenant en bedrijfsplan kunnen aangeven met welke aspecten bij de milieuver-
gunningverlening in elk geval rekening moet worden gehouden. Bovendien mogen
bestuursorganen die partij zijn bij een convenant alleen gemotiveerd afwijken van
hetgeen is afgesproken. Aan convenanten komt dus wel degelijk betekenis toe. Met
deze jurisprudentie zal ook bij de doorwerking van de klimaatconvenanten en de
daaruit eventueel voortvloeiende bedrijfsplannen in de vergunning rekening
moeten worden gehouden. Door de betekenis die de bestuursrechter toekent aan
milieuconvenanten wordt de rechtsonzekerheid voor de bedrijven niet volledig
weggenomen. Maar daarin kan ook geen verandering worden gebracht, omdat het
altijd mogelijk zal moeten zijn om gemotiveerd van een milieuconvenant af te
wijken. Op dit punt kan de positie van bedrijven dan ook niet met meer waarborgen
worden omkleed. Wel kan worden bewerkstelligd dat ook het bevoegd gezag dat
geen partij is bij een milieuconvenant, alleen gemotiveerd van een voor de milieu-
vergunningverlening relevant convenant mag afwijken. 

De algemene (overkoepelende) eis dat de overheid is gebonden aan geldende
wettelijke regels, kan op gespannen voet staan met de eis dat er afstemming moet
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zijn tussen regelgeving en een milieuconvenant. De uitvoering van milieuconve-
nanten kan namelijk worden doorkruist door regelgeving. Bij de klimaatconvenan-
ten is dit inderdaad gebeurd, nu naar aanleiding van de invoering van het Europese
systeem van verhandelbare emissierechten artikel 8.13a Wet milieubeheer is
gewijzigd en daardoor de convenantverplichtingen mogelijk partieel nietig zijn en
dus deels niet meer kunnen worden uitgevoerd (zoals oorspronkelijk overeengeko-
men).
Vooral bij het Kolenconvenant blijkt dat de doorkruising van de uitvoering van de
CO2-reductieverplichtingen uit het convenant onvermijdelijk is. De opname van
artikel 8.13a lid 2 sub a Wet milieubeheer (dat het verbiedt om CO2-grenswaarden
in de milieuvergunning op te nemen van bedrijven die handel drijven) is namelijk
ingegeven door dwingende europeesrechtelijke verplichtingen en de overheid is
daaraan uiteraard gebonden. 
Anders ligt dit bij het Convenant Benchmarking en de MJA2. De uitvoering van
deze convenanten wordt doorkruist door de opname van artikel 8.13a lid 2 sub b
Wet milieubeheer, dat het verbiedt om energie-efficiencyvoorschriften op te nemen
in de milieuvergunning van bedrijven die handel drijven. De EG-richtlijn emissie-
handel laat de lidstaten de keuze om de opname van dergelijke vergunningvoor-
schriften te verbieden. Door de opname van artikel 8.13a lid 2 sub b Wet milieube-
heer heeft de wetgever dus zonder daartoe gedwongen te zijn door europeesrechte-
lijke verplichtingen, de situatie gecreëerd dat de Wet milieubeheer en de convenan-
ten niet langer op elkaar zijn afgestemd. De gebondenheid van de centrale overheid
aan het EG-recht kan bij deze convenanten daarom niet als argument worden
gebruikt om de doorkruising daarvan te rechtvaardigen. Die doorkruising en de
mogelijke nietigheid van het convenant hadden wellicht kunnen worden voorko-
men, indien de wetgever de door de EG-richtlijn emissiehandel geboden keuzevrij-
heid op andere wijze had ingevuld. 
Opgemerkt moet worden dat in het kader van het systeem van verhandelbare
emissierechten niet volledig aan de klimaatconvenanten is voorbijgegaan, omdat
bij de allocatie van de emissierechten rekening is gehouden met de inspanningen
die de bedrijven reeds op grond van de klimaatconvenanten hebben verricht. Met
betrekking tot de toewijzing van de emissierechten heeft dus wel afstemming
plaatsgevonden tussen de convenanten en het nieuwe bestuursrechtelijke instru-
mentarium. 

11.2.3 Handhaving van milieuconvenanten en in het bijzonder van klimaat-
convenanten beoordeeld op grond van het normatief kader

Algemeen
Indien de mogelijkheden om milieuconvenanten te handhaven in het licht van de
in §11.2.1 genoemde democratisch rechtsstatelijke eisen in ogenschouw worden
genomen, blijkt in algemene zin dat er, in elk geval in theorie, een behoorlijk aantal

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 11602

manieren tot handhaving bestaat. Handhaving van de convenantverplichtingen
aangegaan door de private partij kan plaatsvinden via in het convenant opgenomen
mechanismen, via het privaatrecht, via interne handhaving door de private partij
(de brancheorganisatie) en via het bestuursrecht. Met betrekking tot de handhaving
van de convenantverplichtingen die de overheidspartij is aangegaan, staan alleen
de eerste twee mogelijkheden open. Er bestaan in principe voor de partijen en voor
derden voldoende mogelijkheden om verplichtingen uit milieuconvenanten te
handhaven en het is duidelijk welke handhavingsmechanismen kunnen worden
toegepast. Dit valt onder meer uit hoofde van rechtszekerheid en juridische effecti-
viteit positief te waarderen. De handhavingsmechanismen kunnen echter niet
zonder meer tegelijkertijd of na elkaar worden toegepast; er spelen tussen diverse
mechanismen afstemmingskwesties. In het concrete geval moet daarom worden
bezien van welk instrument in relatie tot andere handhavingsmechanismen gebruik
kan en mag worden gemaakt. Bovendien is het in hoge mate afhankelijk van de
partijen in hoeverre de genoemde handhavingsmogelijkheden kunnen en zullen
worden aangewend.

Privaatrechtelijke handhaving en interne handhaving
Voor het indienen van vorderingen bij de burgerlijke rechter zijn de convenantpar-
tijen verantwoordelijk, de mogelijkheden tot handhaving door derden daargelaten.
De gang naar de burgerlijke rechter wordt door partijen en derden echter niet of
nauwelijks gemaakt om milieuconvenanten te handhaven. De analyse van de kli-
maatconvenanten geeft geen aanleiding op dit punt een andere conclusie te trekken.
Afgezien van het feit dat uit vrees voor een verstoring van de onderlinge verhou-
dingen of uit proportionaliteits- of efficiencyoverwegingen de nakoming van con-
venantverplichtingen niet bij de burgerlijke rechter wordt afgedwongen, zijn er nog
andere argumenten om niet naar de burgerlijke rechter te stappen. De overheidspar-
tij kan na een belangenafweging besluiten geen actie bij de burgerlijke rechter te
starten. Het kan ook zo zijn dat door aspecten van handhaafbaarheid, zoals het
rechtskarakter en de aard van de verplichtingen, het moeilijk is een vordering
toegewezen te krijgen. Voor derden kunnen twijfels over de succesvolle uitkomst
van een vordering, kostenoverwegingen of gebrek aan informatie ertoe leiden dat
ze geen vordering indienen. Verder is het mogelijk dat niet aan de voorwaarden
voor de toepassing van de vorderingen uit het algemeen verbintenissenrecht is
voldaan. In het kader van de vordering uit onrechtmatige daad bijvoorbeeld kan het
voor de overheid of een derde lastig blijken te zijn om de door haar vanwege niet-
nakoming van een milieuconvenant door de (weder)partij geleden schade aan te
tonen. Ook kan het zijn dat het convenant niet strekt tot bescherming van een
belang waarvan een derde zegt daarin te zijn geschaad, waarmee niet aan de
relativiteitseis is voldaan. Indien er niet aan genoemde of andere voorwaarden voor
de toepassing van vorderingen wordt voldaan, kan er aan de juridische effectiviteit
van de vorderingen worden getwijfeld. Niettemin mag hieruit naar mijn mening
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niet de conclusie worden getrokken dat die mechanismen (zoals de eisen voor het
aannemen van onrechtmatige daad) aanpassing behoeven. Het betreft hier immers
algemeen geldende eisen voor de toewijzing van vorderingen, zodat het wel heel
ver zou gaan die specifiek ten behoeve van de handhaving van milieuconvenanten
te wijzigen. Veeleer moet dan de nakoming van het milieuconvenant via andere
handhavingsmechanismen worden bewerkstelligd. 
Met het voorgaande is niet gezegd dat de privaatrechtelijke handhaving nooit een
rol zou kunnen spelen en deze weg moet dan ook niet zonder meer worden afge-
schreven. Het voorgaande betekent ook niet dat de toegang tot de civiele rechter
onvoldoende gewaarborgd zou zijn, want dat is op zichzelf niet het geval. Nu het
op dit moment echter maar de vraag is of alleen met de vorderingen uit het alge-
meen verbintenissenrecht de nakoming van milieuconvenanten in optima forma
kan worden bewerkstelligd, is het uit hoofde van de democratische rechtsstaat van
belang dat de handhaving (tevens) langs andere kanalen kan plaatsvinden. 

Met betrekking tot de handhaving van convenantverplichtingen die aan de kant van
het bedrijfsleven zijn aangegaan, kan daarbij worden gedacht aan interne handha-
ving door brancheorganisaties die partij zijn bij een convenant. De mogelijkheden
tot interne handhaving zijn echter, in elk geval langs formele weg, niet heel groot;
wel kunnen de brancheorganisaties doorgaans door het uitoefenen van druk de
bedrijven trachten te houden aan een convenant. Interne handhaving lijkt geen
grote rol te spelen bij de handhaving van milieuconvenanten.

In milieuconvenanten geregelde handhavingsmechanismen
Een andere weg om verplichtingen uit milieuconvenanten te handhaven wordt
gevormd door de in milieuconvenanten zelf opgenomen handhavingsmechanismen.
Dit handhavingstraject kan uiteraard alleen worden gevolgd, als de partijen hand-
havingsmechanismen in het convenant hebben opgenomen en deze ook toepassen.
Zoals gezegd, is het uit hoofde van de democratische rechtsstaat van belang dat dit
gebeurt. 
Met betrekking tot deze handhavingsmechanismen is het vooral van belang de rol
van controle op de naleving van milieuconvenanten door bedrijven (monitoring,
rapportage en verificatie) te benadrukken. Wanneer goed uitgevoerd, kan controle
reeds in hoge mate naleving bevorderen, zodat het vervolg van het traject niet eens
meer behoeft te worden doorlopen en de burgerlijke rechter bijvoorbeeld niet meer
behoeft te worden ingeschakeld. Indien dit vervolg ten onrechte ook niet wordt
doorlopen, is het van belang de naleving in een zo vroeg mogelijk stadium te
verzekeren. Omdat de overheid de verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving
van milieuconvenanten (ex artikel 21 Gw), kan worden gesteld dat het aan de
overheid is om de voorwaarden voor de toepassing van deze vormen van zelftoe-
zicht te scheppen. Dat zou ze op dusdanige wijze moeten doen dat duidelijkheid
bestaat over de wijze waarop handhavend wordt opgetreden, en die mechanismen
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bovendien daadwerkelijk kunnen worden gebruikt en daarmee dus juridisch
effectief zijn. 
De inachtneming van deze democratisch rechtsstatelijke eisen brengt met zich dat
monitoring volgens duidelijke, objectieve en kenbare criteria dient te geschieden,
waarbij er geen ruimte voor interpretatie wordt opengelaten en de monitoring wordt
geïndividualiseerd. In het milieuconvenant of in het kader van de uitvoering
daarvan zullen procedures en criteria moeten worden opgenomen waarlangs de
monitoring dient plaats te vinden. Verder is het van belang in het convenant aan te
geven hoe vaak en op welk moment er dient te worden gerapporteerd. Opdat de
rapportage op consistente en uniforme wijze plaatsvindt, zou een format voor
rapportage moeten worden opgesteld, met name indien milieutechnische gegevens
worden gerapporteerd. Verificatie van de gerapporteerde gegevens zou moeten
plaatsvinden door een onafhankelijke organisatie, omdat die op objectieve wijze
situaties van niet-nakoming door bedrijven van het convenant aan het licht brengt
als gevolg waarvan nadere actie kan worden ondernomen. 
Ten aanzien van de klimaatconvenanten komt het belang van betrouwbare metin-
gen en verslaglegging nog pregnanter naar voren, nu de op grond van die conve-
nanten te rapporteren gegevens kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van de
rapportageverplichtingen die de Nederlandse regering uit hoofde van het Kyoto
Protocol en het Europese recht heeft. De wijze waarop in de MJA2 en het Conve-
nant Benchmarking is voorzien in monitoring, rapportage en verificatie voldoet in
hoge mate aan het hier geschetste beeld van de manier waarop controle zou moeten
plaatsvinden en kan dus positief worden gewaardeerd. Verder heeft de rol die de
onafhankelijke deskundige instanties op grond van deze convenanten bij de
verificatie van de bedrijfsmonitoringrapportages spelen, ook consequenties voor
de bestuursrechtelijke handhaving van de convenantverplichtingen. Voor zover
deze instanties rapportages verifiëren die betrekking hebben op de uitvoering van
convenantverplichtingen die hun doorwerking hebben gekregen in bestuursrechte-
lijke instrumenten, wordt de verificatie in publiekrechtelijke sfeer getrokken en
houden de organisaties in feite toezicht op de naleving van de bestuursrechtelijke
normen. Vanuit handhavingsoogpunt is het dan ook aantrekkelijk en effectief dat
het bevoegd gezag bij het Convenant Benchmarking de door de onafhankelijke
organisatie (het VBE) geverifieerde bedrijfsmonitoringrapportages ontvangt, zij het
dat deze gegevens ook op grond van de toezichtsbepalingen van de Awb bij deze
instantie mogen worden opgevraagd (met inachtneming van artikel 5:13 Awb).
Deze informatie mag worden gebruikt om een herstellende sanctie op te leggen.

Ondanks dat controle een belangrijke rol behoort te spelen in de handhaving van
milieuconvenanten, kunnen sancties en andere maatregelen om te reageren op niet-
nakoming niet worden gemist. Indien een milieuconvenant als zelfstandig instru-
ment functioneert en de verplichtingen daaruit dus niet op de een of andere wijze
doorwerken in bestuursrechtelijke instrumenten, is het opleggen van maatregelen
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via het convenant zelf nog de enig openstaande weg voor de overheid om handha-
vend op te treden jegens bedrijven. Ook voor de private partij staat feitelijk vaak
alleen deze weg open, waarbij met name moet worden gedacht aan de mogelijkheid
tot opzegging van het convenant. Geconstateerd werd immers reeds dat de privaat-
rechtelijke handhaving – door welke partij dan ook – niet of nauwelijks een rol
speelt. Maar ook indien er wel sprake is van een koppeling tussen convenantver-
plichtingen en bestuursrechtelijke normstelling, kan er behoefte bestaan om in het
convenant zelf een effectief sanctieinstrumentarium op te nemen. Dit is het geval
wanneer die koppeling niet volledig is of de bestuursrechtelijke handhaving
problemen kent (zie hierna). Gelet hierop, is het bezwaarlijk dat de klimaatconve-
nanten niet voorzien in een (effectief) sanctieinstrumentarium. Het GLAMI-Con-
venant en het Kolenconvenant kennen nog wel een voorziening voor geschilbe-
slechting, maar het is niet aannemelijk dat uit hoofde daarvan sancties aan een
partij zouden kunnen worden opgelegd. Bovendien bestaat er ten aanzien van de
wijze van geschilbeslechting door de commissie van deskundigen in het GLAMI-
Convenant zoveel onduidelijkheid, dat deze voorziening momenteel niet veel
voorstelt. 

Bestuursrechtelijke handhaving
Behalve via de toepassing van in milieuconvenanten opgenomen handhavings-
mechanismen, kan aan het gebrek aan handhaving via het privaatrecht worden
tegemoet gekomen door de convenantverplichtingen – direct of indirect – via het
bestuursrecht te handhaven. Door deze mogelijkheid neemt trouwens tegelijkertijd
de noodzaak van het voeren van procedures voor de burgerlijke rechter af. De
handhavingsmogelijkheden bestaan hier allereerst voor de overheid. De directe
handhaving van convenantverplichtingen via het bestuursrecht heeft betrekking op
het aanscherpen van de milieuvergunning van een convenantbedrijf dat tevens
vergunningplichtig is. Het niet-nakomen van de convenantverplichtingen (en dus
niet van de vergunning) vormt hierbij dan de directe reden om tot de aanscherping
over te gaan; de aanscherping duid ik aan als tot het bestuursrecht officieus beho-
rende sanctie. Indirecte bestuursrechtelijke handhaving van convenantverplichtin-
gen vindt plaats, indien die verplichtingen (via bedrijfsplannen) hun weerslag
vinden in bestuursrechtelijke normen en die normen bestuursrechtelijk worden
gehandhaafd. 
Vanuit democratisch rechtsstatelijk oogpunt is het positief dat convenantverplich-
tingen direct of indirect via het bestuursrecht kunnen worden gehandhaafd, omdat
dit soms in feite de enige weg voor de overheid kan zijn tot handhaving van het
convenant. Dit is het geval, indien de overheid haar mogelijkheden tot privaatrech-
telijke handhaving niet aanwendt of mag aanwenden en er geen handhavings-
mechanismen in een convenant zijn opgenomen. Voordat tot bestuursrechtelijke
handhaving wordt besloten, zal het bestuur wel een belangenafweging moeten
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verrichten die ertoe kan leiden dat het onevenredig zou zijn om handhavend op te
treden. Voor niet-handhavend optreden bestaat dan een rechtvaardiging.

Het bovenstaande geeft al aan dat handhaving van de convenantverplichtingen via
het bestuursrecht wordt bepaald door de mate waarin convenantverplichtingen
daadwerkelijk doorwerken in bestuursrechtelijke instrumenten. Indien van die
doorwerking geen of in geringe mate sprake is, speelt de bestuursrechtelijke
handhaving niet of nauwelijks een rol. Ten aanzien van de klimaatconvenanten is
dit het geval bij het Kolenconvenant. Het gebrek aan inhoudelijke afstemming
tussen de bestuursrechtelijke normstelling en de verplichtingen waaraan de bedrij-
ven op grond van dat convenant moeten voldoen (zie §11.2.2), brengt met zich dat
de mogelijkheid om de convenantverplichtingen in indirecte zin via het bestuurs-
recht te handhaven, is uitgesloten. Van (gedeeltelijke) doorwerking is wel sprake
bij de MJA2, het Convenant Benchmarking en het GLAMI-Convenant, zodat
handhaving via het bestuursrecht hier wel een rol speelt. Bij het GLAMI-Conve-
nant zal de handhaving van de IMT-doelstelling voor energie-efficiency zelfs
vooral moeten plaatsvinden via indirecte bestuursrechtelijke handhaving van de in
het Besluit glastuinbouw opgenomen normen. 
Indien bestuursrechtelijke handhaving in feite als enige mogelijkheid openstaat en
bij de manier waarop die handhaving plaatsvindt problemen worden ondervonden,
kan dit (uiteindelijk) zijn weerslag hebben op de nakoming van de convenantver-
plichtingen. Dit gevaar bestaat inderdaad ten aanzien van de realisering van de
IMT-doelstelling uit het GLAMI-Convenant, omdat (vooralsnog) niet alle normen
uit het Besluit glastuinbouw worden gehandhaafd en het Besluit op bepaalde
punten slecht handhaafbaar is. Ook bij de MJA2 en het Convenant Benchmarking
is de handhaving, in het bijzonder de sanctionering, via het bestuursrecht mogelijk
deels problematisch. Dit is het geval, indien de uitvoering van een bedrijfsplan, die
de bedrijven op grond van deze convenanten moeten opstellen, aanleiding geeft tot
een melding ex artikel 8.19 Wm. Als een bedrijf niet overeenkomstig de geaccep-
teerde gemelde milieuvriendelijker voorzieningen handelt, maar er (nog) geen
sprake is van handelen in strijd met de vergunning(voorschriften), kan het bevoegd
gezag niet overgaan tot het opleggen van de ‘normale’ bestuursrechtelijke sancties
bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van de vergunning. Dit is ook
het geval, indien na actualisatie van het bedrijfsplan de milieuvergunning ten
onrechte niet wordt gewijzigd. In dit laatste geval zal wel tot aanscherping van de
milieuvergunning van een bedrijf kunnen worden overgegaan. Het bevoegd gezag
kan namelijk als reactie op niet-nakoming van de convenantverplichtingen, waar-
van geen doorwerking in de milieuvergunning heeft plaatsgevonden, onder omstan-
digheden de energieparagraaf in de milieuvergunning van de bedrijven aanscher-
pen. Betwijfeld kan echter worden of de aanscherping van de milieuvergunning een
effectieve sanctie is. Het bevoegd gezag mist bij de aanscherping de expertise op
energiegebied van deskundige instanties als SenterNovem (MJA2) en het VBE
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(Convenant Benchmarking), omdat deze instanties daarbij geen taak hebben. Het
zal daarom voor het bevoegd gezag niet eenvoudig zijn om tot die aanscherping
over te gaan. Het voorgaande maakt duidelijk dat handhaving van milieuconvenan-
ten via het bestuursrecht niet volledig gebreken in de handhaving via de andere
wegen kan ondervangen. 

De rol van bestuursrechtelijke rechtsbescherming als onderdeel van handhaving
van milieuconvenanten moet aldus worden begrepen, dat wie bij de bestuursrechter
tegen een besluit kan opkomen, indirect invloed kan hebben op de mate waarin een
milieuconvenant kan worden uitgevoerd. Dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor
de handhaving van het milieuconvenant (via het bestuursrecht). De mogelijkheden
voor de normadressaat en derden, voor zover de laatsten belanghebbende zijn, om
aan de handhaving van milieuconvenanten bij te dragen of deze juist te belemme-
ren, bestaan uit het zoeken van rechtsbescherming tegen bestuursrechtelijke
instrumenten waarin milieuconvenanten doorwerken, zoals de milieuvergunning
en het besluit tot acceptatie van de melding ex artikel 8.19 Wm. Ook kunnen
belanghebbenden een verzoek tot handhaving doen en zonodig tegen het besluit op
het verzoek tot handhaving opkomen. De mate van rechtsbescherming is niet
afhankelijk van de omstandigheid of er een milieuconvenant is gesloten. 

11.3 AANBEVELINGEN: EEN WETTELIJKE REGELING VOOR MILIEUCONVENANTEN

In §11.2 is geconstateerd dat de handhaafbaarheid en handhaving van klimaatcon-
venanten een aantal juridische gebreken kennen. In deze paragraaf worden aanbe-
velingen gedaan om de geconstateerde problemen, voor zover dat mogelijk is, weg
te nemen. Het is voorstelbaar dat zich vergelijkbare problemen voordoen bij
milieuconvenanten die zijn gesloten ter uitvoering van ander milieubeleid dan het
klimaatbeleid. Dit versterkt de reden om deze problemen op te lossen en geeft
tevens aan dat de aanbevelingen niet alleen betrekking hebben op de klimaatconve-
nanten, maar een ruimere reikwijdte hebben. Aanbevelingen die specifiek betrek-
king hebben op de klimaatconvenanten en die op verschillende plaatsen in deel III
zijn gedaan, komen hier niet meer aan de orde. Naast gebreken zijn er bij de
bespreking van de klimaatconvenanten ook elementen naar voren gekomen die de
handhaafbaarheid en handhaving van deze convenanten positief beïnvloeden. Ook
ten aanzien van deze elementen worden in deze paragraaf aanbevelingen gedaan.
Bedacht moet worden dat de aanbevelingen tot stand zijn gekomen naar aanleiding
van de bestudering van milieuconvenanten vanuit juridisch opzicht; de aanbeve-
lingen worden dus alleen vanuit juridisch perspectief gedaan. Een bestudering van
milieuconvenanten vanuit ander perspectief zou tot andere aanbevelingen kunnen
leiden (vgl. §1.3.2). 
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Aanleiding voor een wettelijke regeling
Er zijn verschillende wegen waarlangs de geconstateerde problemen kunnen
worden weggenomen en aan de positieve elementen navolging kan worden gege-
ven. Nu uit het onderzoek naar de klimaatconvenanten is gebleken dat bij het
sluiten van convenanten de democratisch rechtsstatelijke eisen niet altijd in acht
worden genomen, lijkt het mij noodzakelijk om de inachtneming van die eisen
dwingend(er) voor te schrijven. 

Een eerste mogelijke oplossingsrichting voor de geconstateerde problemen, is het
aanbrengen van aanpassingen in de Aanwijzingen voor convenanten waar zij geen
of onvoldoende waarborgen bevatten voor de inachtneming van de democratisch
rechtsstatelijke eisen die in dit onderzoek ten aanzien van milieuconvenanten zijn
gesteld. De Aanwijzingen hebben weliswaar betrekking op convenanten gesloten
op allerlei beleidsterreinen, maar ze zouden specifiek voor milieuconvenanten
kunnen worden gewijzigd. Overigens zouden de Aanwijzingen meer in algemene
zin kunnen worden aangepast, wanneer zou blijken dat de in dit onderzoek
geïdentificeerde democratisch rechtsstatelijke eisen, inclusief de uitwerking die
daaraan is gegeven, op dezelfde wijze van toepassing zijn op convenanten gesloten
op andere beleidsterreinen dan het milieuterrein. Naar aanleiding van dit onderzoek
valt echter niet met zekerheid te zeggen of dit het geval is en zouden voorstellen
voor wijziging van de Aanwijzingen vooralsnog dus alleen betrekking moeten
hebben op milieuconvenanten. 
Het nadeel van de Aanwijzingen voor convenanten is echter dat het niet een
algemeen verbindende regeling betreft die juridisch afdwingbaar is, maar een
interne richtlijn die zelfbinding teweegbrengt. De Aanwijzingen zijn op zich
weliswaar waardevol, omdat ze – meer of minder dwingend – deels dezelfde
waarborgen bevatten die in dit onderzoek als democratisch rechtsstatelijke eisen
zijn geformuleerd. Maar door hun karakter bevatten ze naar mijn mening onvol-
doende waarborgen om de inachtneming van alle uit de democratische rechtsstaat
aan de handhaafbaarheid en handhaving van milieuconvenanten gestelde eisen te
garanderen. De Aanwijzingen, zelfs de in dwingende bewoordingen gestelde, zijn
ook niet op alle fronten gevolgd ten aanzien van de klimaatconvenanten. Daarom
bestaat er mijns inziens aanleiding om te trachten de inachtneming van de eisen
langs andere weg te garanderen. 

De tweede mogelijke weg om de inachtneming van de democratisch rechtsstatelij-
ke eisen te waarborgen, is om in de wet bepalingen op te nemen die gelden voor
milieuconvenanten. Een nadeel van een wettelijke regeling zou kunnen zijn dat
daardoor de partijen worden afgeschrikt om überhaupt nog een milieuconvenant
te sluiten, omdat een regeling hun mogelijk te weinig flexibiliteit biedt bij de
uitvoering van de afspraken. Bedacht moet echter worden dat de wettelijke regeling
vooral gebruikt wordt om een aantal procedureregels voor te schrijven. Met het

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Conclusies en aanbevelingen 609

voorschrijven van de procedureregels is niet beoogd milieuconvenanten juridisch
volledig ‘dicht te timmeren’ en in een strak keurslijf te vangen. Van het juridisch
dichttimmeren van milieuconvenanten ben ik ook geen voorstander, maar ik acht
het gelet op de inachtneming van de democratisch rechtsstatelijke eisen, wel nodig
dat op bepaalde punten nadere juridische sturing wordt gegeven aan de totstandko-
ming en uitvoering (handhaafbaarheid dus) en handhaving van milieuconvenanten.
De regeling is dus niet bedoeld om een wettelijke grondslag te creëren voor het
sluiten van milieuconvenanten, want die is niet vereist (zie §11.2.1). Op de uit-
gangspunten van de regeling kom ik zo terug. 

Over de aard en inhoud van de verplichtingen kunnen naar mijn mening in algeme-
ne zin geen wettelijke bepalingen worden opgenomen. Factoren als het onderwerp
en de aanleiding van het convenant, verzetten zich ertegen om algemeen en
dwingend voor te schrijven hoe de verplichtingen moeten worden vormgegeven.
De partijen worden dus inhoudelijk vrij gelaten in de manier waarop ze hun
verplichtingen vorm geven en wat ze afspreken. Aldus kan de flexibiliteit voor
bedrijven bij de uitvoering van hun convenantverplichtingen behouden blijven.
Niettemin valt wel aan te bevelen om aan de zijde van de private partij in een
milieuconvenant verplichtingen op te nemen, waarbij sprake is van een acceptabel
evenwicht in de toepassing van democratisch rechtsstatelijke eisen van rechtszeker-
heid en juridische effectiviteit (dit evenwicht is uiteengezet in §11.2.2). Zeker
wanneer een milieuconvenant wordt gebruikt om internationale verplichtingen uit
te voeren, is het bereiken van dit evenwicht in het bijzonder aangewezen. 

Ten aanzien van een ander punt dat bij de analyse van de klimaatconvenanten naar
voren is gekomen, lijkt het me niet nodig om daarover een regeling op te nemen,
maar er zou wel navolging aan moeten worden gegeven in andere milieuconvenan-
ten. Het gaat hier om de rol van onafhankelijke instanties bij de uitvoering van
milieuconvenanten. Deze instanties kunnen aan de overheidspartij en private partij
facilitering bieden bij de uitvoering van hun verplichtingen. Het verdient dan ook
meer in het algemeen aanbeveling om in milieuconvenanten een onafhankelijke
deskundige instantie aan te wijzen die een faciliterende rol speelt bij de uitvoering
van het convenant. 
Er kan vooral behoefte zijn aan deskundige ondersteuning, indien wordt getracht
met een convenant milieutechnisch ingewikkelde problemen op te lossen of
milieuproblemen aan te pakken op een manier die nog niet eerder is toegepast.
Daarbij zou de instantie kunnen oordelen over interpretatiekwesties, indien deze
zich bij de uitvoering van het convenant voordoen. Gelet op het feit dat de instantie
deskundig is op het terrein dat het convenant behelst en reeds betrokken is bij de
uitvoering, valt te verwachten dat deze interpretatieverschillen kan wegnemen. Dit
is van belang, want interpretatiekwesties kunnen van invloed zijn op de door
bedrijven behaalde resultaten. 
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2 Zie o.a. Lubach, 1989, p. 37 e.v., Scheltema, 1992, p. 962, 963, De Haan, 1993, p. 355,
Hennekens, 1994, p. 53 e.v., Ten Berge, 1994, p. 40, Van Ommeren, 1996, p. 386-391, De
Haan, 2002, p. 196-197, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, 2000. Zie over een wettelij-
ke regeling met betrekking tot beleidsovereenkomsten en bevoegdhedenovereenkomsten
ook reeds Koeman, 1980, p. 5 e.v. 

De betrokkenheid van onafhankelijke deskundige instanties kan in hoge mate
bijdragen aan de uitvoerbaarheid en daarmee aan de juridische effectiviteit van
milieuconvenanten. Tevens kan met behulp van de advisering door onafhankelijke
instanties invulling worden gegeven aan bestuursrechtelijke milieunormstelling
(bijvoorbeeld in de milieuvergunning), voor zover convenanten, en in het bijzonder
bedrijfsplannen, daarvan een invulling vormen. Advisering zal met name van
belang zijn op milieuterreinen waarop het bevoegd gezag doorgaans minder
expertise heeft, zoals bijvoorbeeld op het gebied van energie-efficiency. Het is dan
niet alleen aangewezen dat de deskundige instantie het bevoegd gezag adviseert ten
aanzien van bedrijven die zich aan het convenant houden. Ook is dit van belang ten
aanzien van bedrijven waartegen handhavend optreden geboden is in de vorm van
een aanscherping van de milieuvergunning, omdat ze zich niet aan het convenant
houden. 

Plaats van een wettelijke regeling
Met betrekking tot de aspecten die wel een wettelijke regeling behoeven, rijst de
vraag waar die regels zouden moeten worden verankerd. Er kan een regeling
worden getroffen in de Wet milieubeheer, maar een regeling over milieuconvenan-
ten zou, voor zover ze kunnen worden aangemerkt als een overeenkomst, ook
kunnen opgaan in een algemenere regeling over overkomsten tussen overheid en
private partijen. De discussie over de totstandbrenging van een algemene regeling
omtrent overeenkomsten waarbij overheidslichamen partij zijn, speelt al enige tijd.
Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag of een regeling gestalte zou
moeten krijgen in de Awb.2 In elk geval voor bevoegdhedenovereenkomsten zou
een regeling in de Awb kunnen worden verdedigd, omdat in die overeenkomsten
over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden wordt gecontracteerd.
Een regeling daarover in het BW ligt dan op het eerste gezicht minder voor de
hand. Relevante bepalingen uit het BW, in het bijzonder titels 2 en 11 van boek 3
en titel 5 van boek 6 BW, kunnen van overeenkomstige toepassing of analoog van
toepassing zijn op deze overeenkomsten (bijvoorbeeld artikel 6:258 BW). Hoewel
de democratisch rechtsstatelijke eisen in dit onderzoek zijn toegespitst op milieu-
convenanten, is niet uitgesloten dat die eisen, inclusief de uitwerking die daaraan
is gegeven, op vergelijkbare wijze gelden ten aanzien van convenanten gesloten op
andere beleidsterreinen. In zoverre zou dan ook kunnen worden gekozen voor een
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3 In hoofdstuk 4 van de Awb is een titel gereserveerd voor ‘bestuursovereenkomsten’. Zie
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 IV, nr. 7, p. 7 e.v, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 4, p. 3. Hieronder kunnen ook bevoegdhedenovereen-
komsten worden begrepen. Overigens ben ik van mening dat als een dergelijke regeling er
zou komen, deze niet in hoofdstuk 4 (getiteld ‘Bijzondere bepalingen over besluiten’) zou
moeten worden geplaatst. Overeenkomsten waarbij overheidslichamen partij zijn, kunnen
in mijn optiek namelijk niet als Awb-besluit worden aangemerkt, ook niet als zou worden
aangenomen dat een bevoegdhedenovereenkomst een publiekrechtelijke rechtshandeling is
(zie §4.5.1.4). Een regeling over bestuursovereenkomsten zou dan ook in een apart hoofd-
stuk van de Awb moeten worden geplaatst.

4 Zie bijvoorbeeld ook De Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001, p. 515, Veurtjes, 1997, p.
1508-1510. 

5 Een wettelijke regeling van milieuconvenanten kent men ook in België. In Vlaanderen is in
1994 het Decreet betreffende de milieubeleidsovereenkomsten (d.d. 15 juni 1994) van kracht
geworden (dossiernr. 1994-06-15/32). Zie ook het besluit van de Vlaamse regering tot
uitvoering van het Decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten
(d.d. 14 november 2003, dossiernr. 2003-11-14/46), raadpleegbaar via http://www.juridat.
be. Zie hierover o.a. Traest, 1993, p. 93-97, Peeters, 1994, p. 41-71, Lavrysen, 2000, p. 17-
24. Verder zijn in de Deense Wet milieubeheer in artikel 10 en 11 bepalingen opgenomen
over het gebruik van milieuconvenanten. Zie daarover Basse, 1993, p. 197-224, Jørgensen,
1993, p. 73-88, Basse en Enevoldsen, 2000, p. 125-159, Van den Broek, 1994, p. 271 e.v.

regeling in de Awb.3 Milieuconvenanten die – deels – als bevoegdhedenovereen-
komst kunnen worden gekwalificeerd, wat vaak het geval zal zijn, zouden dan
onder deze regeling kunnen vallen.
Naar aanleiding van dit onderzoek kan echter niet met zekerheid worden gezegd,
dat de democratisch rechtsstatelijke eisen op dezelfde wijze van toepassing zijn ten
aanzien van andere convenanten en dat het dus nodig is te trachten de inachtne-
ming van die eisen via een regeling in de Awb te garanderen. Het ligt daarom naar
mijn mening meer voor de hand te opteren voor een regeling in de Wm. Met een
regeling specifiek voor milieuconvenanten zou bovendien op onderdelen beter
rekening kunnen worden gehouden met elementen die (mogelijk) bijzonder zijn
voor milieuconvenanten en zou de doorwerking naar bestuursrechtelijke instrumen-
ten, bijvoorbeeld de milieuvergunning en milieu-amvb’s, beter kunnen worden
verzekerd. Verder zou eerst ervaring kunnen worden opgedaan met een regeling
in de Wm, voordat eventueel tot een regeling in de Awb wordt gekomen. Op
termijn moet het niet uitgesloten worden geacht dat er een algemene regeling voor
overeenkomsten tussen de overheid en een private partij (waaronder milieuconve-
nanten) in de Awb wordt opgenomen, met aanvullende regels in de Wet milieube-
heer voor specifiek milieuconvenanten.4 

Reikwijdte van een wettelijke regeling
De Wm lijkt mij dus de beste optie te zijn om de inachtneming van de democra-
tisch rechtsstatelijke eisen te waarborgen.5 Vervolgens rijst dan de vraag naar de
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In Duitsland is in het kader van de totstandkoming van een Umweltgesetzbuch ook gedis-
cussieerd over de opname van een wettelijke bepaling over milieuconvenanten (‘Selbstver-
pflichtungen’). Zie Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
1998, p. 120, 500-518. 

reikwijdte van de regeling. In dit onderzoek is geconstateerd dat de benaming
‘convenant’ in juridische zin geen betekenis heeft. Milieuconvenanten moeten niet
als aparte (rechts)figuur naast andere instrumenten worden geplaatst, maar vallen
gelijk te stellen met andere (rechts)figuren. Bovendien hebben de democratische
rechtsstatelijke eisen voornamelijk betrekking op milieuconvenanten waarmee
wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen. Het lijkt me dan ook niet de
aangewezen weg om een regeling te treffen voor milieuconvenanten als zodanig.
In plaats daarvan zou er voor kunnen worden gekozen een regeling te treffen voor
milieuconvenanten die zijn aan te merken als overeenkomst. Dat brengt echter de
moeilijkheid met zich dat de partijen voor de toepassing van de regeling moeten
vaststellen of het convenant als overeenkomst is aan te merken en dat doen ze nu
juist niet altijd. Als democratisch rechtsstatelijke eis is weliswaar gesteld dat de
convenantpartijen duidelijk moeten zijn over het rechtskarakter, maar er kan niet
zonder meer vanuit worden gegaan dat partijen dat ook zijn. Om dit probleem weg
te nemen, zou kunnen worden overwogen de regeling op andere afspraken tussen
overheid en bedrijfsleven ter bescherming van het milieu van overeenkomstige
toepassing te verklaren, voor zover de aard van die afspraken zich daartegen niet
verzet. Milieuconvenanten die als overeenkomst zijn aan te merken, hebben vaak
(mede) het karakter van een bevoegdhedenovereenkomst. Het is echter niet uit te
sluiten dat er milieuconvenanten zijn die alleen als vermogensovereenkomst zijn
te kwalificeren. De regeling zou van toepassing moeten zijn op elk van deze
overeenkomsten, omdat de democratisch rechtsstatelijke eisen ten aanzien van elk
van deze overeenkomsten gelden en bij beide typen overeenkomsten de bescher-
ming van het milieu voorop staat. 

Uitgangspunten van een wettelijke regeling
In het onderstaande geef ik de uitgangspunten van een mogelijke regeling van
milieuconvenanten in de Wet milieubeheer. Daarnaast zou in de Wet milieubeheer
de bevoegdheid aan de minister van VROM kunnen worden toegekend om met
betrekking tot bepaalde onderwerpen nadere regels te stellen. Verder zijn de
relevante bepalingen van het BW (boek 3 en 6) van (overeenkomstige) toepassing
of kunnen analoog worden toegepast. Bij de bespreking van de uitgangspunten
wordt de nadruk gelegd op uitgangspunten die voortvloeien uit het onderzoek naar
de klimaatconvenanten. Het valt buiten het bestek van dit onderzoek om een
volledige uitwerking te geven van de inhoud van de regeling; hiermee beoog ik dan
ook niet om een uitputtende en sluitende regeling te geven. 
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Definitie
In de definitie van milieuconvenanten dient in elk geval tot uitdrukking te worden
gebracht dat het om een schriftelijke overeenkomst gaat, die wordt aangegaan ter
bescherming van het milieu. 

Partijen
Ten aanzien van de partijen dient duidelijk te worden gemaakt dat aan het milieu-
convenant in elk geval deelnemen: aan de kant van de overheid rechtspersonen en,
indien nodig, bestuursorganen van in elk geval de rijksoverheid en aan de zijde van
het bedrijfsleven organisaties van ondernemingen en/of één of meer ondernemin-
gen. Die ondernemingen kunnen inrichtingen hebben als bedoeld in artikel 1.1 lid
1 Wm, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De regeling zou dan ook niet tot
dergelijke ondernemingen moeten worden beperkt. 

Doordat de mogelijkheid wordt gecreëerd dat alleen organisaties van ondernemin-
gen partij kunnen zijn bij het convenant, is niet gegarandeerd dat individuele
bedrijven daaraan kunnen worden gehouden. Indien in het convenant verplichtin-
gen staan waarvan de uitvoering neerkomt op het nemen van milieumaatregelen
door bedrijven, is die gebondenheid uit hoofde van effectiviteit wel van belang.
Voor zover sprake is van een vooruitlopend convenant, is de ongebondenheid van
bedrijven daaraan niet problematisch, omdat het de bedoeling is die verplichtingen
te vertalen naar regelgeving en bedrijven dan langs die weg het convenant indirect
uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het GLAMI-Convenant (zie §11.2.2).
Van een dergelijke situatie zal echter niet altijd sprake zijn. Overwogen zou
daarom kunnen worden te bepalen dat een organisatie alleen een milieuconvenant
kan sluiten, indien de bij de organisatie aangesloten leden of een substantieel deel
daarvan haar hebben gevolmachtigd hen te vertegenwoordigen. Heeft die vol-
machtiging niet plaatsgevonden, maar wordt toch een convenant gesloten, dan zou
er in strijd met de wet worden gehandeld en zou het convenant nietig zijn. 

Verder zal met betrekking tot de binding van de overheidspartij in elk geval
moeten worden vastgelegd dat, voor zover in het convenant afspraken worden
gemaakt over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden bij of krachtens
de Wm, het bestuursorgaan dat die bevoegdheid heeft, partij wordt bij het conve-
nant. Zo kan worden bewerkstelligd dat bestuursorganen van provincies en ge-
meenten die het bevoegd gezag zijn ten aanzien van convenantbedrijven (dat zijn
dan Wm-inrichtingen) die in die provincie of gemeente zijn gevestigd, aan het
convenant zijn gebonden. Wanneer een milieuconvenant uitmondt in besluitvor-
ming, zoals een milieuvergunning, kan het bestuursorgaan gelet op het motive-
ringsbeginsel dan alleen gemotiveerd afwijken van het convenant. 
Een alternatief of een extra waarborg voor de binding van het bevoegd gezag is om
in hoofdstuk 8 van de Wm – meer in het bijzonder in artikel 8.8 lid 2 Wm – een
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6 Opname van milieuconvenanten in artikel 8.8 Wm is in de literatuur al eerder geopperd. Zie
Van den Broek, 1992, p. 269, De Haan, 1993, p. 355 en Van Ommeren, 1999, p. 145-146.
Ook de regering achtte dit een mogelijkheid, zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994,
23 400 XI, nr. 53, p. 5.

7 Op grond van artikel 8.8 lid 1 sub f Wm moet het bevoegd gezag bij de beslissing op de
aanvraag om een milieuvergunning het milieubeleid betrekken dat degene die de inrichting
drijft, voert. Dat milieubeleid kan blijken uit een bedrijfs(milieu)plan dat is opgesteld uit
hoofde van een milieuconvenant. In juridische zin betekent artikel 8.8 lid 1 Wm niet zoveel,
omdat het slechts de plicht inhoudt tot voldoende kennisvergaring van de relevante feiten
en belangen zonder dat gemotiveerd behoeft te worden waarom met een bepaald aspect al
dan niet is rekening gehouden. Deze bepaling biedt dus ook onvoldoende waarborgen dat
met milieuconvenanten en bedrijfsplannen wordt rekening gehouden. 

bepaling op te nemen op grond waarvan het bevoegd gezag bij de beslissing op de
aanvraag om een milieuvergunning, rekening moet houden met milieuconvenanten
(zoals dan gedefinieerd elders in de Wm) waarbij ondernemingen voor hun inrich-
ting of inrichtingen partij zijn en die (mede) betrekking hebben op de uitoefening
van publiekrechtelijke bevoegdheden bij of krachtens de Wm. Door een dergelijke
bepaling moet het bevoegd gezag in de vergunningprocedure rekening houden met
het convenant en eventueel daaruit voortvloeiende bedrijfsplannen, ongeacht of het
(en de rechtspersoon) daarbij partij is (zijn).6 Het feit dat het bevoegd gezag
rekening moet houden met het convenant, brengt met zich dat daarvan slechts
gemotiveerd kan worden afgeweken. Dit is een winstpunt ten opzichte van de
huidige situatie, want momenteel is het bevoegd gezag dat geen partij is bij een
milieuconvenant, daaraan niet gebonden en hoeft daarmee bij zijn beslissing op de
aanvraag om een milieuvergunning geen rekening te houden.7 Het is echter niet
mogelijk om een nog sterkere binding aan het convenant bij de vergunningverle-
ning te creëren. Zoals vermeld in §11.2.2, moet er immers gemotiveerd van een
convenant kunnen worden afgeweken. 

Door opname van milieuconvenanten in artikel 8.8 lid 2 Wm wordt niet bewerk-
stelligd dat in het kader van de milieu-amvb’s waarbij convenantbedrijven ook
betrokken kunnen zijn, met milieuconvenanten rekening wordt gehouden. Gelet op
het feit dat steeds meer bedrijven, en dus ook convenantbedrijven, in plaats van een
vergunningplicht te hebben onder een milieu-amvb vallen, is dit een niet onbelang-
rijk punt. Een milieuconvenant en meer in het bijzonder een bedrijfsplan kunnen
een nadere inhoud geven aan voorschriften uit de amvb; zo geven de MJA2 en het
op grond daarvan op te stellen energiebesparingsplan invulling aan de energievoor-
schriften uit artikel 8.40-amvb’s. De formalisering van een convenant en bedrijfs-
plan kan aanleiding geven tot het stellen van nadere eisen (artikel 8.42 Wm). Als
alternatief voor of extra waarborg bij de hierboven voorgestelde algemene bepaling
over de binding van bestuursorganen, kan ten aanzien van artikel 8.40-amvb’s een
vergelijkbare bepaling als artikel 8.8 lid 2 Wm worden opgenomen. Zo kan worden
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bewerkstelligd dat het bevoegd gezag, ongeacht of het convenantpartij is, bij het
stellen van nadere eisen rekening moet houden met een milieuconvenant en
bedrijfsplan. 
Wil een dergelijke bepaling betekenis hebben, dan is het wel van belang dat een via
een convenant of bedrijfsplan geconcretiseerde norm uit een amvb daadwerkelijk
door het stellen van nadere eisen wordt vastgelegd. Dat blijkt echter vaak niet het
geval te zijn. In plaats van nadere eisen worden andere, niet-wettelijke instrumen-
ten ingezet om een nadere uitwerking te geven aan in de amvb opgenomen voor-
schriften; zo wordt het uit hoofde van de MJA2 op te stellen energiebesparingsplan
bijvoorbeeld geformaliseerd door een zogenoemde bevestigingsbrief.8 Gesteld kan
echter worden dat, nu de Wm voorziet in de mogelijkheid tot het stellen van nadere
eisen, in strijd met het stelsel van deze wet wordt gehandeld indien in daarvoor
geëigende gevallen andere niet-wettelijke instrumenten worden ingezet. Bovendien
is de nadere eis met meer juridische waarborgen omgeven dan dergelijke instru-
menten. Er zou dan ook gewoon gebruik moeten worden gemaakt van het wettelij-
ke instrument van de nadere eisen. 

Inspraak
Om de betrokkenheid van derden te waarborgen bij de voorbereiding van milieu-
convenanten, zou op de totstandkoming daarvan afdeling 3.4 Awb van overeen-
komstige toepassing moeten worden verklaard. Deze afdeling bevat facultatief
recht en daarom is het vereist om de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk te
bepalen. Uit dit onderzoek is immers gebleken dat de convenantpartijen daartoe
niet uit zichzelf overgaan. Bezien moet worden in hoeverre er aanleiding is om in
de Wm ten opzichte van afdeling 3.4 Awb andere regels te stellen (bijvoorbeeld
met betrekking tot de beslistermijn). Verder zou de mogelijkheid om zienswijzen
naar voren te brengen tegen het ontwerpconvenant moeten openstaan voor een-
ieder. Omdat afdeling 3.4 Awb de kring van inspraakgerechtigden beperkt tot
belanghebbenden (zie artikel 3:15 lid 1 Awb), moet in de Wm apart worden
bepaald dat inspraak voor eenieder openstaat (vgl. artikel 3:15 lid 2 Awb). Hoewel
de keuze om iedereen zienswijzen naar voren te laten brengen uit hoofde van
juridische effectiviteit nadelig kan zijn, is deze keuze uit hoofde van het democra-
tiebeginsel en met name de bescherming van het milieubelang te rechtvaardigen.
Gelet op de praktische problemen die zich bij de beperking van de kring van
inspraakgerechtigden tot belanghebbenden kunnen voordoen, is het bovendien de
vraag of de keuze voor belanghebbenden uit oogpunt van effectiviteit wel zoveel
winst zou opleveren. Mede in aanmerking genomen dat in de praktijk wellicht
voornamelijk derden die zich door het convenant aangesproken voelen van de
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inspraakmogelijkheid gebruik zullen maken, is het naar mijn mening niet bezwaar-
lijk om aan eenieder die mogelijkheid te geven.9 

Zoals bekend, kan in een milieuconvenant de verplichting zijn opgenomen voor de
daarbij aangesloten individuele bedrijven om bedrijfsplannen op te stellen waarin
de convenantverplichtingen worden toegespitst op de bedrijfssituatie. Voor zover
de uitvoering van deze plannen aanleiding geeft tot het verlenen of wijzigen van
de milieuvergunning, zouden derden in deze bestuursrechtelijke besluitvormings-
procedure feitelijk buiten spel kunnen staan, omdat door het opstellen van die
plannen in de fase van vergunningverlening of – wijziging al veel over de inhoud
van de vergunning kan zijn beslist. Hierin zou een argument kunnen worden gezien
om het aspect van inspraak naar voren te halen en niet (alleen) te concentreren bij
het moment van vergunningverlening. In dit onderzoek is het mogelijke effect van
bedrijfsplannen op de feitelijke inspraakkansen van derden in de vergunningproce-
dure waarin de klimaatconvenanten (MJA2 en Convenant Benchmarking) kunnen
uitmonden, niet aangetoond, maar dit is op zichzelf wel een gehoord bezwaar tegen
bedrijfs(milieu)plannen. De vraag is of het volgen van de openbare voorbereidings-
procedure ten aanzien van milieuconvenanten dit bezwaar weg zal nemen. Daaraan
kan mijns inziens worden getwijfeld, omdat het convenant doorgaans niet zo
toegespitst zal zijn op de bedrijfssituatie als het bedrijfsplan dat is. Daarom zou in
de Wm een bepaling kunnen worden opgenomen, dat in milieuconvenanten waarin
de verplichting is opgenomen voor bedrijven een bedrijfsplan op te stellen, moet
worden geregeld hoe derden bij de opstelling van deze plannen zullen worden
betrokken. Die betrokkenheid kan dan in het convenant op meer informele wijze
worden vormgegeven, waarnaast de mogelijkheid blijft bestaan om later in de
vergunningprocedure zienswijzen naar voren te brengen. 
In deze optie zie ik meer dan om bij de voorbereiding van de goedkeuring van het
bedrijfsplan afdeling 3.4 Awb (via artikel 3:1 lid 2 Awb) van overeenkomstige
toepassing te verklaren, naast of in plaats van de inspraakprocedure bij de vergun-
ning. Bij een bedrijfsplan worden niet altijd alle milieugevolgen van een activiteit
betrokken, maar deze kan gericht zijn op één milieuaspect (bijvoorbeeld energie-
efficiency). Dit terwijl bij de milieuvergunning wel een integrale afweging plaats-
vindt of althans behoort plaats te vinden. De mogelijkheden om ten aanzien van de
vergunning zienswijzen naar voren te brengen, zouden dan ook niet zomaar kunnen
worden geschrapt ten behoeve van de wenselijkheid om het inspraakmoment eerder
naar voren te halen. Bovendien zou het bestaan van twee formele inspraakprocedu-
res ten aanzien van instrumenten die weliswaar niet dezelfde inhoud hebben, maar
voor bepaalde milieuonderwerpen toch wel in hoge mate kunnen overeenkomen,
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een vertragend effect kunnen hebben op het vergunningproces en daarmee niet erg
effectief zijn. 

Parlementaire betrokkenheid
Behalve via afdeling 3.4 Awb eenieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen naar
voren te brengen ten aanzien van het ontwerpconvenant, is het wenselijk de Staten-
Generaal onder bepaalde omstandigheden bij de totstandkoming van een milieu-
convenant te betrekken. In dit onderzoek is aangegeven dat de Staten-Generaal bij
een milieuconvenant moeten worden betrokken, wanneer met een convenant nieuw
milieubeleid wordt ingezet, wanneer een convenant een politiek gevoelig onder-
werp betreft, wanneer sprake is van een regelgevingvervangend convenant of
wanneer met een convenant grote financiële verplichtingen worden aangegaan.
Hoewel de parlementaire betrokkenheid bij de klimaatconvenanten geen problemen
oplevert en de bespreking van de klimaatconvenanten dus geen aanleiding geeft
hierover een regeling te treffen, past het wel bij een regeling over milieuconvenan-
ten om de positie van de Staten-Generaal daarbij ook te waarborgen. 
Door de Staten-Generaal bij een regelgevingvervangend convenant te betrekken,
kan worden voorkomen dat hun positie wordt ondermijnd. De Staten-Generaal
worden immers bij de opstelling van milieu-amvb’s wel betrokken. 
Het valt te betwijfelen of convenanten waarmee nieuw milieubeleid wordt ingezet,
doorgaans als een overeenkomst kunnen worden aangemerkt, omdat dit vaak
convenanten betreft waarin meer wordt verkend hoe milieuproblemen kunnen
worden opgelost. Of er daarom in dit geval vaak aanleiding zal zijn het parlement
bij de voorbereiding van het convenant te betrekken, is dus de vraag. Indien de
regeling in de Wm echter van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op
milieuconvenanten die geen juridische binding hebben, zou het parlement op grond
van deze regeling bij milieuconvenanten waarmee nieuw milieubeleid wordt
ingezet, wel moeten worden betrokken (voor zover de aard van het milieuconve-
nant zich daartegen niet verzet). 
In genoemde gevallen kunnen de Staten-Generaal via een voorhangprocedure bij
de voorbereiding van het convenant worden betrokken. Ze kunnen gedurende
dezelfde termijn als iedereen de gelegenheid krijgen hun zienswijzen over het
convenant naar voren te brengen. Op grond van artikel 3:16 lid 1 Awb is dit zes
weken, tenzij in de Wm een langere termijn zou worden gehanteerd. Ook zou in de
Wm moeten worden aangegeven dat de Staten-Generaal altijd een kennisgeving
krijgen van het feit dat er een milieuconvenant gesloten gaat worden. 

Openbaarheid
Verder zou moeten worden bepaald dat de tekst van afgesloten convenanten of de
zakelijke inhoud daarvan wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel de
actieve openbaarmaking van de convenanttekst momenteel niet is vereist uit hoofde
van de relevante internationale, Europese en nationale wetgeving, schrijven de

J.A.E. van der Jagt, 'Milieuconvenanten gehandhaafd'



Hoofdstuk 11618

Aanwijzingen voor convenanten dit reeds dwingend voor. Bovendien zullen derden
die zienswijzen naar voren hebben gebracht, willen weten wat er uiteindelijk in het
convenant is komen te staan. De tekst zou daarom openbaar moeten worden
gemaakt.
Verder verdient het aanbeveling om de convenanttekst of een verwijzing naar de
plaats waar de tekst kan worden opgevraagd of gevonden, in elektronische gege-
vensbestanden zoals het internet op te nemen. De openbaarmaking langs deze weg
van de tekst of een verwijzing naar de vindplaats daarvan, kan in het licht van het
Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG als een gunstige ontwikkeling worden
beschouwd. Hoewel de bepalingen in het Verdrag en de Richtlijn over de actieve
openbaarmaking van milieu-informatie (waaronder milieuconvenanten vallen) niet
als harde verplichtingen zijn te beschouwen, kan daaruit wel een pleidooi voor die
actieve openbaarmaking worden afgeleid. 

Free-riders
Hoewel er bij de klimaatconvenanten niet of nauwelijks sprake is van free-riders,
kunnen bedrijven bij andere milieuconvenanten natuurlijk best free-ridergedrag
vertonen. In dit onderzoek is aangegeven dat het free-riderprobleem bij milieucon-
venanten niet op één manier kan worden aangepakt. Wegen waarlangs dit probleem
kan worden opgelost, betreffen de uitvaardiging van regelgeving die naast het
convenant van kracht is, een (minimaal) gelijkwaardige aanpak in de milieuvergun-
ning van free-riders (voor zover althans een milieuconvenant doorwerkt in de
vergunning), de omzetting van het convenant in regelgeving en de algemeenverbin-
dendverklaring van milieuconvenanten. Alleen de algemeenverbindendverklaring
behoeft een formeel wettelijke grondslag. Hoewel de noodzaak daartoe niet uit het
onderzoek naar de klimaatconvenanten voortvloeit, kan worden overwogen om
voor bepaalde categorieën van milieuconvenanten de mogelijkheid te creëren om
deze algemeen verbindend te verklaren. 
Met betrekking tot de (minimaal) gelijkwaardige aanpak in de milieuvergunning
van free-riders moet worden bedacht dat daartoe wel een effectief mechanisme
moet bestaan. Zo kan de dreiging van een gelijkwaardige aanpak in de praktijk veel
softer uitvallen, indien er vergunningvoorschriften moeten worden opgenomen
waarover bij het bevoegd gezag gebrek aan inhoudelijke kennis bestaat en bij de
uitvoering van het convenant betrokken onafhankelijke deskundige instanties geen
ondersteuning bieden ten aanzien van free-riders (vgl. §11.2.2). Het verdient
daarom aanbeveling om de faciliterende rol van onafhankelijke deskundige instan-
ties zich ook te laten uitstrekken tot free-riders bij een milieuconvenant. 

Handhaving
De Wet milieubeheer zou met betrekking tot controle een bepaling moeten bevat-
ten, die voorschrijft dat in milieuconvenanten in een regeling omtrent de monito-
ring en rapportage over de uitvoering van de convenantverplichtingen door bedrij-
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ven wordt voorzien. Hoewel de verificatie door een onafhankelijke instantie van
de gerapporteerde resultaten van groot belang is om op objectieve wijze situaties
van niet-nakoming door bedrijven van het convenant aan het licht te brengen, is het
de vraag of verificatie van gerapporteerde gegevens altijd nodig is. Indien er
bijvoorbeeld geen milieutechnische gegevens worden gerapporteerd, zou er geen
of minder aanleiding kunnen bestaan om gerapporteerde gegevens te verifiëren.
Daarom lijkt me niet dwingend te kunnen worden voorgeschreven dat er altijd
verificatie moet plaatsvinden. Wel zou in de Wm kunnen worden aangegeven dat
een verificatieregeling in een convenant kan worden opgenomen. Procedures en
criteria waarlangs monitoring, rapportage en verificatie kunnen plaatsvinden en de
formats die voor de rapportage kunnen worden gebruikt, zullen in het milieuconve-
nant zelf of bijvoorbeeld in protocollen die daarbij behoren, moeten worden
opgenomen. De precieze invulling van deze aspecten hangt namelijk in hoge mate
af van het onderwerp van het convenant, zodat het niet goed mogelijk is dat in
algemene zin te regelen. Een alternatief is dat aan de minister van VROM de
bevoegdheid wordt gegeven om regels te stellen inzake procedures en criteria
waaraan monitoring, rapportage en verificatie moeten voldoen. De minister kan
dan voor verschillende soorten, onderling vergelijkbare, milieuconvenanten
voorschrijven aan welke eisen monitoring, rapportage en (voor zover van toepas-
sing) verificatie moeten voldoen.

Met betrekking tot het opleggen van sancties en andere maatregelen om te reageren
op niet-nakoming door een convenantpartij lijkt me in de Wet milieubeheer niet
meer te kunnen worden bepaald dan dat dergelijke maatregelen kunnen worden
opgenomen. Er lijkt me niet dwingend te kunnen worden voorgeschreven dat een
convenant (bepaalde) sancties moet bevatten. Een bepaling over reacties op niet-
nakoming voegt daarmee niet veel toe aan de huidige situatie. Het zal duidelijk zijn
dat het wel aanbeveling verdient om in een convenant maatregelen op te nemen om
te reageren op niet-nakoming (zoals een boetebeding en opzegging). Het is hierbij
van belang dat deze maatregelen reeds bij het opstellen van het convenant gedetail-
leerd worden uitgewerkt, zodat op voorhand duidelijk is wat ervan kan worden
verwacht. Met een bepaling dat ingeval van toerekenbare tekortkoming van een
onderneming kan worden overgegaan tot het inzetten van ‘andere instrumenten’,
zoals het geval is bij de MJA2 en het Convenant Benchmarking,10 kan dus niet
worden volstaan. Naast deze maatregelen zou in milieuconvenanten kunnen
worden voorzien in de instelling van geschilbeslechtingscommissies die hun uit-
spraak in geschillen omtrent niet-nakoming van convenantverplichtingen door een
partij, openbaar maken. Op zichzelf zou de consequentie dat een uitspraak open-
baar wordt gemaakt, een stimulans kunnen zijn voor de partijen om hun verplich-
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tingen na te komen. Te verwachten valt dat de partijen niet graag worden gecon-
fronteerd met negatieve publiciteit. Voor zover mogelijk, kan naast of in plaats van
in milieuconvenanten opgenomen reacties op niet-nakoming, gebruik worden
gemaakt van de mogelijkheden die het algemeen verbintenissenrecht en het
bestuursrecht bieden om handhavend op te treden. 
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Voluntary environmental agreements enforced
A legal study of the enforceability and enforcement of Dutch voluntary environ-
mental agreements and voluntary climate agreements in particular, reviewed in the
light of the democratic state based on the rule of law

1. Introduction

In this book the enforceability and enforcement of Dutch voluntary environmental
agreements has been researched. Voluntary environmental agreements have been
defined as written, non-statute-based agreements for the implementation of envi-
ronmental policy between on the one hand – in any case – central government and
on the other hand trade associations and/or one or more individual companies.
In the Netherlands, the government and industry have since long been concluding
voluntary agreements to implement proposed environmental policy. The concept
of the voluntary agreement is topical at present, which, considering the advantages
which it purportedly has, is readily explainable. Nevertheless, the use of voluntary
environmental agreements is not without problems either. The implementation of
voluntary environmental agreements in practice does not always turn out to be
successful in the sense that environmental objectives are not reached. Also from
a legal perspective there are problems connected with the use of voluntary environ-
mental agreements. One of these problems concerns enforcement. By the enforce-
ment of voluntary environmental agreements I mean every act that is intended to
promote compliance with obligations laid down in a voluntary environmental
agreement or that is intended to terminate violations of such obligations. Whether
a voluntary agreement succeeds is partly determined by the possibility of legally
enforcing the obligations which it establishes, for which reason it is advisable to
provide for the enforcement of voluntary agreements. The Dutch government also
underlines the importance of the enforcement of these instruments. Despite this,
however, the enforcement of voluntary environmental agreements is not always
(clearly) guaranteed in practice, especially from a legal viewpoint. Apparently,
there is uncertainty concerning the possibility to enforce. This uncertainty is not
only due to the enforcement mechanisms which are to be applied, but also to as-
pects that affect the enforceability of voluntary environmental agreements. This has
been the main reason for further researching voluntary environmental agreements
from an enforcement perspective and to examine especially the enforceability and
enforcement of this instrument. In this study, the term ‘enforceability’ has been
used to indicate aspects which indirectly influence the enforcement of voluntary
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environmental agreements and thereby the extent to which the enforcement of this
instrument may truly be implemented, such as the parties, the legal character and
the obligations which a voluntary agreement establishes.

In addition to discussing the instrument of the voluntary agreement in environmen-
tal policy in a general sense, four specific voluntary agreements in the field of
climate policy have been analyzed in detail. These are the Meerjarenafspraken
Energie-Efficiency 2001-2012 (MJA2) [Long-Term Agreements on Energy Effi-
ciency 2001-2012], the Convenant Benchmarking Energie-Efficiency [Energy
Efficiency Benchmarking Agreement], the Convenant Glastuinbouw en Milieu
(GLAMI-Convenant) [Agreement on Glasshouse Cultivation and the Environment]
and the Convenant kolencentrales en CO2-reductie [Agreement on Coal-Fired
Power Stations and CO2 Reduction] (Coal Agreement). These voluntary agree-
ments are used in the Netherlands to implement the climate policy that has been
established at international, European and national level. By means of the MJA2
and the Benchmarking Agreement the participating companies by improving
energy efficiency aim to contribute to the realization of the national CO2 objectives
following from the Kyoto Protocol. In the field of climate change, the glasshouse
sector in the GLAMI Agreement also aims to improve energy efficiency in glass-
house cultivation. By means of the Coal Agreement the participant coal-fired
power stations aim to realize reduced CO2 emissions from their power stations by
means of the partial replacement of coal by bio-matter. The Coal Agreement is the
only one of the four voluntary climate agreements which contains obligations
concerning the reduction of CO2 emissions themselves. Due to the fact that the
Dutch government uses these voluntary climate agreements to implement the
obligations from the Kyoto Protocol to reduce emissions, it would be acting
contrary to the Protocol if the contributions to these reductions which are intended
by the voluntary agreements are not achieved and this is moreover not compen-
sated by means of the implementation of other policy measures. The Netherlands
may be held legally responsible for this, both at international and at European
level. It is therefore of the greatest importance that the voluntary climate agree-
ments are successful. This also emphasizes the importance of the question of the
enforceability and enforcement of these agreements. In addition to the topicality
of the climate problem, this has been the main reason to focus the research on
voluntary agreements in this field from the perspective of enforcement specifically.

The enforceability and enforcement of voluntary environmental agreements and of
voluntary climate agreements in particular has been tested against the requirements
of the Dutch democratic state based on the rule of law. All acts by public authori-
ties need to comply with the requirements which, based on the democratic rule of
law, may be applied to these acts. For this reason, the establishment, contents,
implementation and enforcement of voluntary environmental agreements also have
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to fulfil these democratic rule-of-law requirements. The democratic rule of law thus
serves as the normative framework in carrying out this research.

Given the above, this research answers the following key question: to what extent
do the enforceability and enforcement of Dutch voluntary environmental agree-
ments and of voluntary climate agreements in particular fulfil the requirements
which, based on the Dutch democratic rule of law, may be applied to them?
Below, the main results of the research will be set out, but first a brief overview is
given of the contents of the book.

2. Outline of the book

Chapter 1 is an introductory chapter. Subsequently in Chapter 2 the backgrounds
to the instrument of the voluntary agreement are supplied. Attention is given to the
development of the voluntary environmental agreement, the government policy
concerning voluntary environmental agreements, the advantages and disadvantages
of voluntary environmental agreements and the possible contents of voluntary
environmental agreements.
The book is then divided into four parts. Part I (Chapter 3) sets out the normative
framework. In Part II (Chapters 4 and 5) the enforceability and enforcement of
voluntary environmental agreements in general are the key issues. In Chapter 4, the
democratic rule-of-law requirements that enforceability should fulfil are further
elaborated. In Chapter 5, attention is paid to the enforcement of voluntary environ-
mental agreements followed by a further elaboration of the democratic rule-of-law
requirements that are to be applied to this. Thereby it is also as far as possible
assessed to what extent enforceability and enforcement in the general sense fulfil
these requirements.
In Part III (Chapters 6 to 10) the enforceability and enforcement of the voluntary
climate agreements are discussed. In Chapter 6 a brief overview is given of the way
in which the international, European and Dutch climate policy has been shaped.
Chapters 7 to 10 subsequently provide an analysis of the Long-Term Agreements
on Energy Efficiency 2001-2012, the Energy Efficiency Benchmarking Agreement,
the Agreement on Glasshouse Cultivation and the Environment and the Agreement
on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction respectively. Each of these
voluntary climate agreements are as far as possible evaluated for enforceability and
enforcement in the light of the democratic rule-of-law requirements. Finally, Part
IV (Chapter 11) sets out the main conclusions of the research and gives a number
of recommendations.
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3. Normative framework

A number of fundamental requirements lie at the root of the democratic rule-of-
law-governed state. In the first place, there is the principle of legality. This princi-
ple more specifically includes the principle of legal certainty, the equality principle
and the requirement that the authorities are bound by the law. The other fundamen-
tal requirements are the protection of fundamental rights, the principle of democ-
racy, judicial control and the principle of the serving government. The literature is
unanimous on the fact that the first four principles should be respected in any case
in order to realize the idea of the rule of law. The principle of democracy is also
generally mentioned as part of the democratic rule of law. The principle of the
serving government however is not generally regarded as a requirement following
from the rule of law. Nevertheless, this principle is still regarded as a fundamental
value for the rule of law in this study.

In order to be able to assess the enforceability and enforcement of the voluntary
environmental agreements in the light of the democratic rule of law it is necessary
to further focus these fundamental requirements on these government activities. In
substance, government action here concerns the conclusion, the determination of
the contents, the implementation and the enforcement of voluntary environmental
agreements; the enforceability of voluntary environmental agreements involves the
first three elements.

In the research, a distinction has been made between requirements that apply to the
enforceability of voluntary environmental agreements and requirements that apply
to the enforcement of voluntary environmental agreements.
Requirements as to enforceability concern:
– determinability of the parties and bindingness upon all the relevant actors;
– clarity of purpose and obligations;
– clarity concerning the legal nature;
– countering or preventing free-rider behaviour;
– compliance with voluntary agreement obligations concerning whether or not to

issue regulations;
– mutual harmonization of regulations and voluntary environmental agreements;
– substantive harmonization of obligations in voluntary agreements and norms of

administrative law;
– the authorities are not allowed by the conclusion of a voluntary agreement to

interfere unacceptably with public law regulations;
– the public party has to be competent to conclude agreements concerning the

topic with which the voluntary agreement deals (such as regulation);
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– the public party has to have discretionary power and thus room to conclude
arrangements in voluntary agreements;

– third-party input in the establishment and contents of a voluntary agreement;
– public availability of the text of the voluntary agreement and of documents

concerning the implementation of voluntary environmental agreements;
– involvement of Parliament in the adoption of a voluntary agreement;
– looking after general and individual interests; and
– the legal effectiveness of voluntary environmental agreements.

Requirements as to enforcement concern:
– the possibility to enforce obligations from voluntary agreements;
– the public authorities’ responsibility to enforce obligations from voluntary

agreements;
– clarity concerning the mechanisms for enforcement which may be applied;
– clarity concerning the modalities of enforcement action;
– right to access to the courts;
– looking after general and individual interests; and
– the legal effectiveness of the enforcement of voluntary environmental agree-

ments.

At times, a certain amount of tension exists between these democratic rule-of-law
principles. This means that respecting one requirement may interfere with com-
pliance with another. For this reason, it is impossible to completely fulfil all
requirements at all times and it should instead be considered to what extent a
balance may be found in the application of the different requirements.

4. Enforceability of voluntary environmental requirements and especially of
voluntary climate agreements as assessed on the basis of the normative
framework

A number of aspects affect the enforceability of voluntary environmental agree-
ments; these aspects correspond to the requirements of the democratic rule of law
as mentioned above. They are the parties to a voluntary environmental agreement,
the objective and obligations laid down in a voluntary environmental agreement,
the legal nature of a voluntary environmental agreement, the relationship between
voluntary environmental agreements and administrative law instruments, the
competence and discretionary power of the public authority to conclude a volun-
tary environmental agreement, the free riders in the case of a given voluntary
agreement, and the position of third parties in voluntary environmental agreements.
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As concerns the position of third parties, attention has been paid to the possibilities
for third-party input in the preparation of voluntary environmental agreements, the
extent to which the text of voluntary environmental agreements and of documents
concerning the implementation of voluntary environmental agreements is open to
public inspection and the involvement of Parliament in the adoption of voluntary
environmental agreements.

In general, it may be concluded that the enforceability of voluntary environmental
agreements under the law currently in force to a certain degree fulfils or is able to
fulfil the requirements set for enforceability by the democratic rule of law. It may
for example be possible to fulfil the requirement that the actors who are relevant
for the implementation of the voluntary agreement are bound, the requirement of
a clear legal status and the requirements of public availability and third-party input.
This general statement is supported by an analysis of the four voluntary climate
agreements. From this analysis it emerges, for example, that with the exception of
the Voluntary Agreement on Glasshouse Cultivation and the Environment the
companies that are responsible for the actual implementation of the obligations in
the voluntary agreements are parties to the voluntary climate agreements. This
makes those voluntary agreements highly enforceable and legally effective.

It further generally emerges that the parties to a voluntary environmental agreement
are quite free to determine to what extent they will give substance to aspects of
enforceability and that for this reason it is not guaranteed that the requirements of
the democratic rule of law will be respected. If the parties fail to fulfil these
requirements, they do not immediately act contrary to objective law. Also from the
analysis of the four voluntary climate agreements it emerges that it is not guaran-
teed as a given that the requirements of the democratic rule of law are complied
with. In this analysis, the following four problems emerged as the most pressing.
In the first place, the Long-Term Agreements on Energy Efficiency 2001-2012 and
the Agreement on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction contain obliga-
tions concerning the use of public law powers, but the administrative bodies of the
provinces and municipalities are not parties to these voluntary agreements. Given
the administrative law trajectory that follows from these voluntary climate agree-
ments it is however of the utmost importance that these administrative bodies
should become parties to the agreements. The fact that the administrative bodies
are not bound by these voluntary climate agreements detracts from legal certainty
and from the legal effectiveness of the voluntary agreements. Legal effectiveness
means that the legal conditions for an implementable and enforceable voluntary
agreement are fulfilled to the greatest possible extent.
In the second place, the parties have not determined in so many words in every
voluntary climate agreement what its legal nature is. As this means that it is not
clear beforehand what legal status the parties aimed to give to the Long-Term
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Agreements on Energy Efficiency 2001-2012 and the Agreement on Coal-Fired
Power Stations and CO2 Reduction, legal certainty is reduced.
In the third place, the contents of obligations in the voluntary agreement and norms
of administrative law are not always mutually harmonized, as is the case for the
Agreement on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction. This voluntary
agreement revolves around the reduction of CO2 emissions by means of (among
other things) the use of bio-matter in coal-fired power stations in order to fight
climate change. However, the legislation and the environmental permits that are
relevant in the implementation of the voluntary agreement impose requirements as
to the emission of other substances that are discharged as a result of the use of bio-
matter and threaten air quality and the quality of the living environment. In the
legislation and the environmental permits on the one hand and in the voluntary
agreement on the other hand the protection of different and, where the use of bio-
matter is concerned, conflicting environmental interests are thus given priority.
This lack of harmonization of the contents infringes upon the legal certainty of the
private party and undermines the legal effectiveness of the voluntary agreement.
In the fourth and last place, in none of the four cases have third parties formally
been given an opportunity to submit an opinion on the voluntary climate agree-
ments during their preparation. Because of this, the interests of third parties have
possibly not or not sufficiently been taken into account in the preparation of the
voluntary agreements. It would have been possible to apply Division 3.4 of the
General Administrative Law Act (by means of Article 3:1 (2)) to the adoption of
the voluntary climate agreements. Now that the parties to the voluntary climate
agreements have not of their own accord structurally involved third parties in their
preparation, the possibility for third parties to influence the establishment and
contents of the voluntary agreements is insufficiently guaranteed.

It is not only due to the freedom of the parties to the voluntary environmental
agreements that it is not guaranteed that the democratic rule-of-law requirements
are fulfilled. Also because of tensions which may be apparent at certain points
between the application of democratic rule-of-law requirements it is not always
possible to completely meet all the requirements set. With respect to these require-
ments it should then be considered to what extent a balance may be found in
applying them.
In the first place, as regards the nature of the obligations on the part of the private
party, there is some tension between the requirement that the obligations in the
voluntary agreement are clear and the legal effectiveness of a voluntary agreement.
The ‘clarity’ of the obligations may be determined in accordance with the follow-
ing factors: the individual or collective nature of the obligations, the fact whether
the obligations are to perform to the best of one’s ability or to bring about a certain
result, and stage-by-stage objectives and the inclusion of time limits. The fulfilment
of the requirement of clear obligations may give rise to different choices with
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respect to the nature of the obligations than might be necessitated by the legal
effectiveness of the voluntary agreement. However, it is my view that it is still
possible to reach an acceptable balance in the application of the requirements
referred to. This is the case when voluntary environmental agreements contain
mainly individual obligations to achieve a certain result, in stages, with quantitative
objectives and time limits. It must further be left up to the private party in what
way it chooses to fulfil its obligations and it must be considered in what other ways
room can be left for flexibility in the implementation of the voluntary agreement.
Although the voluntary climate agreements on certain points do not fulfil the
requirement of legal certainty, it can still be said that in the case of these agree-
ments a high degree of balance has been achieved. Where other voluntary environ-
mental agreements are concerned it will have to be considered in every individual
case to what extent it is feasible to achieve this balance.

In the second place, there is tension between the requirement that the public party
has to fulfil its obligations concerning whether or not to issue regulations and the
requirement that the public party must be competent to enter into agreements
concerning regulations. It is an established fact that concerning whether or not to
issue regulations administrative bodies (Ministers) can currently only assume
obligations to perform to the best of their ability. In the voluntary climate agree-
ments the Ministers concerned have therefore only assumed such obligations to
perform. After all, the administrative bodies are not the only ones with decision-
making power concerning the establishment of regulations and are therefore unable
to promise that a law or secondary legislation (with certain contents) will or will
not be adopted. This causes legal uncertainty for companies and makes voluntary
environmental agreements poorly enforceable for companies and less useful. This
uncertain situation is unsatisfactory, but at the same time it must be concluded that
little can be done to change it. It is therefore not entirely possible to realize a
balance in the application of the requirements relevant here.

In the third place, in the relationship between voluntary environmental agreements
and the environmental permit, tension exists between the requirement that the
contents of the obligations under the voluntary agreement and the norms in the
permit must as far as possible be harmonized and the requirement that in the
adoption of the environmental permit the competent authority must act in accor-
dance with the legislative (environmental) framework in force and within the scope
of its discretionary power. Obligations laid down in a voluntary environmental
agreement may serve as the implementation of rules to be included in administra-
tive law instruments (such as the environmental permit). When granting the permit,
the voluntary agreement will therefore have to be taken into consideration; the
contents must as far as possible be harmonized. However, from the case law of the
Judicial Division of the Council of State with respect to the granting of environ-
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mental permits it emerges that this harmonization cannot always be realized. Room
has to be left for the test of environmental hygiene which the competent authority
has to perform under the Environmental Management Act and for the application
of consultation exercises and legal protection procedures. This means that compa-
nies ultimately may have to comply with other rules than the ones following from
the voluntary agreement. From the point of view of abiding by statutory rules this
case law is quite understandable, but it does lead to legal uncertainty for compa-
nies. This detracts from the implementation and enforceability (by means of
administrative law) of obligations in voluntary agreements.
Nevertheless, the administrative court does leave room to (provisionally) imple-
ment the statutory framework by means of arrangements in voluntary agreements.
The voluntary agreement may indicate what aspects should be considered in any
case in the granting of an environmental permit. Moreover, administrative bodies
that are party to a voluntary agreement may only deviate from the arrangements if
they provide reasoning. Voluntary agreements are therefore definitely significant.
This case law will also have to be taken into account when rendering the contents
of the voluntary climate agreements into the permit. Because of the meaning which
the administrative court has given to voluntary environmental agreements, legal
uncertainty for companies cannot be entirely ruled out. Still, this cannot be helped,
as it must always be possible to deviate – giving reasons – from a voluntary en-
vironmental agreement. On this point therefore it is just not possible to offer more
guarantees to strengthen the position of companies.

In the fourth and last place the general requirement that the authorities are bound
by statutory rules in force may be on a tense footing with the requirement that
legislation and a voluntary environmental agreement have to be mutually harmo-
nized. This is because legislation may interfere with the implementation of volun-
tary environmental agreements. This has in fact happened in the case of three out
of the four voluntary climate agreements – the Long-Term Agreements on Energy
Efficiency 2001-2012, the Energy Efficiency Benchmarking Agreement and the
Agreement on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction. Due to the introduc-
tion of the European system of tradable emission rights, Article 8.13a of the
Environmental Management Act has been amended, possibly rendering the obliga-
tions under voluntary agreements partially void which means that they can no
longer be carried out.  The possible partial voidness of these voluntary agreements
may be explained by the fact that Article 8.13a (2) of the Environmental Manage-
ment Act prohibits the inclusion in trading companies’ environmental permits of
CO2 limit values and energy efficiency regulations. Now that under the new system
it is expressly forbidden to include such regulations in the permit, the obligations
contained in the voluntary agreements concerning the improvement of energy
efficiency (the Long-Term Agreements on Energy Efficiency 2001-2012 and the
Energy Efficiency Benchmarking Agreement) and CO2 reduction (the Agreement
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on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction) respectively can be considered
to go against the object and purpose of this statutory provision.

5. The enforcement of voluntary environmental agreements and especially of
voluntary climate agreements assessed on the basis of the normative 
framework

Enforcement may take place through different trajectories and different actors may
initiate enforcement action.
In the first place, enforcement of the obligations in the voluntary agreement may
take place through mechanisms contained in the agreement itself. The parties to the
voluntary agreement may include rules concerning monitoring, reporting and
verification in the agreement in order to check the implementation of and com-
pliance with voluntary agreement obligations. They may further include measures
in response to non-compliance, such as a penalty clause, making non-compliance
public, unilateral termination of the agreement and the establishment of regula-
tions. Finally, a voluntary agreement may contain provisions for dispute settlement
– one might think of a consultation clause and provisions on arbitration or binding
opinions.
In the second place, enforcement can take place through private law. Insofar as a
voluntary environmental agreement can be considered as an agreement which is
legally enforceable, the parties to the agreement have various rights of claim to
enforce compliance with the voluntary agreement in court. In principle, they could
bring an action for performance, damages or rescission and before this rely on a
right to suspension. The applicability of these rights of action depends on the
specific characteristics of voluntary environmental agreements. Third parties may
start proceedings in the civil courts to object to the implementation of or non-com-
pliance with a voluntary agreement by bringing an action arising from a wrongful
act.
A third enforcement mechanism consists of internal enforcement by a private party.
In that case, enforcement of the obligations under the voluntary agreement is
ensured by the industry organization (being a party) vis-à-vis its members or
associates (being parties or not). The industry organizations have this possibility
both when individual companies may be held to be directly bound by a voluntary
environmental agreement and when the companies are only indirectly bound to the
voluntary agreement.
Finally, the public authorities may enforce obligations under voluntary agreements
through administrative law. Here a distinction must be made between enforcement
of voluntary environmental agreements themselves by means of administrative law
(direct enforcement) and enforcement of administrative law norms that may be
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further substantiated by means of voluntary environmental agreements (indirect
enforcement). Direct enforcement is only possible vis-à-vis a company party to the
voluntary agreement that is also under a licensing obligation. The voluntary
agreement will then include the possibility that the competent authority will tighten
the permit in case of non-compliance of the obligations in the voluntary agreement.
Tightening the conditions under the environmental permit is a power to prescribe
norms which follows from Article 8.23 of the Environmental Management Act.
This power is not intended to serve as a means of punishment, but may in my view
still legally be used as a penalty to respond to non-compliance with obligations
under a voluntary agreement. Indirect administrative law enforcement of obliga-
tions in voluntary agreements takes place if these obligations are reflected in
administrative law norms (contained in for example the environmental permit) and
these norms are enforced through administrative law. Administrative law enforce-
ment may then consist of imposing the penalties that are common to administrative
law, such as administrative coercion, orders for incremental penalty payments and
cancellation of the permit.
In this study, legal protection under administrative law forms part of the enforce-
ment of voluntary environmental agreements. The role of legal protection under
administrative law must be understood to mean that persons who can start proceed-
ings before the administrative courts to object to a decision may indirectly influen-
ce the degree in which a voluntary environmental agreement can be implemented.
This also ultimately has an impact on the enforcement of the voluntary environ-
mental agreement (through administrative law). The possibilities for the persons
to which the rule applies and interested third parties to contribute to the enforce-
ment of voluntary environmental agreements or conversely to impede this are to
seek legal protection against administrative law instruments on which voluntary
environmental agreements have effect. Interested parties may also request enforce-
ment and if necessary object to a decision on the request for enforcement. The
degree of legal protection does not depend on the circumstance of whether a volun-
tary environmental agreement has been concluded.

Overviewing the various possible paths to enforcement it can generally be con-
cluded  that in theory at least sufficient possibilities exist for both actual parties and
third parties to enforce obligations from voluntary environmental agreements and
that it is clear which enforcement mechanisms may be applied. Form the viewpoint
of amongst other things legal certainty and legal effectiveness this should be
considered a positive aspect. The legal effectiveness of enforcement amongst other
things means that there are mechanisms available to enforce a voluntary agreement.
The enforcement mechanisms cannot, however, just be applied simultaneously or
consecutively; there are issues of harmonization between the different mechanisms.
For example the public body that is a party to the agreement is only to a limited
extent able to enforce through private law compliance with the permit or order in
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council in which the obligations under a voluntary environmental agreement have
been transposed. In concrete cases it must therefore be examined which instrument
in relation to other enforcement mechanisms can and may be used.

Furthermore, it is too a large extent dependent upon the parties to what degree the
possibilities for enforcement mentioned can and will be used.
For instance, parties to voluntary agreements and third parties almost never bring
claims for the enforcement of voluntary environmental agreements before civil
courts. The analysis of the voluntary climate agreements does not give cause for
different conclusions on this point. After weighing the interests the public party
may decide not to bring an action before the civil court. It is further possible that
the requirements for the application of claims under the general law of obligations
have not been fulfilled (such as the requirement of damage in case of a wrongful
act). If these requirements are unfulfilled, the legal effectiveness of these claims
becomes doubtful. The legal effectiveness of enforcement namely entails that, in
addition to the availability of enforcement mechanisms (see above), the require-
ments for the application of the enforcement mechanisms in the context of volun-
tary environmental agreements are such that these mechanisms can actually be
used. Doubt concerning the legal effectiveness of the claims in my view does not
warrant the conclusion that these mechanisms need to be adjusted. After all, these
are generally applicable requirements for upholding claims which means that it
would be going very far to change these especially for the benefit of enforcement
of voluntary environmental agreements. It would be better to realize compliance
with the voluntary environmental agreement through other enforcement mecha-
nisms. That is not to say that private law enforcement could never play a role,
which means that this path should not be rejected out of hand. Access to the civil
courts is in itself sufficiently guaranteed. Now that at this time it is questionable
whether general law-of-obligations claims may only achieve compliance with
voluntary environmental agreements in optima forma, it is important from the point
of view of the democratic rule of law that enforcement may (also) take place via
the other channels mentioned.

The possibility of internal enforcement by the private party of course only exists
vis-à-vis obligations which have been assumed by the industry. However, the
possibilities for internal enforcement, at least through formal means, are not that
many. Industry organizations are however usually able to attempt to persuade
companies to comply with the agreement by applying pressure. Internal enforce-
ment does not appear to play a large role in the enforcement of voluntary environ-
mental agreements. This has not appeared to be the case for the voluntary climate
agreements either.
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In connection with the enforcement mechanisms contained in voluntary environ-
mental agreements themselves it is especially important to stress the role of
compliance checks performed by companies (monitoring, reporting and verifica-
tion). It is important to ensure compliance with a voluntary agreement at the
earliest possible opportunity. Now that the government based on Article 21 of the
Constitution is responsible for the enforcement of voluntary environmental agree-
ments it can be said that it is up to the authorities to create the necessary conditions
for the application of these forms of self-monitoring. They would have to do this
in such a way that it is clear how enforcement may be carried out and that these
mechanisms may moreover actually be used and may thus be legally effective. It
has been indicated in Chapter 5 how these checks may be realized (see section 5.2).
One element of such checks is reliable fact finding and reporting. The importance
of this is even clearer in the case of voluntary climate agreements as compared to
other voluntary environmental agreements, as the data to be reported based on
voluntary climate agreements may be used to implement the reporting obligations
resting upon the Dutch government under the Kyoto Protocol and European law.
Especially the way in which the Long-Term Agreements on Energy Efficiency
2001-2012 and the Energy Efficiency Benchmarking Agreement provide for
monitoring, reporting and verification is to be assessed positively from the point
of view of the democratic rule of law. For these voluntary agreements, the verifica-
tion of the company monitoring reports is performed by independent expert bodies.
These bodies are able to bring to light objectively and expertly instances of non-
compliance with the voluntary agreement. The role played by the independent
expert bodies further has implications for the administrative law enforcement of the
obligations under the voluntary agreement. Insofar as these bodies verify reports
that concern the fulfilment of obligations under the agreement which are reflected
in administrative law instruments, the verification enters the public law realm and
the bodies are in effect supervising administrative law rules. From the point of
view of enforcement it is therefore an attractive and effective feature that the
competent authority under the Voluntary Energy Efficiency Benchmarking Agree-
ment receives the company monitoring reports as verified by the independent body.
Although supervision should play an important role in the enforcement of volun-
tary environmental agreements, sanctions and other measures to respond to non-
compliance cannot be lacking, as the application of these measures could some-
times be the only way for a party to the agreement to respond to non-compliance
by the other party in practice. When a voluntary environmental agreement func-
tions as an independent instrument and the obligations in it are therefore not
reflected in any way in administrative law instruments, the imposition of measures
by means of the voluntary agreement itself is the only remaining way for the
authorities to take enforcement action vis-à-vis companies. For the private party
this is usually also the only remaining way, whereby one should mainly think of
the possibility to terminate the voluntary agreement unilaterally. After all, as has
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been remarked above, private law enforcement – by whatever party – plays no or
only a very minor role. However, even if there is a connection between obligations
under the voluntary agreement and administrative law norms, there may be a need
for including an effective sanctioning instrument in the agreement itself. This is the
case when the connection is not complete or the administrative law enforcement
is problematic. Given this, it is inconvenient that the voluntary climate agreements
do not provide for an effective sanctioning instrument or even any sanctioning
instrument at all.

Apart from by means of the application of enforcement mechanisms contained in
voluntary environmental agreements, the lack of enforcement through private law
may be partially remedied by – directly or indirectly – enforcing the obligations
from the voluntary agreement through administrative law. From the perspective of
the democratic rule of law it is a positive sign that obligations from voluntary
agreements can be directly or indirectly enforced by means of administrative law,
as this may in some cases be the only way in practice that the authorities can
enforce the voluntary agreement. This is the case if the authorities do not or cannot
make use of their possibilities for private law enforcement and no enforcement
mechanisms have been included in the agreement itself. Before it is decided to
enforce through administrative law, the administration will have to perform a
balancing of interests exercise, the outcome of which might be that it would be
disproportionate to take enforcement action. This then justifies non-enforcement.
The possibility of administrative law enforcement of the obligations under the
voluntary agreement is determined by the extent to which obligations from the
voluntary agreement are actually reflected in administrative law instruments. If this
is not or only very slightly the case, administrative law enforcement does not play
a role of any significance or at all. In the case of the voluntary climate agreements
this is true for the Agreement on Coal-Fired Power Stations and CO2 Reduction.
In the case of the other climate agreements enforcement through administrative law
does play a role. If administrative law enforcement is actually the only option in
practice and problems arise in the way in which this enforcement takes place, this
may (eventually) affect compliance with the obligations in the agreement. This risk
does indeed exist in the case of the Agreement on Glasshouse Cultivation and the
Environment, the Long-Term Agreements on Energy Efficiency 2001-2012 and the
Energy Efficiency Benchmarking Agreement. For example, the competent author-
ity under the latter two agreements may not for instance impose the usual adminis-
trative sanctions under certain circumstances. The Long-Term Agreements on
Energy Efficiency 2001-2012 and the Energy Efficiency Benchmarking Agreement
further offer the possibility of tightening a company’s environmental permit, but
it is doubtful whether the tightening of an environmental permit is an effective
sanction. The above makes it clear that the enforcement of voluntary environmental
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agreements through administrative law is unable to completely remedy the flaws
in enforcement by other means.

6. Recommendations

In order to eliminate the flaws found in this study in the enforceability and enforce-
ment of the voluntary climate agreements and to follow through with the positive
elements that have come to light in the discussion of the voluntary climate agree-
ments it has been proposed to create statutory regulations for voluntary environ-
mental agreements. This proposal for statutory rules was made, because given the
observance of the requirements of the democratic rule of law I consider it necessary
that on certain points further legal direction is given to the adoption and implemen-
tation and enforcement of voluntary environmental agreements. Compliance with
these requirements should be prescribed more forcefully than is presently the case.
For this reason, I do not believe that amending the current Directives for Voluntary
Agreements is sufficient. A logical place to regulate voluntary environmental
agreements is the Environmental Management Act. In addition, the Environmental
Management Act could provide the Minister of Housing, Spatial Planning and the
Environment with the power to establish further rules concerning certain topics.
Further, the relevant provisions of the Civil Code (Books 3 and 6) are (analo-
gously) applicable. Elements that should form part of the regulations are: a defini-
tion of the concept of voluntary environmental agreement, the identification and
boundness of the parties, input for whomsoever wishes to offer any in the adoption
of voluntary environmental agreements, in certain circumstances involvement of
Parliament in the adoption of a voluntary environmental agreement, the public
nature of the text of the agreement, how to deal with free riders, and the enforce-
ment of voluntary environmental agreements.
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commissie van deskundigen     500-501,
605

concernaanpak     321, 329-330, 401,
409-410, zie ook concernbenadering

concernbenadering     329-330, 425, 597,
zie ook concernaanpak

convenant      zie milieuconvenant 
court of public opinion     216
CO2-grenswaarden     354, 560, zie ook

emissiegrenswaarden

democratiebeginsel     43-44, 47, 87-91,
183

deregulering     18
doelgroepenbeleid     17, 19, 20, 33, 256,

257
doelgroepconvenant     20, 33-35, 133-

134, 144, 164-165, 245-246, 256, 269
doelmatigheid     zie efficiëntie
doelstelling

gekwantificeerde      55, 56, 59, 121,
zie ook doelstelling, kwantitatieve
kwantitatieve     121, 124, 205, 317-
318, 334-336, 398, 457-458, 519, 598,
zie ook doelstelling, gekwantificeerde

doeltreffendheid      zie effectiviteit

effectiviteit
begrip     47, 96-97
juridische     97-99

efficiëntie
begrip      26, 47, 97, 99

emissiegrenswaarden     545, 547, 556,
560-561, 582

emissiehandel 
doorkruising van convenanten     353-
357, 421-423, 418, 559-561
regeling     300, 304

emissierechten 
allocatie     300, 304, 351-353, 419-
420, 557-559
toewijzing     zie emissierechten, allo-
catie

energiebesparingsplan (EBP)
formalisering     340-350, 354
openbaarheid     360-362
toetsing     331-333, 348

verplichting tot opstelling     319-322
energieconvenanten     6, 35, 144
energiebesparingsonderzoek     169, 366
energie-efficiencyplan (EEP)

formalisering     415-418, 422
openbaarheid     426-428
toetsing     408-409
verplichting tot opstelling     400-402

Europees Programma inzake Klimaatver-
andering (EPK)     296-300

formele rechtskracht     278
free-riders

algemeenverbindendverklaring     201-
203, 618
definitie     61
gelijkwaardige aanpak     201, 365-
366, 429-430, 618
vrijstellingsbevoegdheid     200-201

gebondenheid
juridische     zie binding, juridische
morele     zie binding, morele

gelijkheidsbeginsel     45, 69-70, 76-77,
83, 171

gentlemen’s agreement     128-129, 142-
143, 220, 475

geschilbeslechting     217-219, 367, 430,
500-501, 577, 619

grondrechten     46, 85-86

handhaafbaarheid
definitie     7
overzicht van eisen     102-103

handhaving
beginselplicht     81, 96, 242
belang      1-2, 5, 77-81
definitie     6-7
directe bestuursrechtelijke      238-242
indirecte bestuursrechtelijke      10-11,
238-240, 242 e.v., 510
informele     80, 237
overzicht van eisen     103-104
van EG-recht     62-67

Handhavings- en Uitvoeringsmethode    
463, 466, 504-509

horizontalisering     16
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inspanningsverplichtingen
algemeen     72, 122-123, 134-135,
143, 222, 278, 597, 599
Convenant Benchmarking     403-405,
411-412, 415-416, 419, 421, 436-438
GLAMI-Convenant     464, 466-467,
470, 472, 489
Kolenconvenant     524, 527-528, 533-
534, 537-538, 543, 579
MJA2     326-328, 333-337, 377

inspraak
afdeling 3.4 Awb     182, 184-185,
267, 389, 445, 512,  582, 615-616
inspraakgerechtigden     183-184, 615
recht op     89, 182, 184-186

internationaal recht
implementatie     48-51
handhaving     51

intrekking van de milieuvergunning    
250, 253-255, 261, 277

kettingbeding     528-530
Klimaatverdrag     3, 291-292, 294, 305
Kyoto Protocol     3, 52, 290-297, 305,

317, 328, 373, 398, 405-406, 458,
519-520, 604
streefwaarden voor CO2     305-306,
484-485

last onder dwangsom     250, 252-255,
261, 268, 270, 277

legaliteitsbeginsel
gebondenheid van de overheid aan het
recht     45, 70, 84, 389, 445
reikwijdte     68-69
wetmatigheid van bestuur     44

legitimiteit, democratische      87, 91,
197, 363, 389, 427, 445, 495, 512,
568, 582

machtsevenwicht     zie checks and ba-
lances

mededeling (artikel 8.13 lid 1 sub g Wm)
verhouding tot convenant/bedrijfsplan
154, 258, 340, 345-347, 415, 418

Meerjarenplan (MJP)     318, 322, 333-
336, 360, 377

melding (artikel 8.19 Wm)
verhouding tot convenant/bedrijfsplan  
10, 154, 259-260, 340-342, 345,  415-
416, 549

meting      zie monitoring
milieuconvenanten

aanvullende     151-153, 159, 348, 490 
besluitkarakter     138-140, 611
bevoegdheid overheid tot sluiten    
85, 159-160, 178, 337, 465, 534
definitie     6
evaluatieonderzoek (algemeen)     22-
23
geldigheid     48, 73, 85, 155, 177-
179, 221, 275, 278
‘inhoudelijke’     36
invullend     153, 342, 416, 550
nadelen     31-33
nietigheid     85, 177-179, 355-356,
421-422, 561, 613
omzettingsmaatregel      53-62
overbruggings-     151
procedurele     36
regelgevingvervangend     150, 159,
197, 199, 620
regelgeving voorbereidend     zie mi-
lieuconvenanten, regelgeving vooruit-
lopend
regelgeving vooruitlopend     151-152,
155, 159, 201, 488, 613
uitvoerende     zie milieuconvenant,
aanvullende 
voordelen     28-30
wettelijke regeling     607 e.v.

milieueffecten
bovenlokale     555
milieuhygiënische toetsing     165,
175-176, 258, 416, 554

milieu-informatie     zie openbaarheid
milieujaarverslag     zie milieuverslag
milieuvergunning

aanscherping van     214, 239-241,
277, 373, 375, 383-385, 435, 441-442,
610
controlevoorschriften     247-249, 441
doelvoorschriften     147, 167, 247,
250, 348
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energie-efficiencyvoorschriften    
355, 378, 421, zie ook milieuvergun-
ning, energievoorschriften
energievoorschriften     10, 168-170,
239, 241, 342-343, 346, 348, 366-367,
382, 384-386, 418, 436
integrale afweging/beoordeling    
175, 332-333, 343-344, 408-409, 417,
549
monitoring- en rapportagevoorschrif-
ten     246-248, 354, 380-381, 439,
441, zie ook controlevoorschriften
verhouding tot convenant     10, 24,
84, 89, 152-153, 162 e.v., 259-261,
340-347, 415-418, 544,  547, 549-557

milieuverslag     244-246, 248, 379-382,
439-441, 571, 573-576

elektronisch (e-MJV)     380, 382, 440
openbaarheid     262-265, 566-567,
574

monitoring
bedrijfs     210, 368-370, 431-432,
572, zie ook rapportage, bedrijfsmoni-
toring
branche     210, zie ook rapportage,
branchemonitoring
voorschriften in de vergunning     zie
milieuvergunning, monitoring- en rap-
portagevoorschriften

nadere eisen (ex artikel 8:42 Wm)     152,
349-350, 614-615

nalevingsbereidheid convenant     82,
255, 257

onaanvaardbare doorkruising     85, 151,
156-159, 178, 275, 355

onafhankelijke deskundige     119, 126,
314, 315, 594, 604, 609-610, 618

onafhankelijke instantie     119, 210-212,
395-396, 518, 576, 609-610

onrechtmatige daad     94, 232-234, 273,
280, 497, 529, 579, 602-603

onvoorziene omstandigheden     137,
228-231, 279
beleidswijziging     228, 230-231

openbaarheid
actieve openbaarheid/openbaarmaking 
187-190, 263, 359, 426, 493, 565,
617-618
bedrijfsmonitoringrapportage     211,
262-263, 363, 373, 433, 565-566
belangenafweging     194-195, 361,
364, 428, 433, 566, 567
branchemonitoringrapportage     262,
372, 433-434
emissiegegevens     194-196, 361,
373, 433, 566, 567
meetmethoden     265-266
passief openbaar     190, 211, 565,
592-594
openbaarheidsplicht     90, 199
sectormonitoringrapportage     262,
493, 566
uitzonderingsgronden     90, 190, 192,
195, 264, 361, 427, 567

openbaarmaking (als sanctie)     215,
277, 375, 619

opzegging     216, 272, 374-375, 436-
437, 500-501, 571, 619

overeenkomst
begrip     128
bevoegdheden     zie bevoegdheden-
overeenkomst
gemengde     130, 137-140, 178, 339,
414, 474
meerpartijen     131, 225, 340, 415,
539
obligatoire     zie overeenkomst, ver-
mogensrechtelijke
vermogensrechtelijke     130-131, 137,
142, 157, 160, 181, 231, 474, 612

overheidsverslag     zie milieuverslag

partijen
bestuursorgaan     109-112, 160, 311,
393-394, 613
brancheorganisatie     114-117, 236-
237, 312-312, 365, 394-395, 517, 593
Interprovinciaal Overleg (IPO)     112-
113, 310-311, 393, 449-450
rechtspersoon     109-112, 160, 613
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Unie van Waterschappen (UvW)    
112, 114, 449
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG)     112, 114, 310-311, 449-
450

procesconvenant     469

rapportage
bedrijfsmonitoring     211, 368-370,
422, 431-432, 565, 572, 574, 576
branchemonitoring     211, 262, 372,
433
gebruik bij toezicht op de naleving    
244-250, 274, 378 e.v., 439 e.v., 503
openbaarheid     zie onder openbaar-
heid
sectormonitoring-     211, 262, 500.
566, 575, 580
vergunningvoorschriften     zie onder
milieuvergunning

rechterlijke controle     46, 91-94
rechtsbescherming

effectieve     93
beroepsgerechtigden      266
leemte in      268

rendabele maatregelen     167, 317, 331,
349, 366, 406-407, 410, 417, 429

reservepakket     302
resultaatsverplichtingen

algemeen     72, 122-123, 143, 597,
598
Convenant Benchmarking     399-400,
401, 403-405, 437
GLAMI-Convenant     460, 468, 472
Kolenconvenant     524-525, 527-528,
530, 537, 578
MJA2     326-328, 335-336, 339, 376,
377

SenterNovem
bestuursorgaan     315-316

spanning tussen eisen      100, 205-206,
330, 357, 423, 481, 491, 596-601 

Staten-Generaal
positie bij convenanten     91, 160,
196-198, 617

stimuleringsregelingen     83, 134, 337,
465, 474, 532-535

stuurgroep     98, 118-119, 210, 452-455,
564

systematische energiezorg     322-323,
327, 368-371, 381

taakstelling
individualiseerbare     125, 127

toezicht op de naleving     82, 202, 243-
244, 256-257, 382, 483, 507, 571

tweewegenleer     156

uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure     zie inspraak, afdeling 3.4 Awb

verbredingsthemamaatregelen     zie ver-
bredingsthema’s

verbredingsthema’s      323-325, 327-
328, 334, 344-345, 355-356, 368-371,
381, 384

verificatie
bedrijfsmonitoringrrapportage     363,
370-371, 382, 432-434, 441, 499
rapportages (algemeen)     66, 119,
212-213, 274, 604, 619
sectormonitoringrapportage     576

Verificatiebureau Energie-Efficiency
(VBE)
bestuursorgaan     397

vermogensovereenkomst     zie overeen-
komst, vermogensrechtelijke 

vernieuwingspakket     302, 303
verplichtingen

inspannings     zie inspanningsver-
plichtingen
resultaats     zie resultaatsverplichtin-
gen
collectieve     72, 124-127, 210, 459,
473, 598
individuele     72, 124-127, 210, 325,
402-403, 525-526, 598
kortetermijn     124
langetermijn     124
relatieve      405-406, 526
ambitie van     410

verruimde reikwijdte     168, 347
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vertrouwensbeginsel     83, 161, 163,
175, 421

volmacht     110, 114-116, 237, 450, 613

zelfregulering     20, 22, 87, 187, 462,
481, 512

zuinig gebruik van energie     168, 174,
340-342, 348, 385, 416
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