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'We are inclined both to oversimplify the,iature of law and to exaggerate its power. We envisage
law as constituted exclusively of its visible institutional and professional features: as composed
ofdocuments (aconstitution, statutes, precedents), an apparatus (legislatures, courts, executive,
departments), and a personnel (judges, lawyers, administrators, policemen). And we are so
overawed by the sovereignty that law exercises in principle that we treat it as omnicompetent
in fact: since it voices decisions from which there is no appeal, we regard it as able to decide
and effect anything at all. In short, we conceive of law after the manner of Aristotte's Unmoved
Mover: we thinkofit as an autonomous and selfsufficientforce upon which the rest ofthe social
order depends but which itself depends upon nothing. But law is very like an iceberg: only
one-tenth of its substance appears above the social surface in the explicit form of documents.
institutions, and professions, while the nine-tenths of its substance that supports its visible
fragment leads a subaquatic existence, living in the habits, attitudes, emotions, and aspirations
of men.'

I. Jenkins, Social order and the limits of law, Princeton 1980.



Karakteristiek

Recht heeft alles te maken met karakter. Bordewijk heeft er ooit een prachtige
roman aan gewijd.Volgens mij is echter ook het schrijven van een proefschrift
over het recht een kwestie van karakter. Daarmee bedoel ik niet zozeer dat
promoveren enig doorzettingsvermogen vergt. Ook dat is waar, maar dat geldt
voor wel meer dingen in het leven. Veel lastiger is dat je - althans zo heb ik dat
ervaren - met een dissertatie iets van jezelf prijs moet geven. In het onderzoek
dien je immers ook keuzes te maken als: in hoeverre blijf ik op gebaande paden

of wijk ik daarvan af, beperk ik de onderzoeksvraag primair met het oog op een
solide verdediging of ga ik juist op zoek naar controverses, blijf ik ophet domein
van Edn vakgebied of waag ik afen toe ook een kijkje overde schutting van andere
disciplinesen wil ikzelfallerlei aanbevelingen doen of vooral ookandere mensen
aan het denken zetten. De uitkomst van dit soort keuzes zegt denk ik iets overje
persoonlijkheid. Bij mijn karakterpast waarschijnlijk dat het maken van dergelijke
keuzes een worsteling is. Mijn grote angst was steeds dat het voorliggende boek
een beetje van alles (milieu, recht, beleid, filosofie) zou worden, maar daardoor
van alles uiteindelijk slechts een beetje. Omdat angst overhet algemeen geen goede
raadgever heet te zijn, heb ik echter toch maar besloten om alle mogelijke kritiek
op de gekozen opzet voor lief te nemen.

Wat ik wei nog graag kwijt wil is dat naast de plicht om een verantwoord
boek te maken, voor mij steeds de aspiratie voorop heeft gestaan om iets te maken
dat ernog niet was -nietdezoveelste variant ophetzelfde thema -, dat niet alleen
over technische details gaat, maar ook over wat grotere vragen, dat niet alleen
problemen signaleert, maar ook een begin van oplossingen aanreikt, dat niet alleen
theoretisch is, maartegelijkook praktisch, dat nietalleen tegenstellingen laatzien,
maar ook verbindingen legt, dat wei herkenbaar Tilburgs mag zijn, maar ook een
duidelijk eigen gezicht heeft en dat daarbovenop hopelijk niet al te droog en stoffig
is, maar door een breed gezelschap van potentieel geinteresseerden kan worden
gelezen. zonder dat men al na enkele pagina's achterin gaat kijken hoeveel er
eigenlijk nog moeten komen. In hoeverre ik in deze ambitieuze opzet geslaagd
ben laat ik nu graag ter vrije beoordeling aan anderen. Mij rest op deze plek niet
meerdan enkele mensen persoonlijk te bedanken. Ikzal dat proberen tedoen door
iets te zeggen over wat volgens mij kenmerkend is voor hun karakter. Daarbij past
de aantekening dat ook mijn perceptie van de werkelijkheid 'autopoietische' trekken
vertoont (zie hoofdstuk 2) en derhalve het gevaar bestaat dat anderen zich niet
zullen herkennen in de signalen die ik afgeef. Om 'ruis' te voorkomen merk ik
daarom voor de zekerheid op dat het gaat om positieve prikkels.
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Wanneer ik begin met Piet Gilhuis dan is denk ik een van zijn beste eigenschappen
dat hij begrijpt dat je jonge onderzoekers alleen op eigen benen leert staan door
ze niet alleen steun te bieden. maar ze ook ruimte te geven. De eerlijkheid gebiedt
mij daarbij te zeggen dat Piet me in mijn beginperiode - later ben ik er denk ik
aardig in geslaagd de rollen om te keren - af en toe wel tot aan de rand van de

vertwij feling heeft gebracht. Nooit zei hij namelijk eens duidelijk hoe hij zelf dacht

overde verhouding tussen overheidsregulering en zelfregulering. Steevast luidde
het: 'wat ik vind is irrelevant, hetgaat erom wat jij denkt'. Namik vervolgens het
standpunt in dat bedrij ven op milieugebied niet te vertrouwen zijn en de overheid

daarom op tijd haartanden moet laten zien, dan ging hij dat echterzitten relativeren.
Pleitte ik voor 'soft law' en 'open normen', dan was zijn repliek dat je juist op
milieuterrein ook scherpe en afdwingbare regels nodig hebt. Het heeft enige tijd

geduurd voordat ik deze tactiek ben gaan begrijpen en Piet dn zijn 'twij felmethode'
echtheb leren waarderen. Zondereen spoor van twijfel wil ikhemdaarombedanken
voor zijn rotsvaste vertrouwen in de goede afloop van mijn project, zijn oprechte
belangstelling en grote bezorgdheid voor hoe het ook prive met je gaat en voor
het feit dat er nooit een onvertogen woord is gevallen toen de afronding van dit

proefschrift wat langer duurde dan gepland.
Bij Jonathan Verschuuren, mijn andere promotor, past het gezegde: 'geen

woorden, maar daden'. Van hem heb ik veel opgestoken door niet alleen te praten
overonderzoek, maar vooral ook doordat samen te doen. Grote bewondering heb
ik daardoor gekregen voor zijn immense werkkracht en het daaraan gekoppelde
talent om ingewikkelde vraagstukken op een begrijpelijke en oplossingsgerichte
wijze te vertalen naar papier. Ook de adviezen van Jonathan waren soms echter
moeilijk na te volgen. Meer dan eens leek hij niet te begrijpen waarom ik wat ik
hem vertelde niet gewoon opschreef. Hij kon zich soms ogenschijnlijk weinig
voorstellen bij het antwoord dat er voor mij nog een hele wereld ligt tussen

gedachten en woorden en bij het feit dat ik pas scherp kan nadenken achter het
toetsenbord. Geweldig inspirerend aan Jonathan vond en vind ik evenwel dat hij
wetenschap ook bedrijft vanuit het hart en dat je bij alles wat hij schrijft steeds

de betrokkenheid bij het milieurecht voelt en de wil om op te komen voor zwakke
en stemloze belangen in de samenleving. Hij is mede daardoor voor mij een bron
van (duurzame) energie. Ik hoop nog lang van zijn creativiteit, bescheidenheid
en solidariteit te mogen genieten.

En dan waren er nog al die andere collega's die ik de afgelopen jaren bij
voortduring lastig heb gevallen met tai van vragen en problemen. Bijna alle leden

van de vakgroep Staats- en Bestuursrecht hebben wel op een of andere manier
een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek, hetzij doordeel te nemen

aan inhoudelijke discussies, dan wel doorbij voorbeeld eens een stuk te lezen, door
praktische hulp te verlenen of gewoon door op het juiste moment de humor erin
te houden. Een aantal mensen wil ik hier echter ook met name noemen. Om te
beginnen wil ik Frank Vlemminx graag toevertrouwen dat het fantastisch blijft
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om met hem te mogen discussieren. Zijn expressionisme en ongebreidelde fantasie
werken op mij buitengewoon aanstekelijk, ook al begrijp ik lang niet altijd waar
hij het over heeft. Philip Eijlander en Wim Voermans zijn voor mij in meerdere
opzichten sportieve collega's. Van het nuchtere van Philip, maarook het optimisme
van Wim, kan ik nog een hele hoop leren. Bart van Klink wilik bedanken voor
de korte tijd dat ik intensief met hem heb samengewerkt en de vele nuttige inzichten
die dat ook voor dit boek heeft opgeleverd. Het heeft mij gesterkt in de gedachte
dat analytisch vermogen en passie voor de rechtswetenschap in de dagelijkse
praktijk best aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Gert-Jan, Sander en Edwin
wil ik vooral bedanken voor het feitdat ze er vanaf het begin van mijn aanstelling
voor hebben gezorgd dat ik werk en plezier nog steeds niet goed kan scheiden.
Bij al mijn pesterijen zijn zij steeds gewoon aardig gebleven. Gelukkig blijven
zij daarnaast ook nog steeds aardig gewoon. Mede doorjullie voel(de) ik mij thuis
op de KUB. Ann Musters van het faculteitsbureau wil ik een compliment geven
voor de snelle en accurate hulp bij het camera-ready maken van dit boek.

Ten slotte wil ik uiteraard Anita bedanken. Opjou kan ik altijd rekenen. Rustig
zal het bij ons wel nooit worden, maar hopelijk blijfjij ook in de toekomst altijd
nog een heel stuk rustiger dan ik. Een gemakkelijk karakter zal ik, zelfs na de
druk van het schrijven van een proefschrift achter me te hebben gelaten, op mijn
leeftijd waarschijnlijk wel niet meer ontwikkelen, maar we gaan, dat beloof ik,
in elk geval een vrijere tijd tegemoet. Diit zal ik nu eens niet vergeten.

Dit onderzoek is afgesloten op 1 mei 2000, zij het dat incidenteel nog materiaal
van een latere datum is verwerkt.

Rob van Gestel,
Tilburg, 28 juli 2000.
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HOOFDSTLIK 1

Milieurecht in ontwikkeling

1           Inleiding

Wanneer wordt gesproken overontwikkelingen in dejuridischebeschermingvan
ons leefmilieu, moet in het oog worden gehouden dat het moderne milieurecht
nauwelijks een kwart eeuw bestaat. Voordien was er weliswaar reeds formele en
materiale wetgeving op het terrein van de hinder, volksgezondheid, waterstaat

en natuurbescherming, maar niet kan worden gezegd dat milieubeheer in brede
zin als een substantiele taak van de overheid werd gezien.

Tegen die achtergrond heeft zich de afgelopen decennia een opzienbarend
bewustwordingsproces voltrokken. Mede als gevolg van de alarmerende berichten

in de loop van de jaren zestig over de negatieve effecten van ongecontroleerde
economische groei,' is milieubeheer destijds voor het eerst in de geschiedenis
wereldwijd hoog op de politieke agenda geplaatst. Sedertdien is in tai van ver-
dragen, verklaringen en grondwetten de bescherming van natuuren milieu als een
elementaire en permanente overheidsverantwoordelijkheid bestempeld. Zo bepaalt
bijvoorbeeld de Nederlandse Grondwet sinds de grondwetsherziening van 1983
in artikel 21 expliciet:

'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de

bescherming en verbetering van het leefmilieu.'

De onduidelijke strekking van de woorden 'zorg van de overheid' in dit grondwets-
artikel binnen de huidige praktijk van het milieurecht vormt goed beschouwd de

aanleiding voor dit onderzoek. Deze onduidelijkheid zit hem niet langer louter

in de vraag in welke hoedanigheid en onder welke juridische randvoorwaarden
de overheid zelf door middel van het publiekrechtz of - meer omstreden - het

1       De twee krachtigste waarschuwingssignalen uit die tijd zijn het boek van Rachel Carson, Silent
Spring, Boston 1962. over de gevaren van insecticiden en pesticiden in de agrarische productie
en hetrapport van de Club van Romeo.1.v. Dennis Meadows, The limits to growth. New York 1972.
over de grenzen die het milieu en het voortbestaan van de mensheid stelt aan bevolkingsgroei,
industrieleen agrarische productieen exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Degene diede 'sfeer'
uit die tijd (nog) eens wil proeven leze W. L. Oltmans. Grenzen aan de groei: 75 gesprekken over
het rapport van de Club van Rome, Utrecht/Antwerpen 1973.

2        Hierbij kan men denken aan de vele literatuur over de (veranderde) betekenis van het legaliteits-
beginsel, zoals H.D. Stout, De betekenissen van de Wet. Leiden 1994, en F.J  van Ommeren, De
verpli(·htingverankerd, Zwolle 1996. Zie voorhetmilieurechtbijvoorbeeld N.J.M. Nelissen, H.E.
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Hoofdsruk J

privaatrecht de bescherming van natuur en milieu ter hand kan nemen.3 In
toenemende mate is namelijk ook twijfel mogelijk overde vraag wat die zorgplicht
betekent. Wanneer is daaraan voldaan en meer in het bijzonder, in hoeverre kan
doorde wetgevetaanbednlven, burgers en maatschappelijke organisaties ruimte
worden gelaten om vooruitlopend op overheidsoptreden. in aanvulling daarop of
als alternatief daarvoor, zelf actief opte komen voordebescherming van het naar
zijn aard stemloze milieu?

Die laatste vraag is vooral pregnant geworden nu binnen het Nederlandse
milieubeleid toenemende belangstelling lijkttebestaan voor wat in het Nationaal
Milieubeleidsplan 2 (NMP-2) wordt genoemd een 'verschuiving van regulering
van bovenaf naar zelfregulering binnen kaders':De gedachte daarachter is in de
eerste plaats dat het beleid meer op maatschappelijke doelgroepen, zoals bedrij ven,
branche-organisaties en consumenten moet worden gericht. In de 'zelfreguleringsfi-
losofie' van de regering kunnen zij mede-verantwoordelijk worden gesteld voor
de oplossing van belangrijke milieuvraagstukken. Aan hen zou daartoe meer
keuzevrijheid moeten worden gelaten om. binnen door de overheid gestelde
randvoorwaarden, zelf aan te geven hoe men bepaalde milieutaakstellingen wil
realiseren en op welke wijze zij hun eigen gedrag daartoe willen regelen.

Hoewel bovenstaande omschrijving enig inzicht kan bieden in de idee van
zelfregulering, wordt tegelijkertijd veel onbeantwoord gelaten. Bij velen, die de
(ecologische) kwaliteit van hun leefomgeving achteruit hebben zien gaan, zal de

Braring en J.J. Lambers-Haquebard, De terugtredende overheid.\IMR 1 994/3, Zwolle 1994, en
G.T.J.M. Jurgens. Besmurlijk gedogen. Utrecht 1996.

3         Hierbij kan verwezen worden naar de schier eindeloze literatuur over de twee-wegenleer. Vgl. de
laatste jaren o.a. P. de Haan. Recente ontwikkelingen in de verliouding publiek- privaatrecht.
Amsterdam 1999, A.J.C, de Moor-van Vugt. J.L. de Wijkerslooth. N. Verheu. Vers<·huiving van
de magisc'he lijn, VAR-preadviezen. Alphen a/d Rijn 1999. J.E.M. Polak. Burgerlijke rei·hter (,f
bestuurs rec·hter. Amsterdam 1 999. T. Koopmans. Juridische Gren#verkenningen, Deventer 1998,
G.A. van der Veen. Openbare:aken: betekenis van her aloude publieke domein na ve.*tiging van
het primaat van her publiekrechi. Deventer 1997, H.M.H.F. Teunissen. Her burgerlijk kleed van
de \taat. Zwolle 1996. H.J. Simon. Publiek- of privaaireclit?. Zwolle 1993, M Kobussen. De
i·rijheid van de orerheid. Zwolle 1991 en J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten me: de averheid,
Deventer 1989 Slechts enkele (rneer algemene) publicaties voor het terrein van het milieurecht
zijn L. Bergkamp. De verruiler betaalt dubbel: over de verhouding tuxsen publiek en privaar
mil ieurec·ht, Antwerpen 1998. R. J.J. van Achten E. Bauw. Milieuprivaarre<·ht, Zwolle 1996. J.M
van Dunnd. Milieuenaansprakelijkheid. Arnhem 1994, E. Bauw. Buiten-('ontrac·tuele aansprakelijk-
heid viwir bodemverontreiniging, Deventer 1994. p. 244 e.v.. P.A. Kottenhagen-Edzes, Onrecht niati-
ge daad en milieu. Amhem  1992, m.n. p.  124 e.v., G.H. Addink, J.E.M. Polak. M.A. Robesin en
H.F.M.W. van Rijswick. Milielibes(·herming: privaarrecht of publiekre(·ht. Zwolle 1991, C.J.
Bastmeijer. Milieu-aansprakelijkheid; waardevolle instrumenten voor de overheid. Gst.  1991, p
629-636 en P.W.A. Gerritsen-Rode. De Limmen-Houtkoop- formule als wapen tegen deoverheid,
NTB 1988. p. 45-48.

4          In de grondwetsgeschiedenis worden sociale grondrechten in de eerste plaats als een opdracht aan
de wetgever beschouwd, Zie ook reeds C.H.F. Polak. Behoren sociale grondrechten als vervat in
deinternationale verklaring van derechten van de mens ook voorons recht aanvaard. in de Grondwet
verankerd en wettelijk omschreven te worden?. Handelingen NJV, Zwolle 1953. p. 230.

5 Zie Kamerstukken 11 1993/94,23 560. nrs. 1-2, p. 42.
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Milieurecht in ontwikketing

eerste reactie waarschijnlijk zijn dat het toekennen van meer eigen verantwoor-
delijkheid aan degenen diejuistmede-verantwoordelijk zijn voorhetontstaan van

die situatie, in strijd komt met het gezegde dat men 'de kat niet op het spek moet
binden'. Ook bij degenen tot wie het appalis gericht zal bovendien vroeg of laat
de vraag opkomen hoe ver hun verantwoordelijkheid voor behoud van natuur en
milieu eigenlijk strekt. Zeker wanneer er grote financiele inspanningen nodig
blijken om de kwaliteit van deze 'collectieve goederen' te bewaren en verder te
verbeteren,6 zullen zij hun marktpositie benadrukken. De belofte dat er door de
overheid kaders en randvoorwaarden zullen worden gesteld, mag intussen een
zekere geruststellende werking beogen. Zolang echter niet duidelijk is wat deze
kaders behelzen, zullen beide partijen met een beroep op een onuitgewerkt
verantwoordelijkheidsideaal waarschijnlijk toch niet tevreden zijn.

Dat doet op zijn beurt de vraag rijzen of een beroep op maatschappelijke
verantwoordelijkheid iets kan betekenen voor zelfregulering in het milieurecht
en, zo ja, wat dan wel?

2           Verantwoordelijkheid

De term verantwoordelijkheid komt men in milieurelevante wetgevingen jurispru-
dentie niet of nauwelijks tegen. Dat hoeft op zichzelf weinig verwondering te
wekken, omdat het begrip in de woorden van Bovens 'een huis is dat vele woningen
telt'.7 Daarmee bedoelt hij niet alleen dat er verschillende vormen van ver-
antwoordelijkheid zijn.8 maar ook dat er binnen recht, ethiek, politiek en religie
vaak een verschillende invulling en naam aan dit fenomeen wordt gegeven:

In zijn algemeenheid heeft verantwoordelijkheid iets te maken met het uit
eigen beweging of overtuiging op zich nemen van een bepaalde zorg(taak). Maar
het gaat ook om het instaan voor de consequenties die daaruit voortvloeien
(aansprakelijkheid) en de bereidheid daarvoor rekenschap (verantwoording) af
te leggen. Gerelateerd aan het beroep door de overheid op de eigen verantwoor-

delijkheid van bedrijven, burgers en organisaties voor de bescherming van het
milieu zou de onbepaaldheid ervan omte beginnen gemakkelijk tot de vraag kunnen

leiden op welke rechtsgrond een actieve zorg voor het milieu van anderen dan

6      Op deze karakterisering van het milieu ga ik in hoofdstuk drie nader in.
7        M.A.P. Bovens. De veelvormigheid van verantwoordelijkheid, in: M.A.P. Bovens. C.J.M. Schuyt

en W.J. Witteveen. Verantwoordelijkheid: retoriek en reatiteit. Zvolle 1989, p. 17.
8        Gernspireerd door H.L.A. Hart. Punishment and respmsibility: Essays in the  philosophy  (,f law.

New York 1968, p. 2 1 1 -230. onderscheidt Bovens vijfvormen van verantwoordelijkheid. namelijk
verantwoordelijkheid als: oorzaak, als aansprakelijkheid, als vermogen. als taak en als deugd. Zie
M.A.P. Bovens. The Quest Dir Responsibility, Cambridge  1998. p. 24-26.

9       Zie ook J.P. Balkenende, Verantwwrdelijkheid en recItt. Zwolle 1995.
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de overheid kan worden gebaseerd. Een antwoord dat bij voorbeeld louter verwijst
naarde in artikel 1.la. eerste lid van de Wet milieubeheer(Wm) opgenomen tekst:
'een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht' overtuigt dan in ieder
geval niet. Verantwoordelijkheid omvat namelijk meerdan alleen iets doen, omdat
het een plicht is die in de wet is neergelegd en waaraan negatieve of positieve
consequenties verbonden kunnen zijn. Het gaat in de woorden van Fullerniet alleen
om 'morality of duty', maar ook om 'morality of aspiration'. De kern van het
verschil daartussen is volgens hem dat:

'Where the morality of aspiration starts at the top of human achievement, the
morality of duty starts at the bottom.  It lays down the basic rules without which
an ordered society directed toward certain specific goals must fail of its mark. It
is the morality ofthe Old Testament and the Ten commandments. It speaks in terms
of "thou shalt not." and. less frequently of "thou shalt." It does not condemn men
for failing to embrace opportunities for the fullest realization of their powers.
Instead, it condemns them for failing to respect the basic requirements of social

living.
•10

Beseft moet worden dat het effectief aanpakken van ecologische problemen in
onze dichtbevolkte, sterk gerndustrialiseerde samenleving niet alleen vraagt om
door de wetgever, het bestuur of de rechter geformuleerde gedragsregels. Uit de
noodzaak tot voortdurende verbetering van milieuprestaties vloeit voort dat
particuliere betrokkenheid, eigen initiatief. creativiteiten ouderwetse 'virtus' niet
goed kunnen worden gemist. Deze deugden kunnen echter niet simpelweg door
middel van strikte rechtsregels worden afgedwongen:' Ze vragen primairomeen
zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeerdie privaatrechtelijke rechtssubjecten
zichzelf en zonodig ook elkaar opleggen.

Zo betekent schoner produceren voor veel - vooral grote - bedrijven niet in
de eerste plaats dat in wetten of vergunningvoorschriften moet worden aangegeven
met welke (technische) middelen bepaalde milieumaatregelen moeten worden
genomen.12 Minstens zo belangrijk is dat besluitvormingsprocessen in onderne-
mingen zo worden ingericht dat milieufactoren systematisch worden meegenomen
bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten en bij de strategische
plannings- en investeringsbeslissingen. Verder moeten organisatorische voor-
zieningen worden getroffen, dient milieutechnologische innovatie te worden
gestimuleerd en 'last but not least' moet personele betrokkenheid in bedrijven

10     Lon. L. Fuller. The Morality of Lait·. New Haven/London 1969. p. 5-6.
11       Vgl  ook W  van der Burg, The morality of aspiration. in: W J. Witteveen en W. van der Burg,

Redisc(,vering Fuller: Essays on implicit law and institutional design. Amsterdam 1999, p.  182.
12        Zie ook art.  8.12 Wm. waarin cen voorkeur voor doel- boven middelvoorschrift is vastgelegd.
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worden gekweekt van de directietafel tot op de werkvloer.13 Deze zaken kunnen
nietdoorde wetgever worden opgelegd opde manier waaropeen bepaalde emissie-

grenswaarde of een bepaald type installatie kan worden voorgeschreven. Essentieel
daarvoor is, zoals Stone met het volgende voorbeeld probeert aan te geven, dat:

(...) 'the law must be capable of bringing about certain systematic changes within
the organization. lf botulism bacilli are appearing in a company's soup. there is
some reason forit. an institutional weakness that will notgoaway until therehave
been changes in the corporation's purchasing standards, its cooking procedures.
its quality-control requirements; there must be internal shifts in the direction of
improved information systems, improved role definitions. improved authority
structures, improved technical programs. improvedcorporate allocations of human
and other resources. These are changes that will not come about automatically
simply because a court has ordered acompany to write a check to the government.

.14or to a widow.

Onwilhoeft met andere woorden langnietaltijdde reden te zijn waarombepaalde
belangen doorbedrijven niet of onvoldoende worden meegewogen in het dagelijkse
handelen:5 Het kanook zozijndatde organisatie en interne structuur van bedrij fs-
processen daarvooreen belemmering vormen:6 Wetgeveren bestuur zullen daar
zoveel mogelijk op moeten inspelen.

Dat neemt intussen niet weg dat er in de praktijk ook gewoon een kloof kan
bestaan tussen de economische belangen van een bedrijf op de korte termijn,
groepsbelangen van bijvoorbeeld omwonenden of consumenten en het algemeen
belang, dat onderandere - maarniet alleen -de bescherming van het milieu omvat.
De vraag blijft daarom in hoeverre dit gat door middel van zelfregulering kan
worden gedicht. Om daarop antwoord te kunnen geven moet men zich allereerst

afvragen wie bij zelfregulering nu precies waarvoor verantwoordelijk is en wat
er gebeurt als die verantwoordelijkheid niet wordt waargemaakt. Aan wie moet
dan rekenschap en verantwoording worden afgelegd? Dat blijken dan al snel lastig
te beantwoorden vragen te zijn. De oorzaak daarvan ligt mede in het feit dat, zoals

Schuyt heeft opgemerkt, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van personen
of groepen voor behoud van het milieu opdrie manieren diffuus is, namelijk: qua
object, wat betreft subject en gelet op het forum waaraan verantwoording dient

13    J.Th.A. Bressers, T.J.N.M. de Bruijn. S.M.M. Kuks en K.R.D. Lulofs (red.). Milieuzcirg van
directietafel tot werkvkier, Alphen aan den Rijn 1991.

14    C D Stone. Where the law ends, The social control i,fcorporate behavior.New Yorkl Hagerstownt
San Fransisco. London, 1975. p. 32.

15    Steeds meer bedrijven zien milieu ook als een strategisch belang dat aanzienlijke financiele
consequentie kan hebben. Zie o.a. A. Kolk, Het strategisch belang van milieumanagement voor
bedrijven, TBA, 2000, p 144-149.

16 Zie vooreen illustratief voorbeeld van hoe de structuur van een onderneming in de praktijk invioed
kan hebben op hetmilieugedrag L. StrannegArd, Flexiblecouplings: combiningbusinessgoalsand
environmental concern. Business Strategy and the Environment 2000, p. 163-174.
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te worden afgelegd. 17 Daartussen bestaan bovendien ook nog eens causale relaties. 18

Verantwoording impliceert immers een taak of bevoegdheid en dat veronderstelt
op zijn beurt weer een object van zeggenschap.

Bij zelfreguiering ligt het intussen niet voor de hand van bevoegdheden of
taken te spreken. Daarmee wordt al (te) snel een publiekrechtelijk stempel op dit
fenomeen gedrukt, terwijl het hierin eerste instantie niet gaat om de overheid aan
wie een bepaalde verantwoordelijkheid wordt toegedicht. Dat voorkomt echter
niet dat verantwoordelijkheid voor beslissingen - ongeacht of het nu wel of geen
bevoegdheden betreft - ook in dat geval slechts geoperationaliseerd kan worden
als duidelijk is wat er van pri vate partijen wordt verwacht en ereen forumbestaat
waaraan verantwoording moet worden afgelegd. In de redenering van de filosoof
Charles Frankel vormt dat laatste zelfs de kern van alle verantwoordelijkheid:

'A decision is responsible when the man or group that makes it has to answer for
it to those who are directly or indirectly affected by it. .19

Het belang van het feitdat in een juridische ofpolitieke contextover verantwoorde-
lijkheid niet wordt gesproken zonder dat wordt gesteld tegenover welk forum, is
volgens Damen, dat het versluierend taalgebruik voorkomt:

'Door dit taalgebruik kan machtsvorming en -concentratie verborgen worden
gehouden. althans onschuldig worden voorgesteld: men is toch verantwoordelijk.
Zo kan politiekeofjuridische verantwoordelijkheid tegenover een forumeventueel

·20zelfs worden ontdoken.

Omongelegitimeerde en ongecontroleerde machtsvorming tegen te kunnen gaan,
mag een verantwoordingsproces daarom ook bij zelfregulering niet ontbreken.
De vraag blijft alleen: verantwoordelijk jegens wie? Wanneer er vanuit wordt
gegaan dat het milieu (ook) een intrinsieke waarde vertegenwoordigt - dus los
van de mens - krijgt die vraag metafysische dimensies. Een antwoord als dat het
milieu toebehoort aan de schepper, aan toekomstige generaties of aan een ieder
helpt ogenschijnlijk weinig bij het vinden van een geschikt forum waaraan in de
praktijk rekenschapen verantwoording moet worden afgelegd. De onbepaaldheid

17 C.J.M. Schuyt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu en de dwang tot
deugdzaamheid. in: C.J.M. Schuyt. Op zoeknaarhe,han van de rerzorgingnmat. Lkiden/Antwerpen
1991. p. 237-238.

18       Vgl. ook het o.a. door de parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden gememoreerde
uitgangspunt: 'geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. geen verantwoordelijkheid zonder
verantwoording.' Themanummer, Het vergrootglas van Van Traa, N./B 1996. nr,6, p. 222.

19    Charles Frankel. The Case ftir Modern Man.New York 1955. p. 203
20       L. Damen, Versluierd gebruik van hetbegrip

'
verantwoordelijkheid', in: R. de Lange, G. van Maanen

en T  de Roos (red.), De dubbel zinnigheid van het recht: kritische rec·histlieorie en rechispolitiek
in de jaren tachlig, Nijmegen 1985. p. 105.
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van het object van verantwoordelijkheid, het 'stemloze milieu', doet daar nog eens
een schepje bovenop. Milieuschade is namelijk vaak niet of uiterst moeilijk
objectief vast te stellen. In de eerste plaats kunnen zich onzekerheden voordoen
over de vraag wat de aard en omvang van het probleem nu werkelijk is. Veel
ernstige milieuproblemen worden namelijk niet direct waargenomen of ervaren
door burgers, maar maar vooral door wetenschappers en worden dan indirect, door
jounalisten, politici en actiegroepen geYnterpreteerd en gecommuniceerd. Hierdoor
ontstaat vaak een veelheid aan probleempercepties.31 Daarkomtbij dat nietalleen
de wetenschappelijke kennis met betrekking tot het effect van allerlei menselijk
handelen op het milieu nog altijd tekort schiet. Wat de een ervaart als schade
waardeert de ander ook nog regelmatig, letterlijk en figuurlijk, als

' winst'. Afgezien
daarvan is het causale verband tussen schadeveroorzakende handelingen en
daadwerkelijke schade dikwijls lastig vast te stellen.

Allereerst is er de dimensie van tijd. Nogal eens worden de gevolgen van
milieuschadelijk handelen pas geruime tijdnahun ontstaan zichtbaar.22 In andere

gevallen is er sprake van een 'naijl-effect' of manifesteren milieugevolgen zich
pas na het bereiken van een bepaald verzadigingspunt. Dat heeft soms ook wei
te maken metcumulatieve effecten, als gevolg waarvan vele handelingen die ieder
op zich geen of slechts geringe schade teweegbrengen. samen tot aanzienlijke
milieuschadekunnen leiden.23 Hetcausale verband tussen onrechtmatighandelen
en het veroorzaken van schade is daardoor vaak niet te bewijzen. Mede daardoor
is het in de praktijk vaak moeilijk te bepalen wie nu precies waarvoor verantwoor-
ding verschuldigd is en jegens wie.

Dan isernog dedimensie van plaats. Milieugevolgen trekken zich doorgaans
weinig aan van landsgrenzen. Zo is de uitstoot van CO,• mede verantwoordelijk
voorhetbroeikaseffecten de daarmee samenhangende (mogelijke) gevolgen voor
het klimaat, een typisch mondiaal probleem,24 waartegen niet louter met behulp
van nationale wettelijke maatregelen kan worden opgetreden.25 Maarook lozingen
van schadelijke stoffen door bedrijven in ons omringende landen in de lucht of
naar het oppervlaktewater kunnen gemakkelijk effect sorteren op ons leefmilieu
zonder dat wij de verantwoordelijke daders ooit kunnen traceren. Het afleggen

21        M. Arentsen, H. Bressersen L. O'Toole, Omgaan metonzekerheid in het milieubeleid: Een analyse
met illustraties uit de Nederlandse en Amerikaanse beleidspraktijk, Beleidswetense·hap 1999/4,

p. 377.

22     Vgl. J. Spier. Sluipende schade. Deventer 1990.
23        Zie over die diffuusheid o.a. R.W. Hommes, Beheersing in mizekerheid. Rotterdam 1988.
24       Zieook C.J.H. Cozijnsen en G.H. Addink, Het Kyoto-protocol onder het Klimaatverdrag: over de

inhoud. de uitvoering en de handhaving van afspraken. M en R 1998. p 152-159.
25        Het is zelfsde vraagof wettelijke maatregelen als zodanig welde hoofdrol zouden moeten vervullen

bij pogingen om de CO.-problematiek aan te pakken. Ziebijv. Ch. Backes, Duurzame groei, Oratie
Deventer 2000, p. 15 e.v., die pleit voor het werken met een systeem van verhandelbare
emissierechten. waar nodig ondersteund door regelgeving en vergunningverlening.
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van verantwoording is dan bijvoorbaat onmogelijk en voor het (bekostigen van)
het ongedaan maken van de milieunadelige gevolgen zal naar een alternatieve
oplossing moeten worden gezocht.26 Los daarvan is het ook nog eens zo dat ten
aanzien van bepaalde soorten milieuschade, zoals aantasting van de atmosfeeren
bijvoorbee Id verontreiniging van internationale wateren, meestal moeilijk valt uit
te maken voor welk forum de schadeveroorzakers zich zouden moeten verant-
woorden, omdatergeen eigenaarin juridische zin is.27 Alshet milieu van niemand
is ofjuist van iedereen, blijkt in de praktijk vaak datjegens niemand verantwoor-
ding behoeft te worden afgelegd. Van de les van Charles Frankel blijft dan helaas
dikwijls bar weinig over.

Het lastigst uit juridisch oogpunt is echter misschien wei de toedeling naar
subject. Dat de overheid een verantwoordelijkheid draagt voor de bescherrning
van het milieu is grondwettelijk vastgelegd. Het wordt ook door nagenoeg niemand
serieus betwist. Anders is dat bij de vraag in hoeverre de verantwoordelijkheid
van de overheid voor de bescherming van het milieu gedeeld kan worden met
anderen, die normaal gesproken deelnemen aan het privaatrechtelijke verkeer. Wie
zijn immers precies die anderen, hoever strekt hun verantwoordelijkheid en aan
wie leggen zij verantwoording af?

3           Gedeelde zorg?

In brede kring lijkt thans te worden aanvaard dat het milieurecht gebaseerd kan
worden opeen dubbele rechtsgrondslag.28 Naast depubliekrechtelijkezorgplicht.
neergelegd in artikel 21 van onze Grondwet, onderscheiden de belangrijkste
handboeken over milieurecht ook een privaatrechtelijke grondslag, zoals neergelegd
in de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van artikel 6: 162 BW en het algemene
burenrechtelijke hinderverbod van artikel 5:37 BW.29 Aangenomen wordt veelal

26      Een van de opties die zich in dat verband de laatste jaren in een toenemende belangstelling mogen
verheugen is het werken met milieuschadefondsen. Zie o.a. M Faure. T. Hartlief en M. Hertoghs.
Evaluatie van het Fonds luchiverontreiniging, Men R 2000, p. 64-69.Ch. W Backes. A. Barendregt.
H.F. van Dobben. P. A. Kottenhagen-Edzes. E.P.A.G Schouwenberg. G.W.W. Warmelink. Milieu-
3(·hade in Nederland, een ondericiek naar de mogelijkheden en noodzaak van een vi,<ir:lening
te r fi nanc iering van lie t lie rste 1 van e col og ische s(· hade . Publicatiereeks milieubeheer, Den Haag
1998. J M. Verschuuren en P de Putter. Een milieuschadefonds in Nederland?. M en R 1995. p.
96-99 en W.A. Hafkamp, P.C. Gilhuis, J. Holland, J.M. Verschuuren en P.J. de Putter. Een
milieus<·hadeftindv iii Nederland: een onder:<,ek naar de mogelijkheden. Den Haag 1994.

27 Zieoverde rechtsmacht van Nederland ten aanzien van de Noordzee E Ninaberen T. 1Jlstra. Recht
voor het zeemilieu: De exclusieve economische zone. M en R 1998. p 264-268.

28      Vgl A.F.M. Brenninkmeijer. Kernenergie, rec·hts.,taatendemoc·ratie, Zwolle 1983, p. 178 e.v
29        F P.C L. Tonnaer. Handboek van het Nederlands milieurec·ht, Utrecht 1994. p. 91 en W. Brussaard.

Th.G. Drupsteen,  P.C. Gilhuis en N.S.J.  Koeman (red.). Miliewrec·ht. Deventer 1996. p. 23.
Dogmatisch zuiver lijkt het me overigens om de echte privaatrechtelijke grondslag niet alleen in
het BW te zoeken, maar ook in de contractsvrijheid. de in het maatschappelijk verkeer levende
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dat deze uitgangspunten uiting geven aan het feit dat bescherming van het milieu
zowel een overheids- als een particuliere verantwoordelijkheid is. Interessant is
dan natuurlijk hoe beide rechtsgrondslagen zich totelkaar verhouden. Drupsteen
merkt daarover op:

'Hoe de onderlinge verhouding van deze beide verantwoordelijkheden behoort
te ziln. valt in algemene zin niet vast te stellen. Al geruime tijd ligt in het
Nederlandse milieubeleidde nadrukophet intensiveren van deeigen verantwoor-
delijkheid van burgers en bedrijven en op het zoveel mogelijk terugdringen van
overheidsbemoeienis. Tegelijkertijdbreidt depubliekrechtelijke milieuwetgeving
zich mede onder Europese invloed nog steeds verderuit en iser van een werkelijke
inkrimping van overheidsbevoegdheden op milieugebied geen sprake. Dat burgers
en bedrijven in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid voor de
bescherming van het milieu opvatten, valt alleen maar positief te waarderen. De
overheid is alleen niet bij machte om deze bescherming volledig te effectueren.
Anderzijds kunnen nationale en internationale overheden zich evenrnin geheel
terugtrekken uit het milieubeleid. maardienen zij daarin een essentiele rol teblijven
vervullen. De problemen waar het om gaat. zijn te complex en te algemeen en de

waarden die op het spel staan te belangrijk en te kwetsbaaromgeheel op marktwer-
·30king en bewustwording te vertrouwen.

De problematiek waar het in dit onderzoek eigenlijk allemaal om draait is in dit
citaat kort en bondig geschetst. Milieubeleid en milieuzorg kunnen niet zonder
elkaar, maarzijn tegelijk ook potentiele vijanden. Teveel wetgeving ter verwerkelij-
king van milieubeleid ondermijnt vaak de eigen verantwoordelijkheid van personen
en groepen in de samenleving. Een te grote nadruk op zelfregulering en eigen
verantwoordelijkheid kan ten koste gaan van een effectieve wettelijke bescherming
van het milieu en daarmee van de vrijheid van ieder individu. Het is beide
ontegenzeglijk waar.

Maar is het ook waar, zoals Drupsteen beweert, dat het onmogelijk is in zijn
algemeenheid uitspraken te doen overde verhouding tussen de verschillende verant-
woordelijkheden en hun betekenis voor het recht? Hoe is het dan uberhaupt
mogelijk te oordelen dat er sprake is van een dubbele grondslag, en dus van een
onderscheid? Toegegeven, misschien is dat onderscheid ook wel helemaal niet
zo scherp te trekken, maar blijft het ook dan niet van belang accentverschillen
en parallellen tussen de verantwoordelijkheden van overheiden samenleving aan
te geven? Drupsteen zal dit waarschijnlijk niet willen ontkennen. Daterook daad-
werkelijk behoefte aan bestaat, blijkt uit een advies van de Sociaal Economische
Raad (SER) over het NMP-2 en de daarin neergelegde idee van zelfregulering

rechtsovertuigingen en wellicht in het recht op eigendom.
30 Th.G. Drupsteen, Algemene aspecten, in: W. Brussaard e.a (red ). a. w 1996. p. 24.
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binnen kaders.* De Raad pleit in zijn advies namelijk voor een precisenng van
de verantwoordelijkheidsverdeling bij zelfregulering.

De overheid zou in de eerste plaats verantwoordelijk moeten worden gehouden
voor het stellen van een normatief kader op basis van duidelijke politieke keuzes
over de aanpak van milieuproblemen. Zonder een dergelijk kader kan van
zelfregulering, aldus de Raad, geen sprake zijn omdat dan niet duidelijk is welke
verantwoordelijkheidsverdeling geldt en welke taken hieruit voortvloeien. De
kaders in de :in van taakstellingen voor de doelgroepen zouden, anders dan in
het NMP-2 geformuleerd, niet in overleg, maarnaoverleg methen moeten worden
vastgesteld. De tweede hoofdverantwoordelijkheid voorde overheid achtde SER
de instrumentenkeuze waarmee het zelfregulerend vermogen van maatschappelijke
actoren wordt bevorderd en versterkt. Nadruk zou moeten worden gelegd op het
aanpakken van 'uitvreters' (free-riders)en hetontwikkelen van een geloofwaardig
altematief voorhetgeval zelfregulering niet van de grond komt. Het louterstellen
van kaders in de zin van taken wordt in ieder geval in het algemeen onvoldoende
geacht om gedragsverandering te bewerkstelligen. Een derde hoofdverantwoorde-
lijkheid is het toezien op de naleving van de afgesproken taakstellingen en het
zonodig handhavend optreden.

32

Overde verantwoordelijkheden van ondernemingen en instellingen enerzijds
en intermediaire organisaties anderzijds, is de SER aanmerkelijk korter van stof.
De eerstgenoemde categorie lijkt vooral verantwoordelijk te worden gehouden
voor de naleving van de voorgeschreven taken en het kiezen van de meest

doelmatige middelen omdat te doen. De rol van intermediaire organisaties wordt
gezien als tweeledig, namelijk het voeren van overleg met de overheid over het
aangaan van inspanningsverplichtingen en het faciliteren en stimuleren van
inspanningen van de aangesloten leden, bijvoorbeeld doorbedrij ven te ondersteunen

bij hetopzetten van bedrij fsmilieuplannen en milieuzorgsystemen. Alleen bij hoge
uitzondering wordt een branche-organisatie in staatgeachtnamenseen doelgroep
bindende afspraken te maken over de eigen bijdrage aan het slagen van het
milieubeleid.33 In hoeverre mag daarom. mede gelet op het voorgaande, eigenlijk
worden gesproken over gedeelde zorg?

31     SER. Advies Nationaal Milieubeleidsplan 2, Den Haag 1994.
32 Vgl. hoofdstuk 3 van het SER-advies. p. 33-34.
33 Idem hoofdstuk 3, p. 34-35. intermediaire organisaties zijn volgens de SER overigens niet gelijk

te stellen met milieu-organisaties. omdat zij een bredere taakstelling hebben.
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4          Probleemstelling

Het SER-advies biedteen interessante visie opde verantwoordelijkheidsverdeling
bij zelfregulering op het terrein van het milieu.34 De twijfel die menigeen na het
lezen ervan echter zal bekruipen is of bedrijven en (andere) maatschappelijke
actoren door de SER niet teveel als willoze werktuigen van de overheid worden
beschouwd. Wat is nu eigenlijk hun voordeel? De sceptische lezer zal het SER-
advies waarschijnlijk zo interpreteren dat bedrijven net als vroegerde taken moeten
verrichten die de overheid uiteindelijk eenzijdig oplegt. Alleen mogen ze nu voor
het gemak ook nog eens zelf uitvinden hoe en met welke middelen dat het beste
kan gebeuren. 'Zoek het zelf maar uit' lijkt dan bijna letterlijk het devies. Maar
of die boodschap, zo begrepen, veel aan het maatschappelijke verantwoordelijk-
heidsbesef van ondernemers zal bijdragen valt te betwijfelen.

Ook intermediaire organisaties lijken door de SER wel erg gemakkelijk als
boodschappers van de overheid te worden beschouwd. Niet vermeld wordt waarom
zij jegens hun achterban op vrijwillige basis het nationale zelfreguleringsbeleid
zouden moeten gaan uitleggen en promoten. Wanneer er niets van waarde voor
deachterban indezelfreguleringsboodschapterug te vinden is. ishet twij felachtig
of die boodschap wei te verkopen zal zijn. Daarmee wordt niet ontkend dat dit
soort organisaties in het milieurecht een nuttige rol kan vervullen bij het
verwezenlijken van bepaalde publieke taken. maar wel dat zij met de overheid
op Edn lijn gesteld kunnen worden. Een complicatie doet zich bovendien voor ten
aanzien van het begrip 'intermediaire organisaties'.

Op het terrein van het milieu zijn verschillende van dit soort organisaties
actief, die niet op een hoop gegooid mogen worden.35 Het gaat niet alleen om
branche-organisaties die de belangen van bedrijven behartigen, maarbij voorbeeld
ook om milieu-actiegroepen die opkomen voorde belangen van burgersenbehoud
van het milieu als zelfstandige waarde. In rechte zijn deze organisaties vaak de
tegenspelers van bedrijven en branche-organisaties. De vraag is daarom ook wat
het streven naar zelfregulering in het milieubeleid voor deze groep betekent.
Worden zij buitenspel gezet door onderonsjes tussen overheden en bedrijven. of
wordt hun rol als 'countervailing power' bij meer aandacht voor zelfregulering
in de toekomst juist belangrijker?

Voor wat betreft de overheid wordt door de SER veel nadruk gelegd op het
bevorderen en versterken van zelfregulering, het aanpakken van degenen die er
niet aan mee willen doen, maar er wel van willen profiteren, en het ontwikkelen

34     De conclusie uit het advies van de SER, Cont,ergentie en over/egec·rinomie, Den Haag 1992. p
114 dat een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling de basis vormt voor effectief sociaal-
economisch beleid, wordt ook van toepassing verklaard op het milieubeleid.

35   G. ten Berge, Onderhandelend bestuur en bestuursrecht. in: H.D. Stout en A.J. Hoekema.
Onderhandelend bestuur, Zwolle 1994. p. 32.
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van geloofwaardige alternatieven voorhet geval zelfregulering niet van de grond
komt. Op het eerste gezicht oogt vooral dit laatste enigszins vreemd. Wanneer
de overheid op milieugebied meer wil overlaten aan het vrijwillige particuliere
initiatief, moet dat erimmers wel zijn. Hetstimuleren vaneigen verantwoordelijk-
heid en het gelijktijdig ontwikkelen van een 'stok achter de deur' voor het geval
particulier initiatief niet van de grond komt, draagt in bepaalde opzichten een
tegenstrijdigheid in zich. Het heeft iets weg van een (indirect) bevel tot deugdzaam-
heiden verantwoordelijkheid.36 Wat het in ieder geval ook duidelijk maakt, is dat
erbij de SERgeen blind vertrouwen bestaatin het voldoende van de grond komen
van zelfregulering zonder de inzet van de overheid.

Omdat het stimuleren van zelfregulering desalniettemin als een belangrijke
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid wordt beschouwd, is het interessant om

op zoek te gaan naar mogelijke motieven van bedrij ven omeigen verantwoordelijk-
heid op milieugebied te nemen en de manier waarop de overheid daarop kan

inspelen. Ik zal dat proberen te doen aan de hand van een voorbeeld dat betrekking
heeft op de invoering van milieuzorgsystemen in bedrijven. Het is echter goed
om er direct op te wijzen dat dit niet de enige vorm van zelfregulering op
milieugebied is. Milieuconvenanten - schriftelijke afspraken tussen de overheid
en een of meer private wederpartijen over de verwezenlijking van milieube-
leidsdoelstellingen - genieten bij het brede publiek waarschijnlijk meerbekendheid
en hebben in elk geval een langere staat van dienst.37 De wetenschappelijke
discussie over zaken als het rechtsstatelijke gehalte en de et-fectiviteit en
doelmatigheid van milieuconvenanten is bovendien veel scherper gevoerd dan
voorshands het geval is bij bedrijfsinterne milieuzorg. 38

Laatstgenoemde figuur lijkt echter dichter aan te sluiten bij de idee van
'zuivere' zelfregulering, omdat het primair gaat om het aanpakken van milieuproble-
men van bedrijven door bedrijven.39 De laatste jaren is daar weliswaar enige

verandering in gekomen doordat de overheid de invoering van bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen steeds meer is gaan stimuleren en conditioneren, maar het

36     In Fulleriaanse begrippen lijkt dit bevel neer te komen op: 'a duty to have aspirations'.
37 Reeds vanaf het midden vande jaren zestig werden in Nederland buitenwettelijke afspraken gemaakt

tussen overheidsorganen onderling en met bedrijven over aan bepaalde bedrijfsactiviteiten te
verbinden 'milieuvoorschriften'. waardedestijds geldende wetgevingtekortschoot. Zie bijv. A.R
Bloembergen. Convenanten op bestuurlijk terrein. Boitwre(·ht 1974, p. 189 en H.J.M. Desain.
Milieubescherming door middel van overeenkomsten, N./B  1975. p. 709-728.

38 Vgl. bijvoorbeeld P J. Klok, Milieuconvenanten: democratischen effecief?, Namens 1990, p. 22-24.
Stevige twijfels over de effectiviteit van op rijksniveau gesloten milieuconvenanten werden
bijvoorbeeld ook geuit in het rapport van de Algemene Rekenkamer, Convenanten van het Rijk
met bedrijven en instellingen, Kamerstukken il 1995/96, 24 480, nrs. 1-2, p. 18.

39 Een typologie waarin 'zuivere' zelfregulering wordt afgezet tegen andere vormen van zelfregulering.
zoals 'vervangende' en 'geconditioneerde' geeft L.A. Geelhoed. Deregulering, herregulering en
zelfregulering. in: Ph. Eijlander, P.C. Gilhuisen J.A.F. Peters (red.), Overheid en zelfregulering
Zwolle 1993, p. 49-50.
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zwaartepunt ligt ogenschijnlijk toch nog altijd op het eigen initiatief van
ondernemers. Zoals in de loop van dit boek nog zal blijken is bedrijfsinterne
milieuzorg bovendien geleidelijk uitgegroeid tot een meeromvattende vorm van
milieumanagement. waarbij een veelheid aan horizontale sturingsinstrumenten
wordt ingezet, zoals gedragscodes, convenanten, bedrijfsmilieuplannen en
certificaten, die ieder op hun eigen wijze (mede) uitdrukking kunnen geven aan
het zelfregulerend vermogen dat aanwezig is bij bedrijven.

Wat bedrij fsinterne milieuzorg verder zo interessant maakt ten opzichte van
de discussie over convenanten, is dat het debat over dit fenomeen tot op heden

meerisgegaan overde voor-en nadelen uit milieukundigen beleidsmatigoogpunt
en wat minder over de juridische status (publiek- of privaatrecht) en de vraag of
wellicht sprake is van een alternatief voor wetgeving.40 Dat heeft als mogelijk
voordeel dat er in de literatuur en jurisprudentie nog niet allerlei stellingen zijn
betrokken betreffende de voors en tegens van het op deze wijze aanpakken van
milieuproblemen. Het gevaar daarvan is echter dat juridische argumenten ten
onrechte naar de achtergrond verdwijnen, omdat de gedachte kan postvatten dat
de ruimte die overheden aan bedrijven biedt om te werken met milieuzorgsystemen
zich grotendeels buiten juridische kaders afspeelt. Des te meer reden om hier in
dit boek afzonderlijk aandacht aan te schenken.

Daarmee komen we op een andere door de SER genoemde verantwoor-
delijkheid voor de overheid, namelijk de zorg voor het stellen van kaders. Met
het enkel onderzoeken van mogelijke motieven voorzelfregulering kan niet worden

volstaan. De pro's en contra's zouden dan sterk athankelijk worden van de
invalshoek die wordt gekozen. Zokan het vanuiteen kostenperspectief voorzowel
de overheid als particulieren interessant zijn allerlei taken en verantwoordelijkheden
die opeen of andere manierhetalgemeen belang raken, naarelkaaraf teschuiven.
Uit het oogpunt van het verwerven van macht, status en invloed kan daarentegen
juist hetomgekeerde zinvol zijn. Wordt de verhouding tussen overheid en samenle-

vingdaarentegen doordebril van hetrechtbekeken. dan gaathet nietomeen spel
dat Iouter wordt gespeeld om de eer, de macht of de knikkers. Kenmerkend is dat
ereen normatieve dimensie wordt toegevoegd. Van belang wordt in datgeval ook
de vraag in hoeverre de overheid Uberhaupt mag terugtreden bij de zorg voor het
milieu en onder welke democratische en rechtsstatelijke randvoorwaarden dat
eventueel zou moeten geschieden. Omdat deze beide zaken nauw met elkaar
samenhangen worden ze ook gezamenlijk behandeld. Dat gebeurt aan de hand
van de volgende probleemstelling:

40 Het debat over (milieu)convenanten is lange tijd overheerst door de vraag in hoeverre het gaat om
juridisch afdwingbareafspraken naarpubliek- of privaatrecht. Zie bijv. R.J.J. van Acht en L.J.A.
Damen. Effectieve t(,epassing van milieuc·onvenanten, Amsterdam 1991.
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In hoeverre laat artikel 21 van de Grondwet een terugtred van de
overheid toe ten behoeve van milieuzorg door bedrijven en welke
fundamentele normen en beginselen zijn op die zorg van invloed?

Aangezien de verhouding tussen overheid en samenleving vanuit rechtsstatelijk
perspectief in de eerste plaats een constitutioneelrechtelijke aangelegenheid is,
wordt artikel 21 van de Grondwet op de voorgrond geplaatst. Die keus wordt niet
alleen bepaaid door de grondwettelijke status van deze norm, maar vooral ook
doorhet opvallende feit dat hij tekstueelloutereen zorgplicht opde overheid legt
en eigenlijk in het geheel niet rept over milieuzorg door anderen.41 De vraag die
zich daardoor opdringt is in hoeverre dat laatste nu ook betekent dat deze zorgtaken
moeten worden ontkend of genegeerd.

Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre aan de bestaande milieurechtelij-
ke wetgeving - met name de Wet milieubeheer- en jurisprudentie reeds bepaalde
uitgangspunten en beginselen ten grondslag liggen, welke mede invulling kunnen
geven aan deze in artikel 21 Grondwet neergelegde zorgplicht. Dat zal gebeuren
aan de hand van een in de hoofdstukken vier en vijf uitgewerkt voorbeeld van
'zelfregulering binnen wettelijke kaders', waarbij bedrij fsinterne milieuzorgsyste-
men worden gekoppeld aan een tlexibele milieuvergunning op hoofdzaken. Hierbij
past echter wei direct de kanttekening dat het niet de bedoeling is in de betreffende
hoofdstukken tot een soort van handleiding te komen. die antwoorden biedt op
alle mogelijke juridische problemen die zich daarbij voordoen.42 Veeleer het
omgekeerde is het geval. De casus is namelijk bedoeld om inzicht te verschaffen
in de typischejuridische vragen en problemen die zich (kunnen) voordoen wanneer
overheidsregulering en zelfregulering met elkaarin verband worden gebracht. Pas
als daar meer zicht op bestaat wordt het immers mogelijk om iets te zeggen over
de mate waarin de overheid kan terugtreden en de juridische randvoorwaarden,
die daarbij in acht moeten worden genomen.

Artikel 21 van de Grondwet is in de probleemstelling nog om een andere
reden prominent opgevoerd. Het in deze bepaling neergelegde grondrecht wordt
doorgaans gerekend tot de categorie van de 'sociale grondrechten'.43 Deze rechten
symboliseren dat deoverheidzich inonze modernesamenleving niet slechts dient
te onthouden van ingrepen in bepaalde (klassieke) vrijheidsrechten van burgers.
maar ook actief zorg moet dragen voor de aanwezigheid van bepaalde (sociale)

41        Zieechter A. de Lange, Trias politica in de polder, NJB 1998, p 866-868. die uit artikel 2 1 Grondwet
alleidt dat de overheid de zorg voor het milieu niet mag overlaten aan het zelfregulerend vermogen
van 'moderne gilden'. zoals VNO/NCW. of aan het vrije spel der maatschappelijke krachten.

42     Pogingen in die richting zijn wei al eens in een ander verband ondernomen. Zie ook R.A.J. van
Gestelen J.M. Verschuuren. Juridische handleiding bedrubinterne milieuzorg en \·ergunning op
hot,fdzaken, Deventer 1999.

43 J.M \Ierschuuren, Her grondrecht op bescherming van het leefmilieu.Zwolle 1993, p.  190-193.
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voorzienigingen die samenhangen met de verzekering van een maatschappelijk
bestaan van een zeker kwaliteitsniveau.44 Sommigen leiden hier voor wat betreft
de bescherming van het milieu uit afdat artikel 21 Grondwet geen terugtred van
die overheid verdraagt.45 Anderen verdedigen daarentegen dat de sociale grond-
rechten onderomstandigheden wel degelijk ruimte laten voorparticulierinitiatief
en dat de overheid dat,46 zeker waar het gaat om de bescherming van het milieu,
in bepaalde gevallen zelfs moet bevorderen voor zover haar eigen middelen
tekortschieten.47 Een enkeling beschouwt het 'regelen op afstand' doorde overheid
in dat verband zelfs als een vereiste van de sociale rechtsstaat. 48

Hiermee stuiten we op een controversieel punt. Sociale grondrechten,
waaronder artikel 21 van de Grondwet, worden vanouds eerst en vooral als een
opdracht aan de wetgever beschouwd.49 Pas als die wettelijke normen heeft
vastgesteld kan daarop in rechte een beroep worden gedaan. Het feit dat in deze
grondrechten, volgens velen, geen subjectieve rechten voorburgers gelezen mogen
worden heeft. naast de afhankelijkheid van economische invloeden,50 met name
te maken met het gevoelen dat ze in de woorden van opnieuw de SER meestal

een 'uitvoerige en gedetailleerde' uitwerking bij weten lagere regelgevingzouden
behoeven:i De gedachte daarachter lijkt gebaseerd op de veronderstellingdat op
die manier optimaal gewaarborgd wordt dat bij de vervulling van belangrijke
overheidsdoelen democratische en rechtsstatelijke uitgangspunten, zoals open-
baarheid, rechtszekerheid en betrokkenheid van de burger, in acht genomen
worden.52 De vraag is echter of deze veronderstelling wel klopt.

Scheltema heeft erbijvoorbeeld op gewezen dat aan de totstandkoming van
bestuursrechtelijk getinte wetgeving vaak een beleidstheorie ten grondslag ligt,
waarbij de keuze voor gedetailleerde wettelijke regels wordt gebaseerd op
beginselen als wetmatigheid van bestuur, zonder dat de bijdrage daarvan aan

44 Zie voorhetonderscheid tussen klassiekeen sociale grondrechten i.h.a. en een relativering daarvan

o.a. F. VIemminx, Een ntei,ti,· prc,fiel van de sociale grondrechten. Deventer 1998, hoofdstuk 2.

45      H.E. Broring en J.J. Lambers-Haquebard, Geen weg terug. in: N.J.M. Nelissen. H.E. Brdring en
J.J. Lambers-Haquebard. De terugtredende merheid. Preadviezen voor de Vereniging voor
milieurecht 1994/3, Zwolle 1994. p. 97.

46      Vgl. daarover ook uitgebreid P.A.M.J. Graat. Maars(·happelijk benuur. Deventer 1998.
47 Zie respectievelijk de bijdragen van Kummeling en Van Gestel en Verschuuren, in: H.R.B.M.

Kummelingen S.C van Bijsterveld. Grondrechtenenzelfregulering. Deventer 1997, p. 42 en 138.
48      E.M.H. Hirsch Ballin. Regelen opafstandals vereiste vaneen sociale rechtsstaat, in: Re(·ht:,staat

en beleid. Zwolle 1991. p. 383-395.
49        A.W. Heringa, Sociale grondrec·hien. Zwolle 1989. p. 134. spreekt zel fs van de wetgever als 'spin

in het web' van de sociale grondrechten.
50      Kamerstukken /1 1975/76.13873. nr.3. p. 7.
51     H.Th.J.F. van Maarseveen (red.). Naar een nieuwe Grondwet?. Deel III: adviezen van politieke

en maatschappelijke organisaties over vernieuwing van Grondwet en Kieswet, Den Haag 1969.
p. 176.

52      Zie reeds C.H.F. Polak. Beh<,ren soc·iale grondrec·hten als vervat in de internationale verklaring
van de rec·hien van de mens ciok vocir cm, rec·ht aanvaard, in de Grondwet verankerd en wettelijk
omschreven te worden ?. Preadvies NJV 1953, p. 230.
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achterliggende rechtsstatelijke idealen als rechtszekerheid en democratische
legitimatie, voldoende duidelijkis.53 Uitempirisch onderzoek zou. aldus hem, vaak
volgen datdit veronderstelde causale verband in de praktijk nietzosterk aanwezig
is.54 Nauwgezette wettelijke regels of vergunningvoorschriften blijken dan
uiteindelijk toch te starom te kunnen worden toegepast op onvoorziene gevallen
of nieuwe technologische ontwikkelingen, hetgeen weer leidt tot een roep om
het gebruik van meer open normen,55 aanpassingen in de uitvoeringspraktijk of
zelfs gedogend besturen.56 Daarvan wordt dan op hun beurt weer gezegd dat dit
op gespannen voet staat met de rechtsstaatgedachte, maar op die manier komen
we natuurlijk in een cirkelredenering terecht.

5           Doeistelling en plan van behandeling

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om de zojuist gesignaleerde
cirkelredening te doorbreken. Dit zal gebeuren door te onderzoeken in hoeverre
zelfregulering binnen wettelijke kaders ophetterrein van het milieueen mogelijk
alternatief kan zijn voor de traditionele wijze van regulering door de overheid.
Gelet op het doel van artikel 21 Grondwet, te weten bescherming en verbetering
van het milieu, zullen vormen van zelfregulering op dit punt een meerwaarde
moeten kunnen hebben ten opzichte van optreden doorde overheid. Het mag toch
nietzozijndat mdtrzelfregulering leidttot een vermindering van de milieukwali-
teit. In dat geval is van een echt alternatief immers geen sprake. De overheid zou
er in die situatie terecht van beschuldigd kunnen worden haar grondwettelijke
zorgplicht te verzaken. Omdat echter over de effectiviteit en doelmatigheid van
milieuzorg in bedrijven nog maar relatief weinig bekend is, zal aan de hand van
decasusoverbedrij fsinterne milieuzorgen vergunningverlening worden gezocht
naar mogelijke succes- en faalfactoren op dit punt. Het betreft dan niet een
empirisch onderzoek naar de werking van deze vorm van geconditioneerde
zelfregulering. maar een inventarisatie van sterke en zwakke punten, welke de
zorg voor het milieu positief dan weI negatief kunnen beYnvloeden.

Maardaarmee zijn weerniet. Degrondwettelijkezorgplicht vandeoverheid
voor de bescherming van het milieu veronderstelt meer dan alleen een goede
bescherming van het milieu in praktische zin. De opdracht aan de overheid om

53       M. Scheltema. De it·(indere 't·ere/d ran het be.rwursrec·ht. Deventer  1997, p  4 en  10.
54     Scheltemawijsto.a.ophetonderzoek van H.A. Oldenziel. Wetgeving en recht·,zekerheid.Deventer

1998. A.T. Marseille, Vmir,pelbaarheid #·an bestuurshandelen. Deventer 1993 en G.S. A. Dijkstra.
Weige,·ing en oinvang van her gebruik van recht,bes,('herming. Deventer 1991.

55     Zie bijv. H.J de Ru, De algernene wet gaat Amr de bij:orider it·et, 's-Gravenhage 1992.
56 Een genuanceerd antwoord op de kritiek dat gedogen rechtsstatelijke waarborgen aantast biedt

G.T.J.M. Jurgens, Bestuurlijk ged(,gen. Zwolle 1996. p. 21-41.
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zich het milieubelang aan te trekken mag niet in strijd met democratische en
rechtsstatelijke beginselen worden uitgeoefend. Over welke dat precies zijn, bestaat
in de juridische en rechtsfilosofische literatuur grote onenigheid.51 Maar als er
66n kenmerk van de rechtsstaat is dat in vrijwel de gehele westerse wereld wordt
gedeeld, dan is het de gebondenheid van de overheid aan het recht.58 We mogen
erdaarom vanuitgaan datdit uitgangspunt in elkgeval nietdoorkruist mag worden
als de overheid haar milieutaken afstoot, pri vatiseert of overlaat aan het zelfregule-
rend vermogen van de samenleving. Om die reden zal, mede aan de hand van de
behandelde casus, worden onderzocht welke democratische en rechtsstatelijke
uitgangspunten bij het overlaten van milieuzorg aan bedrijven mogelijk in het
geding zijn en waaren op welke manierde overheid haareindverantwoordelijkheid
zal moeten kunnen waarmaken.

Een laatste doelstelling van het onderzoek is indirect ook iets te zeggen over
de verhouding tussen argumenten van effectiviteit en doelmatigheid, die in bepaalde
gevallen wellicht pleiten v66r zelfregulering en (andere?) rechtsstatelijke over-
wegingen waaruit onderomstandigheden misschien wel het tegendeel voortvloeit.
Steeds vaker zien we in de literatuur dat beginselen als het door Scheltema
ontwikkelde idee van de 'dienende overheid',59 een plaats krijgen tussen klassieke
rechtsstatelijke uitgangspunten.wIn het kader van dit onderzoek ishet van belang
om te bezien of die beginselen wei op 66n lijn te stellen zijn. Het belang daarvan
wordt duidelijk als we zien dat bij argumenten pro en contra zelfregulering in het
milieubeleid zaken als het streven naar meer flexibiliteit, een hoger milieu-
rendementen minderadministratieve lasten, dikwijls geplaatst worden tegenover
eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en democratische legitimatie. Men
kan zich afvragen of en in hoeverre het daarbij uberhaupt gaat om beginselen die
onderling tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

De woorden 'in hoeverre' uit de probleemstelling zijn gekozen, omdat een
antwoord van mathematische precisie op deze laatste vraag mijns inziens niet
mogelijk is. Dat komt doordat het recht naar mijn overtuiging altijd een kwestie
van belangenafweging is en daarom bijvoorbeeld de rechtsstaatidee een concept
behelst, waarvan de inhoud en betekenis niet vastligt, maar juist voortdurend
opmeuw gernterpreteerd moet worden. Datzelfde geldt ook voor de taken en doelen

57       Zie ook H Th. Pennarts. Rechtsstatelijke achtergronden van overheidsaansprakelijkheid, in: C.P.M.
Cleiren. R.M.G.E. Foqut. J.L. M. Gribnau, R.M. van Male en P.A.M. Mevis (red.), Vour rijic{)
1·an de merheid. Arnhem 1996, p. 83 e.v.

58 M.A.P Bovens, W. Derksen en W J Witteveen (red.). Recht.ntaat en .#turing Zwolle 1987. p. 7.
59     M. Scheltema. De rechtsstaat. in: J.W M. Engels, C. Lambers. E. Niemeijer. M. Scheltema. K. F

Schuiling. B.C. Vis en R.L. Vucsitn. (red.). De rei·hisstaar herdacht. Zwolle 1989, p. 20-21.
60      Zie o.a. S.E. Zijlstra, Zetfs candige be,tuursorianen in e en democ·rati.i(·he re(·htsstaat. Den Haas

1997. p. 67-68 en F.C.M.A. Michiels (red.). Reclit op her di,el af. Deventer 1998. p 5
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van de staat die zich eveneens maar in zeer beperkte mate laten 'hinterfragen'. 6I
Dit alles heeft te maken met het feit dat ik in navolging van Vranken denk dat er
geen boven-ofbuitenrechtelijkecriteriazijn met behulp waarvan de kwaliteit van
rechtsnormen kan worden vastgesteld en dat recht in het algemeen altijd het
voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging is.62 De
idee dat het recht zijn oorsprong zou kunnen hebben in iets anders dan het brein
- met inbegrip van het onbewuste - van diegenen die gezaghebbende rechtsoordelen
kunnen vellen,63 verwijs ik met Duk graag naar de wereld van de juridische
mythologie.64 Er is naar mijn mening geen van menselijke opvattingen onafhankelijk
goed en kwaad of recht en slecht en misschien is dat maar goed ook.

Hieruit volgt dat de manier waaroprechtsstatelijke eisen worden ingekleurd
in de loop van de tijd veranderingen moeten kunnen ondergaan wanneer daar als
gevolg van veranderingen in de maatschappij en in ons denken overde wisselwer-
kingtussen wetgevingen samenleving behoefte aan is. Ofeen staat een rechtsstaat
is, is daarbij in mijn ogen geen zaak van alles of niets, maar veeleer een kwestie
van gradaties. Er is niet Edn criterium om het rechtsstatelijke gehalte van een
samenleving vast te stellen, maar er is een reeks van uitgangspunten en criteria
die in meer of mindere mate van belang zijn voor de vraag of een staat een
rechtsstaat is. Witteveen spreekt mede daarom van 'de rechtsstaat als beginsel'.
Mooier dan hij. kan ik het niet zeggen:

'Dedemocratische rechtsstaat lijkteen feit. maardemocratieen rechtsstatelijkheid
kunnen nooit een feit zijn. Het zijn verworvenheden die weliswaar de vrucht zijn
van een lange ontwikkeling waaraan zeer velen hebben meegewerkt. maar dat wil
nognietzeggen dat zeonveranderlijkzijn. Democratieenrechtsstaat moeten zel fs
veranderen. wantde maatschappelijke ontwikkelinggaat verder. nieuweproblemen
doen zich voor. er zijn nieuwe vormen nodig om recht te doen aan de beginselen
die een keuze voor de democratie en de rechisstaat motiveren. De rechtsstaat is
geen feit maar een beginsel. en wei een beginsel dat geen theorie mag zijn. maar

·65gestalte moet aannemen in de praktijk van het openbare leven.

De rechtsstaat bestaat niet. zoals Bovens ons onlangs nog weer eens heeft
voorgehouden.66 Daarmee is niet gezegd dat het begrip rechtsstaat als gevolg
daarvan vergelijkbaar wordt met een spons, die iederelement in zich opzuigt dat
men eraan wil toevoegen en waaraan men vervolgens. doorerop de juiste manier

61     Zie ook M.C. Burkens. in: M.C. Burkens en M.M. Kaag (red.). Privatisering en dereguiering
Van verzorging,stacit naar waarborgstaat. Den Haag 1983. p. 15-16.

62     J.B M. Vranken. Algemeen deel, Asser-serie. Zwolle 1995. p. 69.
63 Dat gezag kan weI door verschillende bronnen worden gevoed. zoals het vervullen van een bepaald

ambt. veronderstelde kennis over het recht of het gedeelde rechtsgevoel van een groep.
64       W. Duk, Rei·ht en .,/ec·/it: Beginselen ,·an een algemene rec·ht,leer. Nijmegen  1999. p. 31
65       W. Witteveen. 'De rechts.wtaar als begin.vel . Den Uyl-lezing. Amsterdam  1998, p. 6.
66     M.A P. Bovens. De digitate rechts.,mat, Alphen aan den Rijn 1999, p. 6.
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optedrukken, naarbelieven iederaanknopingspunt vooreen redeneringover wat
recht is aan kan ontlenen.67 0ok redeneringen kunnen meerofminderovertuigend
zijn. Vooral wanneerze tegenoverelkaar worden geplaatst. Omprecies die reden
is dat hetgeen ik in dit boek zal proberen te doen.

In het hierna volgende hoofdstuk wordt daartoe allereerst een zoektocht
ondernomen naarde rechtstheoretische achtergronden van het begrip zelfregulering.
Daarvoor haak ik, anders dan in het verleden vaak te doen gebruikelijk was, niet
aan bij het in katholieke kringen gekoesterde subsidiariteitsbeginsel of het
reformatorische idee van de souvereiniteit in eigen kring.68 Het nadeel daarvan
is namelijk dat de betekenis van het begrip zelfregulering daardoor direct al een
sterke ideologische en politieke lading krijgten waarschijnlijk ook meteen allerlei
tegenstellingen oproept. Omdat de kracht van zelfregulering op het terrein van
het milieurecht juist gelegen zou kunnen zijn in het overbruggen van tegenpolen
als staat en markt, publiek en privaat en wetgever en samenleving, lijkt het me
van belang het begrip eerst wat te 'onttoveren' door het los te zien van deze oude
banden en het in een moderne sociale context te plaatsen.69 Ik doe dat vooral door
te kijken naar literatuur waarin de zogenaamde systeemtheorie centraal staat,
waarbij de relatie tussen overheid en samenleving wordt gezien als onderdeel van
een soort netwerk zonder 66n duidelijk centrum. Deze benadering dwingt er ook
toe om enige afstand te nemen van actuele discussies over 'het primaat van de
politiek'.70 Dat is nuttig omdat daardoor meer in het algemeen kan worden gefocust
op mogelijkheden en moeilijkheden in de sfeer van de communicatie tussen
verschillende maatschappelijke subsystemen. Hetdwingtbovendien tot nadenken
over wat het recht uberhaupt vermag als vorm van gedragscoOrdinatie op het
moment dat rechtssubjecten in meer of minder mate in zichzelf gekeerd zijn.

In het derde hoofdstuk probeer ik nog wat dieper in te gaan op de rol van
het recht als wijze van gedragsordening. Hierbij wil ik onderzoeken of sociale
ordening met behulp van het recht gelijk gesteld moet worden met statelijke
rechtsschepping door publiekrechtelijke organen, of private rechtsvorming
gebaseerd op vrijwillige afspraken en gewoonten nog een rol speelt in het
(milieu)rechten of dat een zelt-standige rol naast, in aanvullingop of in plaats van

67     M. Scheltema, a.w.. 1989, p. 12.
68 Zie anders o.a. G.S.A. Dijkstraen F.M. van der Meer, Zelfregulering: Dederde weg tussen overheid

en markt. Christen democratiAc·he verkenningen, 1998/6, p. 222-230 en J.P. Balkenende.
Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaries. Alphen aan den Rijn 1992.

69 Deze gedachte sluitaan bij anderrecent Tiburgs onderzoek. Zieo.a. Ph. Eijlander, R.A.J. van Gestel.
P.C. Gilhuis. E.M.H. Hirsch Ballin, B.M.J. van Klink en J.M Verschuuren, Perspectieven op
wetgeving, RegeIMaat 2000. p. 73 e.v.

70      Zieoverdezediscussieo.a. W.J. Witteveen, H.R.B.M. Kummelingen F.A.M. Stroink, Hetprimaat
van de politiek. Preadviezen voor de Staatsrechtkring, Deventer 2000, H.R. van Gunsteren, Politieke
verantwoording: de waarde van incidenten, NJB 2000. p. 307-311, I.M.A.M. Propper. Het primaat
van de politiek: verdergaande ontluistering of een nieuw gehoor, Rege/Maat  1998, p. 5-12 en T.
Koopmans, Het primaat van de politiek, RMTh 1998. p. 97.
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wetgeving is. Verder besteed ik aandacht aan de vraag in hoeverre er in het recht
sprake kan zijn van een wederzijdse beinvloeding tussen formele en informele
normenstelsels. Om een beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen die
zelfregulering op het terrein van het milieu biedt. richt ik bovendien de aandacht
openkele typische eigenschappen van dit rechtsgoed. Het gaat dan met name om
het collectieve en stemloze karakter. Deze kenmerken lijken te verlangen dat de
bescherming van het milieu niet volledig aan het vrije spel der maatschappelijke
krachten wordt overgelaten. Maar dat roept de vraag op of zulks betekent dat de
overheid op geen enkele wijze op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven
mag rekenen waar het de zorg voor het milieu aangaat.

In de hoofdstukken vier en vij f probeer ik aan de hand van een wat verder
uitgewerkte casus. waarin bedrijfsinterne milieuzorg wordt gekoppeld aan het
verlenen van een milieuvergunning op hoofdzaken, te laten zien dat wettelijk
geconditioneerde zelfregulering onderbepaalde voorwaarden een succesvolle wijze
van samenwerking tussen bedrijven en overheden zou kunnen opleveren. Het vierde
hoofdstuk gaat daarbij vooral over het sturingsconcept, waarin centraal staat dat
gedifferentieerd moet worden tussen bedrijven met een verschillend milieu-
ambitieniveau. De kern van die gedachte is dat bedrijven die als koploper kunnen
worden aangemerkt. beloond worden voor hun proactieve houding met een
cooperatieve opstelling van de overheid en meer keuze- en beslissingsvrijheid.
Achterblijvers die bewust milieuregels aan hun laars lappen of gewoon slordig
zijn, zouden daarentegen streng(er) moeten worden aangepakt. Omdat zelfregule-
ring zich met name zal voordoen bij koplopers in het bedrijfsleven concentreer
ik me vooral op deze groep en de criteria die nodig zijn om onderscheid aan te
brengen met achterblijvers. In hoofdstuk vij fbehandel ik de vraag hoe deze criteria
zich verhouden tot het bestaande wettelijke kader, waarvan de Wet milieubeheer
en de Europese richtlijn inzake 'Integrated Pollution Prevention and Control'
(IPPC) het middelpunt vormen.71 Dathoofdstuk gebruikik verderomte laten zien
wat voor type voorschriften gebruikt zou kunnen worden om meer flexibiliteit
te cretren en de eventuele beperkingen die daaraan in de jurisprudentie zijn gesteld.

Hoofdstuk zes grijpt terug op de in de probleemstelling vervatte vraag in
hoeverre artikel 21 van de Grondwet een zekere terugtred van de overheid ten
behoeve van vrijwillige milieuzorgin bedrijven toestaaten welke rechtsstatelijke
randvoorwaarden daarbij in acht genomen dienen te worden. Doel van de keuze
voor het nationale grondrecht op een schoon leefmilieu als ankerpunt voor de
verhouding tussen overheidsregulering en zelfregulering is daarbij niet om te
verdedigen dat er met grote precisie uit zou kunnen worden afgeleid wat de
wetgever wel of niet zou moeten doen om zelfregulering mogelijk te maken, te

71      Richtlijn van 24 september 1996, EG 96/61, PbEG L 257.
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stimuleren of te conditioneren. De keuze voor deze grondwetsbepaling als baken
in de discussie overde terugtred van de overheid is vooral ingegeven doorhet feit
dat het ons confronteert met de spanning tussen de instrumentele kant en de
waarborgzijde van het milieurecht. In het licht daarvan wil ik bezien of er uit dit
grondrecht wellicht bepaalde kerndoelen af te leiden zijn, die iets kunnen zeggen
over de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en die van
de samenleving bij de zorg voor het milieu.

Het zevende hoofdstuk vormt het slot van dit boek. Daarin worden enkele
gedachten ontvouwd met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van
wetgeving als zodanig. Tevens wordt iets gezegd over de strategie die de
milieuwetgever het best zou kunnen volgen om de eigen verantwoordelijkheid
van bedrijven optimaal tot zijn recht te laten komen.

6          Zelfregulering

Al diverse keren heb ik in het voorbijgaan de term 'zelfregulering' laten vallen.
Vooralsnog is echter nagelaten nog wat preciezer aan te geven wat daaronder
eigenlijk moet worden verstaan. Voor de in het milieurecht enigszins ingevoerde
lezer zal het inmiddels weI duidelijk zijn dat 'zelfregulering' iets te maken heeft
met zaken als 'eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor milieubehoud',
'verinnerlijking van milieuwaarden doorde burger' en 'terugtred van de overheid'.
Zouden we evenwel om een definitie durven te vragen dan vermoed ik dat er al
grotere twij fels ontstaan. Een indicatie voor dat vermoeden levert onder andere
het feit dat in veel beleidsstukken, maar ook in juridische geschriften, regelmatig
de term zelfregulering opduikt, terwijl slechts zelden wordt ingegaan op de
betekenis daarvan.72 Voor zover dat al wei gebeurt, is de begripsvorming weinig
precies. Zo onderscheidt de WRR in zijn rapport, 'Milieubeleid: Strategie.
instrumenten en handhaafbaarheid' drie vormen van regulering, te weten: dwang
(directe regulering), transactie (privaatrechtelijke- en financiele regulering) en
overreding (sociale regulering).73 Zelfregulering wordt in dit rapport vervolgens
totde laatste categorie gerekend, zonderdat nu echtgoed duidelijk wordt gemaakt
waarom. Dit gebrek aan scherpte en precisie geldt echter niet alleen voor de
literatuurop het terrein van het miheurecht. maar ook voor publicaties op andere
vakgebieden, zoals het reclame- of consumentenrecht. Een uitzondering op die

72 Een positieve uitzondering op deze regel vormt o.a. de bijdrage van A B. Blomberg en F.C.M A.
Michiels. De Wet verwijderingsbijdragen: een voorbeeld van geconditioneerde zelfregulering, in:
T.J. van der Ploeg, H.J. de Ru en J.W. Sap (red.), /n plaatw van overheid. Zwolle 1995, p. 217-237.

73      WRR. Milieubeleid: Strategic, instrumenten en handhaafbaarheid, 's-Gravenhage 1992.
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regel vormt de eerste juridische dissertatie die in Nederland over dit onderwerp
is verschenen. Daarin definieert Van Driel zelfregulering als:

'Niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden

vastgesteld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun
vertegenwoordigers. en waarbij het toezichtopde naleving mede doordeze groepen

.74wordt uitgeoefend.

Voorlopig wil ik deze omschrijving als werkdefinitie aanhouden. Omtwee redenen

lijktme datzinvol. Aan deene kant geeft Van Driels begripsbepaling de lezereen
eerste globale indruk van waar het bij zelfregulering om draait. Daarmee biedt
de definitie enig houvast voor de rest van het onderzoek, zonder dat al direct op
de milieurechtelijke context wordt ingegaan. Dat laatste zou het risico in zich
dragen dat al te gemakkelijk voorbij gegaan wordt aan de redenen voorde revival
van dit aloude begrip in de moderne wetgevingsliteratuur. In het volgende hoofdstuk
wordt daaropnaderingegaan. Deze speurtocht gebeurt mede omerachterte komen
in hoeverre we hetbij zelfreguleringeigenlijk wel hebben overeen striktjuridisch
fenomeen. Aan de andere kant is de zoeven genoemde omschrijving tevens
aantrekkelijk, omdat ze uitnodigt tot verdere verduidelijking. Zo valt op dat de
omschrijving erg formeel is en niets zegt over de vraag waarop de niet-statelijke
regels betrekking kunnen hebben. Ook deze vraag hangt nauw samen met het
karakter van de bewuste regels, gaat het hierbij om rechtsregels of wellicht om

andersoortige regels? Hierop zal met name worden ingegaan in het derde hoofdstuk

van dit boek. In het slothoofdstuk van dit boek zal ik dan nog eenmaal kort
terugkomen op het begrip zelfregulering.

74    M. van Drie\. 7.elfregulering: Hoog cipspelen c,f thui\blijren. Deventer 1989. p. 2.
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Zelfreguleringssystematiek

1          Inleiding

Determ zelfreguleringduiktde laatstejaren. vooral in de sfeer vanhet wetgevings-
beleid, steeds vaker op in juridische verhandelingen. In wetgeving, literatuur of
jurisprudentie kwam men dit begrip tot voor kort met zoveel woorden eigenlijk
niet of nauwelijks tegen. Intussen lijkt daarin een kentering gekomen. Het begrip
zelfreguleringontmoet menbijvoorbeeldop verschillendeplaatsen inde 'Aanwij-
zingen voorde regelgeving', waarin § 2.1 (aanwijzingen 6/tm 8)zelfs een algehele
voorkeur voor deze 'lichte' vorm van regulering lijkt te zijn neergelegd.

Aanwijzing 6 bepaalt dat slechts tot nieuwe regelgeving moet worden besloten
indien de noodzaak daartoe vast is komen te staan. De daarop volgende aanwijzing
vermeldt dat daartoe eerst dient te worden onderzocht ofde gekozen doelstellingen
ook kunnen worden bereikt middels het zelfregulerend vermogen in de betreffende
sector(en). Uitdetoelichtingbij aanwijzing 8 volgtdat indienhetzelfregulerende
vermogen tekortschiet, eerst moet worden onderzocht of dat niet door middel van
overheidsmaatregelen versterkt kan worden. De toelichting daarbij luidt.

'Direct overheidsingrijpen is slechts op zijn plaats. indien van het zelfregulerend
vermogen van de maatschappij - ook versterkt met ondersteunende overheids-
maatregelen - niet voldoende resultaten te verwachten zijn.''

Behalve in de Aanwijzingen wordt ook in wetgeving zelf steeds vaker expliciet
dan wel impliciet verwezen naar bepalingen die door middel van enigerlei vorm
van zelfregulering zijn tot stand gekomen: Voorbeelden zijn onderandere: artikel

1 De meerwaarde van deze aanwijzingen volgt o.a. uit aanwijzing 2 1 2 (onder b) en de toelichting
bij aanwijzing 254. dierespectievelijkbepalendat in de Memorie van toelichting bij welsvoorstellen
steeds moet worden ingegaan op de noodzaaktotoverheidsinterventie in relatie totde moge'Ukheden
voor zelfregulering en dat ook bij de toetsing van voorgenomen regelgeving door het Ministerie
van Justitie dit element als toetsingscriterium moet worden meegenomen.

2         Uit de toelichting bij Aanwijzing 92 blijkt dat in wetgeving mag wordt verwezen naar normen die
niet van publiekrechtelijke aard zijn, zoals 'bepalingen die in het kader van zelfregulering zijn
totstand gebracht'. Bij voorkeur zou dat moeten gebeuren op een statische manier. dat wil zeggen
verwijzen naar een norm, zoals die op een bepaald moment luidt en alleen met inbegrip van latere
wuzigingen voor zover deze zijn bekendgemaakt. Zie voor de juridische consequenties van het
op verschillende manieren verwijzen naarbijv. normalisatienormen M.H. Elferink, Verwijzingen
in wergeving: Over de publiekrecliteluke en auteursrechtelijke status van normalisatienormen,
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7, vierde lid, Welzijnswet 1994.3 artikel 26. vij fde lid. Wet op het consumenten-

krediet, artikel 10 van de Regeling effectief kredietvergoedingspercentage en artikel
15.35 van de Wet milieubeheer. Laatstgenoemde bepaling bevat een milieurelevante
vorm van wettelijk geconditioneerde zelfregulering. Hierin wordt verwezen naar
een zogenaamde overeenkomst inzake verwijderingsbijdragen, dat wil zeggen een:

'schriftelijke overeenkomst tussen degenen die een stof. preparaat ofander produkt
in Nederland invoeren of opde markt brengen. tot het afdragen van een verwijde-
ringsbijdrage.'

Het gaat in dit voorbeeld om afspraken tussen bedrijven uit eenzelfde branche over

het bijdragen aan de kosten voor de afvalverwijdering, waarvoor zij medever-

antwoordelijk zijn. Deze bijdragen worden gestort in fondsen, die doorbedrijven
of branche-organisaties zelf worden beheerd. Daaruit wordt vervolgens de
inzamelingen verdere verwijdering gefinancierd. De overheid is bij de overeenkom-
sten nietzelf partij, maarde minster van VROM kan overeenkomstig artikel 15.36
Wet milieubeheerinbepaaldegevallen, op verzoek van de branche, verwijderingsaf-
spraken voorde gehele sectoralgemeen verbindend verklaren. Dit laatste met name
om zogeheten 'free-rider' gedrag tegen te kunnen gaan:

Het aantal wettelijke bepalingen waarin direct of indirect wordt verwezen
naar vormen van zelfregulering neemt de laatste jaren toe. Voor de juridische
literatuur geldt wat dat betreft min of meer hetzelfde als voor wetgeving. Vanaf
omstreeks het midden van de jaren tachtig duikt de term zelfregulering in

Deventer 1998 en het debat daarover met G.J.M Evers in N./8  1999. p.  1317- 1320 en  1 8 1 4-1 8 1 6
3        Dit artikel luidt: 'Aan een subsidie als bedoeld in het eerste lid kunnen door de subsidieverlener

kwaliteitsvoorschriften worden verbonden. tenzij de subsidie-ontvanger deelneemt aan een door
middel van zelfregulering tot stand gekomen landelijk kwaliteitssysteem. Omtrent een landelijk
kwaliteitssysteem als bedoeld in de eerste volzin dient overeenstemming te bestaan met vertegen-

woordigende organisaties van de subsidierende overheid (...)'
4          Aangetekend moet worden dat ook het toezichten de handhaving van deze regelingovereenkomstig

de art. 15.40 en 15.41 Wm in belangrijke mate aan het particuliere initiatief zijn overgelaten  Zie
uitgebreider over deze en andere aspecten van de regeling A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels.
De Wet verwijderingsbijdragen: een voorbeeld van geconditioneerde zelfregulering, in: T.J. van
der Ploeg. H.J. de Ru en J.W. Sap. /n plants van overheid, Zwolle 1995. p. 217-237 en A.B
Blomberg, Commentaar op de artt.  15.35 Um 15.41 Wm in: Th.G Drupsteen. P.C Gilhuis. M.G.
Hordijk en F.C.M.A. Michiels. Commentaar Wet milieubeheer, VUGA. 's-Gravenhage
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toenemende mate op in rapporten,5 proefschriften,6 boeken7 en vaktijdschriften. 8

Dit betekent echter niet dat allerlei ideeen en idealen die achter het gebruik van
het begrip zelfregulering schuil kunnen gaan, zoals de totstandkoming van regels

die aansluiten bij de prakijk, inschakeling van het handelingsperspectief van
deelnemers aan het maatschappelijk verkeer bij doelen die het algemeen belang
betreffen, activeren van eigen verantwoordelijkheid, normbesef en burgerzin. het
dichten van de kloof tussen burger en politiek,9 vergroting van het indirecte
sturingsvermogen van de overheid etc.,10 niet al veel eerder door uiteenlopende
religieuze. politieke en filosofische stromingen zijn geclaimd.

Zo pleegt men in rooms-katholieke kringen zelfregulering in verband te
brengen met het aloude subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel wordt op zijn beurt
dan vaak weerherleid totbijvoorbeeldde wijsbegeerte van Thomas van Aquino. 1 1
In protestant-christelijke gelederen plaatst men zelfregulering daarentegen meestal

5          Zie reeds: Eindberic·ht vande Commibsie vermindering en vereenvoudiging van <iverheidIregelingen,
Kamerstukken li 1983/84.17 931. nr. 9. p. 43-44, Werkgroep deregulering regelgeving sociaal-
economische ordening en kwaliteitsbevordering, Kamerxtukken il 1983/84.17931.nr. 10. p. 24.
Jaarrapport Overheidsbeleid Consumentenaangelegenheden 1983- 1984, Kamerstukkenill 984/85,
18 747. nrs. 1-2 en International Chamber of Commerce, Een vergelijkende studie inzake
ove r he id Are gule ring en ze lfre gule ring als middel tor be Ac·lie rming van de c·onsument . Den Haag
1984. Zie verder vooral ook de jaarverslagen van de inmiddels ter ziele gegane Commissie voor
de Toetsing van Wetgevingsprojecten, ingesteld bij besluit van de Minister-President van 10
september 1987. St(·rt. 1987.181.

6          De eerste juridische dissertatie waarin het fenomeen zelfregulering centraal staat is van M. van
Driel. Zelfregule ring, H ot,g opspelen (dthuisblijven, Deventer 1989. Zie voor wat betrefthetterrein
van de pri vacybeschermingbijvoorbeeld G. Overkleeft-Verburg. De Wet per,cion,regi,tratiex, Ncirm
1(,epassing en evaluatie. Zwolle 1995.

7 Publikaties omstreeks het midden van de jaren tachtig in boeken zijn er o.a. van Ch. J. Enschedd.
Over de meervoudigheid van maats('happelijke normenstelsels. Amsterdam/Oxford/New York
1984. J.M. Polak, Aanwijzingen voor zelfregulering?. in: J.G. Steenbeek e.a. (red.). Bewor en
no rm. Deventer 1986. W.J. Slagter. Zelfregulering als basis voor privaatrechtelijk tuchtrecht. in:
H.J. Snijders e.a. (red.). De overheidsrec·hter gepasseerd, Amsterdam 1988. p. 92-93.

8         In vaktijdschriften wordt vooral vanaf begin jaren tachtig aandacht geschonken aan vormen van
zelfregulering, aanvankelijk vooral op deelterreinen. zoals het reclamerecht (bijv. J.J.C. Kabel,
Zelfregulering en recht, basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland, SEW 1983,
p. 151-165).deprivacybescherming(bijv. J.K.M. Gevers, Zelfreguleringen privacy-bescherming
indegezondheidszorg, TvG 1984. p. 234-247)enhetconsumentenrecht(bijv. E.H. Hondius, Non-
legislative means of consumer protection, the Dutch perspective, ./CP 1984. p. 137-156). Later
komt de juridische betekenis van zelfregulering als zelfstandig onderwerp op de agenda (bijv. M.
van Driel. Zelfreguleringals alternatief voor wetgeving. SEW 1990. p 414-434 en de artikelenserie.
Pretenties van wetgeving in Openbaar beAtuur 1992.

9          Begrippen als zelfregulering, dereguleringen marktwerkingdoen als gevolg van het feit dat ze door
de politiek vaak te pas en teonpas worden gebruikt voordemeestuiteenlopende zaken somsdenken
aan het begrip 'newspeak' dat George Orwell, Nineteen eighty-four. London  1949 gebruikt om
aan te geven dat sprake is van: 'words deliberately construed for political purposes'.

10 Zie daaroverbijvoorbeeld W.J. Witteveen. Communicatiebij zelfregulering, in: Ph. Eijlander, P.H.A.
Frissen. P.C. Gilhuis. J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, Wetgeven en de maat van de tijd.
Zwolle 1994. p. 106.

11       Zie V.J.J.M. Bekkers. H.T.P.M. van den Hurk en G.J. Leenknegt, Oorsprong en toekomst van het
subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie, in: V.J.J.M. Bekkers. H.T.P.M. van den Hurk en G.
Leenknegt, Subsidiariteit en Europese integrat ie. Een nude wijshe id in een nieuwe context. Zwolle
1995, p. Ige.v.

25



Hoofdstick 2

tegen de achtergrond van het reformatorische beginsel van souvereiniteit in eigen
kring. In de rechtsfilosofische literatuur is daarde naam aan verbonden van Herman
Dooyeweerd en diens wijsbegeerte der wetsidee, die vervolgens weer inspiratie
kon ontlenen aan de middeleeuwse filosofie van Johannes Althusius. 12 Zelfregule-
ring kan ten slotte ook meerin zijn algemeenheid warden gegrondvest in pluralisti-
sche opvattingen over macht, gezag, staat en recht. 13 Ruim opgevat heeft het ook
in dat geval een lange traditie.

Omzich een concete voorstelling te kunnen maken van vormen van 'private
regulering oppubliekdomein' in deoudheid, hoeft men slechts te denken aan het
middeleeuwse gildewezen:4 waarin corporaties van personen met verwante
beroepen ofbedrijven,15 binnen doordeoverheidgestelde grenzen, het monopolie
bezaten om hun beroep of bedrijf in een bepaalde stad uit te oefenen. maardaarnaast
ook bepaalde charitatieve, religieuze en militaire functies vervulden.16 Doordat
de gilden eigen rechtsregels (keuren) schiepen en bovendien zelf waren belast met
met het toezicht en de handhaving daarvan, 17 zouden hun activiteiten in bepaalde
opzichten als een soort van zelfregulering 'avant la lettre' kunnen worden be-
schouwd:8 Datzelfde geldt in zekere zin voor het zelfbestuur in het 17e eeuwse
dorpsleven, waarin hetbanbestuurzich zoveel mogelijk beperkte tot de algemene
cotirdinatie en allerlei publieke taken werden overgelaten aan private colleges,

12      \18\. H. Dooyeweerd. De theorie van de bronnen van her stellig reclit in het licht der wet,idee.
Groningen 1933 en H. Dooyeweerd, De wijibegeerte der Welsidee, Amsterdam 1935 Zie ook H.
van Eikema Hommes. Inteiding tot de wij:,begeerte van Herman Dooyeweerd: s-Gravenhage 1982.
Over Johannes Althusius (1557-1638) H.E.S. Woldring, Privaat en publiek: Over de actualiteit
van de politieke filosofie van Johannes Althusius. in: M.C.P. van Eijk. T.J. van der Ploeg, H.J
de Ru. J.W. Sap en A. Soeteman, Gesic,ten <if (,pen overlegstelsels. s-Gravenhage 1993.p. 13-28

13      Zie bijv. A.K. Koekkoek. Pluralisme en grondrechten van sociale organisaties. in:  H B.R.M
Kummelingen S.C. van Bijsterveld (red.) Grondm·hten en :elfregulering,Zwolle 1997. p. 51-71.
I.C. van der Vlies. Plurale ret·hisvorming binnen de gren:en van het rec·hi, Zwolle 1993: E.M.H
Hirsch Ballin. Publiekrecht en beleid. Alphen aan den Rijn 1979. m.n. p. 208-246 en L. Prakke.
Pluralisme en staatsre(·ht. Deventer 1974.

14     Zie ook G C J.J. van den Bergh. Wet en gew<ionte: Historin·he grcindslagen van een di,gmati,(·h
geding. Deventer 1982, p. 12-13, die opmerkt dat in de Middeleeuwse samenIrving vrijwel iedere
institutie eigen regels kon stellen en de bevoegheidsgrenzen met andere wetgevers dikwijls niet
gemakkelijk te doorgronden waren.

15 Deambachtsgilden worden weI beschouwdals deprivate voorlopers van de huidige publiekrechteluke
bedrijfsorganisatie. Zie J. Ph. De Monte Verloren. Een herleving van de gilden in moderne vorm,
in: A.G.G De Groot e.a. (red.), Rec·lit als inwrument van belic,ud en verandering, opstellen
aangeboden aan Prof. J.J.M. i·an der Ven. Deventer 1972.

16       Zeker in de eerste fase van de ontwikkeling van de gilden werd het belang van de beroeps- en
bedrij fsgenoten ingepast in het 'bonum commune' van de stad. Ze werden bijvoorbeeld ook geacht
het belang van de consument te dienen. Intern werd daarom doorde gildebesturen op klachten van
consumenten toegezien. Vgl. J.P.A. Coopmans. Renaissance ran oud re(·lit. Deventer 1965.p. 17.

17      Ook de handhaving. berechting en bestraffing van overtreding van gildenkeuren geschiedde door
het gildebestuur zelf. De sancties bestonden bijvoorbeeld uit het opleggen van een boete. het
uitspreken van een tijdelijk verbod van beroeps- of bedrij fsuitoefeningen, als ultimum remedium.
uitstoting uit het gilde.

18   J.Ph. De Montd Verloren en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uitde ontwikkeling der rec·literiijke o rgunisatie
in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Deventer 1982, p. 173-179.
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zoals wees-meesters, armenvoogden, hooischatters en rooimeesters. Deze beheerden
vaak eigen fondsen en zij wentelden hun kosten dikwijls zelf af op de direct
betrokkenen. Zodroegen de rooimeesters zorg voorhet onderhoud van de openbare
wegen, maar regelden ze dat meestal zo dat iedere ingezetene direct verantwoorde-
lijk was voorde kwaliteit van de straat voorzijn eigen woning. Opdie manier was
het mogelijk om zonder uitgebreide algemene middelen toch het niveau van de
collectieve voorzieningen op een aanvaardbaar peil te houden. 19

2          Oude wijn in nieuwe zakken?

Het zal, gelet op het voorgaande, niemand verbazen dat zelfregulering volgens
sommigen een verschijnsel van alle tijden is. waarvan de betekenis alleen de laatste
eeuw sterk is afgenomen ten opzichte van door de staat afgekondigde, algemene
en uniforme wetgeving.20 Toch is het de vraag of de wortels van zelfregulering
als zelfstandig begrip weI zo ver in het verleden liggen. Het valt namelijk te
betwij felen of deze term, zoals die de laatste jaren in de litertuur over sturings-
en wetgevingsvraagstukken wordt gebezigd, wel onverkort terug te voeren is op

de rechtswetenschap of andere sociale wetenschappen. Grammaticale interpretatie
doet immers reeds vermoeden dat zelfregulering in zijn moderne context eerder
uit de btta-wetenschappen stamt. Zo omschrijft Van Dale dit fenomeen als:

(...) 'het bestaan van onderling opelkaar afgestemde processen die voor het leven
.21noodzakelijke toestanden constant houden syn. homeostase.

Het bestaan van onderling opelkaarafgestemde processen lijkt in deze betekenis
niet in de eerste plaats te duiden op juridische of politieke processen. Nog los van
de vraag ofdieer weI opgerichtzijn de voorhet leven (van wieof wat?) noodzake-

luke toestanden constant te houden, wijst het synoniem 'homeostase' eerder in
een heel andere richting. Homeostase duidt op het bestaan van zogenaamde
cybernetische systemen. De cybernetica - letterlijk: stuurkunde - houdt zich van
oorsprong in hoofdzaak bezig met het bestuderen van sturings- en communicatiepro-

19 Zie bijvoorbeeld A. Th.  van Deursen. Een dorp in de polder: Graj) in de 17de eeuw. Vijfde druk.
Amsterdam 1998. p. 200.

20      Zierespectievelijk J.P.H. Donner. Derelativiteit van zelfregulering, in: Ph. Eijlander. P.C. Gilhuis
en J.A.F. Peters(red.), Orerheiden zelfregulering. Zwolle 1993. p. 155- 156 en B.F. van Waarden,
Vervlechting van staat en belangengroepen (11), Beleid en Maar.,c·happu 1988, p 115-126.

21 Het begrip zelfregulering is in 1992 opgenomen in Van Dale. Volgens een daarover benaderde
medewerker van Van Dale lexicografie heeft dit te maken met het feit dat de term zelfregulering
niet meerlouter binnen een ofenkelespecifieke vakgebieden wordl gehanteerd. maarin een bredere
context ingeburgerd is geraakt.
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cessen binnen machinale en organische systemen.22 Deze processen beogen de
in beginsel oneindigecomplexiteit van hun omgeving - alles behalve hetsysteem
zelf - te reduceren en om te zetten in systeem-interne aanpassingen.23 Daarbij vindt
voortdurende controle en terugkoppeling plaats tussen de doelstellingen van het

systeem (input) en eventuele afwijkingen van de eruit voortvloeiende gevolgen
(output).24 Volgens Franken kenmerken cybernetische systemen zich daarom vooral
door een:

(...) 'streven naar een toestand van orde of het behoud daarvan; zij hebben een
evenwichtshandhavend of homeostatisch karakter. Het tegengaan van chaos noemen
we sturen ofregelen. Niet alleen organismen, maar ook gemeenschappen van mensen
worden bijeen gehouden door sturingsprocessen. d.w.z. verwerking van informatie
26. dat opnieuw een evenwicht binnen het systeem wordt bereikt. Daarbij geldt.
dat de feedback-in fomatie aanleidingkan geven totevenwichten op verschillende

·25niveau's.

Er zijn homeostatische processen, waarin wordt gestreefd naar het behouden van
een bepaalde oorspronkelijke vorm, structuur of toestand van bepaalde systemen
en soortgelijke processen die tenderen naar een 'dynamisch evenwicht'.26 Een
voorbeeld van de eerstgenoemde categorie is de thermostaat van een cv-systeem.
Deze houdt de temperatuur in huis op een constant niveau, ongeacht wisselende
externe omstandigheden, zoals het weer. Een evolutie van biologische organismen
die zichzelf in de loop van eeuwen geleidelijk aanpassen aan veranderende
klimatologische of fysieke omstandigheden.27 kan tot de tweedecategorie worden

gerekend. Daarbij kan gedacht worden aan oorspronkelijk in het water levende
dieren of organismen die zich, althans volgens de evolutie-theorie, in de loop van

22       Zieo.a W.R Ashby, An introduc·tion to (ybernetic'S. New York 1956. S. Beer. Dec·isic,nand(·rintra:
the meaning (,f operational research and management cybernetic\. London 1966, W. Buckley.
Soc ic1/(,gy and modern Hwmt theory. New York  1967

23 Het definieren van de systeemgrenzen is een klassiek probleem Een veelgebruikt voorbeeld is dat
van een kamerplant. Wat zijn daarvan uit systeemtheoretisch perspectief de grenzen: het
bovengrondse gedeelte kan de stam. de wortels, de aarde waarin deze is geplant. de pot. de persoon
die de plant water geeft etc.

24 Het terugkoppelingselement is belangrijk in hetcybemetische systeembegrip Hetkanook worden
herkend in het NMP-2. Kamerstukken 11 1 993/94.23 560. nr. 2. p. 242. waar zelfregulering wordt
omschreven als: Terugkoppelingsmechanisme waarbij de veroorzaker van milieubelasting zelf
de verantwoordelijkheid draagt voor de wijze waarop deze de milieubelasting beperkt (houdt) tot
binnen de door de overheid gestelde kaders.'

25        H. Franken, Systeemtheorie en rechtswetenschap, Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte
van het recht, Rerhtsfilcisone & Rechtheorie 1982. p. 10-11.

26       W Buckley. Soriologyandmodern systems theory. New Yersey 1967, p 58 spreekt respectievelijk
van morfostase' en morfogenese

27        in de Volkskrant van 2 mei 1997 wordtop de voorpagina verwezen naareen spraakmakend Ameri-
kaans onderzoek dat Darwins gelijk zou aantonen. Hagedissen. uitgezet op enkele caraibische
eilanden met verschillende bodemgesteldheden en vegetaties. zouden zich al binnen  15 jaar (op
verschillende wijzen) lichamelijk hebben aangepast aan hun nieuwe leefomgeving.
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vele duizenden jaren op het land zijn gaan begeven onder andere als gevolg van
terugkerende perioden van droogte.

Dynamiek en evenwicht kunnen in systeemtheoretisch opzicht in beginsel
zowel door systeem-interne als -externe (omgevings) factoren worden beinvloed.
Vooral de verhouding daartussen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien.
De discussie over het bestaan van zogenaamde 'autopoietische systemen' speelt
daarin een belangrijke rol.

3           Autopoiese

Bij de vraag naarde mogelijke invloed van de omgeving opdynamische systemen
verdient het uit de neuro-biologie stammende fenomeen 'autopoiese' bijzondere
aandacht.28 In dat verband is van belang dat de biologen Maturana en Varela in
dejaren zeventig een theorie hebben ontwikkeld, volgens welke er in werkelijkheid
levende organismen bestaan,29 die erop gericht zijn zichzelf in stand te houden
en te reproduceren uit hun eigen systeem-elementen.30 Het meest kenmerkende
van deze 'bio-systemen' is, dat hun mogelijkheden tot 'zelfreproductie' of
'zelfregulering' niet in de eerste plaats worden bepaald dooromgevings factoren.
maar primair door de perceptie daarvan binnen het systeem zelf.

De wordingsgeschiedenis (ontogenese) en vooral de eigen interne -bij levende

organismen genetische - structuur van systemen zijn voor de interpretatie van de
omgeving bepalend.31 Signalen vanuit de omgeving kunnen weliswaar als 'ruis'
worden ontvangen, maar ze beYnvloeden niet rechtstreeks de werking en output
van autopoietische systemen. Daarvoor is eersten vooral een trans formatie nodig
inde 'taal' van het betreffende systeem. Opdenduurkan weliswaarook deinterne
structuur van het systeemzich moeten aanpassen aan gewijzigde omgevingsfactoren

28 Autopoiese betekent letterlijk ze IR re)productie.
29      Dat over de status van organismen overigens ook onduidelijkheid blijkt te kunnen bestaan vol:t

uitregelgeving inzake het werken met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's). In dat kader
is wei de vraag opgeworpen of het bij GGO's gaat om stoffen/preparaten of levende natuur. Die
vraag bleek vooral interessant, omdat in het laatste geval het Besluit GGO (Stb. 1990.53) niet op
art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) zou kunnen worden gebaseerd dat alleen een regeling
in zakerisico's van bepaaldestoffen mogelijkmaakt. Zie hierover Vz ABRS 22-03-1994. AB 1994.
446. m.nt. ThGDen H.E.J  van der Meulen, Biotechnologieen het Besluitgenetisch gemodificeerde
organismen. M en R 1997. p. 127.

30     De grondleggers zijn H.R. Maturana en F.J. Varela, Autopoiexis and c(ignition: the realization
(}f tile living. London 1980 (oorspronkelijke titel uit 1972: De Maquinas y Seres Vivos).

31         H.R. Maturanaen F.J. Varela. The tree ofknowledge Boston/London 1988. p. 171 : 'An organism's
range of possible behavior, however, is detemined by its structure'.
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om te kunnen voortbestaan.32 maar ook dat gebeurt. volgens de autopoiese-theorie,
in dat geval altijd weer volgens vaste interne wetten en regels:

33

'Met andere woorden. het systeem bepaalt zelf wat de omgeving is. en waar de
grens tussen systeem en omgeving ligt Verstoringen in wat het systeem als
'omgeving' ziet worden opgevangen door het aanbrengen van variaties in hun
interne werking. Alle veranderingen onderwerpen ze aan hun zel fhandhaving. aan
hun autonomie. aan het behoud van hun identiteit. Veranderingsprocessen zijn
dus circulaire processen: veranderingen in de inteme werking van het systeem
worden bepaald door diezel fde interne werkingen. en niet door veranderingen in

.34
de omgeving.

Gerichte beYnvloeding van buitenaf van de werking van autopoietische systemen
zal, geletophun zojuistgenoemde inherenteeigenschappen, nieteenvoudigzijn.
Dat doet de vraag rijzen of er ook buiten de abstracte wetenschappelijke sfeer van
de (cel)biologie dergelijke systemen te vinden zijn. Bestaan er bijvoorbeeld in
de dagelijkse werkelijkheid sociale systemen. in de zin van maatschappelijke
sectoren, organisaties of rechtssubjecten met deze of soortgelijke kenmerken?

4          Zelfregulering in sociale systemen 35

Stond in decybernetica aanvankelijk nog het bestaan van open systemen voorop.
36

in de rechtssociologie en bestuurskunde heeft in de jaren tachtig een, mede door
de biologische inzichten over autopoiese gernspireerde, systeemtheorie ingang
gevonden waarbij particle geslotenheid als een belangrijk kenmerk van in de

32 Men spreekt in dat verband vaak over het genereren van 'order from noise'
33      Dezelforganisatie van autopoietischesystemen staatin nauw verband met de vanaf dejaren zestig

ontwikkelde 'chaostheorie'. Zie daarover I. Prigogine en 1. Stenger. Orde uit chaos: de nifuN·e
dial<,c,g tussen de inen# en de naticur. Amsterdam 1985. Deze theorie komt crop neer dat het poor
het begrilpen van complexe dynamische systemen niet voldoende isdeafzonderlijke systeemelemen-
ten en de onderlinge relaties daartussen te bestuderen. Er blijkt soms een non-lineaire causaliteit
te kunnen bestaan tussen het functioneren van het totale systeem en de afzonderlijke onderdelen.
Door zelforganisatie kan de output van bepaalde systemen voortdurend andere (onvoorspelbare)
resultaten opleveren, chaos dus. Zie J. Gleick. Chaos, de derde weten\chappelijke revolutie.
Amsterdam 1991. In Nederland is deze theorie in juridisch onderzoek onder andere gebruikt door
A.G. Veldman. Elfe(·tuering van *(ic·iaal-ec·on omiw·h recht vi,lgen# de c·hac„theo rie, Zwolle  1995.

34        L. Schaap. M. van Twist en R. in 't Veld. De eigenwijzesamenleving sturing van gesloten systemen.
Bestior 1990. p. 265.

35      Zie voor een toegankelijke inkiding op deze complexe materie o.a.: R. Laermans (red.). Scic·iale
Ay„remen beitaan een kenni inaking met hel i,·erk mn Niklas Luhmann, Leuven/Amersfoort 1997of
L. Schaap. Bestuurskundeals bestudering van sociale systemen. Bestii 14 Mku nde 1997/6. p. 277-290.

36      Zie W.G.M. Salet. Om rec·ht en staat: een scific}logis(·he  verkenning van soc·iale,  pi,litieke en
reclit*betrekkingen. '

s-Gravenhage 1994, p 102.
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maatschappij te onderkennen sociale systemen wordt gezien.37 In de functionele
varianten van deze theorie bestaat de moderne - steeds complexer wordende samen-

leving-uittalloze sociale subsystemen. zoals het recht, de politiek, de wetenschap
en de economie. Deze vervullen ieder een gedifferentieerd takenpakket volgens
een eigen specifieke modus operandi en interne regels.

Mede als gevolg daarvan kent de moderne maatschappij in deze visie geen
centraal punt meer van waaruit deze subsystemen kunnen worden gestuurd of
gereguleerd.38 Het hierarchische beeld van een overheid die het gedrag van onderda-
nen naareen vooraf gekozen ideaaibeeld tracht te vormen dient vanuitdat gezichts-
punt te worden bilgesteld, wanneer de intensiteit, omvang en precisie van door
de overheid afgegeven sturingssignalen niet langer als bepalend mogen worden
beschouwd voor het opereren van individuen en organisaties.

39

Vooral Luhmann en later Teubner hebben niet nagelaten te wijzen op de

autopoietische trekken van sociale systemen, zoals 'het recht', 'de economie' en

'de samenleving'.40

4.1 Luhmann: ze[freferentialiteit en autopoiese

Het is aanvankelijk vooral de Duitse rechtstheoreticus Luhmann geweest, die de
betekenis van het fenomeen autopoiese voor de werking van onze complexe
moderne - in zijn ogen functioneel gedifferentieerde - samenleving heeft bena-
drukt:' Als meest typische kenmerk van autopoietische systemen, ongeacht of
het nu om biologische, cybernetische of sociale systemen gaat, beschouwt Luhmann
hun zelfregulerende autonomie. Deze duidthij aan metdeterm'zelfreferentialiteit'.
Daarmee wordt bedoeld dat een autopoietisch systeem zich voortdurend aanpast

37 Als pionier van de systeem-theoretische (v66r autopoietische) sociologische stroming geldt T.
Parsons, The so(·ial system, New York 1951. Vreemd is dat Van der Pot-Donner. Handboek van
he I Nederlands Maa,5reclit. Zwolle 1995. p. 125- 127 de systeemtheoretische visieopdesamenleving
identificeert metde staatals( feitelijk) inachthebber In doordesysteemtheorie gernspireerd rechtsso-

ciologisch en bestuurskundigonderzoek wordt namelijk vaakjuist de onmacht van destaatbenadrukt.
38        In dat opzicht sluit de oratie van P. Frissen, De versplinterde.,mai. Alphen aanden Rijn 1991 hier

nauw bij aan. Vanuiteen andereoptiek is de 'rationalcentralrule approach' eerderookal bekritiseerd
door H.R  van Gunsteren. De Que,t for c·ontrc,1, London 1976.

39     1. TH.M. Snellen. Boeiend en geboeid: ambivalenties en ambities in de bestiturskunde, Alphen
aan den Rijn 1987, p. 20. Een andere vraag is of de overheid in onze (post)moderne tijd uberhaupt
over een duidelijk ideaalbeeld beschikt waarnaar de samenleving gevormd zou moeten worden.

40 Desamenleving wordt vaak als een systeem van deeersteorde aangeduid, terwijl het recht daarbinnen
een systeem van de tweede orde is. Sociale organisaties in het recht. zoals rechtbanken, worden
soms als een systeem van de derde orde beschouwd.

41 Zie vooreen besprekingT. Blomen L. Timmermans, Rechtis Rechtis Recht is...,Rtc·hten Krifiek,
1993. p. 48-77 en M.J.W. van Twist en L. Schaap, Een theorie over autopoietische systemen voor
de sociale wetenschappen: een vorm van eigentijds geloven, Beleids,t·erensrhap 1991, p 299-322.
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aan veranderingen in zijn omgeving, maardat steeds doet op basis van eigen interne
'wetten en regels'. Dat heeft in de eerste plaats tot gevolg dat een dergelijk systeem:

(...) 'die Elemente. ausdenenesbesteht. als Funktionseinheiten selbstkonstituiert
und in allen Beziehungen zwischen diesen Elementen eine Verweisung auf die
Selbskonstitution mitlaufen lailt. auf diese Weisedie Selbskonstitution also laufend

·42
reproduziert.

Bij de idee van zelfreferentialiteit schuilt daarnaast een belangrijk kenmerk in de
combinatie van wat door Luhmann genoemd wordt'cognitieve openheid' gekoppeld
aan 'operationele geslotenheid'. Dat wil eenvoudigweg zeggen dat de omgeving
wel irritatie of ruis kan veroorzaken in het functioneren van sociale systemen, zoals
het recht. maar daarop geen rechtstreekse invloed kan hebben, laat staan de
uitkomsten ervan kan determineren.43 Ook het rechtssysteem vertoont in deze
opvatting zelfreferentible eigenschappen. Het recht reageert bijvoorbeeld wel op
signalen vanuitde polit iek. wanneerdeze tenminste luiden duidelijk genoegzijn,
maar doet dat steeds op een eigen autonome wijze. Externe prikkels krijgen pas
zin en betekenis doordat ze warden omgezet in de interne taal en structuur van
het recht. Dat proces vertoont in de ogen van Luhmann een dynamiek waarvan
de uitkomsten niet vooraf vaststaan.

Beseft moet worden dat Luhmann, en in navolging van hem ook Teubner,
bij het analyseren van de werking van sociale systemen doorgaans abstraheren

van verzamelingen van denkende en handelende individuen, organisaties of
instituties.44 In plaats daarvan wordt het wezen van de samenleving als geheel,
en worden de sociale subsystemen daarbinnen, gelijkgesteld met communicaties
sec. Mensen -psychische systemen- worden tot de omgeving van sociale systemen
gerekend. Luhmann erkent weliswaardat menselijk levenen bewustzijnsprocessen
- de productie van gedachten door te denken - een voorwaarde vormen voor
'gesellschaftlicher Kommunikation'.45 Het mag daarmee echter niet op 66n lijn

42       Zie N. Luhmann. Sciziale Systeme Grundrisseiner allgemeinen Theorte. Frankfurtam Main 1985.
P. 59.

43 Sociale systemen kennen met betrekking tot hun omgeving zowel een externe als een interne sys-
teemgrens. Eerstgenoemde grens onderscheidt bijvoorbeeld sociale van a-sociale systemen. Daarnaast
behoren sociale subsystemen onderling. zoals het recht en de politiek. weer tot elkaars omgeving.
Dat verklaart. volgens Luhmann mede, waarom politieke signalen niet rechtstreeks de werking van
het rechtssysteem kunnen bepalen.

44      Of dat een voor de praktijk realistische en zinvolle benadering is wordt regelmatig bekritiseerd
Zie bijvoorbeeld ook T. van Peijpe, Boekbespreking: Reflectiesop reflexief recht, Rechien Kritiek
1992, p. 382-383.

45    Anders dan autopoietische systemen die gericht zijn op de (re)productie van leven, definieren
psychische systemen 'Sinn' ofwel betekenis en gaat het bij sociale systemen om communicaties
Een filosofische vraag waarvan de beantwoording het bestek van dit boek te buiten gaat is waarin
deze drie zaken (leven, zin en communicatie) nu precies van elkaar verschillen. Is er bijvoorbeeld
ook letterlijk 'zinloos' leven mogelijk en behelst het wezen van communicatie eigenlijk niet het
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worden gesteld.46 Dit vooral. omdat ook gedachten uiteindelijk pas sociale betekenis

krijgen door middel van communicatie! Dat wil zeggen doordat iemand een
mededeling verstuurt, die aankomt op de plaats van bestemming en vervolgens
ook echt wordt begrepen door de ontvanger.

Dit laatste onderstreept het dynamische karakter en de circulariteit van
communicatieprocessen.47 Het feitdateencommunicatie pas is voltooid wanneer
de verstuurde boodschap wordt begrepen, veronderstelt een eigen interpretatie
van de binnengekomen mededeling door de ontvanger. Volgens Luhmann is dat

altijd een autonoom proces waarop de oorspronkelijke verzender van de boodschap
geen rechtstreekse invloed heeft.48 Ook in Teubner's werk treedt dit autopoietische
element, dat indeogen van Luhmann aanwezig isin allecommunicatieprocessen,
sterk op de voorgrond. Teubner richt zich echter vooral op de vraag in hoeverre
overheidsinterventie met behulp van het recht nog mogelijk is, wanneer zowel
het recht, alsook de maatschappelijke subsystemen die het recht tracht te
beinvioeden, autopoietische trekken vertonen.

4.2 Teubner: reflexief recht

Opvallend is dat in Nederland niet het oorspronkelijke werk van Luhmann, maar
vooral de ideeen van de, uit de voormalige DDR afkomstige, rechtstheoreticus
Teubner over het recht als autopoietisch systeem discussie hebben losgeweekt
over de inzet van het recht als instrument van behoud en verandering.49 De

waardering voor zijn werk, die zelfs is doorgedrongen tot regeringsnotities met

geven van betekenis?
46    Dit is vaak zowel een bron van misverstanden. als het mikpunt voor fundamente kritiek. Een

voorbeeld van dat eerste is te vinden bij M. Wolters, Autopoiese: Ouderwetse nieuwlichterij?. in:
RegeIMaat 1991. p. 62. die Teubner juist een extreem subjectivisme verwijt.

47       Zie W. Witteveen, Decommunicerende wetgever. in: M. Adams en L.J. Wintgens (red.), Wetgeving
in theorie en praktijk, wergeving,theorie-legisprudentie. Antwerpen/Amsterdam 1 994, p. 10-28.

48       Of de ontvanger de boodschap ook daadwerkelijk begrepen heeft zoals bedoeld kan alleeri blijken
doordat een ontvangstbevestiging wordt teruggestuurd. dieopnieuw ontvangen en geinterpreteerd
zal moeten worden enz.

49 Een toegankelijke inleiding op zijn werk leveren H. Stout en J. Stoop. Het falen van de wet: een
inleiding tot het autopoietische denken van Gunther Teubner, Rege[Maw 1991, p. 3-5. V gl. ook
het daaraan gekoppelde vraaggesprek met Teubner, getiteld: Autopoiese aan de Maas, ofwel:
instrumentele wetgeving reddeloos verloren. Rege/Maat 1991, p. 5-9. Zie voor een uitstekende
(kritische) bespreking van Teubner's werk ook T. Wilthagen, Recht in een gesloten samenleving,
Recht der werkelijkheid 1992, p. 119-138.
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betrekking tot het te voeren algemene wetgevingsbeleidso, lijkt echter vooral
gebaseerd op diens vroege werk, waarin de idee van reflexief recht centraal staat. 5t

Aanvankelijk borduurt Teubner vooral voort op de analyses van Nonet en
Selznicken-in mindere mate-Luhmann en Habermas.52 Het eerstgenoemdeduo
heeft aan het eind van de jaren zeventig een evolutionair rechtsmodel geschetst.
waarin sprake is van een geleidelijke verschuiving tussen drie typen van recht die
respectievelijk worden aangeduid als 'repressive-, autonomous- and responsive
law'. Dit model heeft Teubner's denken sterk beinvloed.

Bij repressie f recht ligt de nadruk op recht als voertuig voor handhaving en
legitimatie van bestaande maatschappelijke verhoudingen. In het geval van auto-
noomrecht ligt het accent in de eerste plaats op het bewaken van repressieve macht
(behoud van 'integrity')en hettegengaan van willekeur, zowel bij hetbehoud van
de status quo als de verandering daarvan (procedural fairness).53 Responsief recht
stelt zich daarentegen ook vooral open voorhetbereiken van sociale verandering.
Dat laatste verklaart de gerichtheid op het bereiken van bepaalde in rechtsbeginselen
veronderstelde (beleids)doelen, die zich in de loop van de tijd hebben uitgekristalli-
seerd. Deze zouden vervuld moeten worden om daadwerkelijkte kunnen spreken
van gelijke rechten en gelijkwaardig burgerschap (substantive justice).54 Nonet
en Selznick spreken in dat verband over 'sovereignty of purpose'. Genoemde
doelstellingen zijn daarbij enerzijds een kritisch referentiepunt voorde bestaande
rechtspraktijk en anderzijds tegelijkertud een toetssteen voor het behalen van
toekomstige resultaten. Noodzakelijk daarvoor is alleen wel dat bedoelde doel-
stellingen kunnen worden geobjectiveerd. 55

50      Vgl. dc nota Zicht op wetgeving. Kamentukken U 1990/91.22 008, nrs. 1 -2. p. 26. Zie voor een
beschrijving van de invloed van Teubner op het algemeen wetgevingsbeleid ook G. Overkleeft-
\/erburg, De Wet pers<in,isregixtraties, 11{,rni, t(,epax\ing en evaluatie. Zwolle 1995. hfst. 8

51        T. Wilhagen. Teubner in Leiden of Den Haag, Rerht der Werke/ukheid 1993, p. 76-87 suggereert
dat het feit dat Teubner's werk vooral in Nederland en Denemarken vooropwinding heeft gezorgd
(en niet in de VS en GB) te maken zou kunnen hebben met de rechtscultuur van deze landen. Het

gaatom hoogontwikkelde verzorgingsstaten meteen grote traditie van collectieveonderhandelingen
tussen de overheid en sociale partners.

52      P Nonet en P. Selznick. Law and Soc·ein· in Transiticin. New York. Hagerstown. San Fransisco,
London 1978. Teubnerbaseert zich opeen grootaantalstandaard-werken van Luhmann en Habermas
waaronder N Luhmann. Re(·htixozic,logie 1 en 2, Reinbek 1972. N. Luhmann, The Differentiation
0/- Soc-iery. New York 1982. J. Habermas, Zur Rekonstritktic},1 des Historisc·hen Materialismu;.
Frankfurt 1976, J. Habermas. Thecirie des k(immtinikativen Handelns, Frankfurt 1981 en J. Hat)ermas
enN.1.uhmann. The<,rie der Ge;ells(·hajt c)der Sozialte(·hncilogie · Was leistetdie Systemforsc·hung'
Frankfurt  1971.

53 Zie daarover ook A.A.G. Peters, Recht als project. AA 1979, p. 882-893.
54 A.A.G Peters a. w., p 882-883.Tegenwoordig zouden we ten aanzien van deze voor het recht

preferente 'beleidsdoelen' waarschijnlijk spreken over sociale grondrechten!
55      Nonet en Selznick a. w., p. 77: 'Purposes set standards forcriticizing established practice. thereby

opening ways tochange. At the same time, taken seriously. theycan controladministrativediscretion
and thus mitigate the risk of institutional surrender. Conversely, a lack of purpose lies at the root
of both rigidityand opportunism. Thesemaladies, in fact, involveeachotherand coexist. A formalist,
rule-bound institution is ill equipped to recognize what is really at stake in its conflicts with the
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Bij die objectivering wordtdoor Noneten Selznicknadrukkelijkplaatsingeruimd
voor actieve participatie vanuit de samenleving. Zo wordt voorgesteld het wetge-
vingsproces open te stellen voor groepen en organisaties door meer informeel
overleg te voeren over voorontwerpen van wet. Daarnaast zou extra ruimte moeten
worden geboden voor collectieve acties bij de rechter door bijvoorbeeld
consumenten- en milieu-organisaties. Actieve participatie zou in bepaalde gevallen,
aldus Nonet en Selznick, kunnen resulteren in het overlaten van regulering aan
private actoren. Regulering wordt daarom bewust veel ruimer opgevat dan het
produceren van wettelijke regels.

(...) 'Making "rules." sensic stricto. ts only one way among many of elaborating
policy. for example. establishing "performance criteria," defining "operational
goals," formulating "guidelines." And prescribing is only one of many ways of
getting things done. for example, allocating resources, creating incentives.
establishing facilities, providing services. In the perspective of autonomous law,
agencies like the Corps of Engineers, the U.S. Employment Service. or a public
school system are not readily conceived as part o f the "legal process"; and yet the
basic decisions by which they define their missions and strategies involve them
in the perfomance of a regulatory function. To exclude that reality from the legal
process is to (1) deprive the "nonlegal" institutions of government fromthebenefit
of law's expertise in the practical and intellectual art of setting standards and (2)
deprive "legal" agencies of "nonlegal" resources. thus confining them to a

,56
constricting, sometimes crippling model of "regulation through legal orders".

Overheidsreguleringen zelfregulering grijpen bij Noneten Selznick nadrukkelijk
in elkaar. Juist om allerlei publieke doelen te kunnen bereiken in het licht van de
sociale rechtsstaatgedachte - al gebruiken zij die term niet - achten zij het nodig
omte zoeken naaralternatieve sturings- en reguleringsvormen. Het zelfregulerende
potentieel van allerlei 'nonlegal institutions' zou daarbij meer en beter dienen te
worden benut. Teubner heeft op de uitgangspunten van Nonet en Selznick's
evolutionaire rechtstheorie echter fundamentele kritiekgeuit.57 In de eerste plaats
zou de theorie overresponsief recht te sterk zijn gefocused opde interne dynamiek
van het rechtssysteem. Externe invloeden zouden niet genoeg worden gezien als
een bron voor veranderingen in het recht zelf, maar meer als een mogelijke
blokkade vAn of stimulans vddr rechtsvorming:

environment. It is likely to adaptopportunistically because it lackscriteria forrational reconstruction
of outmoded or inappropriate policies. Only when an institution is truly purposive can there be
a combination of integrity and openness. rule and discretion. Hence. responsive law presumes that
purposecan be madeobjectiveenoughand authoritative enough tocontrole adaptive rule making.'

56     Nonet en Selznick, a.w., p. 109.
57 Deeersteaanzet voorzijn kritiekponeert hij in: G. Teubner, Reflexives Recht: Entwicklungsmodelle

des Rechts in vergleichender Perspektive. Arc·hiv.fur Recht.3 - und Sozialphilosciphie 1982, p. 13-59.
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'The external environment is seen not as bringing about changes in law, but as
serving principally to block or facilitate the realization of those developmental
potentials generated by the internal dynamics of law. Broader social structures
encourage or impede the "actualization" of legal potential. determining the stability
of an evolutionary stage and the probability of progress and regression. But it is
from its internal dynamics that the legal systemgains itsdevelopmental potential,
and this potential defines exclusively the system's pattern o f growth and decay.
In this respect we seem to have a law without SOCiety. ·58

Deze kritiek lijkt gelet op het hierboven gememoreerde citaat uit Nonet en
Selznick's. 'Law and society in transition' niet gerechtvaardigd. Belangrijker is
echterdatals gevolg van Teubners 'autopoietische Wende' omstreeks het midden
van de jaren tachtig, deze kritiek evenzeer op hemzelf van toepassing wordt.

In de tweede plaats voert Teubner aan dat responsief recht is gebaseerd op
twee botsende rationaliteiten, te weten 'substantivismand reflexivity'.59 Substantiele
rationaliteit vergt, aldus hem. een uitgebreide (wettelijke) regulering van
maatschappelijke processen - 'creating, shaping, correcting, andredesigningsocial
institutions' - voor het bereiken van inhoudelijke resultaten. Dit, terwijl Nonet
en Selznick aan de andere kant juist zoveel mogelijk normatieve functies bij
maatschappelijke organisaties lijken te willen laten. Zij stellen in dat kader ten
aanzien van verschillende onderwerpen vooroverheidsregulering zoveel mogelijk
te beperken tot hetcreeren van procedurele randvoorwaarden voorzelfregulering
door maatschappelijke organisaties. Bij Teubner zelf lijkt de substantiele
rationaliteit het uiteindelijk te moeten atleggen tegen de procedurele. Zijn theorie
over 'retlexief recht' heeft weliswaar met 'substantive law' gemeen dat het
intervenieren in sociale processen binnen het domein van het recht mogelijk wordt
geacht, maar verschilt daarvan nadrukkelijk doordat geen volledige verantwoorde-
lijkheid wordt genomen voor de uitkomsten van dat ingrijpen. De functie van
retlexief recht acht Teubner namelijk een hele andere:

it seeks to design selfregulating social systems through norms of organization
and procedure. Reflexive law unlike formal law. does not accept "natural subjective
rights". Rather. itattemptstoguidehuman action by redefining and redistributing
property rights. (...) The role of retlexive law is to structure and restructure serni-
autonomoussocial systems, by shapingboth theirproceduresof internal discourse
and their methods of coordination with other social subsystems. (...) What is
important is that to facilitateintegrati ve processes does not. forre flexive law. mean
toprescribe authoritatively ways and meanso f social integration. It means tocreate

58     G. Teubner. Substantive and reflexive elements in modern law, La„· and Sc,(·iety Review 1983.

p. 258.
59      T.a.p..p 251. Zieookp. 256: 'As lhavealreadynoted. Nonetand Selznick'sconceptof responsive

law includeselements ofreflexiveas well assubstative rationality. It does not. however. sufficiently
distinguish between them.'
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the structural premises for a decentralized integration of society by supporting
integrative meachanisms within autonomous social subsystems. .60

Om deze 'guiding role' goed te kunnen vervullen ligt de nadruk op procedurele

normering. het scheppen van organisatorische structuren en het (her)verdelen van
rechten en bevoegdheden. Los van het feit echter dat vooral de laatstgenoemde
vorm van beinvloeding zekergeen louterprocedurele of organisatorische aangele-
genheid is, lijkt ook meer in het algemeen te gelden dat Teubner's theorie op het
punt van de verhouding tussen procedurele en inhoudelijke sturing met behulp
van het recht tweeslachtig is. Aan de ene kantbeklemtoont hij bijvoorbeeld in het
hierboven opgenomen citaat dat in zijn concept van retlexief recht geen plaats
is voor het accepteren van 'natural subjective rights',61 tegelijkertijd heeft hij het
echteroverhet 'constitutionaliseren' en 'democratiseren' van sociale subsystemen
en het zonodig organiseren van verplichte participatie in bepaalde sociale netwerken
voor het geval de aanwezigheid van 'countervailing powers' gewenst is.

Hoe de overheid dit laatste in de dagelijkse praktijk met behulp van het recht
voorelkaarzou kunnen brengen, zonderdaarbij inhoudelijk partij te kiezen, blijft
echter een groot raadsel.

4.3 Teubner: autopoiese of toch refleriviteit?

De reden waarom Teubner in zijn oorspronkelijke aanzet voor een concept van
reflexief recht zo sterk de nadruk legt op procedurele normstelling en terughoudend-
heid met inhoudelijke normering, lijkt me intussen wei vrij duidelijk. Volgens zijn
theorie bevindt het recht in de moderne verzorgingsstaat zich, voornamelijk als
gevolg van het instrumentele gebruik van wetgeving ter verwezenlijking van de
meest uiteenlopende beleidsdoelstellingen en ter compensatie van allerlei
maatschappelijke ongelijkheden, in een ernstige regulatieve crisis:

'Regulatory law - the most ambitious. modern. goal oriented. sociologically
in formed type of law representing a political mechanism of social guidance - is
said to be in deep crisis. or at least in a state of institutional failure.

·62

60    T.a.p., p. 254-255.
61        G  Overkleeft-Verburg, De Wet persmmsregistraties: norm, toepa,sing enevaluatie,Zwo\le 1995.

p.328 kidt hieruit kennelijk af dat Teuner de (directe) waarborgfunctie van rechtsbeginselen en
grondrechten afwijst. Het gelijkstellen van grondrechten met 'natural subjective rights' lijkt me
echter riskant. zeker bij een rechtspositivist pur sang, zoals Teubner.

62      G. Teubner, After legal instrumentalism?, in: G. Teubner (ed.), Dilemmas of Law in the Welfare
State. Berlin/New York 1986, p. 305 en G. Teubner en H. Wilke. Kontext und Autonomie.

Gesellschaftliche Selbststeuerung durch Reflexives Recht. Zeit. (·hriD fur Rec·hts,c,zic,logie \984.
p. 7-13.
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In zijn functie wordt het moderne instrumentele beleidsrecht, aldus Teubner,
gekenmerkt door een sterke gerichtheid op het bereiken van specifieke beleidsdoe-
len, inzijn legitimatie doorhetrealiseren van socialeresultatenen in zijn structuur
door verkokering en afhankelijkheid van de sociale wetenschappen. Deze combi-
natie leidt naar zijn mening gemakkelijk tot verregaande juridificering met het
gevaar van het ontstaan van een 'regulatory trilernma'. Het recht raakt dan als het
ware bekneld tussen de politiek en de samenleving, die beide steeds hogere

inhoudelijke eisen aan het recht gaan stellen. De oorzaak hiervan zoekt Teubner
in de loop van de tijd steeds meer in de autopoietische eigenschappen van zowel
het recht, de politiek als de samenleving.63 Voor het recht is de consequentie
daarvan dat legaliteit een formele aangelegenheid wordt:

'In the fieldof law autopoietic sel f-reference meansthatits validity is based solely
on legal normativity and that legal validity has definitely freed itself from all
extralegal connections- politics, morality, science - as well as from justifications

.64in terms of natural law. Law can therefore only reproduce itsel f intra-legally.

De toegenomen doelgerichtheid ofwel 'materialisering' van het recht in de
verzorgingsstaat levert in dit verband problemen op, omdat het semi-autonome
recht daardoor juist weer meer afhankelijk wordt gemaakt van zijn sociale
omgeving. Dit levert. aldus Teubner, het gevaar op van allerlei verstoringen ten
opzichte van zowel de politiek (ongevoeligheid van het recht voor steeds
veranderende politieke impulsen),de samenleving (onverschilligheid ten aanzien

van rechtsregels en/of vernietiging van het zelfregulerend vermogen van de
samenleving) en desintegratie van het recht zelf (verlies van autonomie ten opzichte
van zowel de politiekalsde samenleving). Daaromzou deoverheidbij hetgebruik
van het recht als voertuig voor sociale veranderingde autopoietische systeemgren-
zen van de samenleving beter in acht moeten nemen:

'External influence on areas o f social life is possible but - and this is crucial - only
within the paths and the limits of the respective self-reproduction. These are
descibed by the regulatory trilemma: Every regulatory intervention which goes
beyond the limits is eitherirrelevantor produces disintegratingeffects on regulatory
law itself. .65

63    Zie over de 'autopoietische wending' van Teubner ook P. van Seters. Dilemma's van modern
beleidsrecht, in: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op rejlexief reclit, Zwolle 1992. p.
29-41. Van Seters kritiseert de eenzijdige aandacht van Teubner voor de procedurele flexibiliteit
van het recht met voorbijgaan aan zijn doelgerichtheid.

64      G. Teubner. Juridification.Concepts, Aspects. Limits, Solutions. in: G. Teubner (ed).Juridification
c,fic)(·ial spherei: A ccmparative ana/ysts (4 labor, i·orporate, antitrust and social welfare lait'.
Berlin/New York 1987, p. 20.

65        Idem p.2 1.
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Teubner schetst drie uitwegen die in de literatuur worden genoemd om aan dit
regulatieve trilemma te ontsnappen, te weten: 1. het verbeteren van de effectiviteit
van het instrumentele beleidsrecht, 2. een reformalisering, waarbij het recht zich
terugtrekt uit de sociale sferen, waarin het te diep is doorgedrongen en 3. het
controleren van de zelfregulering binnen sociale subsystemen. Dit laatste model
geniet zijn voorkeur en zou gestalte moeten krijgen door middel van procedurering
en het versterken van het leervermogen van sociale subsystemen, zodat deze
rekening gaan houden met de externe effecten die zij veroorzaken voor andere
subsytemen. Het eerder geuite optimisme over de mogelijkheden van reflexief
recht lijkt Teubner in zijn voorlopige magnum opus 'Recht als autopoietisches
System' daarbij echter danig te hebben getemperd. Hierin stelt hij immers:

'Eswird nun Zeit, nachdem wir uns als Autopoieten von Regulatoren. Implementa-
toren und anderen Rechts- und Sozialwandlern gehorig abgegrenzt haben und in
dieser Eigenschaft derGesetzgebung einige Harden in Form von gesellschaftlicher
Autonomie in den Weg gelegt haben. zu zeigen, wie die Gesetzgebung. wenn sie
sich nur der Denkmittel des reflexiven Rechts bedient, diese Hurden im Sprunge
nimmt. Doch die Enttauschungistherb. Die Hurdenerweisen sichals unuberwind-
bar. Es sind, wie ublich. nur Umgehungen. Schleichwege, Ausweichstrategien
moglich undauch Reflexionkann nicht mehrtun alsdie Harden deutlichersichtbar
zu machen und - vielleicht - die Umwege ein wenig auszubauen. ·66

De oplossingen die Teubnerdesondanks aanreikt omaan het regulatieve trilemma
te ontsnappen, zonder daarbij ook ieder vorm van overheidsinterventie definitief
vaarwel te zeggen, blijven helaas rijkelijk vaag. Opde doorhemzelf opgeworpen
vraag hoe 'Fremdreguliering von Selbstregulierung' mogelijk is.67 komt hij niet
veel verder dan het aanreiken van enkele globale oplossingsrichtingen.68 De
grondgedachte daarbij is dat indirecte externe beinvloeding van autopoietische
systemen tot op zekere hoogte mogelijk blijft, maardat de manier waaropdat moet
worden aangepakt fundamenteel anders is dan bij open systemen:

"Offene Systemen"empfangen input aus der Umwelt und konvertieren es mittels
interner Prozesse zu output, das per feedback wierdum zu input werden kann.
Operativ geschlossene Systeme sind hingegen strukturell mit ihrer Nische
verkoppelt. wenn sie Vorkommnisse in der Umwelt intern rekonstruieren und als
Storung benutzen. um ihre interne Struktur aufzubauren oder zu andern. Aus

66     G. Teubner. Rec·ht als autopoierisc·lies System. Frankfurt am Main 1989, p 96.
67      Idem p. 88: ' Im Umgang mit dieser doppelten Atuonomie - der Autopoiese von Recht und der

von gesellschaftlichen Teilsystemen - steckt nun die moderne Problematik der Rechtssetzung. Wenn
Autonomieex definitione Selbstregulierung ist. wie soil dann Gesetzgebung als Fremdregulierung
moglich sein?

68     Zie ook de kritiek van J. van Schooten-van der Meer, Regeh,orming in de rec·htrstaa/. Enschede
1998. p. 168. die eveneens concludeert dat niet duidelijk is in hoeverre de overheid in Teubners
model de samenleving nog inhoudelijk kan sturen.
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externem "noise" produzieren sie interne Ordnung. (...) Vielmehr definiert sich
das Systemselbst seine "environmental constraints"dadurch. daBein System, das
in der Lage ist. zwischen Selbst- und Fremdreferenz zu unterscheiden. sich von
der Umwelt abhaingig macht. indem es externe Storungen als bedingungen seiner
eigenen Operationen nutzt. als Irritationen wie auch als Moglichkeiten fur
strukturellen Wandel. Die Verviel faltigung solcher Mikro-Synchronisationen von
System und Nische flthrldenn schlieBlich zu einemgemeinsamen Entwicklungsweg.
zu struktureller Drift des Systems mit seiner Nische undzu Koevolution verschiede-
ner Strukturell gekoppeker Systeme.

,69

Hoe deze structurele koppelingen tussen het rechtende verschillende maatschap-
pelijke subsystemen in het dagelijkse praktijk door de overheid tot stand kunnen
worden gebracht of althans gestimuleerd, leest men bij Teubner niet. Hij beperkt
zich in 'Recht als autopoietisches System' tot het schetsen van drie scenario's op
basis waarvan dergelijke koppelingen in abstractokunnen plaatsvinden, te weten:
'Ko-evolution durch wechselseitige Beobachtung', 'Kommunikation uber

Organisation' und 'AnschluB durch Systeminterferenz'.10
Doordat autopoietische sociale systemen, zoals reeds gezegd, hun eigen beeld

vandeomgevingendedaarin aanwezige maatschappelijke subsystemen vormen.
is rechtstreekse systeemgrensoverschrijdende communicatie onmogelijk. Dit
betekent dat er als het ware sprake is van 'blinde co-evolutie' tussen maatschappelij-
ke subsystemen, zoals het recht en de economie. Omdatdeze systemen echter wei
onrust ('noise') in hun omgeving kunnen waarnemen - ook al weten ze niet exact
waardoor deze veroorzaakt wordt - kunnen ze hun interne ordening wel net zo
langdoormiddel van 'trial anderror' varieren totdatdieonrustafneemt. Ditproces
zou in de ogen van Teubnerkunnen worden gestimuleerddoorhet recht 'AuBenlarm
emptindlicher' te maken. Hij doet in dat verband de suggestie om de
klachtmogelijkheden voorburgers en maatschappelijke organisatiesbij de rechter
te vergroten, waardoor omgevingsruis beter kan doordringen tot het recht en het
vinden van een intern evenwichtbinnenhet rechtssysteem. waarbij deomgevings-
ruis minimaal is, sneller en efficienter kan plaatsvinden.

Een tweede manier om aan de 'doppelte Autopoiese des Rechts und der
gesellschatliche Teilsystemen' te ontsnappen is hetbevorderen van communicatie

doororganisatie. Hoewel ook deze optie doorTeubnernauwelijks wordt uitgewerkt

69     G Teubner. Die zei Gesichter des Janus: Rechtspluralismus in der Spatmoderne. in: E. Schmidt
und H.L. Weyers. Liber Amie·<,rum Josef Es er. Heidelberg 1995. p. 191-214 (195-196). Zie in
geliike zin ook N. Luhmann. Das Recht der Gexellschaft. Frankfurt 1993, p. 440.

70 Zie hoofdstuk 5. in de al eerder genoemde bundel 'Reflecties op reflexief recht' schetst Teuber
(p, 81 e. v.) vierscenario's. dieechter(nog) veelmeeraanduidelijkheidtewensenoverlaten. Alleen
de namen die hil hieraan verbindt zullen bij menige vijand van post-modern taalgebruik de haren
doen rijzen. Wat bijvoorbeeld te denken van scenario's als bifurcatie en attractoren. waarbij
'recursieve en zelforganiserende systemen een nieuw attractrostadium kunnen bereiken op basis
van externe interferentie'.  Say no more' zouden ze bij Monty Python zeggen.
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komt zij, als ik het tenminste goed zie, ongeveer op het volgende neer. Omdat
maatschappelijke systemen van de tweede orde, zoals het recht, de economie en
de wetenschapals zodanignietin staatzijn tothandelen, moeten zegebruik maken

van intermediaireorganisatiesdie dat welzijn. Dezekunnen, aldus Teubner, nooit
representatief het hele systeembereik van bijvoorbeeld de economie vertegen-
woordigen, maar:

'Sie kompensieren dies etwas muhseligdurch Mechanismen formalerOrganisation.
die ihnen gewisse Machtmittel Ober die Mitglieder an die Hand geben-und durch
politische Rhetorik. Formale Organisationen konnen als kollektive Akteure Uber
die Grenzen funktionaler Teilsysteme hinwegmiteinander kommunizieren (...)

'71

Omdat de handelingsorganisaties vaak toegang hebben tot verschillende tweede
orde-systemen vormen zij voorde overheid een indirect aangrijpingspunt omdeze
overkoepelende systemen te beinvloeden. Dat lijkt dan echter wel in te moeten
houden dat deze organisaties 'meertalig' moeten zijn. Anders kunnen zenooiteen
goede koppeling tussen verschillende maatschappelijke subsystemen tot stand
brengen, omdat die ieder immers volgens een eigen binaire code opereren. Dit
laatste brengt ons bij de derde manier waarop externe beinvloeding van autopoieti-

sche systemen mogelijk zou zijn, namelijk 'AnschluB durch Systeminterferenz'.
Volgens Teubner moetbij sociale systemen in dat kaderonderscheid worden

gemaakt tussen hun 'innergesellschaftliche-' en 'auBergesellschaftliche Umwelt'.
Bij de laatstgenoemde categorie, waartoe bijvoorbeeld de natuur en mensen van
vlees en bloed worden gerekend, is slechts 'wechselseitige Beobachtung' mogelijk.
Dat is anders in het eerste geval. Van de samenleving als autopoietisch systeem
van de eerste orde hebben zich in de loop van de tijd veschillende deelsystemen

uitgedifferentieerd en afgesplitst. Tot op zekere hoogte blijft het echter gaan om
gelijksoortige systemen:

'Mit der innergesellschaftlichen Umwelt hingegen scheint eine Art direkter
Umweltkontakt moglich zu sein. Uber die Brucke der interferenz konnen
gesellschaftliche Kommunikationssysteme sich nicht nur beobachten, sondern
kommunikativ gekoppeltsein. Unddas ausdrei Grtinden. Sie verwenden.erstens.
den gleichen Grundstoff -Sinn" Zweitens. sie benutzen alle. in welch spezialisierter
Form auch immer, Kommunikationen als Elemente ihrerjeweiligen Systembildung.
Unddrittens undam wichtigsten:jede Spezialkommunikation ineinembeliebigen
gesellschaftlichen Teilsystem- Interaktion, Organisation, funktionalem Subsystem-

71     T.a.p.. p. 118.
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ist immer zugleich - buchstablich unoactu- allgemeingesellschaftliche Kommunika-
lion. .72

Teubner waarschuwtechter vooral te grootenthousiasme, omdatde mogelijkheid
van interferentie tussen maatschappelijke subsystemen meestal met informatie-
en moti vatieverliezen gepaard gaat. Ook het recht werkt namelijk volgens een eigen
binaire code.73 Een binnen het recht geformuleerde verwachting is op basis daarvan

altijd rechtmatig of onrechtmatig en daarmee geldig of ongeldig. Buiten de sfeer
van het recht ligt dat anders. Aan de sociale gelding van een rechtsnorm kan in
andere maatschappelijke subsystemen een andere (geringere) intensiteit worden
toegekend.74 Dit impliceert datomrechtin de samenleving tot gelding te brengen

vaak de hulp van andere niet-juridische communicaties, zoals morele druk of
overtuiging op basis van wetenschappelijke argumenten, noodzakelijk is.

Op dit punt valt Teubner terug op zijn theorie van het reflexieve recht. Hij
adviseert de wetgever namelijk om een 'Optionspolitik' te voeren,75 waarin de
nadruk ligt op het scheppen van keuzevrijheid voor personen of organisaties in
de samenleving voor wat betreft de manier waarop aan juridische eisen kan worden
tegemoet gekomen. Daarbij zouden waar mogelijk verschillende gedragsalternatie-
ven moeten worden aangeboden en gebruik dienen te worden gemaakt van flexibele
instrumenten, zoals overeenkomsten, open normen of subjectieve rechten om
structurele koppelingen tussen het rechten andere maatschappelijke subsystemen
tot stand te brengen. Deze acht Teubner daarvoor uiterst geschikt, omdat ze
gemakkelijk aansluiten bij de belevingswereld van uiteenlopende systemen. Zo
geldt voor de figuur van de overeenkomst:

'Ein Vertrag ist immer wirtschaftliche Kommunikation, da er als Verfugung
Zahlungsakt ist und als Verpflichtung Zahlungsakten bindend in Aussicht stellt.
und er ist immer Rechtshandlung. daer nicht nur die Rechtslage indert. sondern

neue Rechtsnormen erzeugt. Und er beleibt immer zugleich die allgemein-
gesellschaftliche Kommunikation eines lebensweltlichen Taussches. Die Besonder-
heit des Vertrages in dieser Sicht ist also nicht die altbekannte Privatautonomie

72 ZieG Teubner. Gesellschaftsordnung durch Gesetzgebungsltirm? Autopoietsche Geschlossenheit
als Problemfurdie Rechtsetzung,in: D.Grimmund Werner Maihofer(Hers.). Geset:gebungsthe o rie
und Rec·hispi,litik, Jahrbuc·h Air Rec·htocizic,logie und Rec·lituheorie \988. p 45-64 (56).

73    Teubner. a.,r·.1989. p. 107 tekent daarbij aan dat: 'Interferenz bedeutet nicht. daB zwischen
Sozialsystemen nun doch ein Infromationstransport im Sinne von input/output-Behziehungen
stattfindet. information wird in jedem Sozialsystem neu generiert, jedoch im Falle der Interferenz
mitder Besonderheit. daBdie In formationindem betroffenen Teilsystemgleichzeitigundaufgrund
des gleichen kommunikativen Ereignisses geregiert wird.'

74 Denk slechts aan gedogend besturen of burgerlijke ongehoorzaamheid
75 Teubnerpleit overigens niet alleen vooreen 'Optionspolitik' waar het de door het recht in te zetten

instrumenten. prikkelsen signalen aangaat. maar vindtook dat hetrecht zelf niet tot hetexclusieve
domein van de overheid moet worden gerekend Rechtspluralisme zou moeten worden hevorderd
Zie G. Teubner. Regulatory Law: Chronicle of a Death Foretold. Current Legal Theciry \996. p
3-29 (22 e.v).
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im Sinne der Vertragsfreiheit vond Individuen, sondern die Verknupfung der
Systemautonomie des Rechts mitderder Wirtschaft - unddies au fder Strukturebe-

.76
ne.

Omdat Teubner beseft dat het recht zich niet altijd tot zijn ordenende functie kan
beperken - anders zou slechts de status quo worden bevestigd - erkent hij dat
'Ordnungsangebote' soms geconditioneerd zullen moeten worden. Als voorbeeld
noemt hij dat de wetgever verschillende gedragsalternatieven aanbiedt, maar
tegelijkertijd bepaaltdat 66n van diealternatieven moet worden gekozen. Daarnaast
zou de keuze voor bepaalde gedragsalternatieven kunnen worden gestimuleerd
doorhet aanbieden van bepaalde privileges of voordelen voorbepaalde subsyste-
men, verbanden of organisaties in ruil voor regulering van hun interne orde. Een
derde mogelijkheid is het gebruik maken van een instrumentenmix, waardoor
verschillende sturingsimpulsen worden gekoppelden daardoorgelijktijdigkunnen
aansluiten bij de interne logica van verschillende systemen.

Nog los van het feit dat de 'oplossingen' voor sturings- en regulerings-
vraagstukken waar Teubner uiteindelijk mee komt niet direct vernieuwend te
noemen zijn, en het nog maar de vraag is of ze ook werken, blijft het natuurlijk
interessant hoe het recht de 'AuBergesellschaftliche Umwelt' kan beYnvloeden.
Wanneernatuuren milieu daartoe behoren. wordtdat een milieurechtelijk relevante
vraag. Vormt het natuurlijke milieu met andere woorden een autopoietisch syteem,
waartoe het recht niet kan doordringen, of maakt hetals beleidsterrein openigerlei
wijze tevens onderdeel uit van de sociale leefwereld?

4.4 Zelfregulering en verinnerlijking van milieuwaarden

Het vermogen totcommunicatieisbij zowel Luhmann als Teubnerhet wezensken-
merk van sociale systemen.77 Zulks betekent in hun optiek dat veranderingen in
de omgeving, willen zij doordringen in de leefwereld van sociale systemen, steeds
in een communicatieve sleutel moeten worden gezet. Dat zou daarom ook moeten
gelden voor veranderingen in de fysieke omgeving, zoals de verontreiniging van
de leefomgeving, ofwel het natuurlijke milieu. In dat licht merkt Luhmann op:

76     Idem p. 113-IN.
77        Luhmann is zoals bekend niet de enige Duitse rechtstheoreticus, waarbij de rol van communicatie

centraal staat in de analyse van de verhouding tussen recht en samenleving. Datzelfde geldt voor
diens eeuwigerivaal Jurgen Habermas. Zieo.a. J. Habermas. Theorie der Kommunikativen Handelns,
Band I und 2. Frankfurt 1981. Vooral in het tweede deel van dit werk, geliteld: Zur Krilik der
funktionalistische Vernunft. gaat hij in de aanval op het technisch-functionalistische en moreel
neutrale communicatie-concept van Luhmann. Vgl ook de zogenaamde Tanner lectures van
Habermas. vertaaid opgenomen in: J. Habermas. Rei·ht en m ,raal. Kampen 1988
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'Selbst wenn ein "okologisches BewuBtsein" in diesemoder jenemoder in vielen

BewuBtseinssystemenentstehen sollte. wird esdaher Eigenschaften haben. die es
fur die Gesellschaft nahezu unbrauchbar machen. Es wird. so jedenfalls folgert
die hier zugrunde gelegte Systemtheorie. wahrnehmungsmaBig bzw. anschaulich
uberdeterminiert sein: und es wird sein Thema Okologie eher in einer Nega-
tivfassung anhandbestimniter Thesen dartstellen konnen. als positives Wissen uber
die Umwelt in die Kommunikation eingeben zu konnen. Es wird zu Angsten und
zu Protesten neigen oder auch zu einer Kritik der Gesellschaft. die es nicht
fertigbringt, ihre Umweltadaquat zubehandeln. (...)Es wird also aufgesellschaftlich
vorgegebene Formen und AnschluBfahigkeiten angewiesen sein oder in der immer
auch moglichen Negation verbleiben und aus Eigenem wenig Brauchbares

.78
hervorbringen konnen.

Luhmann gelooft dus kennelijk nieterg in de heilzame effecten van een 'verinnerlij-
king' van milieuwaarden in hetbewustzijn van de individuele mens. Volgens hem
zal het resultaat daarvan eerder zijn dat mensen, uit vrees voor de veranderingen
die zij in hun natuurlijke omgeving zien, hun kritiek op irrationele en chaotische

wijze op de samenleving als geheel zullen gaan richten. In de visie van Luhmann
komtdat vooral doordat milieurisico's niet als vooreen iederobjectief waarneem-
bare en vaststaande gegevens moeten worden beschouwd,79 maar veeleer als een
sociale- en daarmee communicatieve aangelegenheid:

Wohlgemerkt: es handelt sich um ein ausschlieBlich gesellschaftsinternes
Phanomen. Es geht nicht um die vermeintlich objektiven Tatsachen: daB die
Olvorrate abnehmen, die Flusse zu warm werden. die Walder absterben. der Himmel
sich verdunkeltund die Meere verschmutzen. Das alles mag der Fall seinodernicht
der Fall sein. erzeugt als nur physikalischer. chemischer oder biologischer
Tatbestand jedoch keine gesellschaftliche Resonanz, solang nicht dariber
kommuniziert wird. (...) Die Gesellschaft ist ein zwarumweltempfindliches. aber
operativ geschlossenes System. Sie beobachtet nurdurch Kommunkation. Sie kann
nichts anderes als sinnhaft kommunizieren und diese Kommunikation durch

·80
Kommuniktation selbst regulieren. Sie kann sich also nur selbst gel'tihrden.

De teleurgestelde lezer. die gehoopt had in Luhmann's theorie over ecologische
communicatie een bijdrage te vinden tot deoplossing voorcomplexe milieuvraag-
stukken, wordt kort daarop door de meester zelf in niet mis te verstane woorden
uit de droom geholpen. In een mijns inziens minder geslaagde poging om de
complexe werkelijkheid ten aanzien van ecologische vraagstukken enigszins te
reduceren komt Luhmann met de volgende ontnuchterende mededeling:

78      N. Luhmann. Okoic,gisc·he Kemmunikation: Ka nn die mode rne Ge sell st·haft sic·h auf 8 kologis(·he
Ge.Rihrdungen ein,tellen?, Derde druk. Opladen 1990, p. 66-67.

79     Zie ook D. Davidson, Recht en duurzame ontwikkeling. M en R 2000, p. 95-99
80     Idem p. 62-63.
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Wer immer gehofft haben mochte. daBin Uberlegungen zum Thema "okologische
Kommunikation" geklart werden wurde, wie diese Kommunikation zur Losung
derdrangenden Umweltprobleme unsererGesellschaft beitragen konnte. wird sich
enttauscht sehen. Es ging darum. herauszuarbeiten, wiedie Gesellschaft auf Umwelt-
probleme reagiert. und nicht darum, wie sie reagieren sollte oder wie sie reagieren
muBte. wenn sie ihr Umweltverhaltnis verbessern wollte. Rezeptedieser Art lassen
sich relativ leicht gewinnen, man muBte nur fordern, daB weniger Ressourcen
verbraucht. weniger Abgas indie Luft geblasen, weniger Kinderindie Weltgesetzt
werden. Nur macht der, der das Problem so stellt. die Rechnung ohne die
Gesellschaft. oder er nimmt die Gesellschaft wie einen Handelnden. der der
Belehrung und Ermahnung bedurfe (...) ·81

Hiermee lijkt Luhmann zich wel erg makkelijk in te dekken tegen iedere mogelijke
confrontatie tussen zijn theorieendepraktijk. Interessantblijftechterzijn analyse
dat vanwege het feit dat sociale subsystemen communiceren via eigen binaire
codes.82 zoals goed/slecht (ethiek), rechtmatig/onrechtmatig (recht), winst/verlies
(economie). milieuvraagstukken steeds vanuit een verschillende rationaliteit worden
benaderd. Indien die veronderstellingjuist is, lijkt het inderdaad zodat ecologische
problernen, waarvan het kenmerkendejuist is dat ze in hoge mate onderling samen-
hangen,83 als het ware nooit in hun totaliteit kunnen worden bezien. Een integrale
aanpak van milieuproblemen is in die visie problematisch. Uit dat feit trekt
Luhmann alleen weer nogal drastische consequenties, wanneer hij stelt:

'Damit fallt die Vorstellung. die Umwelt habe einen Partner in der Gesellschaft.
oder gar: man selbst sei es. Das liefe auf eine Neuauflage des Privilegs zur
Reprasentation des Ganzen im Ganzen hinaus. denn "die" Umwelt ist Korrelat "des"
Systems und kann nur vonderEinheitdes Systems aus als Einheit gesehen werden.
Auch Eifer und VerantwortungsbewuBtsein konnen niemanden in dieser Art
privilegieren. Die Gesellschaft kann nur als Einheit. und das eben heiBt: als
differenzierte Einheit. auf ihre Umwelt reagieren. Da Bberdies kein einziges
Funktionssystem als Einheitorganisiert undentscheidungsftihig ist, laBt sich auch
eine organisatorische Koordination nicht erreichen. '84

Volgens Luhmann is de interne zelfregulering door sociale subsystemen klaar-
blijkelijk niet zozeer een oplossing voor milieuvraagstukken. maar eerder een

belangrijke oorzaak daarvan. Of het recht zich milieuproblemen aantrekt is immers

afhankelijk van de 'Resonanzfaihigkeit' van het rechtssysteem. Voor zover

81           Luhmann  a. w.,  p.  249
82       Waarvan de betekenis weer worden uitgewerkt in programma's, zoals theorieen in de wetenschap

of wetgevingen jurisprudentie in het recht. Luhmann spreekt van een 'Doppelfilter' waar milieu-
informatie door moet om systeeminterne relevantie te kunnen verkrijgen.

83        Wespreken niet voorniets overdebedreiging van 'ecosystemen'. Typisch is wei datdaarbij meestal
vooral wordt gedacht aan natuurbescherming.

84     Luhmann a. w.. p 252-253.
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milieurelevante gebeurtenissen reeds doordringen in de maatschappij - ofwel de
wereld van de communicaties - stuiten zij vervolgens op de autopoietische
eigenschappen van sociale subsystemen. Tussen deze systemen kan zowel te weinig
als te veel resonantie optreden. waardoor allerlei interpretatieproblemen kunnen
ontstaan. Zulks komt primair daardoor dat op dit niveau sprake is van een
'afhankelijkheidsparadox' !

Aan de ene kantzijn functioneel uitgedifferentieerde subsystemen voorhun
taakvervulling steeds meeropelkaaraangewezen. omdat specialisatie heeft geleid
tot een versmalling van het eigen functie-pakket. Voor de vervulling van steeds
meer sociale functies zijn de systemen. waarbinnen deze primair gestalte moeten
krijgen, athankelijk van de aanwezigheid van andere sociale systemen. Anderzijds
heeft deze differentiatie, aldus Luhmann, tot steeds verdere isolatie geleid. De
keerzijde ervan is immers een specialisatie die het zicht opde generale samenhang
doet verminderen.

5 Specialisatie versus integratie

De systeemtheorie van Luhmann en Teubner werpt een bijzonder licht op de
spanning tussen specialisatie en integratie. Enerzijds wordt de toenemende
complexiteit van de samenlevingals de motorgezien voorhetontstaan van allerlei
maatschappelijke subsystemen die iedereen deel van de totalecomplexiteit in hun
omgeving trachten te reduceren. Anderzijds kan daardoor tegelijk een groeiende
behoefte aan integratie ontstaan. Dit laatste. vooral omte voorkomen datbepaalde
omgevingsfactoren samenhangende problemen veroorzaken, waarvooronsamen-
hangende 'oplossingen' worden gezocht.

Integratie heeft in systeemtheoretisch opzicht echter tenminste twee gezichten.
Interne integratle betreft de systematische samenhang binnen den systeem, tussen
verschillende subsystemen. Voor wat betreft het rechtssysteem - onderdeel van
het sociale systeem samenleving - is dat bijvoorbeeld de onderlinge verhouding
tussen staatsrecht, privaatrechten strafrecht. Maarook de relatie tussen wetgever.
rechter en bestuur. Al deze onderdelen zijn, voor een goed functioneren van de
rechtsorde als geheel, op talloze manieren van elkaar afhankelijk:5 Bij externe

85        Denk op het niveau van wetgevingbijvoorbeeldaan de zogenaamde 'schakelbepalingen' in de Awb
en het BW. zoals art. 3:1, tweede lid, Awb en 3:14 BW. Laatstgenoemde bepaling luidt: 'Een
bevoegdheid die iemand krachtens het burger'Uk recht toekomt. mag niet worden uitgeoefend in
strijd metgeschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.' Zie voorde onderlinge afhankelijk-
heid van de bestuur, rechteren de wetgeverin depraktijk van het bestuursrecht bijvoorbeeld B.W.N.
de Waard. Samenwerkende mac·hien. Zwolle 1994. Zie voor een staatrechtelijke benadering van
de Trias Politica. waarin niet de scheiding van machten, maar juist het evenwicht en coordinatie
daartussen centraal staat W.J. Witteveen. Even,t·ic·ht van mac'hten. Zwolle   1991.
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integratie is de relatie van subsystemen uit verschillende deelsystemen aan de orde.
Daarbij kan, zoals al eerder opgemerkt, worden gedacht aan de verhouding tussen

recht, economie, wetenschap, religie etc. Het kan echter ook gaan om de relatie
tussen sociale systemen en andere systemen van een niet sociale orde, zoals het

juridische systeem versus de natuurof het milieu als ecosystemen. Deze systemen
zijn niet op 6dn lijn te stellen met sociale systemen, omdat ze niet worden

gekenmerkt opbasis van (zuiver) communicatieve relaties. Milieubeleid is daarom

in de ogen van Luhmann een interne aangelegenheid van het sociale systeem.
Op het terein van het milieurecht heeft men echter te maken met sociale belan-

gen van huidige en toekomstige (anonieme) generaties enerzijds en intrinsieke,
maar tegelijk sternloze ecologische waarden anderzijds. Hoewel dat volgens

sommigen nietmogelijkis, omdathetomonvergelijkbare en niettegen elkaar weg
te strepen grootheden gaat,86 moeten deze belangen en waarden in de dagelijkse
praktijk voortdurend tegen elkaar afgewogen worden.87 Dat geschiedt in de praktijk
grosso modo op basis van twee verschillende beleidsstrategieen.

Ecologische vraagstukken worden soms (intern) gerntegreerd in 66n specifiek
beleidsterrein en rechtsgebied: milieubeleid en milieurecht. In andere gevallen
wordt de zorg voor milieuvraagstukken echter juist (extern) ondergebracht bij
andere beleidsterreinen, zoals landbouw, natuurbeheer en visserij. industrie en
handel, verkeer en waterstaat etc.88 Maar ook bij andere generalistische of
specialistische rechtsgebieden, zoals respectievelijk strafrecht en privaatrecht of
belastingrecht en ruimtelijke ordeningsrecht:9 Tussen deze interne en externe

86 Zie bijvoorbeeld P.C.E. van Wijmen, De rol van het recht bij een duurzaam omgaan met ruimte,
natuur en grond. in: J.H. Nieuwenhuis e.a..De rcil van het rec·ht bij een duurzame ont,i·ikkeling,
VMR 1992-3, Zwolle 1993, p. 45, die als is het belangrijkste juridische kenmerk van natuur- en
milieuwaarden ziet dat ze niet vatbaar zijn voor belangenafweging.

87           Ik volg Van Wijmen wanneer hij zegt dat onvervangbare milieuwaarden niet eenvoudig wegstreepbaar
zijn in eena fwegingsproces. maarin 'therealand limited world' metalledaarbij behorendeproble-
men, zoals overbevolkingen armoede zullensoms keuzes moeten worden gemaakt, die nu eenmaal
niet altijd 'goed' zi.in voor het milieu. Een absolute ontkenning van de noodzaak daartoe draagt
het gevaar in zich van het ontstaan van een milieudictatuur, waarin (belangen van) mensen
gemakkelijk worden weggestreept.

88 Het onderscheid tussen interne en externe integratie van milieubeleid wordt al gemaakt sinds het
Plan integratie Milieubeleid (PIM). Zie Kamerstukken It 1982/83,18 010. nr. 1, p. 6. Interne
integratie wordt omschreven als het bewerkstelligen van samenhang en consistentie tussen de
onderdelen vanhet milieubeleid. Externeintegratieals het streven naar samenhangen consistentie
tussen milieubeleid en andere delen van het overheidsbeleid dooreen goede wederzijdse inpassing
in de voorbereiding. vaststelling en uitvoering van het totale overheidsbeleid.

89 Een voorbeeld van externe juridischeintegratie in het privaatrecht is de Wet van 30 november 1994
totaanvulling van de boeken 3,6en 8 van het BW met een regeling van kwalitatieveaansprakelijkhe-
den voor gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging. Zie met betrekking tot voorbeelden op het
gebied van het belastingsrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht respectievelijk: H.P.A.M. van
Arendonk, Ecologisering van het belastingstelsel: een fiscale externe integratie?. M en R 1994.
p. 309-319 en N.S.J. Koeman, Integratie van milieudoelstellingen in deruimtelijkeordening. Men R
1994. p. 320-326.
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integratie kan spanning optreden.90 Een sterke onentatie van het miheubeleid op
anderoverheidsbeleid kan namelijk ten koste gaan van de interne samenhang van
het milieubeleid." De vraag is hoe deze spanning kan worden verklaard.

Om dat te onderzoeken wordt allereerst aan de hand van een voorbeeld bezien
op welke wijzede spanningtussenspecialisatieen integratiezich inde rechtsprak-
tijk buiten het milieurecht zoal doet gevoelen.92 Vervolgens wordt onderzocht of
vanuit systeemtheoretisch perspectief iets kan worden gezegd of. en zo ja in
hoeverre, dit afwijkt van de spanning tussen specialisatie en integratie op het terrein
van het milieu. Ten slotte wordt gekeken op welke wijze de autopoiese-theorie
inzicht kan bieden in de mate waarin en manier waarop bedrijven specifieke
prikkels van de overheid, gericht op het bernvloeden van hun milieugedrag,
integreren in hun bedrijfsinterne besluitvorming.

5. I Rechtgeaarde integratie

De spanningtussen specialisatieen integratie van functies in de samenleving heeft
als het ware een januskop. Enerzijds valt specialisatie als een positief fenomeen
te waarderen, omdat het een vergroting van probleemoplossend vermogen en
deskundigheid impliceert. Aan deandere kantbestaatermeestal een kritisch punt
waarna kennisvermeerdering omslaatin versnippering, verkokeringen detaillering
van problemen en daarvoor te formuleren oplossingen. Integratie of cocirdinatie
wordt dan weer noodzakelijk. Voor wat betreft het recht heeft Brenninkmeijer
er nog niet zo lang geleden voor gewaarschuwd dat het omslagpunt ten aanzien
van toenemende specialisatie zo langzamerhand wel is bereikt. Hij stelde:

'Mede als gevolg van de specialisatie neemt de 'verkokering' van ons recht toe.
Dat wil zeggen dat steeds meer onderwerpen door specialisten (niet generalisten)
worden bestudeerden gepraktiseerd. Deze specialisatie geldt overde vollebreedte
van ons recht: zowel wetgeving, bestuur als praktijk. De gevolgen van deze

specialisatie zijn onder meer de vorming van eigen begrippen voor en benade-
ringswijzen van juridische fenomenenenerzijdsendaarmee deafgrenzing van het
specialistische vakgebied ten opzichte van het recht als geheel anderzijds. Bovendien
worden onderwerpen die naar hun aard binnen verschillende rechtsgebieden een

.93rol spelen zelden in onderling verband bestudeerd.

90      Zie ook reeds Th G. Drupsteen. Het milieubeleid geintegreerd?. M e n R 1983. p.3 1 5.
91       Vgl. N Dhondt en R. llylenburg, Het beginsel van externe integratie. M en R 2000. p.  128.
92      Het gaat mij uitdrukkelijk niet om het geven van (inhoudelijke) antwoorden op de problemen. die

zich in dit voorbeeld voordoen, maar alleen om te laten zien dat de perceptie van het probleem een
belangrijk onderdecl van het probleem en de oplossing daarvoor kan zijn.

93       A F M. Brenninkmeijer. Dederdein het recht. AA 1997. p. 276. De vraagisoverigens of deauteur
hierzelf nietonbewustslachtofferis vanspecialistischdenken. nu hij met 'deprakfilk lijktte wilien
wijzen op rechterlijk optreden.
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Waar Brenninkmeijer in wezen voor lijkt te waarschuwen is het gevaar van
communicatiestoornissen tussen juristen die verschillende 'rechtstalen' (zijn)gaan
spreken als gevolg van hethanteren van een eigen begrippenapparaaten dogmatiek
binnen hun specifieke vakgebied.94 Hoewel hij er daarbij ogenschijnlijk weinig
twijfelover laat bestaan ofde rechtspraktijk ook daadwerkelijk een fors toenemende
specialisatie laat zien,95 blijkt daarover soms toch nog behoorlijke onenigheid te
bestaan. In het debat over de herziening van de rechterlijke organisatie met
betrekking tot het hoger beroep en cassatie in bestuursrechtelijke geschillen is
bij voorbeeld een levendigediscussie gevoerd overde vraag of het(bestuurs)recht
wel zo'n tendens tot specialisatie laat zien. De preadviseurs voor de NJV-
vergadering van 1997 bleken het daarover onderling hardgrondig oneens.
Biesheuvel vatte dat in het Juristenblad als volgt samen:

'In essentie is het preadvies van Loeb gebaseerd op de gedachte dat de meeste
bestuursrechtelijke geschillen te ingewikkeld zijn voor de doorsnee, en dus
civielrechtelijk geschoolde rechter, althans dat civilisten onvoldoende geequipeerd
zijn voor de omgang met bestuursrechtelijke geschillen. (...) Daarmee staat zijn
preadvies volledig haaks op hetgeen De Vries Robbd en Van den Haak tot
uitgangspunt hebben genomen: het inzicht dat de drie belangrijkste hoofdstromen
in hetrecht-burgerlijkrecht, strafrecht en bestuursrecht- zo nauw verweven zijn
dat zij in feite een 'drie-eenheid' vormen; en van daaruit is de stap naar integratie
in de gerechtshoven, metde Hoge Raad alscassatierechternatuurlijknietzogroot.
Loeb daarentegen ziet helemaal geen 'drie-eenheid'. Het bestuursrecht is te zeer
een eigen discipline en vergt zozeerspecialistische kennisdat integratie met andere
vakgebieden meer problemen oproept dan beantwoordt (...) .96

94 Elders heeft Brenninkmeijer gesuggereerd dat dit risico wordt versterkt als gevolg van een
ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak. Zie A.F.M Brenninkmeijer, Tussen kadi en
juridisch-mathematicus. NJB 1997. p. 941: 'Wij leven in een informatiecultuur waarin het tempo
steeds hoger wordt. Het belang van het op de hoogte zijn van de meest relevante jurisprudentie
lijkt een allesoverheersende betekenis te krijgen. Het recht wordt daarmee als vanzelf een goed
voor de in aantal weinig gelukkigen die met volle concentratie een deel van het recht kunnen
bijhouden. Bovendien isdeorganisatie van onze rechtspleging zodanig versnipperddat incongruentie
en onregelmatigheden zich als vanzelf voordoen.'

95     Zie in dat verband ook de klacht van de Nationale ombudsman M. Oosting. AA 1997. p. 407 dat
juristen onvoldoende kennisnemen van de jaarverslagen. rapporten, interventies en andere
beslissingen van dit instituut. Er is volgens hem niemand in de rechtsgeleerde gemeenschap die
dat in den brede doet. De uitspraken worden weliswaargepubliceerd in de AB en andere vakbladen.
maarzo vraagt Oosting zichaf. (...) welke strafrechtman leestde AB? En welke bestuursrechtman
leest Delikten Delinkwent'? Datis zeer verkokerd. Versta mij goed. ik klaag niet. lk signaleergewoon
hoe de feitelijke situatie is.'

96 M.B.W. Biesheuvel, Appal op maat, bespreking van het preadvies van R.W.L. Loeb voor de
Nederlandse Juristen-Vereniging, N./B  1997. p. 1018 Biesheuvel lijkt het op dit punt eens met
Loeb, getuige zijn opmerking op p. 1020: 'Het preadvies van Loeb maakt indringend duidelijk
dat er veel op het spel staat en dat bestuursrecht bepaald een specialisme is. waarvan vooralsnog
hoogst onzeker is of en hoe dat rechtsgebied met bijv. het privaatrecht zou moeten integreren' (...)
Het integratiedenken is met dit preadvies inderdaad geontmythologiseerd. Het preadvies heeft mij
ervan overtuigd dat integratie en specialisatie met elkaar op gespannen voet staan en dat er alle
reden is de beoogde herziening op wenselijkheid en nut te heroverwegen '
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Opvallend is dat Brenninkmeijer in zijn bespreking van het preadvies van Van
den Haak in hetzelfde nummer van het Juristenblad terug lijkt te komen op zijn
hierboven aangehaalde, kort daarvoor ingenomen, standpunt over toenemende

specialisatie. Hij merkt daarover in dit artikel namelijk op dat Van den Haak stelt
en bewijst dat uit wetenschap, wetgeving en jurisprudentie voortvloeit dat de
verschillende rechtsgebieden naarelkaartoegroeien en dat daarom met integratie
van de appelrechtspraak recht wordt gedaan aan deze ontwikkeling.97 Even later
lijkt Brenninkmeijer zijn standpunt echter weer te nuanceren door op te merken

dat integratie niet als een zuiver 'natuurgebeuren' moet worden gezien, maar veeleer
als een zaak die voor menselijke beYnvloeding vatbaar is. De vraag zou daarom

moeten zijn in hoeverre integratie wenselijk is.
Zich aansluitend bij Scheltema vindt Brenninkmeijer dat het bestuurs(pro-

ces)recht verstrikt is geraakt in een aantal dogmatische uitgangspunten,98 zoals

de eenzijdigheid van publiekrechtelijke rechtsverhoudingen, waardoorde verdere

ontwikkeling van dit rechtsgebied wordt gehinderd. Daarom zou gepleit moeten
worden vooreen integratie van hettraditionele bestuursrecht in het recht als geheel.
Het bestuursrecht zou als gevolg daarvan, zowel processueel als materieel, meer
privaatrechtelijk moeten worden.- Inconsistenties en onregelmatigheden tussen
bestuursrecht en privaatrecht zouden moeten worden geecarteerd. Nog los van
de vraag, waarom het privaatrecht niet (ook) naar het bestuursrecht dient toe te
groeien, laat deze redenering onbeantwoord. wat de grond zou moeten zijn voor
verdere (interne) integratie. Het perspectief dat daarbij wordt gekozen lijkt van
belang voor de beantwoording van de grondslag voor integratie.

Moet het recht worden beschouwd als een autopoietisch systeem, dan ligt
het in de rede dat juridische problemen worden gepercipieerd als voortvloeiend
uitde interne systematiek van het recht. Zo heeft Scheltema er in zijn afscheidsrede
voor wat betreft het bestuursrecht opgewezen dat voorhet bestuurde samenleving
uit evenveel aspecten bestaat als er departementen zijn. Hierdoor zouden

bestuursrechtelijke wetten maatschappelijke problemen 'verknipt' regelen naar
departementale invalshoek. Dit, terwijl het voor de burger in veel gevallen om

dan probleemgaat. dat op voorhemonbegrijpelijke wijze in stukken wordt geknipt
die voldoen aan dezienswijzen van het bestuur.'M In het gunstigste geval zal interne
rechtsvergelijking er dan toe kunnen bijdragen dat oplossingen voor juridische

97     A F.M. Brenninkmeijer. Integratie als argument voor de inrichting van de derde fase van de

herziening van de rechterli.ike organisat ie. bespreking van het preadvies van H.F van den Haak,
NJB 1 997. p. 1023. Critici zouden kunnen menen dat Brenninkmeijerin detwee aangehaaldecitaten

over verschillendedingen heeft. namelijk respectievelijk specialisatie van juristen (subjecten)en
integratie van het recht (object) zelf. De vraag blijft in dat geval echter of het tweede niet
onlosmakelijk met het eerste samenhangt.

98        M. Scheltema.Van rechtsbeschermingnaareen volwaardig bestuursrecht. NJB 1996. p. 1355- 1361
99      Brenninkmeijer a. i,·. p 1025-1026.
100   M. Scheltema. De w<indere wereld ran het bestuursrec·ht. Deventer 1997. p. 13.
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problemen niet leiden tot inconsistenties op verschillende rechtsgebieden."1 Ziet
men hetrecht primairals een onderdeel van een groter(sociaal) systeem, te weten

de samenleving, dan blijft steeds de vraag wat de externe invloed betekent voor
het functioneren van hetrecht. Dat vraagtal snel omeen sociaal-wetenschappelijke
bestudering van het recht, waarin de externe invloed van juridische prikkels op
andere systemen (en omgekeerd: de invloed van de socialecontext ophetjuridisch
systeem) wordt onderzocht. Vranken heefterechterterecht opgewezen dat zulks
een minstens even ambitieuze als boeiende aangelegenheid is:

'Ambitieus omdat ik denk dat het met elkaar verbinden van inzichten uit
bijvoorbeeldde economie. de sociologie. de psychologie en het recht niet 'zo maar'
kan gebeuren. maar een wetenschapstheoretische inbedding vereist die niet
eenvoudig is. In het kort komt het er op neer dat hoe meer gegevens verzameld
worden. hoe meergezichtspunten zich als relevant aandienen. Maar met de toename
van de varieteit neemt ook de complexiteit toe. Het recht kan er niet mee volstaan
de varieteit over te nemen en te voorzien van het predikaat 'juridisch'. Ergens zal
het een grens moeten trekken, een maatstaf moeten aanreiken om de veelheid van
uiteenlopende gezichtspunten in te dammenofdaarin accenten aan te brengen. , 102

Vanuit een autopoietische invalshoek lijkt externe integratie echtereen contradictio
in terminis. Het recht grenst zich in die benaderingswijze immers uit eigen
beweging af van de omgeving door nu juist steeds een intern gezichtspunt te kiezen.
Het recht vormt een gesloten systeem, in die zin dat het antwoord op externe
impulsen steeds binnen heteigen systeem worden gezocht. Andere dan juridische
gezichtspunten worden daarin niet toegelaten. Hoe verder men bovendien afgeraakt
van hetjuridische systeem, des te vagerzullen de externe impulsen worden. Lijken
de codes van recht (rechtmatig/onrechtmatig) en ethiek (goed/slecht) bij voorbeeld
nog op elkaar, de afstand tot de code van het economisch subsysteem (winst/verlies)
is al veel groter. Treedt men buiten de sfeer van sociale systemen dan zal de 'ruis'
dus waarschijnlijk alleen maar verder toenemen.

101 Vooral de 'stilistische' methode van rechtsvergelijking. waarbij het recht als een (bijzondere) vorm

van communicatie wordt opgevat. waartoe N. Florijn, Rechtsvergelijking in de bestudering van
het publiekrecht, Preadvies voor de Nederiandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer
1996. m.n. p. 100 e.v. een aanzet heeft gegeven, is uit dit oogpunt interessant. Dit laatste. omdat
het zowel 'the law in the books' als 'the law in action' als een taalhandeling beschouwt die
gedragsveranderingen in de samenleving kan bewerkstelligen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt
gehouden met het feit dat de boodschap van het recht bij de adressaten niet altijd overkomt. omdat
erbijvoorbeeld concurrerende taalhandelingen zijn die de juridische boodschap bijvoorbeeld kunnen
neutraliseren of onbegrijpelijk maken.

102     J.B.M. Vranken, Nawoord. in: E.S.G.N.A.1. vande Grienden B.W.N.de Waard(red.),Rechtsvinding.
Zwolle  1996.  p.   1 1 1
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5.2 Integratie en milieu

De spanningtussen specialisatie en integratie is zeker ook voelbaar op het terrein
van het milieu. Al vanaf het prille begin van het Nederlandse milieubeleid wordt
ergeklaagd overeen gebrek aan samenhang in dat beleid:03 Gaat het aanvankelijk
nog vooral om de gebrekkige afstemming tussen allerlei sectorale milieuwetten,
gedurende de jaren zeventig verschuift de nadruk al snel naarde doorwerking van
milieubeleid in andere beleidsterreinen:04 Hoewel de behoefte aan interne
integratie, getuige bijvoorbeeld de totstandkoming van de Wet milieubeheer met
zijn 'integrale milieuvergunning',zekerniet vollediguithetzicht verdween, groeide
vooral externe integratie uit tot een belangrijk internationaal geaccepteerd uitgangs-
punt van milieubeleid. In de Verklaring van Rio en het EG-verdrag is de
wenselijkheid ervan sedertdien zelfs uitdrukkelijk neergelegd.'05 In Nederland
wordt het belang van externe integratie eveneens onderkend.'06 Men is zich er
namelijk van bewust dat aan interne integratie grenzen kleven:

'Meer in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat integratie van wetgeving van
andere beleidsterreinen dan milieubeheer en de ermee gepaard gaande wijziging
in bestaande bevoegdheidsverdelingen niet altijd wenselijk is. De specifieke
deskundigheid die opgebouwd is binnen hetbetreffende beleidsgebied kan verloren
gaan. (...) Als teveel, niet echt met elkaar samenhangende. onderwerpen in 66n
wet worden gestopt kan een zeer complexe wet ontstaan. waarmee de praktijk niet

uit de voeten kan. Laat staan dat van de inlegrale belangenafweging dan iets terecht
komt. In dat geval is de grens van steeds verdergaande integratie bereikt en verdient
instandhouding van sectorale regelgeving de voorkeur. (...) Naarmatehet probleem

,107
omvangrijker is zal eerder gerntegreerd moeten en kunnen worden.

Dat hetbelang van externe integratie vaak wordt benadrukt, heeft vooral te maken
met deaard van 'het milieu' alsobject vanbeleid. Het gaat omeen entiteit, waarin
allerlei ecosystemen onlosmakelijk met elkaar samenhangen en in stand worden

103   Zie H.J.J. Leenen, Milieuhygienerecht. Alphen aan den Rijn 1976. p. 129 e.v.
104   Drupsteen a. '. 1983. p. 313-314.
105 Beginsel 4 van de Verklaring van Rio bevat een integratiebeginsel dat verder is uitgewerkt in

hoofdstuk 8 van Agenda 2 1. Artikel 6 van het EG-verdrag is nog duidelijker. Dat bepaalt immers
onomwonden: 'Deeisen inzake milieubescherming moeten worden geintegreerd in deomschrijving
en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, als bedoeld in artikel 3, in het
bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.'

106     Vgl. P.C. Gilhuisen J.M.Verschuuren. De Nederlandse milieuwergeving getoetstaande Verklaring
van Riode janeiroen Agendall: Lenenbeginselen zic·h zoor codific·atie inde Nederland e
milieuwetgeving?, Ministerie van VROM. Den Haag 1995. p. 145. Volgens J.M. Verschuuren.
Het grondrec·lit op bescherming van het leefmilie u. Zwolle 1993. p. 341 vloeituit art. 21 vande
Grondwet zelf een plicht voort voor (alle) overheidsorganen om bij debesluitvormingsteeds rekening
te houden met milieubelangen.

107 J.M. Verschuuren, Grenzen aan integratie?. in. Ph. Eijlander. P.C. Gilhuis. M G.W.M. Peeters.
J.A F Peters en W.J.M. Voermans. Milieu als K·ergevingsvraagstuk, Zwolle 1991. p. 73-74.
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gehouden op basis van complexe circulaire processen, zoals kringlopen, levenscycli
en voedselketens, die vaak een fragiele evenwichtstoestand kennen. Een ogenschijn-
lijkkleine ingreep in het milieu kan daardoorgrote gevolgen hebben in de zin van
een verstoring of ontregeling van allerlei ecosystemen en daarmee uiteindelijk
voorde mens.Deconsequenties daarvan lijken echternog weI eens overhethoofd
te worden gezien. Een aardig voorbeeld daarvan is de bespreking door Dworkin
van de beruchte uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof inzake de
bescherming van de zogenaamde 'Snail Darter'.

In die zaak ging het kort gezegd over het feit dat de in de Amerkaanse
Endangered Species Act voorkomende snail darter, een met uitsterven bedreigde
vissoort, volgens het Supreme Court in de weg stond aan de aanleg van een
rniljoenen kostende damin de Tennessee Valley. Dworkin behandekaan de hand
van deze zaak de kwestie of de rechter hier een contextuele of a-contextuele
interpretatie van de wet kiest. In het laatste geval acht hij de wet duidelijk in het
voordeel van de natuurbeschermers die de bouw van de bewuste dam wilden
tegenhouden. Bij een contextuele interpratie zou het oordeel, volgens Dworkin,
waarschijnlijk echteranders hebben geluid. Dit, onderandere omdat de snail darter
dan zou kunnen worden getypeerd als een vis:

(...) 'of no particular beauty or biological interest or general ecological
·108

importance.

Dworkin lijkt hierbij over het hoofd te zien dat het ook best zo zou kunnen zijn
dat de wetgever het belang van instandhouding van bestaande ecosystemen uit
voorzorg wilde waarborgen, ondanks het feit dat de rol van deze bedreigde vissoort
daarin (vooralsnog) niet aanwijsbaar was. De ratio van het zogenaamde 'precautiona-
ry priciple' in het natuurbeschermingsrecht is immers dat bij wetenschappelijke
onzekerheid overde milieunadelige gevolgen van menselijk ingrijpen in de natuur.
terughoudendheid wordt betracht bij dergelijke ingrepen met het doel om
toekomstige schade zoveel mogelijk te voorkomen. 109

Uit ecologisch en systeemtheoretisch perspectief is het omgekeerd bovendien
zodat 66n bepaalde menselijke activiteit bron kan zijn van uiteenlopende vormen
van milieubelasting. Omeen effectief en efficient milieubeleid te kunnen voeren
is hetdaaromdikwijls nodigom maatschappelijke activiteiten en de milieugevolgen
ervan zoveel mogelijk als een samenhangend geheel (integraal) te bezien."0 Bekijkt
men het milieurecht van binnenuitenalseen deelsgesloten systeem, dan stuitook

108   R.Dworkin, Law's empire. Harvard/Cambridge Massachusetts. Eigth printing 1993. p. 20-23.
109     Zieuitgebreider Ch.W. Backes. P.C. Gilhuisen J.M. Verschuuren. Het voorzorgsbeginsel in het

natiturbes(·herming1recht, Deventer 1997.
110     Over deze tweevoudige samenhang M.S. Beerten, M.B. Scholtens. T. Brouwer. C. Lambers. J. de

Ridder en A.J. Schilstra, Vooronderzoek integrate milieuvergunning. Groningen 1997. p. 7.
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externe integratie echter al snel op juridische grenzen. Een prominente plaats is
daarbij weggelegd voor het, in staats- en bestuursrechtelijke kringen niet onomstre-
den,"1 'specialiteitsbeginsel':12

De strekking van het specialiteitsbeginsel is in grote lijnen dateen bestuursor-

gaan bij het nemen van besluiten, die een beperking kunnen inhouden van de

vrijheid van de burger, alleen acht dient te slaan op diens belangen en de belangen
die de wettelijke regeling ter uitvoering waarvan het besluit wordt genomen, beoogt
te beschermen: 13 Voor milieubescherming geldt wat dat betreft vooralsnog geen

uitzondering. Bij een groeiende behoefte aan integraal milieubeleid kan dat echter
problemen opleveren: 14 Vooral wanneerde wetgever het in 'niet-milieuwetten',
waarvan de toepassing wei milieunadelige gevolgen kan hebben, niet expliciet
mogelijk maakt om met milieubelangen rekening te houden en het specialiteits-
beginsel vervolgens strikt wordt uitgelegd. 115

Daar staat tegenover dat wanneer de wetgever het uit voorzorg in een (te)

groot aantal wetten mogelijk maakt om milieuoverwegingen mee te nemen bij de
besluitvorming opbasis van die wetten, de doorhet specialiteitsbeginsel geboden
bescherming de facto verloren zal gaan.116 Hoewel lang niet altijd voorzienbaar
is welke bijzondere wetten aanzienlijke gevolgen voorhet milieu kunnen veroor-
zaken, en het derhalve aantrekkelijk lijkt omhet zekere voorhet onzekere te nemen
en het meewegen van milieuoverwegingen bij een groot aantal wetten mogelijk

Ill De strijd tussen de zogenaamde 'rekkelijken' en 'preciezen' spitst zich de laatste jaren vooral toe

ophetaldanniet meewegen van belangen van derden door bestuursorganen bij de uitoefening van
discretionaire bestuursbevoegdheden in de richting van een of meerdirect belanghebbenden. Vgl.
R. Schlossels. Het specialiteitsbeginsel en derde-belangen: een frisse benaderingof rechtsstatelijk
drijfzand. NTB 1996. p. 81.

112     Zie R.J.N. Schlossels, Het.,perialiteit.,beginsel, Den Haag 1998. Vgl verder o.a. H.J. Simon en
A.Q.C. Tak. Het BWals 'zwart gat', De onttakeling van hetpubliekrechtdooreen 'gemene' rechter,
NT'BR 1994. p. 178 en A.M. Donner, Nederlands bestuursrec·ht, Algemeen deet, Alphen aan den
Rijn 1987. p.  109. Een periodiek bijgewerkt overzicht van de discussie over de problematiek van
het specialiteitsbeginsel biedt o.a. A.J.C. de Moor-van Vugt, Commentaar artikel 3:4 Awb, in:
J.B.J.M. ten Berge, P.C. Gilhuis, E.M.H. Hirsch Ballin en F.A.M. Stroink (red.), Algemene wet
bestuurs rec·ht. losbladig. 's-Gravenhage. De totstandkoming van artikel 3:4 Awb heeft helaas niet
de gewenste duidelijkheid gebracht over de reikwijdte van onder andere het specialiteitsbeginsel
Zie voor kritiek daarop Th.G. Drupsteen, En de gemeenteraad maar belangen afwegen. in: T.
Hoogenboom en L.J.A. Damen (red.). /n de .«eer i,an administratief recht. Utrecht 1994. p. 69-82.

113    Vgl. P.J.J. van Buuren. Belangen afwegen en het specialiteitsbeginsel. NJB 1995. p. 460.
114 Datexterne integratieookbuiten het milieubeleid in engezineen belangrijkedoelstelling is geworden

blijkt uit tai van beleidsplannen en nota's op bijzondere terreinen, zoals de ruimtelijke ordening.
waterhuishouding. landbouw. defensie. scheepvaart etc. Zie voor een overzicht N. Dhondt en R.
Uylenburg, Het beginsel van externe integratie. M en R 2000, p.  120-128.

1 1 5      Avan Hall, Her specia/iteitsbeginsel inhet waterstaatsrecht, Zwolle  1995, p.  15
116 Eldershebikookaleens verdedigddathetspecialiteitsbeginselen hetbeginsel van externe integratie

het milieubeleid op de keper beschouwd juist in tegenovergestelde richtingen dwingt. Zie H.A.F.
Lokin en E.B. Pronk (red.), Welgever en gecoBrdineerde beduitvorming. Alphen a/d Rijn 1997.
p. 89, interventie tijdens de Vergadering van de Vereniging voor wetgevingsbeleid.
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te maken. zijn ook daar risico's aan verbonden."7 Slechts Edn van de gevaren is
dat het overzicht over en de samenhang binnen een bepaald beleidsterrein, zoals
het productgericht milieubeleid, zou kunnen verminderen.

Omdat de meeste wetten op grond waarvan thans productregels zijn gesteld
niet alleen of vooral bedoeld zijn om het milieu te beschermen, maar vaak ook
op andere belangen zien, zoals volksgezondheid en arbeidsomstandigheden
(Bestrijdingsmiddelenwet), de veiligheid voor de consument en eerlijkheid van
de handel (Warenwet), goede huisvesting (Woningwet)etc., kan de integratie van
milieubelangen in deze wetgeving tot versnippering van het productgerichte
milieubeleid leiden. Bovendien kan een dergelijke aanpak inconsistenties en
tegenstrijdigheden veroorzaken bij de aanpak van product-gerelateerde milieupro-
blemen.'18 Daarom wordt ook opdit terrein wel voorgesteld omexterne integratie
door middel van niet-juridische maatregelen te bewerkstelligen, maar van onderop
gestalte te laten krijgen door 'verinnerlijking'.119 Verdedigd wordt dan dat
milieubeleid ook doormiddel van het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid,
overleg en overreding tussen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
gestalte kan krijgen.

Hoewel een dergelijke scherpe afbakening van het recht ten opzichte van
andere sociale subsystemen uit het oogpunt van complexiteitsreductie aantrekkelijk
lijkt - zeker op milieugebied hangt immers alles met alles samen - roept het ook
nieuwe vragen op. Zo zou gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan dat private
afspraken overde manier waarop verantwoord met het milieu kan worden omgegaan
juridisch nagenoeg irrelevant zijn.120 Datzelfde geldt dan voor andere middelen
waarmee bijvoorbeeld in het bedrijfsleven wordt getracht de milieubelasting te
beperken. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de opzet van milieu-
gedragscodes, milieucertificaten en milieuzorgsystemen. Wanneermen aanneemt
dat de zorg voor het milieu een zaak is die een ieder aangaat, omdat een schoon
milieu een collectief goed is, kan de bescherming ervan nooit een louter interne
aangelegenheid van groepen, organisaties of bedrijven zijn. De verwerkelijking

117   Om een voorbeeld te geven: hoewel er tijdens de behandeling van de Winkeltijdenwet door
tegenstanders van verruimde openingstijden welop is gewezen datruimereavond- en zondagopen-
stellingen tot extra milieubelasting aanleiding zou kunnen geven, was het destijds onzeker of en
in welke mate zich dat zou gaan voordoen. Moet de wetgever in zo'n geval het zekere voor het
onzekere nemen en bij de uitvoeringsbepalingen milieubeschermende maatregelen mogelijk maken?

118   Overigens kan het omgekeerde zich voordoen. Zie J.M. Verschuuren (red.), Prcidukigericht
milieurecht. VMR 1995-1, Zwolle 1994, p. 84: 'Integratie van milieuregels ten aanzien van alle
produkten gaat dus ten koste van integratie van produktregels gesteld vanuit andere belangen.'
Zowel Verschuuren als R. Uylenburg, Milieugericht produktenbeleid. M en R 1994. p. 308 gaan
er daarom vanuit dat bepalend voor de keuze van het integratiekader moet zijn: de mate waarin
een wet milieubescherming als doel heeft.

119    Zie Nota produkt en milieu, Kamerrtukken li 1993/94,23 562, nr. 2, p. 53.
120     Vaak doen partijen daar zelf aan mee door vooral te spreken over technische of organisatorische

normen. milieubeleidsafspraken, milieumanagement-instrumenten etc. om iedere associatie met
rechtsgevolgen zoveel mogelijk te vermijden.
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van die bescherming. en de manier waarop dat gebeurt, is in dat geval steeds ook
een zaak van de gemeenschap en het recht.

De verschillende perceptie van sociaal en juridisch handelen in de praktijk
kan. zeker vanuit autopoietisch perspectief. intussen wei een mogelijke verklaring
vormen voorhet feitdat relatief kleine veranderingen in bepaalde sociale subsyste-
men op termijn leiden totturbulentie in andere. Omgevingssignalen worden immers
als 'ruis' ontvangen binnen autopoietische systemen. Pas wanneerdeze signalen
duidelijk genoeg zijn om te kunnen leiden tot verstoring in het systeem, zullen
ze worden opgepikt en tot reactie leiden. De vertaalslag van externe geluiden in
een interne zelfreproductie zal daardoor in de praktijk waarschijnlijk vaak schoksge-
wijs en moeizaam verlopen.

Dat laatste zou wellicht kunnen verklaren waarombijvoorbeeld een op zichzelf
'kleine' milieuovertreding, zoalshet zogenaamde rietbranden zonder vergunning
of, ernstiger, her dumpen van 'licht' verontreinigde baggerspecie in het oppervlak-
tewater door een (rechts)persoon, binnen het politieke systeem op een gegeven
moment een schok kan veroorzaken in het rechtssysteem. 12' Vanuit een intern

juridisch perspectiefpassen dergelijke overtredingen niet goed binnen het bestaande

systeem. Dat zal zichzelf moeten reproduceren om in de toekomst ook op dergelijke
overtredingen adequaat te kunnen reageren. Het kan echter ook zijn dat vanuit
het juridische systeem lange tijd helemaal niet wordt gereageerd, zoals bij
aanhoudende wetenschappelijke signalen dat milieuverontreiniging totklimaatve-
randering kan leiden, omdat de 'ruis' vanuithetene systeemnietgoed doordringt
in het andere. In de autopoiese-theorie heeft dat alles te maken met de zelfreguleren-
de eigenschappen van deze systemen.

Aan dehand vaneen wat verderuitgewerkten meeralledaags voorbeeld kan

dit wellicht nog wat worden verduidelijkt.

5.3 Voorbeeld

In een interessante case-study hebben Van Eeten en Van Twist een klassieke
bestuurskundige dissertatie op het terrein van de instrumenten voor het voeren
van milieubeleid in een autopoietisch daglicht geplaatst.122 Het gaat om de studie

121 Ik denkaande spraakmakende Pikmeer-jurisprudentie. waarbij destrafrechtelijke aansprakelijkheid

van publiekrechtelijke rechtspersonen en ambtenaren ineens volop in de schijnwerpers kwam te
staan als gevolg van het dumpen van verontreinigde baggerspecie in het Friese Pikmeer. Zie HR
23-04-1996. NJB 1996.61 en N./ 1996, 512-513 m.nt.  t Hart.

122     M. van Eeten en M. van Twist. Besluitvorming in bedrijven: een bestuurskundige toepassing van
de autopoiese-theorie, Beleidswetensc·hap  1995. p. 40-57.
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van Bressers naar de effectiviteit van het (toenmalige) waterkwaliteitsbeleid.'13
Deze beleidswetenschapper onderzocht een aantal jaren terug de sanering van
bedrij fsafvalwateren de invloed van overheidsmaatregelen daarop. Daarbij komt
Bressers tot de conclusie dat er in de periode tussen 1975 en 1980 sprake was van
een drastische daling van de 'vuillast' van dit type afvalwater. Het waterkwali-
teitsbeleid van de overheid wordt daarvoorals een belangrijke oorzaak gezien.124

Het meest opvallende uit het onderzoek van Bressers was destijds de
constatering dat het gebruik van een waterverontreinigingsheffing binnen veel
bedrijfstakken aanzienlijk effectiever was dan andere instrumenten, zoals de
lozingsvergunning. Deze heffing op basis van artikel  17 van de Wet verontreiniging
opperviaktewateren (Wvo) was primair bedoeld om de kosten die gepaard gaan
met het tegengaan en voorkomen van vervuiling van het oppervlaktewater te
financieren en dus niet in de eerste plaats om gedragsbeinvloeding te bewerkstelli-
gen.125 Gesproken wordt daarom over bestemmings- of financieringsheffingen
in tegenstelling tot regulerende heffingen.126 De Wvo-heffing bleek niettemin
belangrijke regulerende neveneffecten te vertonen. In later onderzoek door
Schuurman wordt dit bevestigd. In de periode 1975-1980 zou de heffing bij 67%
van de onderzochte bedrijven een gewichtige factor hebben gevormd voor het
nemen van maatregelen ter vermindering van de vervuiling van het bedrij fsafvalwa-
ter, terwijl dat voor de lozingsvergunning bijvoorbeeld slechts in 25% van de

gevallen gold. Bij 43% van de bedrijven die zuiveringsmaatregelen hadden
getroffen, werd de Wvo-heffing zelfs als de enige reden voor het nemen van
rnaatregelen opgegeven.

127

Van Eeten en Van Twist concluderen terecht dat Bressers, maar hetzelfde
geldt in wezen voor Schuurman, overtuigend aantoont dAt erbelangrijke verschillen
in effectiviteit bestaan tussen de verschillende (juridische) beleidsinstrumenten.
Bressers verklaart alleen niet waarom dat zo is. Reden voor het onbeantwoord

123   J.Th.A. Bressers. Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid: een bestuurskundig onderz(,ek,
Enschede 1983.

124     Zieook C.Th. Smit, Wetgevingopde waterkwaliteit. in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen. P.C. Gilhuis
en N.S.J. Koeman, Mitieureclit. Zwolle 1991. p. 150.

125 De heffingsgelden, waarmee  in 1995 landelijk bijna 2 miljard gulden was gemoeid. worden
grotendeels uitbesteed aan regionale waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven die zelf zuiveringsinstal-
laties bouwen.

126       Zie over het verschil tussen regulerende- en besternmingsheffingen uitgebreider J. Schuurman. Ecotax
en ecologische belastingheffing in Nederland, in: J. Schuurman, K Deketelaere, P. van Orshoven
en J.C. Bongaerts, Ec·otax en andere jinanciele instrumenten in het milieurecht. VMR 1 994-4,

Zwolle 1995. p. 8-15.
127     Zie J. Schuurman. De prijs van water: een onder:oek naarde aarden omvang van de reguierende

nevenwerking van de verontreinigingshefling opperviakiewateren. Arnhem 1988, p. 325-326.
Onbedoeld neveneffect van de regulerende werking van de Wvo-heffing was echter weer dat de
financieringsbasis van het actieve waterkwaliteitsbeheer, tot uiting komend in de zuivering van
afvalwaterstromen in collectieve zuiveringsinstallaties, steeds verder werd aangetast als gevolg
van het zelf zuiveren door bedrijven. Daardoor moesten de tarieven van deze heffing vervolgens
weer fors worden verhoogd.
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blijven van die vraag is dat het besluitvormingsproces binnen bedrijven in de studie
van Bressers grotendeels een 'black box' blijft. Gekeken wordt met name naar
de input bij bedrijven in de vorm van beleidsinstrumenten en output in de zin van
gedragsverandering. Daarmee is evenwel niet gezegd dat er een (lineair) causaal
verband tussen beide bestaat. Weliswaar verdedigt Bressers dat op zichzelfgenomen
ook niet, maar hij vervangt deze causaliteit - gemakshalve of wellicht bij gebrek
aan beter- wel doorhet schetsen van een waarschijnlijke relatie tussen een aantal
athankelijke variabelen, zoals doeleinden, informatie en machtsbronnen van actoren
en een afhankelijke variabele, te weten de effectiviteit van het beleid. gericht op
de sanering van de vervuiling van het bedrij fsafvalwater.118 De vraag is echter of
deze aanpak voor het aantonen van effectiviteitsverschillen tussen diverse typen
instrumenten wei zo geschikt is.

De meest waarschijnlijke verklaring die Bressers voor de relatief grote
beleidseffectiviteit van de Wvo-heffing biedt. is dat heffingen de doeleinden van

het bedrij f. dat wil zeggen kostenreductieenhetbeleidsdoel (sanering), meer met
elkaar in overeenstemming brengt dan de andere instrumenten doen. 129 De gedachte
daarachter lijkt dat nu het om financiele prikkels gaat voor rationeel handelende

bedrijven- waarbij de economische rationaliteit normalitereen sterke rol vervult-
een goede 'match' tussen instrumenten doel voorde hand ligt. Volgens Van Eeten
en Van Twistschietde verklarende waarde van deze veronderstelling echtertekort,
omdat men even goed kan betogen dat ook aan een lozingsvergunning soortgelijke
el'fecten verbonden kunnen zijn. In dit geval bijvoorbeeld door het risico van
sancties op nietnaleving van vergunningvoorschriften, dieeveneens sterk kosten-

verhogend kunnen werken en onderomstandigheden - in hetgeval van verplichte
sluiting-zelfs de continuiteit van de productie in gevaarzouden kunnen brengen.

130

Deze redenering komt mij plausibel voor.
In dat geval restechterde vraag waardoorhet verschil in effectiviteittussen

de beleidsinstrumenten nu wel verklaard kan worden.

5.4 Atitopoietische beleidsrationaliteit

Ter verklaring van de verschillende effectiviteit van beleidsinstrumenten in
bovenstaand voorbeeld, zou vanuit een autopoietische sturingsvisie niet zozeer
gezocht moeten worden naar objectieve verschillen tussen beleidsinstrumenten

bij de keuze voor bepaalde gedragsalternatieven, maar meer het subjectieve karakter

128 Bressers. a. it·. 1983, p. 245.

129 Van Eeten en Van Twist, a.w. 1995, p. 44.
130     Een niet te veronachtzamen factor is echter ook de (vermeende) pakkans bij overtredingen en het

(als zodanig ervaren) risico dat sancties ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.
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van besluitvormingsprocessen centraal dienen te worden gesteld.13' In dat verband
wordt immers primair gekeken in hoeverre en op welke wijze communicaties
verpakt in beleidsinstrumenten worden waargenomen en geinterpreteerd door in
casu de bedrijven waarop ze zijn gericht.'32 Die waarneming en interpretatie vormt
dan een 'zelfreferentieel reconstructieproces', waarin een bedrijf middels een eigen
code omgevingssignalen, die opbasis van de interne code kunnen worden gelezen,
interpreteert. Precies daarin kunnen dan allerlei storingen optreden.

Wanneerbedrijven subsystemen zijn die zich overwegend binnen de economi-
sche sfeerbevinden, zullen omgevingsgeluiden steeds in een bedrijfseconomische
code worden vertaald. Signalen die niet als zodanig worden herkend zullen in dat
geval waarschijnlijk niet worden opgepikt. Een appal op ethische normen en
waarden zal in zo'n geval bijvoorbeeld weinig zin hebben, aangezien dat signaal
niet als zodanig gelezen zal worden. De situatie wordt echter nog complexer
wanneer men aanneemt dat grotere, complexe bedrijven een verzameling van
subsystemen zijn die zowel economische, juridische, ethische, wetenschappelijke
als andere codes hanteren. In dat geval kunnen sturingssignalen van buiten
gemakkelijk op verschillende en zelfs tegenstrijdige wijze worden opgevat.

Het aankondigen van een verhoging van de verontreinigingsheffingkan dan
bijvoorbeeld doordejuridische afdeling worden geYnterpreteerd als een verplichting
onder dreiging van sancties om de vuillast van het afvalwater verder terug te
dringen. Doorde productieat-deling kan het als prikkel worden gezien om minder
water in het productieproces te gaan gebruiken, omdat schoon oppervlaktewater
in de toekomst steeds schaarseren lozing dus duurder zal worden. Hetzelfde signaal
zou door die afdeling echter ook kunnen worden opgevat als aansporing om nog
maarsnel zoveel mogelijk te gaan lozen alvorens de prijs daarvan omhoog gaat.

133

Voorde afdelingonderzoeken ontwikkelingkan het aanleidingzijn te gaan kijken
naar mogelijkheden om het productieproces schoner te maken of het product aan
te passen, maar wellicht ook als een stimulans om 'bewijzen' te gaan zoeken dat
het eigenlijk wel meevalt met de schadelijkheid van de vrijkomende stoffen die
in het afvalwater terecht komen. 134

131 Van Eeten en Van Twist suggereren dat in veel bestuurskundig onderzoek op basis van instru-

mententheorieen de besluitvormingsprocessenen handelingen van actoren teveel worden gereduceerd
tot (voorspelbare) factoren.

132 Het gangbare perspectief op sturing wordthierbij als het wareomgekeerd. Vertrekpunt is niet langer
degene die (van buitenaf) sturingsimpulsen geeft, maar de beoogde ontvanger ervan die
omgevingssignalen vanuit een eigen (intern) gezichtspunt interpreteert.

133 Bedrijven kunnen bovendien behalveopdoordeoverheid afgegeven sturingssignalenookopandere,
soms tegengestelde prikkels vanuit de omgeving reageren. zoals wanneerer een kwantum-korting
voor groot-gebruikers van oppervlaktewater wordt ingevoerd.

134 Deze strategie heeft de tabaksindustrie decennia lang gevolgd waar het ging om maatregelen om
de schadelijke gevolgen van roken terug te dringen.
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Vanuit een autopoietische invalshoek moet worden beseft dat sociale subsystemen
als gevolg van hun vermogen tot zelfreflectie kunnen leren. Dat heeft tot gevolg
dat ze in de loop van de tijd niet steeds op identieke wijze, maar steeds slimmer,
op dezelfde sturingssignalen zullen reageren. Het gaan saneren in eigen beheer
door het opzetten van eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties om de heffing te
ontlopen, zoals zich in het onderhavige voorbeeld ook daadwerkelijk heeft

voorgedaan, is daar een voorbeeld van. In plaats daarvan zouden bedrijven echter
ook hebben kunnen proberen omhet registratiesysteem te ontregelen of de he ffing
collectiefte boycotten middels een prijsafspraak binnen de branche omde kosten
ervan aan de consument door te berekenen. Nu zou daartegen ingebracht kunnen
worden dat toch ook het sturende systeem, in dit geval een overheidsorgaan, het
vermogen bezit omte leren.135 Om verschillende redenen lijkthetreactievermogen
van dergelijke subsystemen echter vaak trageren minder flexibel.136 In autopoietisch

opzicht komt dat wellicht doorde extreme gevoeligheid voorbepaalde omgevings-
signalen, zoals de opinie van kiezers of belangstelling van de media. Met het oog
daarop zal er binnen het politieke systeem waarschijnlijk rekening mee worden

gehouden dat het invoeren van een heffing op bedrij fsafvalwaterniet bij iedereen

op enthousiasme mag rekenen. Het streven naar zelfbehoud kan daarom impopulaire
137maatregelen tegenhouden of vertragen.     Daar komt bij dat beleidsinstrumenten

vaak zijn ingebed in een uitgebreid complex van regels, praktijken en procedures
dat historisch is gegroeid.

135 Zie hieroverbijvoorbeeld H R van Gunsteren. Het leervermogen van deoverheid. in: M.A.P. Bovens
en W.J. Witteveen. Net A(·hip van staat. Zwolle 1985. p. 53-74. Vgl. ook R.J. In 't. Veld. Het
leervermogen van de overheid, in: M.A.P. Bovens. W. Derksen en W.J. Witteveen. Sturing ran
de samenleving. Zwolle 1985. p.31-34.

136 Van Gunsteren ( vorige noot) p. 73 noemt een aantal typische verschillen tussen de leervermogens
van de overheid en die van andere organisaties en indi viduen. zoals:  1. het feit dat de overheid zich
minder gemakkelijk dan andere organisaties een passende taakomgeving kan uitzoeken of zich
van eenmaal aangenomen taken kan terugtrekken. 2. door het bezit van de zwaardmacht is de
overheid minderopslimheid aangewezen dan andereorganisaties. 3. reductie van de complexiteit
van de omgeving van de overheid is vaak niet toegestaan. omdat zij niet Edn of meer afgrensbare
producten dient te leveren, maar tot taak heeft het in stand houden van een kefbare wereld en het
verschaffen van een uit rechtvaardigheidsoogpunt verdedigbare verdeling van levenskansen. 4.
storendeelementen, in de zin van nee-zeggendeburgers. kennen binnendeoverheid een legitieme
status. 5. de overheid krijgt vaak 'nasty problems' op haar bord geschoven, die burgers zelf onderling
kennelijk niet op hebben kunnen lossen. waardoor een relatief hoge faal factor niet vreemd is.

137   Keerzijde van deze hypergevoeligheid is dat het vaak moeilijk zal zijn om niet een ad hoc beleid
- in feite een contradictio in terminis - te voeren. waarbij wordt gereageerd op in de publiciteit
komende incidenten De verkiding om daarop te reageren door middel van wetgeving is in het
verleden vaak groot gebleken. Tijdens dereguleringsoperaties wordt er vaak op gewezen dat juist
daardoor de neiging tot 'overregulering' bestaat.
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5.5 Tussenstand

Het gepresenteerde voorbeeld toont aan dat er allerlei voetangels en klemmen
kunnen zitten aan het bet'nvloeden van het gedrag van bedrijven, wanneer deze
worden beschouwd als autopoietische subsystemen. Of ze dat ook werkelijk zijn
kan op basis van het voorgaande echter niet worden vastgesteld. Aan die vraag
zal daarom aan het slot van dit hoofdstuk nog een korte beschouwing worden

gewijd. Delesdieechternual uithet denken in termen van autopoiesekan worden

getrokken is dat het zinvol is sturings- en reguleringsvraagstukken niet alleen vanuit
een toeschouwersperspectiefte benaderen. Minstens even interessant is hoe actoren
binnen een maatschappelijk subsysteem veranderingen in hun omgeving percipieren.
Wanneer men daarover meer te weten wil komen is het noodzakelijk de interne
besluitvormingsstructuren en -processen te bestuderen.

Aan de hand van empirische studies naarstrategische besluitvormingsproces-
sen in bedrijven die milieunadelige gevolgen kunnen hebben en die over een

milieuvergunning moeten beschikken, is het mogelijk om te laten zien hoe bepaalde
soorten bedrijven reageren op externe prikkels afgegeven door de overheid. Op
deze manierkan beter worden vastgesteld hoe gesloten ofopen deze subsystemen
werkelijk zijn en, belangrijkernog, wat daarvan de oorzaken kunnen zijn. Hierbij
past wel een kanttekening. De overheid is namelijk niet de enige actor of factor
indeomgeving van een bedrij f waarvan milieurelevante prikkelskunnen uitgaan.
Het is daarom niet uitgesloten dat beYnvloeding door anderen die zich dichter in
debuurt van hetbedrij fbevinden, onderomstandigheden beterkunnen aansluiten

opde bedrij fsinterne besluitvormingsstructuuren cultuur. Een teeenzijdige focus

op succes- en faalfactoren in het milieubeleid van de overheid is en blijft daarom

altijd gevaarlijk.

6 Bedrijfsinterne besluitvorming

Bedrijven bevinden zich in een turbulente omgeving. De overheid vormt daarin
slechts 66n van de actoren die sturingssignalen afgeeft. Ook vanuitde markt komen

impulsen en prikkels, zoals van consumenten. toeleveranciers, branche-organisaties,
vakbonden en concurrenten. Verder zijn er vaak nog aandeelhouders, banken en
verzekeraars en allerlei anderen die hun invloed bij bedrijven willen laten gelden.
Naast actoren zijn er ook tal vanfactoren die de bedrij fsomgeving beYnvloeden.
zoals klimatologische omstandigheden (denk aan de landbouw), regionale bevol-

kingsdichtheid en -samenstelling (handel), rechtscultuur (multinationals), stand
der techniek en aan wezigheid van natuurlijke hulpbronnen (industrie). Het aantal

omgevingsinvloeden dat daarmee in principe aanleiding kan zijn vooreen mogelijke
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verandering in het milieugedrag van ondernemingen is in feite oneindigen daarom
niet statistisch in kaart te brengen.

Gevolg is dat de verhoudingsgewijze invloed van het overheidsoptreden op
de activiteiten van bijvoorbeeld milieuvergunningplichtige inrichtingen nooitexact
zal kunnen worden gemeten en voorspeld. Daar komt bij dat ook voor bedrijven
geldt dat niet beschikt kan worden over onbeperkte informatie, menskracht, tijd
en middelen. Zij zullen hun voorkeuren daarom vaak onvolledig ordenen en dikwijls
geen volstrekt rationele keuzes maken. Milieurelevante besluitvormingin bedrij ven
is door deze 'cognitive limits on rationality' in de praktijk gericht op het behalen
van bevredigende resultaten in plaats van maximale. 138 Daaruit mag echter niet
worden afgeleid dat bedrijven nooitcalculerend gedrag zouden vertonen of geen
eigen identiteiten milieu-attitude bezitten. Dit laatste lijkt in nogal wat bestaande
studies naar de effectiviteit van juridische beleidsinstrumenten op milieugebied
vaak te worden veronachtzaamd.

6.1 Open of gesloten systemen

In de eerste verkennende onderzoeken, die werden uitgevoerd in opdracht van
de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer(ECW) naar milieurelevantebesluitvor-
mingsprocessen binnen milieuvergunningplichtige inrichtingen, sloot het door
de onderzoekers gekozen vertrekpunt nog sterk aan bij traditionele opvattingen
oversturing en regulering. De relatieve autonomie van de te sturen of te beinvloe-
den actoren speelt daarin namelijk geen erg belangrijke rol. Gesteld werd:

'We beschouwen een bedrij f als een open systeem. Dit houdt in dat een bedrijf
in zijn functioneren afhankelijk is van en zich aanpast aan deze omgeving. Om
zijn hoofddoelstelling te bereiken (continulteit). moet een bedrijf beantwoorden

·139aan zi n omgeving.

De kern van deze open systeembenadering is dat bedrijven primair reageren op
eisen die door externe actoren worden gesteld door te kiezen voor een bepaalde
productiewijze met de bijbehorende organisatie-en besluitvormingsstructuur. De

138 A. de Groene. Beheerse n (,f bernvi<,eden ' De respons van bedrij ven (ip milieuprciblemen: liet belang
ran de nmgeving, Middelburg 1995. p. 5. De Groene stelt in haar onderzoek de relatie bedrijf-
omgeving centraal. Zij abstraheert van de besluitvormingsprocessen binnen bedrijven. maarerkent
overigens dat dit een particle verklaring voor het milieuhandelen van bedrijven vormt. Dat volgt
eigenlijk reeds uit het feit dat zij als het meest kenmerkende onderscheid tussen organisatie en
omgeving ziet dat een bedrij f zijn omgeving weI kan bernvloeden, maar nooit beheersen. Vanuit
een autopoietisch perspectief kan die stelling immers ook worden omgekeerd: de omgeving kan
het gedrag van een bedrij f nooit beheersen, maar weI betnvloeden !

139    T.J.N.M. de Bruijn en K.R.D. Lulofs, De milieuvergun,itrig in bedrii.f, Faxe 1, Deelonderzoek 11
Wabm-bedrijven (inderzoek. Twente 1992, p. 12.
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gekozen productiewijze, waartoe het producten de productietechnologie worden

gerekend, wordt daarbij gezien als een afspiegeling van de turbulentie op de voor
het bedrijf relevante markten. De organisatie- en besluitvormingsstructuur- volgens
het betrettende onderzoek in belangrijke mate bepalend voor het aanpassingsvermo-
gen van bedrijven - wordt als rechtstreeks daarvan afgeleid beschouwd:40

In de tweede fase van het zojuist genoemde ECW-onderzoek is, anders dan
voorheen te doen gebruikelijk, nu eens niet het perspectief gekozen van degene

die door middel van de inzet van beleidsinstrumenten bepaalde effecten wil bereiken

(meestal de overheid) en daarbij wil weten welk type interventie het meest succesvol

zal zijn. In de plaats daarvan is getracht de 'black box' van het bedrijfsinterne
besluitvormingsproces open tebreken. Ditonderzoeknaarde invloed van de Wm-

vergunning op de strategische besluitvorming van bedrijven in de praktijk laat
opvallend genoeg een heel ander beeld zien dan dat van open systemen. De
belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport luidt namelijk dat:

(...) 'bedrij fsinterne besluitvormingsprocessen in hoge mate autonoom verlopen.
Met name de besluitvorming in de grote complexe ondernemingen wordt
voortgestuwd door interne impulsen. De invloed van externe impulsen op deze

·141
processen is wei heel gering.

Voor de onderzochte bedrijven geldt dat het initiatief tot het nemen van de
strategische beslissingen met milieurelevante gevolgen vrijwel altijd atkomstig
is vanuithetbedrijf zelf. Uitgangspuntdaarbij is steeds dat deze beslissingen alleen

genomen worden wanneerze de continuYteit van de onderneming ten goede komen.
De 'voertaal' blijkt daarbij in de onderzochte casus overwegend bedrij fseconomisch
van aard. Versnellingen en vertragingen in de besluitvorming worden in belangrijke
mate door economische variabelen bepaald. De directe invloed van de Wet
milieubeheer-vergunning op strategische besluitvormingsprocessen is in alle
onderzochte casus gering. Daarvoor worden evenwel twee hoofdredenen aange-
voerd die niet in de eerste plaats te maken lijken te hebben met verrneende

autopoietische eigenschappen van bedrijfsinterne besluitvormingsprocessen.

140   T.a.p.. p. 76.
141 E.F. ten Heuvelhof. F. Neumann, C.J.A.M. Termeer, De milieuvergunning in bedriif, Fase 2,

Dmirwerking van de milieuvergunning op bedrijfsinterne stratgische besluitvormingsprocessen,
ECW-achtergrondstudie nr. 20, Delft 1994. p. 51.Ook voordeonderzochte kleinerebedrijven blijkt
de invloed van externe impulsen relatief gering. Voor zover daar sprake van is, gaat het vooral om
bernvloeding door personen of organisaties uit de directe omgeving van de onderneming. zoals
familieleden. bevriende relaties, toeleveranciers, stand-organisaties, omwonenden e.d.
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6.2 Geslotenheid of miscommunicatie?

Wat in de eerste plaats opvalt in de tweede fase van het ECW-onderzoek naar het
functioneren van de milieuvergunning. is dat in de onderzochte casus de Wet
milieubeheer-impuls vaak op een veel te laat moment komt. De bedrijfsinterne
besluitvorming, bijvoorbeeld overeen belangrijke investering, is dan dikwijls al
bijna afgerond. Dat komt onder andere doordat de ondernemer in de praktijk vaak
pas contact opneemt met het bevoegde gezag wanneer hij duidelijk voor ogen heeft
welke strategisch doelen hij wil bereiken en. belangrijker nog, op welke wijze
hij dat wenst te doen. Niet duidelijk wordt echter of hij dat bewust of onbewust
doet en of sprake is van een wetmatigheid die zich niet laat beYnvloeden.

Vast lijkt wel te staan dat, nu interne strategische besluitvormingsprocessen
vanaf het allereerste idee tot de uiteindelijke autorisatie op directieniveau vaak
jaren in beslag nemen, een bedrijf weinig geneigd zal zijn daar op het allerlaatste
moment nog fundamentele wijzigingen in aan te brengen onder invloed van de
druk van 'buitenstaanders'. Opnieuw kan men echter betwijfelen of dat vooral
te maken heeft met het in zichzel f gekeerd zijn van bedrijven, of dat dit veeleer
het gevolg is van een 'temporele mismatch' in de communicatie met de overheid.
Wat daarvan ook zij, het bevoegd gezag legtzich daarin de onderzochte gevallen
wei erg gemakkelijk bij neer. Vanuit milieuhygienisch perspectief worden namelijk
bescheiden eisen gestelddie hetbedrij f, ondanks de vergevorderde interne besluit-
vorming, op het laatste moment nog relatief gemakkelijk kan inpassen.

In de tweede plaats is in de praktijk soms in feite sprake van een onjuiste
adressering door het bevoegd gezag van Wet milieubeheer-impulsen. Dat geldt
bijvoorbeeld wanneer bedrijven voor het behalen van goede milieuresultaten
afhankelijk zijn van de medewerking van derden. Zo hebben leveranciers van
grondstoffen, halffabrikaten en energie op indirecte wijze grote invloed op de
milieugevolgendie een inrichting veroorzaakt. De voorschriftendieopgrond van
een milieuvergunning mogen worden gesteld kunnen echter normaliter geen
betrekking hebben op activiteiten buiten de inrichting.142 Een aardig voorbeeld
van de problemen waartoe dit kan leiden levert de casus. waarin het ging om een
Wm-vergunning voorhet opslaan van zuivelproducten en levensmiddelen aan de
Slotlaan in Etten-Leur. Vanwege de ligging op een klein binnenplaatsje hadden
BenW aan de vergunning het voorschrift verbonden dat de inrichting niet
bevoorraad mocht worden met vrachtwagens, langer dan negen meter. Dit om te
voorkomen dat veel manouvreerbewegingen noodzakelijk zouden zijn met alle
geluidoverlast van dien. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak liet
ditin feite totderden genchte vergunningvoorschriftevenwel niet in stand, omdat

142 ABRS 30-05- 1997, JM 1997,33 m.nt. Nijhoffen ABRS 08-09-1999..//If 1999,43, mot. Zigenhorn.
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de vergunninghouder het niet of slechts zeer beperkt in zijn macht zou hebben
om door middel van een contractuele verplichting zijn leveranciers te dwingen
zich conform het vergunningvoorschrift te gedragen. 143

Is dit laatste voorbeeld nog betrekkelijk onschuldig, vooral bij grote onderne-

mingen worden veel milieurelevante beslissingen in feite niet zelfstandig genomen
door de drijver van de 'inrichting' op het locale niveau, waarop de Wet milieube-
heer zich in feite richt. Geografisch kan de besluitvorming op het niveau mede
beinvloed worden doordat verschillende ondernemingen op milieugebied op een
bepaald bedrijventerrein deels van elkaars voorzieningen gebruik maken en
daardoor van elkaar afhankelijk zijn.144 Dit zonder dat er evenwel sprake is van

66n inrichting in de zin van artikel 1. vierde lid, van de Wet milieubeheer. Bij grote
multinationals kan het bovendien zo zijn dat er sterke invloed wordt uitgeoefend
op bepaalde milieurelevante investeringsbeslissingen door de directie van een

inrichting op concernni veau, waarbij het bevoegde gezag in feite met de verkeerde
mensen om de tafel zit als het gaat om het maken van afspraken.

Deze bevindingen worden grotendeels bevestigd in het onderzoek van
Neumann naar de invloed van milieu-elementen in strategische besluitvor-
mingsprocessen bij grote multinationale ondernemingen.145 Hij laat verder zien
dat de gelaagdheid van besluitvormingsstructuren de verschillen in cultuurbinnen
en tussen grote bedrijven een aparte dynamiek met zich brengt. Iedere afdeling
heeft vaak zijn eigen perspectief in het besluitvormingsproces en hoe hoger in de
organisatie een besluit wordt genomen, des te beperkter blijkt het aantal criteria
waarop wordt gewogen. Vergunningverleners opgrond van de Wet milieubeheer
en Wet verontreiniging oppervlaktewateren oefenen, aldus Neumann, een marginale
invloeduitopde milieuaspecten van de strategische besluitvorming. Hun invloed
strekt zich vooral uitoverafgeleide zaken, zoals de werking van (zuiverings)instal-
laties en procedures voor opslag en transport van afval. Aan de andere kant blijkt
de perceptie van bedrijven ten aanzien van 'milieuinvesteringen' merkwaardig
genoeg sterk verbonden  met  door de overheid gestelde  regels. 146  Dat  er  ook

financiele voordelen voor het bedrijf aan verbonden kunnen zijn, lijkt voor
bedrij ven vaak nog moeilijk voor te stellen. Maar gelukkig is het niet alleen maar
kommer en kwel. Zo merkt Neumann bijvoorbeeld ook op:

143 VZ ABRS 18-09-1997, KG 1998, 16.

144     Ziedaarover o.a. P.J.A. vande Laaken F.A. Boonse.a. industriele ecosystemen: Naar duurzame
ketens en duurzame bedrijventerreinen, Den Haag 1999.

145    F. Neumann. The inc·orporationc)fenvironmental elements in strategic deciIion-making prcicesses
in industry:  gcivernment-corporate interaction froma business perspective, Rotterdam  1995

146  Dit uit zich, aldus Neumann, ook in de bedrijfsinterne besluitvormingsprocessen. waarin de
milieuparagraaf bij belangrijke investeringen vooral dient om te toetsen of wordt voldaan aan
overheidsregels om problemen bij de implementatie te voorkomen.

65



Hoofilstuk 2

'Deontwikkelingvan hetbedrij fsmilieubeleidbij alleonderzochtecasus kenmerkt
zich door professionalisatie eind jaren tachtig. (...) Mede doorde convenanten en
de daaraan gekoppelde inzet van brancheorganisaties bestaateenbelangrijke nieuwe
taak voor de milieucoordinatoren op lokatieni veau uit de invoering van milieuzorg.
waarvoor in alle onderzochte bedrijven werkgroepen op operationeel niveau zijn
ingesteld. Deze operatie lijkt b, nnen de bedrijven aan te zetten tot het stellen van
milieudoelen zonder dat daar direct een verwijzen naar een emissiestandaard of

.147
regulering voor nodig is.

Hoewel tevens wordt geconstateerd dat er ten aanzien van de bedrijfsinterne
milieuzorg vaak nog te weinig uitwisseling plaatsvindt tussen de top van de
organisatie, de werkvloer en de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen, zit er
dus wei vooruitgang in. Zonder al te veel vooruit te lopen op de rest van het
onderzoek mag niet onvermeld blijven dat. volgens Neumann, ook vergunning-
verleners en handhavers dikwijls nog achter de feiten aanlopen waar het gaat om
bedrijfsinterne milieuzorg. Eerstgenoemden vooral vanwege tijdgebrek en
capactiteitstekorten -men wordt afgerekend op het aantal afgegeven vergunning-
en -, laatstgenoemden vooral doordat men nog onvoldoende is ingesteld op het
handhaven van afspraken ten aanzien van rapportages en planningssystemen.

Het mogeduidelijk zijn dat deoplossing voorsturings-en reguleringsproble-
men vaak, althans voor een deel, zowel bij overheden als bedrijven ligt Weinig
zinvol lijkt het Ban hoofdschuldige aan te wijzen voorhet onstaan van communica-
tiestoringen, verkeerde timing bij het nemen van milieurelevante beslissingen of
onjuiste adressering van sturingssignalen. Wel heeft de overheid een bijzondere,
in de Grondwet erkende, verantwoordelijkheid waar het de zorg voor het milieu
aangaat. Daaruit vloeit voortdat milieubeleid nietalleen symboolbeleid in negatieve
zin zal mogen  zijn.  maar ook daadwerkelijk effect zal moeten sorteren.148 Om
daarvoor te kunnen zorgen zal de overheid inzicht dienen te hebben of te krijgen
in de manier waarop bedrijven milieurelevante beslissingen nemen. Daarbij is ook
van belang in hoeverre en op welke manier zij daadwerkelijk in zichzelt-gekeerd
zijn, zoals onder andere in autopoiese-theorieen wordt verdedigd.

7 Onbestuurbare bedrijven?149

Op basis van het voorgaande kan nog altijd niet worden vastgesteld in hoeverre
bedrijven in de dagelijkse praktijk ook als van nature gesloten systemen moeten
worden aangemerkt. Uit onderzoek blijkt weliswaar bij voortduring, dat

147   F. Neumann a. w. 1995, p. 209-210.
148 Symboolbeleid opgevat in de zin van beleid met geen of slechts geringe werking.
149    Zie ook J.J. Bouma, Milieuzcirg bij de Koninklijke Luchimacht en de industrie, Rotterdam 1995.
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bedrij fsinterne besluitvormingsprocessen en overheidsregulering slechtopelkaar
aansluiten, maar of dat komt door een inherente in zichzelf gekeerdheid van
bedrijven blijft meestal onduidelijk. Zo lijkt de gebrekkige effectiviteit van de
milieuvergunning in het zojuist gememoreerde onderzoeknaarde aansluiting van
deze vergunningen op bedrij fsinterne besluitvormingsprocessen deels ook te kunnen
worden verklaard door factoren als onjuiste timing en verkeerde adressering van
de instrumenten doorde overheid. Dat roept de vraag op of bedrij ven in werkelijk-
heid eigenlijk wel autopoietische systemen zijn.

Een antwoord op die vraag valt niet eenvoudig te geven. Dat komt niet in
de laatste plaats door het rijkelijk vage en fluYde systeembegrip, zoals dat in de
literatuur over wetgevingsvraagstukken wordt gehanteerd. 150 Hoewel communi-
caties, zowel doorLuhmann als Teubner, worden aangemerkt als het belangrijkste
kenmerk van autopoietische sociale systemen, zoals het recht, de politiek, de
economie etc., worden ook de daarmee verbonden instituties en organisaties dik-
wijls impliciet als autopoietische systemen beschouwd. Men kan zich echter

afvragen of in dat geval niet over een heel ander type systemen, met tot op zekere

hoogte andere eigenschappen, dient te worden gesproken. Volgens Snellen moet
die vraag in ieder geval bevestigend worden beantwoord.'51 Hij stelt daarom:

'However. in this context it is. in my opinion. essential to make a distinction
between social systems as systems of meaning and as organizations. Sel f-referen-
tiality. operational closure and structural coupling have a different significance
for systems of meaning such as the legal system or the economic system, which
pervade all sectors of li fe transversally, than fororganizational bodies such as courts.

enterprises. welfare institutions or schools, which are active in only one sectoro f
society. (...) [T]heautopoiesisof social organizationsis more volatileand volitional
than that of systems of meaning. The rate of change of intra-organizational self-
referential patterns that results from this makes it worthwhile to give special

150     Ziedaarover W.J.Witteveen. Schrijftdewetzichzelf? in·N.J.H.Huls&H.D. Stout(red.). Rejle(·ties
op rejlexie fret·lit, Zwolle 1992, p. 57-70. Hijonderscheidt viersoorten (sociale) systemen. teweten:
communicaties. instituties, maatschappelijke sectoren en semi-autonome sociale velden. Zie ook
H. Stouten J. Stoop, Boekbespreking van Teubner's 'Rechtals Autopoietisches System', RegeIM ciat
1991. p.  30· 'Wij staan ook kritisch tegen Teubner's ongenuanceerde voorstelling van de Ge-
sellschaftliche Teilsystemen Het aanmerken van de meest uiteenlopende sociale configuraties als
autopoietisch (sub-)systeem is niet erg overtuigend.'

151 Ook Witteveen (zie vorige noot p. 59) wijst hierop Volgens hem is er daarom een verschil tussen

autopoieseen geconditioneerde zelfregulering. Dat laatste verondersteltnamelijk de aanwezigheid
van een tweetal systemen, te weten een sturend en te besturen systeem. Beide systemen kunnen
slechts bestaan in een gernstitutionaliseerd verband. Dat is. aldus Witteveen, anders bij de autopoiese
op het niveau van de communicaties. Daarbij gaat het om waarnemingen. observaties en
zellbeschrijvingen die niet samen hoeven te vallen met organisaties of instituties.
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attention to the elements of meaning of which the identity oforganizations at any
·152moment consists.

De 'systems of meaning' zijn,aldus Snellen,de media waardoorsocialeorganisa-
ties. zoals bedrijven, zichzelf sturen en in beginsel vatbaar zouden kunnen zijn
voorbernvloeding van buitenaf.'53 Omoverdat laatste iets meer te kunnen zeggen
is het in de eerste plaats van belang te weten in hoeverre deze 'systems of meaning'
door de overheid kunnen worden beinvioed. Daarbij onderscheidt Snellen drie
verschillende situaties, te weten een evenementeel, conjunctureel en structureel
niveau. Elke laag heeft zijn eigen aanpassingstempo en graad van geslotenheid.
Toegepast op het recht betekent zulks dat op het laagste niveau, dat van de
dagelijkse gebeurtenissen, het rechtssysteem zichzelf in een hoog tempo
reproduceert op basis van bestaande normen en procedures. Dit vrijwel zonder
interne systeemaanpassingen. Hier is het recht nagenoeg operationeel gesloten.
Dat is echter anders op de middellange termijn, ofwel het conjuncturele niveau,
daar waar bijvoorbeeld nieuwe normenstelsels, juridische instrurnenten of
procedures tot stand kunnen worden gebracht als gevolg van een veranderde
samenstelling van de wetgevende of rechterlijke macht. Hier is de veranderings-
potentie het grootst en is externe beinvloeding, bijvoorbeeld door het starten van
een proefproces, het meest kansrijk. Daardoorkunnen zeer geleidelijk ook op het
structurele niveau veranderingen plaatsvinden, zoals een verschuiving van
werkgevers- naar werknemersbescherming of een ontwikkeling van de klassieke
rechtsstaat in de richting van een sociale rechtsstaat. De externe beinvloedingsmoge-
lijkheden zijn daarbij uiterst gering.

Voor bedrijven opgevat als sociale systemen is de situatie anders. Hun
identiteit is in de praktijk minder een-dimensionaal, aldus Snellen:

'Economic organizations, such as private enterprises. are not only following
economic considerations and norms in their social behavior. They niay. andoften

152 1.Th.M. Snellen. Autopoiesisand steering: the roleofidentity. in: R.J.in 't Veld. L. Schaap. C.J.A.M
Termeer en M J W. Twist, Aut (ip(,ie ws and {·<infiguraticin theciry: new app nia(·hes t(i \(,(·ietal
steering, Dordrecht/Boston/London 1991. p. 151-160(152). Snellen wijsterook op dat de biologisch-
autopoietische metafoor in bepaalde opzichten misleidend is waar het gaat om de operationele
geslotenheid van organisaties. Zo merkt hij terecht op dat die geslotenheid zich niet uitstrekt tot
fysieke zaken. zoais goederen. energie en data. Bedrijven ontlenen hun productiefactoren arbeid.
kapitaal en natuur immers altijd aan hun omgeving. waarmee zij wat dat aangaat meestal in een
open verbindingstaan. Juist daardoor kunnen milieuproblemen ontstaan. De factozijn die immers
nooit het gevolg van miscommunicatie.

153 Het woord bernvloeding gebruik ik, omdat Snellen traditiegetrouw onderscheidt tussen 'stuwing'
en 'sturing'. Aan de hand van de metafoor van het schip van staat maakt hij het verschil daartussen
duidelijk. Door stuwing wordt het schip in beweging gezet. terwiJI door sturing de richting wordt
bepaald. Het belang van datonderscheidisdatstuwingen sturing(soms)door middel van verschilien-
de media (kunnen) plaatsvinden. zoals respectievelijk wind en wateren stuwingover het algemeen
minder gecompliceerd is dan sturing.
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will. translate legal prescriptions into economic variables. such as cost factors.
competitive edge. etc. However, many years of experience in a legal department
of a multinational enterprise has taught me that legal departmens in enterprises
regularly act as legal conscience and have an intrinsic influence on the behavior
of the firm. .154

Dit houdt in dat er ook meer aangrijpingspunten zijn voor de overheid om het
milieugedrag van bedrijven te bernvloeden. Ervaringen uit het verleden moeten

daarbij evenwel in acht worden genomen. Dat betekent in deeerste plaatsdat dient
te worden beseft dat zowel (16 overheid als hEt bedrij fsleven in werkelijkheid niet
bestaan. Het gaat omcomplexe netwerken van actoren. die eigen doelen, strategieen
en prioriteiten kunnen ontwikkelen bij het bepalen van hun reactie op signalen
uit en veranderingen in de omgeving. De nadruk zal daarom bij sturings- en
reguleringsvraagstukken moeten worden gelegd op differentiatie en dynamiek:

'Differentiatie doet recht aan de verscheidenheid in problemen en de behoefte aan
maatwerk. Elk probleemheeft. afhankelijk van de sectoren ofhetbetreffende gebied.
zijn eigen karakteristieken. Daarom moet voor de oplossing van elk probleem een
optimale mix aan instrumenten worden ontwikkeld. Daarbij hoeft niet perdefinitie
wet- en regelgeving aan de orde te zijn. Ook moet per probleem worden bepaald
wat het meest geschikte aangrijpingspunt voor sturing is.

,155

Bij zelfregulering opgevat als sturingsconcept vervult het aangrijpingspunt en de
context van sturing een prominente rol. Complexiteit en differentiatie in de
samenleving worden daarbij niet langerals een voorde overheid door middel van
sturing te beheersen probleem ervaren, maar juist als vertrekpunt gekozen.

Geaccepteerd wordt dat in dit geval bedrij ven geen willoze noch machteloze actoren
zijn, maar beschikken over het vermogen tot zelfregulering en zelfsturing. Dat
wil zeggen dat zij op flexibele wijze kunnen reageren op allerlei omgevingsontwik-
kelingen en tot hen gerichte sturingssignalen. Bekkers heeft er in dat verband op

gewezen dat organisaties, zoals bedrijven, over een zekere mate van autonomie,
in de zin van beslissings- en bestedingsvrijheid beschikken. Daardoor zijn zij.
volgens hem, in staat zichzelf en hun omgeving tot onderwerp van strategische
retlectie te maken om vervolgens die combinatie van organisatorische hulpbronnen
te mobiliseren die nodig is om hun voortbestaan veilig te stellen. 156

Ook Teubner heeft zich een voorstander verklaard van een dergelijke
benadering van milieuproblemen. In de inleiding van een congresbundel met

154 Zie Snellen t.a.p.. p. 158- 159. In navolging van L.C. Gawthrop. Public sector management, systems.
andethics. Bloomington. 1984 onderscheidthij identiteit in ontologische zin in: 'a senseofpurpose
a sense of consequence a sense of history and a sense of order'.

155    Ministerie van LNV, Sturing op maat, een andere benadering van milieu-problemen in de land-
en minbouw, Den Haag 1994. p. 6.

156   V J J M Bekkers, Nieuwe vcirmen van sturing en informati,ering, Delft 1993, p 8
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rechtstheoretische bijdragen overde verhouding tussen milieurecht en milieuverant-
woordelijkheid komt hij tot de conclusie dat bestaande reguleringsstrategieen op
milieugebied vooral tekort schieten, omdat ze onzekerheid niet serieus genoeg
nemen. In vrijwel al deze strategieen wordt er vanuit gegaan dat er voldoende
natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke kennis voorhanden is bij
de overheid om milieuvraagstukken met succes te kunnen aanpakken. Het is in
die optiek vooral nog een kwestie van hoe die kennis het beste kan worden
georganiseerd en ingezet. Volgens Teubner is dat echter een veel te optimistisch
uitgangspunt, omdat:

(...) 'uncertainty about ecological risks is irreducible. Fromthisit followsthatthose
strategies which begin fromthe assumption that it is possibleto successfully reduce
this fundamental uncertainty are highly questionable. Such strategies place too
muchconfidence in science and do not seriouslyconsider how frequently itisthat
catastrophes occur before the scientific knowledge necessary to handel them has
been developed. Alternatively, they rely too heavily on technology and the economy
withouttakingthe negative feedback loops sufficiently into account. Finally, they
have a too ready belief in political solutions, without thematizing the dangers of

.157incrementalismor the even greater risks ofthose fashionable"zero risk" policies.

Hij stelt daarom voor om 'ecological self-organization' te laten stimuleren door
de overheid. Deze kan onder andere aansluiten bij het zelfregulerend vermogen
van bedrijven doorte kiezen vooreen open beleidsstijl, waarbij de nadruk minder
ligt op het eenzijdig formuleren van beleidsdoelen en gedragsregels, maar meer
op samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties. Dit laatste,

met inachtneming van de pluriformiteit van de in het geding zijnde problemen
en belangen. Om zelfreguiering door bedrijven te stimuleren en zonodig in een
rechtens gewenste richting bij te kunnen sturen zijn in beginsel verschillende
sturingsstrategieen geschikt. Snellen noemt er vijf. 158

In de eerste plaats kan worden getrachteen gezamenlijke probleemperceptie
te bewerkstelligen door middel van overleg met individuen en organisaties en het
verstrekken van in formatie. In een onderzoek naar de succes- en faal factoren die
de effectiviteit van het milieubeleid bepalen is recentelijk geconstateerd dat ten
aanzien van veel milieuproblemen geen eenduidige, uniforme probleemperceptie
bestaat.159 Elke belanghebbende partij definieert vaak de aard en omvang van het

probleem, alsmede de mogelijke oplossingen op zijn eigen manier. Het eerder

157    G. Teubner. L. Farmer and D. Murphy (ed.), Environmental law and ecological responsibility.
Chichester/New York/Brisbane/Toronto/Singapore 1994. p. 4.

158 Zie Snellen a.,i· 1991. p. 157 en Snellen a. w. 1987, p. 21 e.v.
159  Zie V.J.J.M. Bekkers, G.A.W.M. Heijne, P.H.A. Frissen en P. Ester, Sturing,concepties en

instrumenten in het milieubeleid: op zoek naar vormen van co-produktie, Publikatiereeks
Milieustrategie VROM 1996/2.
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gememoreerde streven naarexterne integratie blijkt dat nog eens te bevorderen. 160

Aanbevolen zou daarom moeten worden om op zoek te gaan naar vormen van 'co-
productie' waarbij juistdoormiddel van het terdiscussie stellen van veronderstel-
lingen, ruil van organisatorische hulpbronnen en vervlechting van doelen wordt
gestreefd naar het ontwikkelen van een gezamenlijke beleidspraktijk. 161

Daarnaast denkt Snellen aan het gebruik van bepaalde sleutelparameters,
zoals het stellen van eisen aan de input of output van bedrijven. Door niet de
middelen voor te schrijven waarmee deze moeten worden bereikt, worden
bedrijfsinterne besluitvormingsprocessen - de 'black box' - zoveel mogelijk
gerespecteerd. In dat verband kan onder andere worden gerefereerd aan de in de
Wet milieubeheeropgenomen voorkeur voordoel- in plaats van middelvoorschrif-
ten. 162 De gedachte die daaraan mede ten grondslag lijkt te liggen is dat de overheid
niet (altijd) slimmer moet proberen te zijn dan bedrijven bij het bedenken van
oplossingen voor milieuproblemen. Vooral grote bedrij ven beschikken vaak over
veel meer milieutechnische kennis dan de overheid. 163 Het zoeken naar nieuwe
milieuvriendelijke technieken kan in dat geval worden belemmerd wanneer de
precieze middelen worden voorgeschreven waarmee bepaalde, al dan niet gemeen-
schappelijk gedeelde, milieudoelstellingen dienen te worden bereikt. Volstaan
met het formuleren van duidelijke doelstellingen en termijnen waarbinnen die
moeten zijn behaald, kan in bepaalde gevallen beter zijn dan het door middel van
wetten en voorschriften dicteren van de manier waarop zij moeten worden
behaald.164

In de derde plaats geldt dat wanneerdit niet of minder goed mogelijk is, het
structureren van een beleidsveld of organisatie soms uitkomst kan bieden. Dat
is bijvoorbeeld mogelijk door bepaaide partijen met elkaarin contact te brengen
of hun onderlinge machtsverhoudingen te bernvloeden. Het zogenaamde

doeigroepenoverleg tussen het ministerie van VROMen de industrie, waarop hierna

nog naderzal worden ingegaan, is hiervan een mooi voorbeeld. Deoverheid maakt
daarbij afspraken met branche-organisaties overhet bereiken van milieudoelstelling-

160 Idem vorige noot. p. 86.
161 Dat coproductie op milieugebied echter ook weer nieuwe juridische vragen oproept blijkt o.a. uit

V.J. J.M. Bekkers en J.M. Verschuuren. Juridische dilemma's bij coproductie in het milieubeleid
en de mogelijkheden van de wetgever, RegeIMaat 1998. p. 54-66.

162 Zie art. 8.12 Wm.

163 Voor kleinere bedrijven ligt dat echter vaak anders. Zij vragen er soms zelfs uit eigen beweging
om dat de overheid voorschrijft op welke wijze vastgestelde milieudoelstellingen het beste kunnen
worden bereikt. Zie projectgroep VIEW, Tit·ee jaar Wet milietibeheer. Den Haag 1995, p. 28.

164     Snellen zelf noemt ook het voorbeeld van het hanteren van een 'stolp-concept', waarbij aan een
indi vidueel bedrijf met verschillende vervuilingsbronnen of een groep van bedrijven in een regio
een aantal uitstootnormen wordt gesteld. die niet mogen worden overschreden. Aan de bedrijven
zelf wordt in dat geval overgelaten op welke wijze deze normen worden gehaald. Het hanteren van
een strategic van verhandelbare vervuilingsrechten is daarvoor bijvoorbeeld een optie. Ziedaarover
o a. M Peeters, Mark!(·onform milieurec·lit? Een rec·htsvergetijkende studie naarde verhandelbaar-
heid van zen,uiling\rechten, Zwolle 1992.
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en en deze fungeren op hun beurt als intermediair in de richting van individuele
bedrijven. Hierdoor kan een situatie ontstaan, waarin het niet alleen de overheid
is.die in contacttreedt met bedrij ven ombepaalde milieumaatregelen voorelkaar
te krijgen, maar dat deels ook geschiedt door organisaties in de markt.

Ten vierde is van belang in het oog te houden dat, wanneer de kracht van
de deelnemers in het veld op onderdelen groter is dan van de overheid of als zij
meerdeskundigheid genieten, het soms zinvol kan zijnbepaalde procedurele eisen
te stellen aan besluitvormingsprocessen. De overheid kan er bijvoorbeeld op toe
zien dat in de praktijk gehanteerde kwaliteitssystemen aan bepaalde criteria
voldoen.165 Daarbij kan worden gedacht aan de eisen die de overheid stelt aan

bedrij fsmilieuplannen en bedrij fsinterne milieuzorgsystemen. In ons land is daarbij
een situatie gegroeid, waarin de overheid onder andere in de Wm, maar ook via
de milieuvergunning bepaalde eisen stelt aan de kwaliteit van de bedrij fsinterne
milieuzorg. Zo is ereen leidraad voor het opstellen van bedrijfsmilieuplannen en
moeten de milieuverslagen van grote bedrijven aan bepaalde eisen voldoen. In
de vergunning zelf kunnen bijvoorbeeld voorschriften worden opgenomen met
betrekking tot de wijze van meten en registreren van milieueffecten. Binnen het
door de overheid gestelde kader bezitten bedrijven vervolgens een relatief grote
vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de milieuproblemen die zich in hun
bedrijf voordoen. het beste kunnen worden aangepakt.

Uit dit laatste voorbeeld volgt in de vijfde plaats dat ook directe regulering
in de zin van wetten en vergunningvoorschriften zeker niet moet worden
afgeschreven wanneer het gaat om het beinvloeding van het milieugedrag van
bedrijven. Snellen maakt daarbij echter, en mijns inziens terecht, de aantekening
dat de overheid over het algemeen beter is in het scheppen van randvoorwaarden
waarbinnen bepaalde gewenste besluitvormingsprocessen en daarbij behorend

gedrag gemakkelijker tot stand kan komen dan in het bepalen van de exacte richting
van die besluit-vorming en dat gedrag.

166

8            Conclusie

Zelfregulering is een meerkoppig en moeilijk grijpbaar verschijnsel. Aan de ene
kant staat het fenomeen voor velen gelijk met aloude mechanismen van zelfzorg
en pnvate participatie bij de bescherming van het algemeen belang. In dat verband
kan het gestoeld worden op verschillende politieke. religieuze en filosofische

165    Zie inmiddels de circulaire van de ministeries van VROM en VenW, Wegwijzer vergunning op
hoofd-aken, vergunningverlening op maat.Den Haag 1999

166 1.Th.M Snellen. Nieuwe vormen van sturing, in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen. W.J. Witteveen
(red.), Terugired van regelgevers, Zwolle 1989. p. 289-304 (292).
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uitgangspunten. Anderzijds blijkt zelfregulering als modern begrip verband te
houden met een systeemtheoretische visie op de samenleving, waarin deze wordt
gezien als een conglomeraat van systemen en subsystemen. Van belang daarbij
is datereen geleidelijke verschuiving in hetdenken heeft plaatsgevonden waarin
het open karakter van maatschappelijke subsystemen in de loop van de tijd is
geproblematiseerd. Van input-output modellen is in de juridischeenbeleidsweten-
schappelijke literatuurde nadruk langzaam verschoven naar theorieen waarbij steeds
meer de eigen identiteit, cultuur en interne besluitvorming van sociale systemen
voorop wordt gesteld.

Hoewel ook in rechtssociologische en bestuurskundige kringen vrijwel
niemand meer op het uitgangspunt lijkt te staan dat sectoren, verbanden of
organisaties in de maatschappij als volledig in zichzel f gekeerd moeten worden
beschouwd, hebben wetenschappelijke theorieen waarin de partielegeslotenheid
van maatschappelijke subsystemen wordt vooropgesteld het nodige stof doen
opwaaien. Dat is niet in de laatste plaats verklaarbaar doordat autopoietische
eigenschappen of trekjes van zowel de overheid als de door haar te beYnvloeden
sectoren of actoren traditionele sturings- en reguleringsconcepten ter discussie
stellen. Een min of meer mechanische visie op het recht waarin de overheid de
regels dicteert en de samenleving die vervolgens volgt wordt daardoor obsoleet.
Wanneer maatschappelijke subsystemen hun omgeving steeds als het ware volgens
een eigen interne code lezen wordt het de vraag in hoeverre en hoe zij uberhaupt
nog gericht extern te beinvloeden zijn.

Voor milieuvraagstukken komt daar nog een complicatie bij. De sociale en
fysiekeomgeving kunnen beideals systemen worden beschouwd. Een antropocen-
trische en ecocentrische visie opde werkelijkheid zijn echter wel te onderscheiden.
maarniet te scheiden. Dat wil zeggen dat sociale activiteiten grote gevolgen kunnen
hebben voor het evenwicht binnen het ecosysteem en omgekeerd ecologische
verschijnselen grote gevolgen kunnen hebben voorde sociale samenhang binnen
de maatschappij. Ondanks dat vanuit systeemtheoretisch vertrekpunt alles met
alles samenhangt moet de complexiteit van de werkelijkheid worden gereduceerd
om er greep op te kunnen krijgen. Het aardige van theorieen over autopoiese is
dat er vanuitgegaan wordt datcomplexiteitsreductie altijdeen interneaangelegen-
heid is. Een extern perspectief op de werkelijkheid is niet mogelijk, omdat ieder
perspectief onderdeel uitmaakt van diezelfde werkelijkheid. DE werkelijkheid
bestaat daarom niet, maar is altijd een interne reconstructie.

Ook voor het milieurecht is deze laatste opmerking van belang. Externe
integratie van milieubelangen in allerlei sectoren van de samenleving wordt hier
namelijk als een belangrijk, maar problematisch uitgangspunt beschouwd. Dat
komt niet in de laatste plaats tot uitdrukking in de verhouding tussen milieu en
economie. Zo wil de overheid dat bedrijven inde marktzich de zorg voorhet milieu
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aantrekken. Daarbij wordt echter nog wel eens vergeten dat zowel de markt als

de bedrijven, die daarop opereren, een eigen perceptie op milieuproblemen kennen.
Dat wil nietzeggen daterbij bedrijven altijd sprake is van autisme of buitengewone
ongevoeligheid voorhetgeenerinen methun leefomgeving gebeurt. Het betekent
wei dat bedrijven een eigen identiteit, cultuuren strategie hebben waarhetde zorg
voorhun milieu aangaat.167 Het van buitenaf met behulp van juridische middelen

dwingend opleggen van milieumaatregelen die daarsterk tegen indruisen is daarom
vrijwel altijd buitengewoon lastig. tijdrovend en kostbaar.

Als de overheid het milieugedrag van bedrijven wil beinvloeden lijkt het
daarom verstandig aan te sluiten bij hun belevingswereld. Daarvoor is het om te

beginnen nodig dat overheden en bedrijven elkaar niet als vijandige omgevingen
beschouwen, die men moet binnendringen of waarvan men zich juist zoveel
mogelijk af moet sluiten. Het zoeken van de samenwerking me. respect voorelkaars
identiteiten autonomie is veel belangrijker. Overde verschillende strategieen die
daarbij kunnen worden gehanteerd is in het voorbijgaan al het nodig gezegd. In
het verloop van dit boek zal daarop meer in concreto worden ingegaan. Alvorens
daartoe over te gaan wordt echter eerst in meer praktisch zin onderzocht welke
motieven erzijn voor zelfregulering in de praktijk van het milieubeleid en vooral
ook hoe vanuit het recht tegen door middel van zelfregulering gestelde normen

en regels moet worden aangekeken. Daarbij zal in de eerste plaats worden ingegaan
op de vraag wat het (rechts)karakter is van normen die bedrijven. burgers of
maatschappelijke organisaties aan zichzelf opleggen.

167     Zieook R. van den Nieuwenhof. Verinnerlijking van milie„zorg in bedrijven: miliet,zorg in ink graal
rerandering,iper·,pectief'. Utrecht 1996.
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1 Over wetten en bezwaren

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de autopoietische of zelfregulerende
vermogens van maatschappelijke subsystemen, zoals bedrijven, sturing en regu-
leringdoorde overheid kunnen bemoeilijken. Hieruitzou de lezer wellicht kunnen
afleiden dat zelfregulering dus eigenlijk uit nood geboren is. Geredeneerd zou
immers kunnen worden dat, nu de overheid er kennelijk niet in slaagt voldoende
invloed uit te oefenen op producenten en consumenten met het oog op de
bescherming van het milieu, die zorg voortaan maar moet worden overgelaten aan
de markt. Een terechte vraag is dan of dat niet een zwaktebod is. Nu bedrijven
vaak zelf mede-veroorzaker zijn van milieuproblemen, komt het als weinig
verstandig en zelfs enigszins naYef over om de zorg voor het milieu zonder enige
restrictie in hun handen te leggen. Daar zou tegen in gebracht kunnen worden dat
de praktijk de laatste jaren ook heeft laten zien dat andere marktpartijen, zoals
werknemers-, consumenten- en milieuorganisaties. aandeelhouders, banken en
verzekeraars en andere 'stakeholders' steeds meer belang hechten aan goed
milieumanagement in bedrijven.

Hoe krachtig de druk vanuit de markt kan zijn op bedrijven om het milieu-
belang serieus te nemen tonen verschillende affaires de laatste jaren weI aan. Denk
slechts aan de maatschappelijke discussie over het boren naar aardgas in de
Waddenzee doorde Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) eind 1999, toen
deze onderneming in de jaren zestig door de toenmalige regering verleende
consessies wilde gaan gebruiken en het zittende kabinet daar, mede uit vrees voor
schadeclaims, aanvankelijk mee in leekte willenstemmen.' Nadat echtereen aantal
natuur- en milieuorganisaties de publieke opinie hadden gemobiliseerd en ook
anderen wezen op de mogelijke gevaren voor het milieu, zoals veranderingen in
hetecosysteemals gevolg van bodemdaling, brokkelde de steun voordeboringen
in hoog tempo af. Ondanks de met onderzoek gemotiveerde stelling van de NAM
dat er door de gekozen boormethode - schuin vanaf de vaste waI en niet met een
boorplatform in de Waddenzee zelf - geen significante milieugevolgen te

1 Uiteen daartoe uitgebracht deskundigenadvies bleek overigensdat die schadevergoedingsverptichting
veel minder zeker is dan aanvankelijk werd aangenomen. Zie W. Brussaard, De Waddenzee als
bron van recht, M en R 1999, p. 207.
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verwachten zouden zijn, bleek er uiteindelijk toch niet voldoende steun in het

parlement en in de samenleving voor de boringen. Toen uiteindelijk ook de
wetenschap verdeeldbleef overde kans op milieuschadeen Europese regelgeving
geen duidelijk antwoord bood op de vraag of dit soort economische activiteiten
in een gebied als de Waddenzee waarop de Habitat- en de Vogelrichtlijn van
toepassing zijn, wel toegelaten zijn,2 bleekeen algemeen beginsel van milieurecht
-het voorzorgsprincipe- uiteindelijkde uitweg te bieden voorhetzittende kabinet

omde boringen uit te stellen en de gemoederen in de samenleving weerenigszins
tot bedaren te brengen.

Dit voorbeeld dat gemakkelijk uitgebreid kan worden met andere - denk
slechts aan de commotie naar aanleiding van het voorgenomen afzinken van het
olieboorplatform de Brent Spar door Shell in 1995 - toont aan dat zelfs grote
multinationals zich heden ten dage vaak geen slecht milieu-imago meer kunnen
veroorloven: Zij moeten terdege rekening houden met wat het publiek van hun
activiteiten vindt om geen grote financitf le risico's te lopen. Vaak is daarbij niet

doorslaggevend of de onderneming zich formeel houdt aan de geldende milieuregel-
geving, maar veel meer of er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor
bedrij fsbeslissingen met belangrijke milieugevolgen. Daarkomtbij dat de nationale
overheid in onze globaliserende economie vaak weinig greep lijkt te hebben op
de activiteiten van grote concerns, die in toenemende mate mondiaal opereren.4

Of deze bedrijven zich in het buitenland iets gelegen laten liggen aan het milieu
ofde arbeidsomstandigheden en veiligheidvan werknemers, onttrekt zich dikwijls
aan onze waarneming. Ook opdit punt vervullen nietgouvernementele organisaties
(NGO's) een belangrijke rol bij het aan de kaak stellen van misstanden en het
mobiliseren van actie.

Het is daarom ook niet zo vreemd dat, ondanks alle mogelijke kritiek tegen
de terugtred van de overheid, de laatste jaren regelmatig is gepleit voor een
versterking van het verantwoordelijkheidsbesef van bedrijven. Het lijkt daarbij
niet louter te gaan om verkapte bezuinigingsmaatregelen - al is voor de overheid
natuurlijk niets goedkoper dan dat de samenleving zelf haar eigen problemen
aanpakt - maar het heeft waarschijnlijk ook iets te maken met het verminderde

2           Zie daarover o.a. P. Aland, Europees recht doorkruist voorlopig proefboringen Waddengebied, NTER
1998, p 265-267, J. Veltman, De nieuwe Mijnbouwwet. Men R 1999, p. 184-188 endeannotatie
van Backes bij Rb Leeuwarden 17-07-1998, M en R 1998. 10.

3          Vgl. ook J. Grolin, Corporate legitimacy in risk society: the case of Brent Spar. Bu.,ineis Sirategy
and the Environment 1998/4, p. 213-222.

4         De mogelijkheden voor de nationale wetgever om onze economie af te schermen van buitenlandse
invloeden worden steeds geringer als gevolg van o.a. het wegvallen van grenscontroles en de
opheffing van handelsbelemmeringen binnen het verband van de EU en de WTO Verder spreekt
het feit dat het aantal multinationale ondermeningen de afgelopen twintig jaar volgens OESO-
ramingen van zo'n 7000 naar 37000 is gestegen en dat tenminste 40 % van de wereldhandel tussen
vestigingen van dn en hetzelfde concern verlopen war dat betreftook boekdelen. Zie Kamerstukken
/1 1995/96,24 400 XiII, nr. 2, p. 6.
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geloof in de sturingsmacht van de staat en de maakbaarheid van de samenleving
met behulp van wetten en regels.5

Op het terrein van het milieurecht is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden
dat de eerste generatie milieuwetten, naast een aantal verdiensten, toch ook wei
tekortkomingen aan het licht heeft gebracht ten aanzien van wat de Staat met het
instrument milieuregelgeving Uberhaupt vermag. In de volgende paragraaf zal daar
kort enige aandacht aan worden besteed. Dat kan relatief kort, omdat veel van
hetgeen daaroverte zeggen valt door anderen reeds eerder is opgemerkt. Vervolgens
zal ik in ingaan op de belangrijkste reden waarom de bescherming van het
milieubelang mijns inziens anderzijds ook niet volledig aan het vrije spel der
maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Daarbij richt ik me niet op
een beschrijving van allerlei mogelijke marktimperfecties die door middel van
het recht zouden moeten worden geredresseerd. Het gaat er met name om te laten
zien dat de logica achter het marktmechanisme, toegepast op de allocatie van
natuur- en milieuwaarden, in de praktijk gemakkelijk kan leiden tot wat kan worden

aangeduid als een: 'privatizing of profits and communizing of costs'.
Nadat de belangrijkste manco's van pure overheidsregulering en volledig

vrije zelfregulering tegenoverelkaarzijn geplaatst zal worden ingegaan op de vraag
of er wellicht nog een tussenweg is. Daarbij gaat mijn aandacht niet uit naar de
vraag in hoeverre er ten onzent een zelfstandige rol voor het zogenaamde
maatschappelijk middenveld is weggelegd bij de vervulling van publieke taken,6
noch naar de vraag hoe deze rol vervolgens eventueel met juridische argumenten
kan worden verdedigd.7 Mij gaat het er dan vooral om, te kijken of het recht zelf
aanknopingspunten biedt vooreen relati vering van het onderscheid tussen juridische
orde die van bovenaf door de staat wordt opgelegd en maatschappelijke ordening
die als het ware van onderop uit de markt ontstaat. Daartoe zal vanuit een meer
rechtstheoretisch perspectief worden bekeken in hoeverre het recht een bijzondere
bron van sociale ordening in de samenleving is. Met het oog daarop zal ik onder-
zoeken of sociale ordening met behulp van het recht gelijk gesteld moet worden
met statelijke rechtsscheppingdooroverheidsorganen. of private rechtsvorming,
gebaseerd op vrijwillige afspraken en gewoonten, nog een rol speelt in het
(milieu)recht van onze moderne samenleving. of dat een zelfstandige rol naast

of in plaats van wetgeving is, of dat er wellicht eerder sprake is van wederzijdse
beYnvloeding van formele en informele normenstelsels.

5 Sommige bestuurskundigen gaan in hun scepsis overigens veel verder dan anderen. Vgl. bijv. P
Frissen. De virtuele \taat, Schoonhoven 1996 versus I. Snellen. Benuurskunde en mcidernisering,
Alphen aan den Rijn 1998. die genuanceerde kritiek levert op het relativisme van Frissen.

6        Zie daarover o.a. 0. van Munster, E.J.T. van den Berg en A. van der Veen. De toekomst van het
middenveld. 's-Gravenhage 1996, J.P Balkenendea w , 1992 en E M H. Hirsch Ballin, Publieke
gerichtheid,in: E M H  Hirsch Ballin, /n Ernst: oriintaties voor beleid.Den Haag 1994, p. 73-81.

7      Vgl. recentelijk P. Graat, a.w.,1998.
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2           Gebreken van de eerste generatie milieuwetten

De wetgever is in het Nederlandse milieubeleid van de afgelopen decennia, als
regulerende monopolisten bezitter van democratisch gelegitimeerde dwangmidde-
len. misschien wei wat te veel boven de marktpartijen geplaatst. De vraag is of
daarmee niet een te grote maatschappelijke last op zijn schouders is geplaatst.
Hoewel zekerniet mag worden geconcludeerd dat de milieuwetgeving tussen eind

jaren zestig en beginjaren tachtig tot stand gekomen milieuwetten geen enkel effect
heeft gehaden de milieuproblematiek bij het stilzitten van de wetgever waarschijn-
lijk aanzienlijk ernstiger wasgeweest, zijn erookserieuze kanttekeningen bij het
optreden van de wetgeverte plaatsen.8 Eerlijkheidshalve moet worden geconstateerd
dat de eerste generatie milieuwetten op vele terreinen niet onverdeeld effectief
is geweest en soms zelfs slechts van symbolische betekenis is gebleken vanwege
massale ontduiking in de praktijk.9

Belangrijke oorzaken voor dat laatste zijn: de sectorale opzet, de snelle

ontwikkelingen ophet gebied van het milieubeheeren de te geringe aandacht voor

de uitvoering en handhaving in samenhang met een wetgevingsstrategie van het
type 'command and control'.'0 Het ontstaan van sectorale milieuwetgeving was
het gevolg van een reactief en pragmatisch wetgevingsbeleid. Geleid door de
respectabele wens om snel iets aan de ernstige milieuproblemen te doen, koos de

regeringbij deontwikkeling van hetjuridisch instrumentarium voorafzonderlijke,
vaak op 6En milieuaspect of dan vorm van verontreiniging toegespitste. wetten."
Inhoudelijk ontstond door het ontbreken van een integrale benadering het gevaar
dat milieuproblemen in het ene milieucompartiment werden verplaatst naarandere

compartimenten. Bovendien veroorzaakte de sectorale aanpak vaak onnodige
belemmeringen voor de burgers en bedrijven. Het naast elkaar bestaan van
verschillende vergunningen met vaak wisselende besluitvormingsprocedures en
rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn daar voorbeelden van. Voor overheden
ontstonden allerlei coordinatieproblemen. Bevoegdheden van uitvoeringsorganen

8      A. Ringeling. Her imagti van de overheid. s-Gravenhage 1993. p. 59-60. Zie ook P C  Gilhuis.
Milieuwetgeving in verandering. een korte terreinverkenning. Openbaar bestuur 1991/5, p. 11.

9       Zie o a. M.V C. Aalders, Induwrie, milieu en wetgeving: de Hinderwet tussen xymbi,liek en
ejfectiviteit, Amsterdam 1984 en N.J.M. Nelissen. Effectiviteit van milieuweigeving, in P.H.
Eijlander. P.C. Gilhuis. M.G.W.M. Peeters, J.A.F. Peters en W.J.M. Voermans (red.), Milieu als
1,·etgeving.\rraagstzik, Zwolle 1991 met een overzkht van diverse evaluatie-studies.

10    P.C. Gilhuis en J.M. Verschuuren. Over de milieuwetgeving en de overheidstaken inzake de
bescherming van het leefmilieu. in: Ph. Eijlander, P.H.A. Frissen. P C. Gilhuis. J.H. van Kreveld
en B.W.N. de Waard (red.), Welgeven en de maat van de tijd. Zwolle 1994, p. 207-220.

11 Het feitdat niet is gekozen voorhetomvormen van de reeds bestaande Hinderwet toteen algemene
milieuwet kan worden verklaard doordat deze wet beperkingen kende die haarongeschikt maakte
voorde aanpak van deopkomendegrootschalige vormen van milieuverontreiniging. De Hinderwet
werkte hoofdzakelijk op gemeentelijk niveau en werd bovendien gebrekkig uitgevoerd. Zie ook
W. Brussaard. Th. G. Drupsteen, P.C Gilhuis en N.S.J. Koeman (red.). Milieurecht, Derde druk,
Zwolle 1993, p. 56-57.
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overlapten elkaar bijvoorbeeld, of kwamen met elkaar in botsing. Soms bleken
er zelfs hiaten in de milieubescherming doordat de regeling van een bepaald
rnilieuprobleem ten onrechte achterwege bleef, omdat men dacht dat dit probleem
onder het bereik van een andere wet zou vallen. 12

De snelle ontwikkelingen ophet gebied van het milieubeheermanifesteerden
zich mede doordat de wetgever bij het totstandbrengen en uitvoeren van de
afzonderlijke milieuwetten vaak achterde feiten aan liep. De kennis overdeernst
van de milieuproblematiek en de waardering daarvan doorde politiek veranderden
in hoog tempo. Ook de zich snel wijzigende stand van de techniek was van grote
invloed op het functioneren van de milieuwetgeving. Enerzijds was het wettelijke
instrumentarium vaak onvoldoende flexibel omnieuweinzichten ten aanzien van
het voorkomen of bestrijden van milieuschade op korte termijn te incorporeren.
Anderzijds veranderden productieprocessen en producten vaak in zo'n hoog tempo,
dat het nauwelijks mogelijk leek om stabiele milieuwetgeving tot stand te brengen.
Vooral het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumentarium
was verder aanvankelijk ontoereikend. De coordinatie en samenwerking binnen
en tussen uitvoerings- en handhavingsorganisaties bleek dikwijls verre van
optimaal.13 wat mede werd veroorzaakt doorde ' versnipperde' bevoegdhedensprei-
ding in de verschillende sectorale wetten.14 Overtredingen werden niet zelden

jarenlang gedoogd, omdat voor legaliseringdoormiddel van vergunningverlening
niet voldoende tijd en mankracht bij de overheid beschikbaar was.15 Als er al
sancties werden opgelegddan stonden die doorte lage strafmaximaten slotte vaak
niet in verhouding tot de ernst van de gepleegde feiten, waardoor van generale
of speciale preventie weinig terecht kwam. 16

De effectiviteit en doelmatigheid heeft ongetwij feld ook te lijden gehad onder
het feit datde onderlinge samenhang binnen en tussen verschillende milieuwetten
vaak onduidelijk was en de vorm en inhoud van de normen dikwijls te complex
en gedetailleerd. Milieuwetten waren en zijn overheersend kaderwetten, waarin
bevoegdheden worden toegekend en procedures vastgelegd. Materiele normen
zijn, mede doorde ook voorhet milieurecht karakteristieke gelede normstellings-
techniek, meestal niet te vinden in formele wetten, maarslechts in een combinatie
van met elkaar samenhangende uitvoeringsregelingen, richtlijnen, brochures en
circulaires. Lange tijd ging in de wetgevingspraktijk bovendien de voorkeur uit
naar het gebruik van normen die de middelen aangeven welke ter bescherming

12 Vgl. Tonnaer a. w. 1994, p. 131
13     Zie over de gebrekkige coordinatie bij de opsporing van milieudelicten reeds Kamerstukken 11

1976/77.14 315, nrs. 1-2.
14     G.A. Biezeveld, De Wabm gaat veranderen, M en R 1989, p 442-452.
15      P J.J. van Buuren, Gedogend besturen. Deventer 1988.
16    Zie o.a. M.G. Faure, J.C. Oudijk en Y. Buruma (red.) Zorgen van heden: opstellen over het

milieunrafrecht in theorie en praktijk, Arnhem 1991.
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van het milieu doorbedrijven ofburgers moeten worden aangewend. Dit in plaats
van de te bereiken doeleinden voor te schrijven, zonder verder de keuze van de
daartoe te nemen maatregelen in detail vast te leggen. Inhoudelijk bevatten
middelvoorschriften ten slotte lange tijd met name zogenaamde 'end of pipe'
maatregelen waarbij vooraide symptomen van milieuvervuiling het aangrijpings-
punt vormen, terwijl aan preventie maar weinig aandacht werd geschonken.

3 Structurele gebreken

Laten de zojuist genoemde praktische gebreken, die zorgden voor gebreken in
de eerste generatie milieuwetten, zich vaak nog wel repareren en is dat deels ook
at wel gebeurd, dit betekent nog niet dat de effectiviteit van de milieuwetgeving
inmiddels gewaarborgd is. Kijken we met een bestuurskundige bril naar het
wetgevingsbeleid dat tot op heden is gevoerd dan zien we vooral zogenaamde
eerste-orde-leerprocessen. Het is vooral 'leren hoe' en nog te weinig 'leren
waarom'. Wat het verschil daartussen is, heeft de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) helder uiteengezet:

'Leren hoe' beschrijft het proces van geleidelijke verbetering van bestaande kennis
en kunde. Karakteristiek voor dit proces is het zoeken, verbeteren en vermijden
van fouten binnen bestaande handelingskaders. Het 'leren waarom' heeft

daarentegen juistbetrekking op het veranderen van de handelingskaders. Niet een
enkele handeling binnen dit kader maar het gehele systeem (van handelingen) is
nu het object van reflectie. .17

We zien dat onze milieuwetgeving geleidelijk aan steeds verder is verfijnd om
bepaaide vooraf (o.a. in NMP's, Notas, PKB's e.d.) vastgelegde milieudoelen
tekunnen realiseren. Opterreinen of onderwerpen waarvoornognietof nauwelijks
milieuregelgeving voorhanden was is dezeergekomen:de sectorale milieuwetge-
ving. die zo kenmerkend was voor de jaren zeventig en tachtig. is in hoog tempo
omgevormd tot een coherenter en meer geintegreerd stelsel. waarin de Wet
milieubeheerthanseen centrale plaats inneemt:18 Met behulp vanevaluatie-studies
werd het stelsel van vergunningen en algemene regels voorinrichtingen omgevormd
tot een meer flexibel. uitvoerbaar en handhaafbaar geheel:" en ook de snelheid

17       W.J. Vermeulen. J.F.M.vander Waals, H. Ernsteen P. Glasbergen. Duur:aamheidal., uitdaging
De a»eging van ma at. c'liappelijke risic·o's iii (·(infrontatie en dialciog. WRR \991. p. 52.

18     Th. G Drupsteen. P.C. Gilhuis, C.J. Kleijs-Wijnobel. S.D.M. de Leeuw en J.M. Verschuuren, De
ti,ekonw van de Wet inilieubeheer. Deventer 1998. p. 88

19       Metnamedestudiesdieinopdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer zijn uitgevoerd
hebben ons reelgeleerdoverhet (dis)fuctioneren van debestaande milieuregelgeving voorbedrijven
Zie vooreenoverzicht: J. van Geesten A. Ringeling (red.). Evaluerentnet beleid: de Eraluatiec·(M-
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waarmee Europees milieurecht kan worden omgezet is in ons nationale recht de
laatste jaren aanzienlijk verbeterd.N' Nu ontkoppeling van economische groei en
toename van milieuvervuiling, de hoofddoelstelling van de Nota milieu en
economie.2, blijkens de laatste milieubalans van het RIVM, reeds voor een deel
is bewerkstelligd,221igt het voorde handdat we ons afvragen waaromde strategie
van de wetgever uberhaupt veranderd zou moeten worden.

Het antwoord op die vraag heeft te maken met verschillende zaken. In de
eerste plaats kan worden vastgesteld dat bepaalde milieuproblemen, zoals het
gebruik van CFK's in spuitbussen die de ozonlaag aantasten, weliswaar zijn
verminderd, maar daar deels andere, meer hardnekkige milieuvraagstukken voor
in de plaats zijn getreden, zoals de uitstoot van C02 en de bijdrage daarvan aan
het zogenaamde broeikaseffect. Het klassieke, veelal op wetgeving gebaseerde,
instrumentarium heeft tot op heden bijvoorbeeld niet de automobiliteit noch het
energiegebruik in de samenleving meer in het algemeen drastisch kunnen
terugdringen, waardoor wij bij ongewijzigd beleid onze internationale verplich-
tingen op het gebied van de reductie van C02 niet na dreigen te gaan komen. Dit
zou onder andere kunnen worden verklaard door de in het vorige hoofdstuk
besproken resistentie bij bedrijven en burgers voor sturingssignalen van de
overheid. Zolang men mobiliteit blijft zien als wezenlijk voor economische en
sociale ontplooiing en de autoblijft beschouwen als heilige koe, zullen pogingen
van deoverheid omdeburgerthuiste houden of in het openbaar vervoer te krijgen
waarschijnlijk gedoemdzijn omte falen.23 Veel voorde hand liggenderis dan dat
zich bij hem leerprocessen zullen voltrekken waardoor hij steeds slimmer gaat
reageren op bestaande wetten en regels. In 't Veld spreekt in dat verband van de
wet van de afnemende effectiviteit van beleid:

'In het algemeen zijn voorname oorzaken van die daling van effectiviteit
leerprocessen. die niet zelden leiden tot afwentelingsprocessen. Mensen en
organisaties zijn reflexief, beseffen dat de stuursignalen van de overheid hen
verwijderen van een eerderoptimumen stellen vervolgens hun gedrag bij. Dat wil
zeggen, dat de bij beleid betrokkenen geleidelijk leren omde voorhen onaangename
aspecten van dat beleid te ontgaan. dan wei om die effecten bij te buigen in de door

·24hen gewenste richting.

missie Wet milieubeheer in bedrijf. Den Haag 1998.
20 Hetgeen overigens niet wil zeggen dat de Nederlandse milieuwetgever voldoende rekening houdt

met demogelijkegevolgen van het Europese milieurecht. Zie J.M. Verschuuren, De laaiste wilde
hamster en de grondstagen van het Europees en internationale milieurec·lit. Deventer 2000.

21     Nota Milieu en Economic, Op weg naar een duur:ame e<·onomie.Den Haag 1997. p. 6.
22     RIVM, Miliet,balans 1999. Alphen aan den Rijn 1999, p. 13.
23     Zie daarover uitgebreid het advies van de VROM-raad. Mobiliteit met beleid. Den Haag  1999.
24    R.J. in't \Ield. Spelen met vitur: over hybride organisaties:s-Gravenhage 1995. p. 13.
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Voorbeelden hiervan laten zich ook voor wat betreft het milieubeleid en de
milieuwetgeving gemakkelijk bedenken. Voor wat betreft de problematiek van
de automobiliteit wijs ik slechts op het locale verschijnsel in de buurt van mijn
woonplaats dat zich op zondagen filevorming voordoet aan de grens met Belgie,
alwaar de brandstofprijzen op dit moment veel lager zijn dan in Nederland.
Verplaatsing van energie-intensieve bedrij fsonderdelen naarhet buitenland door
ondernemingen in de grensstreek is een tot op zekere hoogte vergelijkbare
ontwijkstrategie. Deze voorbeelden zijn niet bedoeld om aan te geven dat sturing
door middel van het recht in zijn algemeenheid onmogelijk is, maar wel dat er
bij veel milieuvraagstukken iets bijzonders aan de hand is. Zoals in het eerste
hoofdstuk al is betoogdis milieuregulering 'beheersing in onzekerheid'. Daarmee
bedoel ik dat over de precieze gevolgen van veel menselijke activiteit op de
leefomgeving nog altijd relatief weinig bekend is. Zo kennen we van een aantal
nieuwe stoffen die de laatste jaren op de markt zijn gebracht, wei bepaalde
milieugevaarlijke eigenschappen, maar weten we dikwijls nog absoluut niet wat
bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor mens, plant en dier op de lange termijn
zijn.35 Hetzelfde geldt voorhet gebruik van genetisch gemodificeerde. of zo men
wil gemanipuleerde. organismen ten behoeve van bijvoorbeeld de voedings- en
geneesmiddelenindustrie.

Een van de algemene conclusies die mijns inziens uit de in het verleden

uitgevoerde effectiviteitsstudies kan worden getrokken is dat we over de relatie
tussen verschillende soorten juridische beleidsinstrumenten en het bereiken van

milieudoelstellingen. alsook over de neveneffecten van veel milieuwetten nog altijd
maar betrekkelijk weinig weten.26 Onwaarschijnlijk is echterdat beleidsaccumulatie
ofwel mddr van hetzelfde: meer en gedetailleerdere regels, meer en strengere
controles, zwaardere sancties etc., de oplossing zullen betekenen voorcomplexe
milieuvraagstukken waarmee we thans te kampen hebben. Wat nodig lijkt, is dat
de wetgever zich meer gaat toeleggen op het stimuleren van tweede-orde-

leerprocessen bij normadressaten waardoorzij milieuwaarden gaan internaliseren
in hun waardenpatroon. Volgensopnieuw in 't Veld vergt dit voormilieuvraagstuk-
ken trajectmanagement, omdat er dikwijls een lange reactietijd zit tussen een

sturingsimpuls en het gewenste maatschappelijke effect. 27

Zo zal er voor een effectieve aanpak van milieukwesties vaak technologie
moeten worden ontwikkeld. uitgetest en in de praktijk gebracht. Bovendien is er
dikwijlseen mentaliteitsverandering nodig om ingesleten gedragspatronen daad-

25       A. Den Breejen. Hetstoffenbeleid integraal. wetenschappelijk en Europees. Men R 1999. p. 2-9.
26      Zie o.a. J. Schuddeboom. Milieubeleid in de praktuk. Enschede 1990. p. 253-258.
27     R J. in 't Veld, De verguhde smat. 's-Gravenhage 1989. p. 25.
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werkelijk te veranderen, hetgeen doorgaans eveneens veel tijd kost.28 Omdat de
lange reactietijden veel kansen bieden voor het ontwikkelen van ontwijkstrategieen
ishet van belangom viaintensievecommunicatie, hetzichtbaarmaken van risico's
op de (middel-)lange termijn en het zoeken naar waarden die breed worden
gedragen in de samenleving, te streven naarcultuurverandering. Wanneerbereikt
kan worden dat bedrijven en burgers bepaalde normen verinnerlijken, dat wil
zeggen tot hun eigen waardenpatroon gaan rekenen, zullen zij niet meer, of in elk
geval veel minder, op zoek gaan naar wegen om de effecten van wetgeving te
ontduiken. Dat zo'n cultuurverandering wel degelijk mogelijk is, blijkt zowel op
het terrein van het milieubeleid alsdaarbuiten. Zo vinden veel bedrijven en burgers
het inmiddels heel gewoon om afval gescheiden aan te bieden, lampen in hun
woning of kantoor niet onnodig te laten branden en materialen te hergebruiken,
terwijl dat nog niet zo lang geleden ongebruikelijk was. Ook op andere terreinen
zien we dat ogenschijnlijk vaste gewoonten wel degelijk veranderd kunnen worden
Zo is het inmiddels 'not done' geworden om te roken in openbare ruimten en vinden
we het daarentegen al heel gewoon dat bedrijven dag en nacht telefonisch, per
fax, e-mail of anderszins bereikbaar zijn.

Dit soort voorbeelden doet echter ook de vraag rijzen of wetgeving voor het
bereiken van tweede-orde leerprocessen en cultuurveranderingen eigenlijk wei
zo belangrijk en nodig is. Kunnen maatschappelijke vraagstukken met andere
woorden niet veel vaker over worden gelaten aan het zelfregulerend vermogen
van de samenleving? Die gedachte lijkt overeen te stemmen met de idee die ten
grondslag ligtaan § 2.1 van onze eigen Aanwijzingen voorderegelgeving. Daarin
ligt namelijk een vier-fasen-model besloten. dat wetgevingsambtenaren beoogt
te prikkelen terughoudend te zijn met het ontwikkelen van nieuwe wetten. Alvorens
tot wetgeving wordt overgegaan moet krachtens Aanwijzing 6 namelijk eerst
worden nagegaan of regelgeving uberhaupt noodzakelijk is.29 Wanneer dat het
geval is dient, overeenkomstig Aanwijzing 7, te worden bestudeerd ofer voldoende
zelfregulerend vermogen beschikbaar is in de samenleving zelf, om een bepaald
probleem op te lossen.30 Is dat niet het geval dan zal de wetgever zich op basis

van Aanwijzing 8 moeten afvragen of het zelfregulerend vermogen in de
samenleving wellicht kan worden gestimuleerd, versterkten zonodig geconditio-

28 UIt onderzoek blijkt dat tussen snel en langzaam tot stand gekomen milieubeleid qua effectiviteit
dikwijls geen significante verschillen vertonen, maar dat beleid vaak weI een tijd de kans moet
krijgenalvorenshettot resultaten leidt. Zie o.a. R.A. van de Peppel, P-J. Kloken D. Hoek, 25 jaar
milieubeleid in Nederiand: Instrumenten, inc·identen en effe(·ten. Enschede 1999. p. 77.

29 C.A.J.M. Kortmann, Ontregeling, NJB 1993, p. 1376 merkthieroverterechtopdatde crux natuurlijk
juist zit in het hoe en door wie die noodzaak wordt bepaald.

30 Hoe wetgevingsambtenaren dat zouden moeten doen wordt er helaas niet bij gezegd.
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neerd.31 Pas in de vierde en laatste plaats. wanneer definitief is vastgesteld dat

niet (volledig) op zelfregulering mag worden vertrouwd. zal op overheidsregulering
moeten worden overgegaan.

32

Los van de vraag naar de status van deze Aanwijzingen en de vraag of
bewindspersonen als gevolg daarvan in de praktijk ontmoedigd zullen worden
om naarhet instrument wetgeving te grijpen,33 is onduidelijk wat in de Aanwijzing-
en precies wordt bedoeld wanneer wordt gezegd dat bepaalde zaken aan het

'zelfregulerend vermogen' van de samenlevingkunnen worden overgelaten. Wat
betekent dat? Kan de zorg voor het milieu bijvoorbeeld wel worden overgelaten
aan het vrije spel der maatschappelijke krachten? Is er met andere woorden wel

sprake van voldoende spontane belangenbehartiging opdit terrein? Het antwoord

op deze vraag moet helaas ontkennend luiden. Hoewel we zowel in Nederland
als daarbuiten belangenorganisaties aantreffen, die zich in de praktijk opwerpen
omhet milieubelangtebeschermen, valtha milieuin zijn algemeenheidnogaltijd
te karakteriseren als een 'stemloos' goed.

Daarmee wordt bedoeld dat het milieu als zodanig niet voor zijn eigen
belangen kan opkomen. Dat geldt overigens niet alleen voor planten en dieren
als onderdelen van het fysieke milieu, maar bijvoorbeeld ook voor toekomstige

generaties die aangewezen zijn op het milieu zoals dat door ons zal worden

achtergelaten. Bovendien wordt in de milieufilosofie wel aangenomen dat het milieu
een eigen belang. of zo men wil een intrinsieke waarde vertegenwoordigt. Het
is er, anders dan bijvoorbeeld kunst, cultuurof economische groe L volgens velen
niet louter voor het welbevinden van de mens. Mede daarom kan het milieu ook
niet worden gekenschetst als een 'goed' in de zin van artikel 1 van boek 3 BW.
Het gaat in de grond niet om een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk
object ofvermogensrecht datexclusiefaande mens zou kunnen toebehoren. Omdat

het milieutegelijk van iedereen en van niemand is, betreft het, zoals Van Wijmen

31 Deze 'viertrapsraket' wordt in de Aanwijzingen opgehangen aan de eisen van subsidiariteit en
proportionaliteit, Eerstgenoemd begrip houdt in dat wordt gekozen vooreen interventie-instrument
waarbij het beoogde doel met een zo gering mogelijke ingreep in de belangen van de burger wordt
bereikt. Proportionaliteit slaat op deevenwichtigheid tussen doel en middel. Daarbij gaat het onder
andereomde baten en lastendie voorburgers, bedrijven en overheden uitbepaalde instrumentenkeu-
zes voortvloeien. Beide beginselen worden ook wel samengevat onderhet evenredigheidsbeginsel.
Zie A.J.C. de Moor van-Vugt, Maten en gewichien. Het evenredigheidsbegin,el in Europee,
perspectief, Zwolle 1994. p. 213-215.

32       De op zelfregulering betrekking hebbende Aanwijzingen worden met name gerubriceerd onderde
kwaliteitseisen van subsidiariteit en evenredigheid en doeltreffendheid en doelmatigheid. Ziedaarvoor
de toelichtingbij aanwijzing 254, waaruit ook een belangrijke systematiek in de aanwijzingen kan
worden afgeleid. Zie D.W.P. Ruiter. Eisen van goede regelgeving, Rege[Maat 1993, p. 4-7.

33     J.M. Polak. De Aanwijzingen voor de regelgeving, N./81993, p 1397 betwijfelt dit.
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bij herhaling heeft benadrukt, in de eerste plaats een 'collectief goed'in de niet
vermogensrechtelijke zin. 34

Het is juist dit kenmerk dat een bedreiging vormt, wanneer de bescherming
van het milieu in te vergaande mate wordt overgelaten aan het vrije spel der
maatschappelijke krachten. 35

4              Het milieu als collectief goed

In de literatuur worden worden verschillende ornschrij vingen gegeven van hetgeen
men onder 'collectieve goederen' dient te verstaan.36 Wat echter in de meeste
definities terugkeert als het karakteristieke van dit type van goederen is hun
zogenaamde 'non-exclusi veerbaarheid'. Van den Doel en Van Velthoven vatten
dit kenmerk samen doorte stellen datcollectieve goederen als ze eenmaal aantdn
individu zijn verschaft, zonder extra kosten ook aan andere individuen ter
beschikking staan. Deze bijzondere eigenschap houdt in dat de consumptie van
de Edn niet rivaliseert met de consumptie van de ander.'37 Een zuiver collectief
goedis bijvoorbeeldschone lucht. Hoewel in onze huidige industrielesamenleving
zelfs dat goed tot op zekere hoogte schaars is geworden - de uitstoot van schadelijke
stoffen door onder andere de industrie, het verkeeren de land- en tuinbouw heeft
daar voorgezorgd-is schone lucht waarnog aanwezig in beginsel opgelijke wijze
vooreen ieder vrij toegankelijk. In dit voorbeeld is sprake van een zuivercollectief
goed, omdat het nagenoeg onmogelijk is om afzonderlijke burgers uit te sluiten
van het genot daarvan. Ongeacht de mate waarin iemand bijdraagt aan het ontstaan
van luchtverontreiniging en los van zijn individuele bijdrage in de kosten voor
het terugdringen ervan, kan er in beginsel door ieder burger naar believen van
worden geconsumeerd. zonderdat erdaarentegen naar rato van gebruik voorhoeft
te worden betaald.

34      Zie o.a. P.C.E. van Wijmen, De rol van het recht bij een duurzaam omgaan met ruimte. natuuren
grond. in J.H.Nieuwenhuise.a..De rot van het rec·ht bij een duureame ontwikkeling,VMR \ 992-2.
Zwolle 1 993. p. 45-46 en P.C. E. van Wijmen, Bescherming van natuur- en milieuwaarden in recht:
de verdediging van collectieve goederen, M en R 1994. p. 234-243

35       Het is daarom ook niet geheel toevallig dat internationaal gezien het recht op een leefbaar milieu
vaak tot de zogenaamde collectieve mensenrechten worden gerekend. Na de politieke rechten en
de sociale. economische en culturele rechten hebben deze grondrechten van de derde generatie
betrekkingopcollectieverechten van volkerenof van degehelemensheid. Zieo.a P.H. Kooijmans.
Human rights universal panacea? Some reflections on the so-called human rights of the third
generation. in: Netherlands interational Law Review 1990, p. 315-329, W.J.M. van Genugten,
Mensenrechien in ontwikkeling: her 'goede doel' voorbij. Nijmegen 1992 en J. Verschuuren. //et
grondrec·ht op besc·herming van het kefmilieu. Zwolle 1993,

36    Zie o.a. R. Cornes en T. Sandler, The theory of externalitiex public· goods, and club gocids,
Cambridge 1986 en C. Goedhart. Fic,ofd/unen van de leer der openbare financien, Leiden 1975.

37     J. van den Doel en B.C.J. van Velthoven, Democratic en weivaart. theorie. Alphen aan den Rijn
1990. p. 49.
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Anders ligt dat al bij 'quasi-collectieve goederen'. Daar kan gemakkelijker een
individuele relatie worden gelegd tussen betalen en genieten. Zoiets geldt onder
andere voor het gebruik maken van wegen en bruggen. In principe zou daar op
grotere schaal dan thans het geval is met een soort van heffingenstelsels kunnen
worden gewerkt. Dikwijls wordt daar echter toch van afgezien, omdat om te

beginnen al de prijswaardering bij quasi collectieve goederen vaak lastig is. 38

Bovendien kunnen de benodigde voorzieningen die voor de uitvoering van
dergelijke systemen nodig zijn, de prijs van het goed vaak onnodig sterk doen
stijgen.39 Ook kunnen er nog andere motieven zijn om de allocatie van quasi-
collectieve goederen niet volledig via de vrije markt te laten verlopen. Zo kan het
zijn dat de overheid de consumptie van bepaalde goederen juist wil bevorderen
of wil terugdringen. Daarnaast kan deoverheid wellichtbepaaldeexterneeffecten,
die kunnen optreden wanneerde toedeling van deze goederen via de markt verloopt.
trachten te voorkomen of te beperken.

Uit deze voorbeelden blijkt al dat in hoeverre iets als een 'collectief goed'
kan worden aangemerkt vaak contextueel bepaald is en dikwijls ook een kwestie

van gradatie is. Zo kunnen enkele milieu-organisaties gezamenlijk een stuk bos
kopen, waarvan zij afspreken dat alle leden het sarnen zullen onderhouden en dat
het vrij toegankelijk is vooreen iederdie lid is van een van de bewuste organisaties.
In dat geval kan het bos voor de leden een collectief goed zijn, aangezien zij er
ongeacht de hoogte van hun lidmaatschapsgeld en hun inspanningen bij het
onderhoud evenveel van kunnen genieten. Voor niet-leden is het echter gewoon
een 'privaat goed' waartoe hen de toegang ontzegd kan worden. Voor hen is
hetzelfde bos hooguit weer een collectief goed voor zover het gaat om het
landschappelijke aangezicht vanaf de openbare weg.

4.1 Collectieve goederen en liftersgedrag

Uit het bovenstaande volgt niet, zoals door sommigen nog altijd wordt beweerd.
dat collectieve goederen uitsluitend kunnen worden geproduceerd doorde overheid.
Zoals de vermaarde econoom en socioloog Mancur Olson in zijn klassieke werk

overgroepsgedrag 'The Logic ofCollective Action' reeds heeft opgemerkt, wordt
daarmee namelijk te gemakkelijk over het hoofd gezien dat het wezen van iedere

groepsvorming of collectieve actie nu in feite juist betekent dht er een collectief
goed wordt geproduceerd:

38     Zie over de problemen van prijswaardering bij collectieve milieugoederen bijv. F. Verkooijen.
Waarderingsmethoden, in: F. Dietz, W. Hafkamp en J. van der Stmaten (red.), Basisboek
mi lieue (·Momie. Amsterdam 1994, p. 59-74.

39     Dit is dan ook een van de knelpunten bij de invoering van 'rekeningrijden'. spitsvignetten' en
'betaalstroken' om de filevorming en milieubelasting in de randstad terug te dringen
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'Students of public finance have, however, neglected the fact that the achievement
ofany common goal orthesatisfaction ofany common interestmeans thatapublic
or collective good has been provided for that grotip. The very fact that a goal or
purpose is common to a group means that no one in the group is excluded from
the benefit or satisfaction brought about by its achievement. .40

De Staat is in dit opzicht zekerniet uniek. Ook vakbonden, consumenten- en milieu-
organisaties produceren collectieve goederen voor hun leden.41 Ze behartigen
immers een gemeenschappelijk belang dat doorde individuele leden afzonderlijk
niet in dezelfde mate kan worden bereikt. Volgens Olson vertoont de productie
van collectieve goederen dooral deze organisaties, wanneerze althanseen zekere
omvang hebben, zelfs nog een essentiele overeenkomst, te weten dat deze niet
op strikt vrijwillige basis tot stand komt:

'It follows that the provision of public or collective goods is the fundamental
function of organizations generally. A state is first of all an organization that
provides public goods for its members, the citizens: andothertypes oforganizations
similarly provide collective goods for their members. And just as a state cannot
support itsel f by voluntary contributions. or by selling its basic services on the
market, neithercan otherlarge organizations support themselves without providing
some sanction, or some attraction distinct from the public good itsel f. that will lead
individualstohelpbearthe burdensof maintaining theorganization. The individual
member of the typical large organization is in a position analogous to that of the
firm in a perfectly competitive market, or the taxpayer in the state: his own efforts
will not have a noticeable effect on the situation of his organization. and he can
enjoy any improvements brought about by others whether or not he has worked

,42in support of his organization.

Door het ontbreken van een directe relatie tussen betalen en genieten ontstaat
volgens Olson bij collectieve goederen, vooral bij grotere organisaties, het risico
van wat meestal aangeduid wordt als 'free-riding' ofwel 'liftersgedrag'. Doordat
in dat soort organisaties het gedrag van 66n individu dikwijls een nauwelijks
waarneembare invloed heeft opde totstandkoming van hetcollectieve goed, zullen
rationeel handelende groepsleden erin de praktijk vaak op speculeren dat het goed
ook wei zonder hun medewerking wordt geproduceerd. Omdat zij, wanneer het
goed ereenmaal is, toch niet van de consumptie ervan worden uitgesloten, zullen

40    M. Olson. The  logic of colleclive action:  Public go(ids and the  theory of groups,Tweede druk,
Cambridge Massachusetts 1971, p. 15.

41 Zie vooreen watandereindeling A.J.G.M. Bekkeen H.J. Aquina. Publieke taakvervullingen private
organisatievormen, in: J.B.J.M. ten Berge e.a., Privaatrechtelijke organisatievorming in het
brandpunt. Preadviezen voor de Raad voor het binnenlands bestuur, 1991. Zij onderscheiden
categoriale goederen, die typisch worden geproduceerd door maatschappelijke organisaties,
bijvoorbeeld van collectieve goederen. geproduceerd door de staat.

42     Olson a.w. 1971,15-16.

87



Hoofdstuk 3

calculerende burgers geneigd zijn als het ware mee te liften op de inspanningen
van de overige groepsleden. Daardoorzullen in de visie van Olson bij de productie
van collectieve goederen naarmate de grootte van de groep toeneemt drie

afzonderlijke, maar mogelijk cumulatieve, effecten optreden.
In de eerste plaats zal al naar gelang de groep groter is en uit meer leden

bestaat, de fractie van het voordeel dat ieder lid afzonderlijk geniet van het
groepsoptreden verderafnemen. Daardoor zal geen optimale hoeveelheid van het
collectieve goed worden geproduceerd. In de tweede plaats is het, anders dan bij

kleine groepen. minder waarschijnlijk dat 66n of enkele groepsleden afzonderlijk
of gezamenlijk voldoende belanghebben bij de totstandkorning van hetcollectieve

goed, ondanks het feit dat zij een onevenredig deel van de kosten voorhun rekening
moeten nemen.43 Ten slotte zullen de productiekosten naarmate de organisatie
in kwestie groter is toenemen, waardoor de drempel hoger wordt om uberhaupt
een deel van het collectieve goed te produceren.

Olson beweert voor de goede orde niet dat in iedere groep calculerend gedrag
de boventoon voert. Hij erkent bijvoorbeeld het bestaan van ideele en filantropische
instellingen, waarvoor zijn theorie een minder geschikt verklaringsmodel van
handelen in groepsverband biedt. Wel claimt hij dat rationele, in het strikte eigen
belang handelende individuen, in groepsverband niet op zo'n manier zullen
handelen dat het gemeenschappelijke belang ofwel het collectieve goed op basis

van vrijwilligheid optimaal wordt verwezenlijkt. Wanneerhet niet omrelatief kleine

groepen gaat, met nauwe banden en een sterke interne sociale controle, zal een
of andere vorm vandwang of beloning, in detheorie van Olson,altijdnoodzakelijk
blijven omde afzonderlijke groepsleden zo veel mogelijk in hun gemeenschappelijk
belang te laten handelen. Een notie die mijns inziens aansluit bij het gezonde

verstand en ervaringen uit de praktijk.

4.2 Calculatie en milieutragedie?

Het inzichtdatbeslissingenomtrent collectieve goederen aanleidingkunnen geven
tot 'free riding' is zeker niet nieuw. Hirsch Ballin voert de theorie van Olson
bijvoorbeeld terug op de eigendomsopvatting van de Middeleeuwse wijsgeer
Thomas van Aquino.44 Ook deze was kennelijk van mening dat de zorg voor

bepaalde gemeenschappelijke belangen en collectieve goederen niet kan worden

gerealiseerd zonder individuele prikkels. Het zou eigen aan de mens zijn dat hij

43       Als de grootte van de groepsleden sterk uiteen loopt is het volgens Olson waarschijnlijk dat grotere
groepsleden meer belang hebben bij de totstandkoming van het collectieve goed dan de kleinere,
waardoor in dat soort groepen de opmerkelijke neiging zou bestaan tot 'exploitation of the great
by the small'

44    E M.H Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid. Alphen aan den Rijn 1979, p. 220-221.
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niet meer arbeid wil verrichten dan nodig is en dat hij de zorg voor het 'gemene
goed' graag aan anderen wenst over te laten. Een instituut als de individuele
eigendom zou daarom zijn nut kunnen bewijzen bij het beheer van collectieve
goederen. mits misbruik daarvan wordt tegengegaan en zonodig aanvullende
maatregelen worden genomen. Het inzichtdat liftersgedrag dreigt bij de productie
of instandhouding van collectieve goederen gaat naar mijn mening echter nog verder
terug dan de filosofie van Thomas en is zelfs al terug te vinden bij Aristoteles.
Deze heeft - in het Engels vertaald - over het beheer van collectieve goederen en
het gevaar van calculerend gedrag opgemerkt:

'Forthat which is common to the greatest numberhas the leastcare bestowed upon
it. Every one thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest; and
only when he is himsel f concerned as and individual. For besides other conside-
rations. everybody is more inclined to neglect something which he expects another
to fulfil. .45

Veel belangrijker evenwel dan de vraag op wie deze inzichten precies zijn terug
te voeren, is dat ze welhaast van alle tijden lijken en op allerlei terreinen hun nut
hebben bewezen. Zo is er een opmerkelijke overeenkomst tussen de theorie der
groepen van Olson en het, naarzijn eigen zeggen, aan de demografische theorieen
van William Forster Lloyd ontleende,46 verhaal over de 'Tragedy ofthe Commons'
van de beroemde Amerikaanse bioloog en bevolkingsdeskundige Garret Hardin. 47

Hierin wordthet milieubij wijze van metafoor voorgesteldals een collectiefgoed.
Dat gebeurt aan de hand van een gefingeerd verhaal over enkele schaapherders
die gebruik maken van een gemeenschappelijke weide, toegankelijk vooreen ieder;
aangeduid als een 'commons'.

Aangenomen dat sprake is rationeel handelende herders zullen zij zoveel
mogelijk van hun vee zullen laten grazen op dit land. Volgens Hardin kan dat lang
goed gaan wanneer bijvoorbeeld stammenoorlogen, activiteiten van stropers of
ziektes het aantal dieren beneden het draagvermogen van de weide houdt. Op een

45     B. Jowett. Politics, in: J. Barnes, The c·omplete works Of Aristotle. Volume 2. Princeton 1984, p.
2002.

46    W. F. Lloyd, Two lectures on the checks t(, population. Oxford 1822. Dezeauteur kritiseerde o a.

de door Adam Smith in An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 1 776, IV,

11,9 ontvouwde stelling dat de onzichtbare werking van het marktmechanisme ertoe zou leiden
dat door het eigen belang na te streven ook het algemene belang optimaal wordt gediend, of in
Smith's eigen woorden: 'He intends only his own gain, and he is in this led by an invisible hand
topromoteanend which wasnopartofhisintention(. .) Bypursuinghisown interest hefrequently
promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it.'

47     Garret Hardin, The tragedy of the commons, Sc·ience 1968. p. 1243-1248. Dit verhaal is een
kiassieker en een van de meest spraakmakende milieufilosofische opstellen in de VS. Zie ook N
Nelissen, J Van der Straaten en L Klinkers (eds ), Classics in Environmental Studies. Utrecht
1997. p. 84-86.
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bepaald moment zal echterde dag van 'de afrekening' komen.48 Dat zal gebeuren
nadat het draagvermogen van de weide is bereikt. Op dat moment zal een op winst-
maximalisatie gerichte herder zich, aldus Hardin. afvragen wat het nut voor hem
is van het toevoegen van een dier aan zijn kudde. Aangenomen dat alleen hij

profiteert van de opbrengst van zijn dieren is zijn voordeel 66n extra dier. Doordat
de opbrenstvermindering veroorzaakt als gevolg van overbegrazing wordt gedeeld
metalle herders, is zijn nadeel -het feitdat de dieren minder (snel) groeien -echter
slechts een fractie van detotale achteruitgang van de opbrengsten van alle herders.
Privt heeft de individuele herder dus nog steeds baat bij het toevoegen van extra

dieren aan zijn kudde alshetpunt van overbegrazing, of de milieugebruiksruimte,
reeds is gepasseerd. Hij weet bovendien dat wanneer huzelf geen extra dieren
toevoegt, een of meer van zijn collega's dat wel zal doen. Daarom loopt hij zelfs
het risico te worden beschouwd als een naieve dwaas, wanneer hij vrijwillig zijn
behoeften matigt, terwijl de rest van de herders doorgaat met het uitbuiten van
de weidegrond.49 Uiteindelijk zou daardoor in de ogen van Hardin een ecologische
tragedie vrijwel onvermijdelijk zijn.

Op Hardin's beroemde artikel, dat in feite over het beheer van collectieve
goederen in het algemeen gaat, en waarbij sprake is van een 'Communizing of
Costs en Privatizing of Profits',50 is de laatste decennia veel kritiek geuit. Zo is
er onder andere tegen aangevoerd dat zijn verhaalin strijd is met de historische
werkelijkheid.51 Eeuwenlang zou het gebruik van gemene gronden en andere

gemeenschappelijke eigendommen zonder noemenswaardige problemen zijn
verlopen. Pas doorde invoering van een beperkten individualistisch eigendomsbe-
gripzou de Economicus in de Homo Sapiens zijn wakkergeschud. Terwijl, volgens
Achterhuis, door iemand als John Locke bijvoorbeeld nog het belang van een
'inclusief eigendomsrecht' werd onderstreept. waarbij eigendom het privilege
uitdrukt van de mens omde aarde te gebruiken en niet om haar te misbruiken, zou
Hardin de mens terugwerpen in de natuurtoestand van Hobbes.52 Hardin's
opvattingen zouden, volgens anderen, zelfs neigen in de richting van totalitarisme,
omdat consequent doorgeredeneerd alleen een sterk staatsgezag, dat met behulp

48 Wie fraaiere bewoordingen zoekt dan 'de dag van de afrekening' of 'de dag des oordeels' verwijs
ik naar Belcampo. Het grote gebeuren. Amsterdam 1966.

49      In dit verband wordt in de literatuur over speltheorie gesproken over een zogenaamd 'prisoner's
dilemma'. Deze komen echter in verschillende soorten en maten voor. Zie o.a. F. A. J. Koopmans,
Het dilemma van de gevangene, R&R 1988, p. 181-201.

50    Vgl. Garett Hardin. Filters against folly. How to survive despite economists, ecologists and the
merely eloquent, Harissonburg/Virginia 1985. hfst. 10.

51       S. Cox. No Tragedy on the Commons. Environmental Ethici,  1985, p. 49-61.
52       H. Achterhuis, Het milieuals 'commons'. in: W. Achterbergen w.zweers. Milieujitosofe tussen

theorie en praktijk. Utrecht 1986, p. 201-230.
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van van bovenaf opgelegde regels opereert, voldoende soberheid zou kunnen
opleggen aan de samenleving. 53

Behalve Achterhuis associeren ook anderen Hardin vaak met de noodzaak
omcollectievegoederen tebeheren door middel vandwingende overheidsregels.

54

Ik weet echternietzekerof Hardin zelf zozeerdie kantopdacht. Ineen lateropstel
heeft hij er bijvoorbeeld op gewezen dat het probleem van de 'Tragedy of the
Commons' ook kan worden gezien in de sleutel van een systeem van subjectieve
rechten datnietisgekoppeld aan bij behorende verantwoordelijkheden.55 Volgens
Hardin iseen beroepop verantwoordelijkheidnamelijk vaak een verhulde poging
om besturingsmacht te genereren: 'omdat ik verantwoordelijk ben, moet ik ook
overbevoegdheden beschikken.' In het kader van de bescherming van collectieve
goederen, zoals de bescherming van natuuren milieu, zou het begrip verantwoorde-
lijkheid in zijn ogen echter moeten worden geherdefinieerd:

'We need to look at the commons from another point of view. namely its relation
to responsibility. Unfortunately. most of the statements that include the word
'responsibility'are vacuous rhetoric. Typically. a politician who proclaims his
responsibility thereby claims power: he will oppose attempts to make him
operationally responsible for his errors. To serve the needs ofsociety. responsibility
needs to be defined in the following way: An agent is fully responsible when he
pays all the costs of the benefits he receives. ·56

Mijns inziens gooit Hardin hier de begrippen verantwoordelijkheid en verantwoor-
ding op 66n hoop. Het 'betalen' voor genoten voordelen heeft te maken met dat
laatste, maarniet perse met het eerste begrip. Een beroep op verantwoordelijkheids-
besef kan soms juist nuttig en noodzakelijk zijn wanneer er geen sterke band
mogelijk is tussen betalen en genieten. Dat vergt echtereen ander mensbeeld dan
Hardin in zijn welhaast Griekse tragedie beschrijft. Met zijn 'tragedy of the
commons' wekt Hardin de indruk dat de herders die gebruik maken van de
gemeenschappelijke weide volstrekt van elkaar vervreemde, niet communicerende.
nutsmaximaliserende, a-socialeen rationeel handelende subjecten zijn. In een van
zijn laatste boeken erkent hij weliswaar dat altruisme en zelfbeperking van groot
belang kunnen zijn bij het beheer van collectieve goederen, maar daarbij zou
evenwel moeten worden aangetekend dat:

53     Idem p. 226.
54        E. Tellegen. Milieu en staat, in: W. Achterbergen W. Zweers. Mitieuc·risi w en./i/osofte. Amsterdam

1984. p. 39-40.
55      G. Hardin. An operational analysis of "Responsibility", in: G. Hardin and J. Baden, Managing

the <·ommon.s. San Fransisco 1977. p. 72.
56   G. Hardin. Commons without tragedy. in: R.V. Andelson (ed.). Commons without tragedy,

London/Maryland 1991. p. 176.
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In every type of altruism there is the possibility that one of the partners to the
exchange will be shortchanged. The more impersonal the relationship. the greater
the probability of cheating. ·57

Volgens Hardin verklaartdit waarom 'loyalty power' in tegenstelling tot 'political
power' vooral daar werkt wanneer het gaat om de afstemming van gedrag in

kleinere groepen tot zo'n 150 personen metintieme socialebanden van een zekere
duur.58 Hieruit zou men kunnen afleiden dat bij de meeste milieuproblemen de

uitoefening van overheidsmacht het meest aangewezen is. Dit, omdat het met

uitzondering van sterk locatiegebonden hinder, zoals overlast van geluid. stank
en stof, doorgaans gaat om kwesties die een grote groep van mensen, zo niet een
ieder aangaan. Hier lijkt Hardin een punt te hebben, omdat uit de economische
literatuur bekend is dat marktfalen bij de productie en instandhouding van
collectieve milieugoederen alles te maken heeft met 'economies of scale'. Door
de grote aantallen nemen de transactiekosten van onderhandelingen toe, wordt
de consultatie van alle betrokkenen lastiger en neemt de identificeerbaarheid van
free rider-gedrag en overtreding van vrijwillige afspraken af. 59

Toch is het gevaarlijk om uit het voorgaande de conclusie te trekken dat een
effectief beheer van collectieve milieugoederen een ijzeren greep van de overheid
op bedrijven en burgers vereist.w Uit empirisch onderzoek van Ostrom naar

langdurig zelfbeheervan gezamenlijke visserijgronden, doorburgers zelf opgezette
en onderhouden irrigatiesystemen en duurzame bosbouw blijkt namelijk dat
zel forganisatie en private handhaving wei degelijk succesvol kan zijn, zelfs in heel
wat grotere groepen dan Hardin daarvoor op het oog had.61 Ostrom toont mijns
inziens overtuigend aan dat burgers en private organisaties in de praktijk in staat

zijn om milieurisico's voorde lange termijn op verstandige wijze af te wegen tegen
korte termijn economische voordelen. Een hoge graad van organisatie en een goede
onderlinge communicatie zijn echter weI vereist:

'(...) individualsrepeatedlycommunicateand interactwithone anotherin alocalized
physical setting. Thus. it is possible that they can learn whomtotrust. what effects
their actions will have on each other and on the CPR. and how to organize

57       G.  Hardin. Lii'ing  ·ithin limits · Ec·ology, ec·onomic·s, aitd pr,pulaticin tabo(,3, New York/Oxford
1993. p. 235.

58 Hardin noemt dit de 'Hutterite limit'. Deze grens is afgeleid van een boerenvolk levend in kleine
groepen van zo'n 50-1 50 personenin het noordwesten van Amerika waarin zonderextern ingrijpen
collectieve goederen zouden worden geproduceerd en socialecontrole free-rider gedrag voorkomt.

59       Zie R. Mason. Market failure and environmental degradation. in· T.M. Swanson (ed. ). The ec·on<imir,
„f en\·ironmentaldegradaticin: Tragedy fc,rthe comin(}ns?. Cheltenharn/Brookfield 1996. p. 29-54.

60       Vgl. bij v. R.L. Heilbroner. A,i inqu try iii to thehuma,ipro.#pec·t. New York 1974,diereptover"iron
governments" met militaristischeeigenschappen om controle te krijgen opecologische problemen

6\       E. Ostrom.Governing the <·ommons: The evolution (,finstituticm,fc,r (·cillective ac·tic,n.Cambridge
1990. p. 212.
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themselves to gain benefit and avoid harm. When individuals have lived in such
situations for a substantial time and have developed shared norms and patterns
of reciprocity. they possess social capital with which they can build institutional

,62
arrangements for resolving CPR dilemmas.

Opvallend is vooral dat uit het onderzoek van Ostrom blijkt dat de onderzochte

gevallen waarin door middel van gecoordineerde zel forganisatie van vissers, boeren

en landeigenaren problemen bij het beheer van collectieve goederen op een
effectieve wijze worden aangepakt, meestal een mix van publieke en private
instrumenten wordt ingezet en de overheid vaak een ondersteunende ofconditione-
rende rol speelt, zonder echter dominant te warden. Ostrom vindt het daarom

jammer dat in veel van de modellen die door sociale wetenschappers worden
gebruikt om te kunnen omgaan met 'prisoners dilemma's' bij het beheer van
collectieve goederen, zo sterk de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een
sterken gecentraliseerd overheidsgezagofjuistinvoering van private eigendoms-
rechten. Dit vanwege het feit dat daardoor vaak te gemakkelijk wordt voorbij

gegaan aan de oplossingen die burgers zelf bedenken om hun gezamenlijke
problemen aan te pakken.

5           Ordnung muB sein

In een systeemtheoretische benadering van de samenleving, zoals in het vorige
hoofdstuk geschetst, is het belangrijkste kenmerk van maatschappelijke subsystemen
dat ze alle gericht zijn op het scheppen van orde in een chaotische omgeving. Dat
geldt zowel voor het juridische als het economische subsysteem. We spreken in
dat verband niet zonder reden over de 'rechtsorde' en de 'economische orde' of
'marktorde'. Deze beide, vanuit een autopoietische invalshoek partieel gesloten
subsystemen, maken in de visie van mensen als Luhmann en Teubner echter ook
onderdeel uit van het overkoepelende sociale systeem. Op dat niveau kan, aldus

deze auteurs, wei degelijk sprake zijn van symbolische interactie.63 Nu we in het

voorgaande hebben kunnen zien dat zowel sturing door middel van wetgeving,
64

alsook vertrouwen op de werking van de vrije markt,65 structurele problemen

oplevert is een interessante vraag in hoeverre daaruit mag worden afgeleid dat
sturing van gedrag met juridische en economische gevolgen uit het oogpunt van

62       Ostrom. a. w. 1990, p. 183- 184. CPR staat voor'Common-Pool Resources' c.q. collectieve goederen.
63     De in de systeemtheorie dikwijls gebruikte. maar nogal abstracte. term 'symbolische interacti E

is in feite een duur woord voor de mogelijkheid lot communicatie tussen verschillende (relatief
gesloten) maatschappelijke sub-systemen door middel van taal. tekens of rituelen.

64         Denk aan hetgebrek aan snelheid. informatie-tekorten. beperkte mogelijkheden voorintegraleaanpak.
65 Problemen daarhebben o.a. te maken metde non-exclusi viteit van het milieu, het feitdat instrinsieke

milieuwaarden niet goed in geld zijn uit te drukken en het gevaar voor free rider-gedrag.

93



Hoofdstitk 3

effectiviteit en doelmatigheid beter kan geschieden met behulp van subsysteem-
overstijgende sociale prikkels.66

Hoe succesvol dat laatste kan zijn blijkt wanneer men kijkt naar de invloed
van bijvoorbeeld reclame op het bestedingsgedrag van de burger als consument.
Dikwijls is het daarbij immers niet louter de prijs die de doorslag geeft om een
bepaald merkartikel (niet) te kopen. maarde overtuigingskracht van de boodschap
dat het aangeprezen product past bij de sociale omgeving waarin de consument
zich bevindt. Ookals 'homoeconomicus' blijftde mensdus kennelijkeen 'sociaal
wezen'. De vraag is daarom gerechtvaardigd of dat ook geldt voor de mens als
onderdeel van hetjuridische systeem. Mijns inziens isdat zondertwijfelhet geval.
Mensen onthouden zich nu eenmaal, om maar een extreem voorbeeld te noemen,
ook niet primair van ernstige vergrijpen als diefstal, moord en verkrachting, omdat
die zaken bij wet verboden zijn. Veel belangrijker is in de praktijk dat het bij dit
soort zaken gaat om sociaal niet geaccepteerd gedrag.

Nu zou men nog kunnen betogen dat het bij deze voorbeelden gaat om
misdaden die zo ingrijpend zijn dat ze tegen de menselijke natuur of het geweten
als zodanig indruisen. Dat geldt echterzeker niet voor al hetgeen wettelijk verboden
is. Succesvolle overtreding van fiscale wetgeving. sommige sociale zekerheidswet-
ten. maar zeker ook delen van de wegenverkeerswetgeving en regelgeving op het
gebied van milieu en ruimtelijke ordening, lijkt in bepaalde kringen soms zelfs
eerder als een knappe prestatie te worden beschouwd. dan als een moreel
verwerpelijke zaak. Toch wordt ook veel 'ordenende wetgeving'. met een soms
wellicht wat gennger normatief gehalte. vaak niet in de eerste plaats nageleefd,
omdat de wetgever dat zo voorschrijft.

Zo wordt de regel dat we in het verkeer rechts aanhouden, maar normaliter
links inhalen, waarschijnlijk niet gevolgd vanuit een diepe morele overtuiging
omtrent de juistheid ervan. Zoals de buitenlandse ervaring ons leert had de regel
immers evengoed andersom kunnen luiden. Ook is het niet waarschijnlijk dat de
meesten zich voomamelilk van overtreding onthouden uit angst voor het feit dat
ze bekeurd en vervolgd zullen worden. De ervaring leert dat de pakkans daarvoor
dikwijlseenvoudigweg te laagis. Automobilisten zijn zich dat ook terdege bewust.
Aannemelijk is daarom veeleer dat deze regels worden gevolgd uit zelfbehoud
en omdat het een zinvolle vorm van sociale ordening betreft, die chaos. hinder

66       Met name bij het beinvloeden van het keuzegedrag van individuen en organisaties in hun productie-
en consumtiepatronen kunnen sociale prikkels een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van
vormen vandirecte regulering. Zieookde V ROM . Voortic·hting als instrument van mi liew be le id.
Den Haag 1993. p. 2.

94



Recht e,1 sociale ordening

en gevaarbeperkt en dus daarom ook geaccepteerd en geYnternaliseerd wordt door
de normadressaten. 67

In dat verband is het ook helemaal niet zo vreemd dat bij het ontbreken of
tijdelijk wegvallen van 'officiale' regels - denk aan het wegens stroomuitval niet
functioneren van verkeerslichten of het ontstaan van een tijdelijke wegversmalling -
chaos lang niet altijd het directe gevolg is. maar in de praktijk soms ook allerlei
spontane sociale ordeningsmechanismen opkomen.68 Dat is overigens niet alleen
in het wegverkeer zo, maar geldt ook in het maatschappelijke verkeer. Zo is het
op het terrein van het milieu bijvoorbeeld ook niet zo dat, wanneer de overheid
er in bepaalde gevallen bewust of onbewust niet voldoende op toeziet dat
milieuregels door bedrijven worden nageleefd, volstrekte normloosheid altijd
ogenblikkelijk het onvermijdelijke gevolg is. Repressie vormt weliswaar het
sluitstuk voor een effectieve rechtshandhaving, maardat betekent niet, zoals onder
andere ook Van de Peppel heeft benadrukt, dat de naleving van millieunormen
niet ook nog door tal van andere factoren wordt bepaald. zoals daar zijn: eigen

belang, positieve en negatieve externe prikkels, gewoonte, sociale druk en
overtuiging.69 Dwang lijkt vaak niet de enige - en zelfs niet de beste - manier

waarop rechtsnormen diegedragsveranderingbeogen in de praktijk duurzaamtot

gelding kunnen worden gebracht. Dat blijkt ook uit de klassieke rechtssociologische
studie van Hawkins over de strafrechtelijke handhaving van milieuregelgeving,
waarin hij concludeert:

'Legal bureaucracies. like others, are preoccupied with issues such as the
maintenance of internal and external relationships and the management of work.
These concerns have major implications for the kindo fjustice dispensed. Highly
selecti ve use of the formal processes of law is implicit in regulatory control founded
upon compliance since to use prosecution in any but the most serious cases is
regarded as counter-productive. Negotiation is the effective way of achieving
results. ,70

Deze en andere voorbeelden vormen een sterke indicatie dat het milieurecht zich
niet zou moeten vervreemden van spontane sociale ordeningsmechanismen. Eerder
het omgekeerde schijnt aanbevelenswaardig. De vraag is intussen echter of deze

aanbeveling niet veel weg heeft van een poging om tegen de stroom op te roeien.

67      Zie over de reiatie tussen zelfregulering en verkeersgedrag o.a. L, Reyn en B. de Vroom, 'Theo
en de Chihuahua' Zelfregulering van verkeersgedrag. Leiden 1993 en N J H Huls, H.D Stout

en B. de Vroom. Regelgeving en verkeersgedrag. Leiden  1991
68 Vgl. indiezin ook C.M.Th. Lindo. Prikkelend privaatrechtals alternatief voor wetgeving: hetsysteem

De Ru, NJB 1993, p. 1406-1410.
69     Vgl. R.A. van de Peppel. Nateving van milieurecht, Deventer 1995, p. 43-45.
70     K. Hawkins, Environment and enforcement:  Regulation and the social definition of pollution,

Oxford 1984. p. 198.
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Uit de rechtstheoretische literatuurdie is behandeld in het vorige hoofdstuk lijkt
namelijk te moeten worden afgeleid dat het recht zich steeds verder heeft
afgezonderden geemancipeerd van andere maatschappelijke ordeningssystemen,
zoals de markt. de politiek en de kerk. Daar komt bij dat het recht in de ogen van
sommigen in de loop van de 20eeeuw steeds meer vereenzelvigd is geworden met
de staat. Daardoor lijkt in de belevingswereld van veel burgers het recht iets dat
van bovenaf aan hen wordt opgelegd. Dat roept de vraag op of staat en recht de
burger niet onteigend hebben van zijn eigen problemen.

71

6          De verstatelijking van het recht

Aanknopingspunten voor het bewijs van de stelling dat het rechtssysteem zich
in de afgelopen eeuw te sterk heeft geemancipeerd van de sociale leefwereld kunnen
buiten de systeemtheorie onder andere worden gevonden bij de Amerikaanse jurist
en rechtsfilosoof L. Fuller. Interessant in dat verband is vooral zijn postuum
verschenen -deels eerder gepubliceerde- werk, getiteld: 'Theprinciplesof social

order'.72 Dit boek, dat in vergelijking met 'The Morality of Law' in Nederland
maar zeer weinig aandacht heeft gekregen,73 laat zien dat Fuller zich in feite
gedurende zijn gehele carriare sterk heeft verzet tegen de bij veel rechtspositivisten
impliciet levende veronderstelling dat sociale ordening uitsluitend of vooral een
zaak is van staat en recht. Zelf zegt hij daarover:

'Today it may be suggested. there runs through legal thinking an assumption that
all social ordering is, directly or indirectly. imposed from above. Thus though
contract and property nghts serve to organize the relations ofcitizens to one another.
they are thought of as doing this solely because they are recognized and en forced

·74by "law". that is. by state-made rules imposed from above.

Fuller benadrukt juist de betekenis van vormen van spontane ordening. Naast
'legislation', 'adjudication' en 'property rights', onderscheidt hij daarom ook andere

71        L.A. Geelhoed, De inrervenierende staa/· aan:et :'ooreen instrumententeer, 's-Gravenhage 1983,
gebruikte in dat verband al de term 'onteigende samenleving'

72     Zie ook F.C.L.M. Jacobs. Lon Luvois Fuller. in: P.B. Cliteur en M.A. Loth. Rechtsti/(i.\(den t'an
de twintig.,te eeuw, Amhem  1992. p. 137-158. Jacobs merkt, in zijn mijns inziens overigens nogal
persoonlijk getinte visie op Fuller. terecht op dat diens critici zich meestal beperken tot een
bespreking van 'The morality of law' terwijl de verzamelde bijdragen in  The principles of social
order' de kern van Fuller's rechtstheorie misschien wei beter weergeven.

73      A. Soeteman. Rechtsfilosofie en rechtstheorie, AA 1995. p 2736 heeft er terecht op gewezen dat
Fuller bij ons een wat snel vergeten rechtsfilosoof is ten opzichte van zijn tijdgenoot Hart en
inmiddels ook elders wordt overvleugeld door moderne coryfeeen als Dworkin en Habermas

74       L. Fuller, The Role of Contract. in: L. Fuller. The Principles of Scic·ial Orde r: Selected e 1say.s <,1
Lon L. Fuller.ed. K.1. Winston, Durham N.C, 1981. p. 174.
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vormen van sociale ordening, zoals: 'contract', 'voting', 'mediation', 'deliberate
resort to chance' en 'customary law' of 'standard practice'. De fixatie op de van
bovenaf door de overheid opgelegde orde zou er evenwel toe hebben geleid dat
de meer horizontale en informele vormen van gedragsafstemming. aanwezig in
de samenleving ze If, steeds vaker worden veronachtzaamd. Zo zou aan het
gewoonterecht ten opzichte van het statelijke recht in de rechtswetenschap nog
slechts een marginale rol worden toegekend. In rechtsgeleerde kringen wordt deze
bron van juridische ordening, aldus Fuller, echterten onrechte beschouwd alseen
soort van museumstuk dat alleen nog interessant is voor antropologen, gernte-
resseerd in het functioneren van primitieve beschavingen.

6. I Hart: recht als systeem van 'official rules'

Fuller lijkt hier impliciet te verwijzen naar onder andere de rechtsfilosofie van
H.L.A. Hart. Deze beroemde en overhet algemeen gematigde en non-controversiele
rechtsfilosoof, waarmee Fuller ook in een ander verband regelmatig de degens
kruiste,75 was namelijk van mening dat eigenlijk alleen in relatief kleine, stabiele
en gesloten sociale gemeenschappen 'onofficiele' regels in de praktijk een rol van
betekenis kunnen spelen. In zijn beroemde werk 'The Concept of Law' stelt Hart

dienaangaande onder andere:

'It is plain that only a small community closely knit by ties of kinship. common
sentiment. and belief, and placed in a stable environment. could live succesfully
by such a rdgime of unofficial rules. In any other conditions such a simple form
of social control must prove defective and will require supplementation in different

.76
ways.

Het grote nadeel van informele afspraken en gewoonterechtelijke regels als bronnen
van rechtineen moderne samenlevingis indeogen van Hart de rechtsonzekerheid.
welke ontstaat door het ontbreken van systematische samenhang bij deze wijze
van normstelling. Daarnaast zou in geval van meningsverschillen over de juiste
uitleg moeilijk kunnen worden vastgesteld wat nu precies rechtens geldt, omdat

procedurele regels omtrent de wijze van erkenning, verandering, interpretatie en
handhaving bij dit soort gedragsregels normaliter ontbreken. Daardoor zouden
deze onofficiele regels bovendien overhet algemeen een statisch karakterhebben

75 Het bekendste en waarschijnlijk meest langdurige debat tussen beiden gaat over het onderscheid
tussen recht en moraal. Zie daaromtrent reeds H.L.A. Hart. Positivism and the Separation of Law
and Morals, in: Harvard Law Review 1958, p. 593-629 en L.L. Fuller, Positivism and Fidelity to
law. a Reply to Profesor Hart, in: Harvard Law Review, 1958. p. 630-672.

76     H L A Hart. The Concept ofLaw, lle druk, Oxford 1993, p. 89-90.
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en inefficient zijn waar het gaat om het verzekeren van de naleving. Hart
beschouwde de introductie van secundaire (procedurele) regels:7 die anders dan
de primaire geen rechtstreekse verplichtingen opleggen aan burgers, maar juist
publieke ofprivate bevoegdheden scheppen, daaromalseen stap van de 'pre-legal
into the legal world'.  Ook bij de laatstgenoemde categorie van regels  zou  het
intussen wel moeten gaan om regels die in de eerste plaats vanuit een intern
deelnemerperspectief dienen te worden bezien:

'Rules con ferring pri vate powers must. i f they are to be understood. be looked at
from the point ofview ofthose who exercise them. They appearthen as an additional
element introduced by the law into social life over and above that of coercive
control. This is so because possession of these legal powers makes of the private
citizen, who. if there were no such rules. would be a mere duty-bearer. a private
legislator. He is madecompetent to determine the course of the law within the sphere
of his contracts, trust. wills. and other structures of rights and duties which he is
enabled to build. ·78

Vanuiteen intern gezichtspunten lijken 'legal rules' en 'social rules' volgens Hart
vaak sterk op elkaar.79 Anders dan simpele gebruiken of gedragsautomatismen
is het ook bij de laatstgenoemde regels zo dat ereen bepaalde mate van psychologi-
schedwang of sociale druk vanuit kan gaan, welke meeris dan loutereen kwestie
van persoonlijke gevoelens. Door de houding van de groep waartoe men behoort
en de sociale controle die wordt uitgeoefend op normconform gedrag, zouden
vergelijkbare effecten kunnen optreden als bij juridisch bindende regels. In de
ogen van Hart is dat alleen evenwel nog onvoldoende reden ombeide soorten van
regels met elkaar op Edn lijn te stellen.80 Voor het ontstaan van rechtsregels acht
hij het onvoldoende dat er een kritische houding bestaat binnen de groep ten
opzichte van bepaalde gedragspatronen die als gemeenschappelijke standaard zijn

77 Hart onderscheidt drie typen secundaireregels: alleerstde 'rule(s)of recognition'. op basis waarvan
primaire regels kunnen worden geYdentificeerd en de rechtsgeldigheid ervan kan worden vastgesteld.
daarnaast 'rules of change'. die zich uitstrekken over de bevoegheid tot wijziging van bestaande
rechtsregels en vorming van nieuwe en ten slotte 'rules of adjudication'. inzake bevoegdheden en
procedures met betrekking tot de beslechting van geschillen over (vermeende) schending van
rechtsregels.

78       Idem p. 40-41. Vgl. ook p. 94 waar Hart opmerkt: 'Without such private power-conferring rules
society would lack someof thechief amenities which law confers upon it. Fortheoperations which
these rules make possible are the making of wills. contracts. transfers of property, and many other
voluntarily created strcutures of rights and duties which typi fy li fe under law (.  ).

79      Zieook E.M.H. Hirsch Ballin, Hetinnerlijkeaspect van regelsin het rechtspositivismevan H.L.A.
Hart. R&R 1978, p. 99- 114. Het 'internal aspect of rules' bij Hart magoverigens niet worden verward
met 'the internal morality of laws' bij Fuller. Hierbij gaat het nameluk om een aantal (intrinsieke)
kwaliteitseisen. die de wetgeveraan iedere wet dientte stellen, zoals dat het moetgaan om algemene.
bestendige en kenbare regels, die geen terugwerkende kracht bezitten, niet met elkaar in stri.id komen.
begrijpelijkheid en consistent zijn en niethetonmogelijke van de burger vragen. Ziedaarover nader
W.J. Witteveen. Fuller en de moraal van het wetgeven, RegetMaat 1997.p. 209-212.

80     Hart a. w.. p. 55-56.

98



Recht en sociale ordening

aanvaard en waarvan ook de naleving wordt gevergd. Daar bovenop zou door de
groep moeten worden erkend dat zowel de norm zelf, als de eis tot naleving,
gerechtvaardigdzijn. Hierdoor lijkthet alsof in Hart's rechtstheorie de vaststelling
van de rechtsgeldigheid van regels uiteindelijk door de burger zel f geschiedt en
dus in feit op een gewoonterechtelijke basis berust.

Toch is dat laatste, goed beschouwd, optisch bedrog:' Wanneer het erop
aankomtblijktdathetbij Hartuiteindelijkde 'officials' van hetrechtsysteem zijn,
die uitmaken wanneer iets recht is.82 In een traditionele samenleving zou het
weliswaar voldoende zijn om de rechtsgeldigheid van een regel vast te kunnen
stellen, dat de meerderheid van de bevolking de bewuste regel naleeft. In een
moderne, complexe samenleving zou men met een dergelijke simpele lakmoesproef
voor wat rechtens geldt. niet meerkunnen volstaan. Daar moet deze test aangevuld
worden met wat de belangrijkste vertegenwoordigers van het rechtssysteem, zoals

wetgever of de rechter, als recht aanmerken. Als puntje bij paaltje komt blijkt dit
laatste element voor Hart doorslaggevend:

'In the simpler structure. since there are no officials, the rules must be widely
accepted as setting critical standards for the behaviour of the group. If. there. the
internal point of view is not widely disseminated there could not logically be any
rules. But where there is a union of primary and secondary rules, which is. as we
have argued. the most fruitful way of regarding a legal system. the acceptance of
the rules as common standards for the group may be split off from the relatively
passive matter of the ordinary indi vidual acquiescing in the rules by obeying them
forhis part alone. In an extremecase theinternal pointof view with itscharacteristic
normative use of legal language ('This is a valid rule') might be confined to the
official world. In this more complex system. only officials might accept and use

.83the system's criteria of legal validity.

Dat Hart uiteindelijk weinig belang hjktte hechten aan private rechtsvorming en
zich voornamelijk concentreert op het statelijke recht komt waarschijnlijk mede
door zijn beeld van de huidige samenleving, waarin de burger een betrekkelijk
machteloos radertje is en de rechtszekerheid vergt dat er duidelijke regels zijn,
die door een herkenbare wetgever worden geformuleerd. In een primitieve
samenleving zou wellicht nog wel een samenvallen van primaire gedragsregels
en secundaire bevoegdheidsregels denkbaarzijn. Aldus Hart zou het in de moderne
staat evenwel absurd zijn om van de bevolking te verwachten dat men een helder
beeld heeft van de criteria op basis waarvan het recht kan worden herkend. Zulks
moet maar beter aan de experts van het rechtssysteem worden overgelaten, zoals

81      Vgl. de introductie van Winston in: 'The principles of Social Order' op p. 21-22.
82      Vgl. ook C.W. Maris en F.C.L.M. Jacobs (red ), Rtc·/it, orde en vrdheid: een historisrhe inleiding

in de re(·htsjitosofie, tweede druk. Groningen 1997, p. 20.
83     Hart a. it·., p. 114.
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aan advocaten en rechters. De gewone burger kan hen altijd consulteren wanneer
hij wil weten wat het recht is. 84

Mijns inziens verraadt de rechtsopvatting van Hart hiertoch een licht elitair
trekje dat enige relativering behoeft. De vraag is namelijk of bijvoorbeeld de
rechtsvinding door de rechter in de rechtsstelsels van moderne Westerse
democratieen nog wel gekarakteriseerd kan worden als het simpelweg toepassen
van regels op individuele gevallen. Hirsch Ballinheeft erten onzentbijvoorbeeld
op gewezen dat in de jurisprudentie van onze hoogste rechter sprake is van een
verschuiving van toepassings- naarbelangenjurisdictie.85 Dit mede als gevolg van
veranderde eisen die in de samenleving aan het recht worden gesteld en het feit
dat de rechter door de wetgever in toenemende mate met open begrippen als
redelijkheid en billijkheid wordt geconfronteerd. Hol heeft in het verlengde daarvan,
in een afsluitende bijdrage van een serie artikelen over rechtsvinding in het
tijdschrift Trema, gesteld dat de rechter die zijn gezag als contlictbeslechter in
onzeonderhandelingssamenleving wenstte blijven houden,86 in toenemende mate
in staat zal moeten zijn. beslissingen te nemen die zoveel mogelijk rekenschap
atleggen van de eigen zienswijze van betrokken partijen.87 Hij kan bij de uitleg
van open normen niet volstaan met: 'dit is recht. omdat ik dat zo vind'. Zijn
overtuigingskracht zal in dat geval athangen van de mate waarin hij erin slaagt
de burger ervan te overtuigen dat hetgeen hij beslist, aansluit bij in de rest van
de samenleving gedragen rechtsovertuigingen.

Volgens mij betekentdit niet anders dan dat de rechterzich sterkerzal moeten
gaan orienteren op het vinden van aanwijzingen voor wat in een bepaalde
beroepsgroep, bedrijfstak of anderssoortige deelgemeenschap voor recht wordt
gehouden. Voor wat betreft de rechtspraak in milieugeschillen betekent dat
bijvoorbeeld dat bij de uitleg van open normen die verwijzen naar de stand der
techniek of gewijzigde mogelijkheden dan weI noodzakelijkheden omeen hoger
niveau van milieubescherming in acht te nemen bij het verlenen van vergunningen,
een verwijzing naar buitenwettelijke richtlijnen, gedragscodes, convenanten en

84        Idem. p.59:(...) 'ina modern state it would be absurd to think of the mass of the population. however
law abiding,as havingany clear realization of therules specifiying the qualifications of acontinually
changing body of persons entitled to legislate. To speak of the populace 'accepting' these rules.
in the same way as the members of some small tribe might accept the rule giving authority to its
successive chiefs. would involve putting into the heads of ordinary citizens an understanding of
constitutional matters which they might not have. We would only require such an understanding
of the officials or experts of the system.

85 E.M.H. Hirsch Ballin. Ona fhankelijkerechts,orming Staatsrechtelijkeaantekeningenoverdeplaats
en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde. in: B. Baardman [et. al.1. De plaats
van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel. Zwolle 1988. p. 211-237

86 Hol verwijst ook naar buitenlandse literatuur, waarin een verschuiving te zien zou zijn naar een
meerpragmatische rechtsvinding, zoals o.a. bij P.S. Atiyah, Fnim principleh to pragmatiAni. (·hange,
in the function (}.1 the judicial prcicess and the law. Oxford 1978

87     A.M. Hol, De staat van de rechtsvinding, Trema 1998. p. 4.
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branche-afspraken steeds noodzakelijker wordt voorde rechteromzijn beslissing
te motiveren.88 De consequentie daarvan is evenwel dat wat rechtens geldt dan
in feite mede beYnvloed wordt door afspraken in het veld. Wanneer men die
afspraken en regels kent worden de beslissingen van de rechterbeter voorspelbaar.

Het voorgaande wijst in de richting van het feit dat door de toenemende
invloed van zaken als horizontaal bestuur, privatisering en publiek-private
samenwerking, men niet meer kan volhouden dat bij de vaststelling van wat recht
is, uitsluitend gekeken zou moeten worden naar wat de rechter vindt of, meer in
het algemeen, wat de 'officials' van het rechtssysteem voor recht houden. Dit neemt

niet weg dat de rechtstheorie van Hart sedert het verschijnen van 'The concept
of Law' grote invloed heeft verworven. Mede door zijn consistente, sobere en
heldere betoogtrant. oefentzijn werkbovendien nogaltijdeen grote aantrekkings-
kracht heeft op veel hedendaagse juristen:'Desalniettemin vormt Hart's visie op
het recht in de visie van iemand als Fuller een aperte miskenning van de sociale
en normatieve betekenis van 'informele regels', die we tegenwoordig ook vaak
als zelfregulering aanduiden.

6.2 Fuller: een revival van het ono#icitle recht?

Onder invloed van het rechtspositivisme zijn we in de ogen van Fullerzo gewend
geraakt aan de gelijkschakeling van ordening, recht en staat dat onze blik op de
noodzakelijke wisselwerking tussen wetgeving en samenleving ernstig is
vertroebeld. Volgens Fuller wordt recht door positivisten als Hart en Kelsen veel
te veel gelijkgesteld met 'made law '. Daardoor vergeten we volgens hem dat het
gemaakte recht vrijwel altijd ook 'spontaneous ordering' en 'implicit laws'
veronderstelt.90 Zoschuilterin het instrument wetgeving, aldus Fuller, bijvoorbeeld
ook altijd een zekercontractueel element. Dit, omdat wanneerde wetgever wenst
dat de burgerde tot hem gerichte regels accepteert en zijn gedrag daarop afstemt.
hijzelfeen bepaalde mate van respect voordiezelfde regels aan de dag zal moeten

leggen. Ook vormen van juridische ordening die meestal worden geassocieerd

88       Denk o.a  aan art 8.1 1. derde lid, van de Wet milieubeheer
89       Vgl. bijv.de lofuitingen van C.A.J.M. Kortmann tijdens de uitreiking van de Thorbecke-penning

op 21 februari 1997, getiteld: Positivis me, souvereiniteit en recht, NJB 1997, p 482-484.
90 Het aardigste voorbeeld dat Fuller hiervan geeft is dat zelfs wanneer men in het Romeinse Rijk

onderde wrede keizer Caligula een grondwet had gehad, waarin de wetgevende bevoegdheden van
de keizer nauwkeurig waren omschreven. evenals de wetgevingsprocedure. geen enkele
grondwelgever ooit zou hebben kunnen voorzien dat de keizer zijn paard tot consul zou uitroepen
en de aankondiging van wetten op extreem hoge palen en in een onleesbaar klein lettertype zou
laten doen plaatsvinden. Aan iedere wet en zelfs aan de grondwet liggen in de ogen van Fuller een
groot aantal impliciete juridische veronderstellingen ten grondslag over wat in de samenleving in
hetalgemeen alsrechtensaanvaardbaar wordtaangemerkt. Hetzou onmogelijkomaldeze aannames

in regels vast te leggen.
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met eenzijdig opgelegde verplichtingen, vertonen met andere woorden vrijwel
altijd tevens bepaalde horizontale trekken:

'In a democracy many horizontal adjustments of opposing interests take place in
the course of drafting and enacting laws. Even the lawmaking of a dictator
commonly undergoes some accommodation to demands tacitly expressed in
rumbling discontents. These are, ofcourse. trite observations. What is not soevident
is that there enters acertain contractual element into any ordering of human relations
by declared and published rules. If the lawgiver wants his subjects to accept and
act by his rules. he must himsel f display soms minimum respect fore those rules
in his actions toward his subjects. say, in distributing awards and imposing
punishments. This means that the publication of acode of legal rules carries with
it atacitcommitmentby governement to abideby those rules in judging the citizen.
Ifthiscommitment isgrosslydisregardedaregimeof "officialy declared law" will
not be achieved. though society may continue after a fashion to function by other
principles.

.91

Omgekeerdis het indeogen van Fullerzodat vormen van rechtdie worden geacht
van onderop uit de samenleving te groeien, zoals het gewoonte- en contractenrecht,
vaakelementen van 'gemaakt recht' en 'hierarchische ordening' veronderstellen.
Metbetrekking tot dat eerste is hij bij voorbeeld van meningdat wanneerinhoudelijk
wordt gekeken naar wat er bij het afsluiten van een contract eigenlijk gebeurt, in
feite de wederzijdse verwachtingen die partijen jegens elkaar koesteren doorhenzelf
worden gecodificeerd. Omdat dit echter niet past in de heersende rechtstheoretische

opvattingen zou doorgaans worden aangenomen dat de bevoegdheid om contracten
te sluiten, en zichzelf alsburgeropdie manierjuridisch tebinden, direct of indirect
moet worden afgeleid uit de rechtsvormende bevoegdheid van de staat. Daarmee
wordt, aldus Fuller. evenwel voorbij gegaan aan het feit dat in historisch perspectief
in veel staten geen expliciete wettelijke grondslag is te vinden voor de burger om
zichzelf contractueel te mogen binden. In tegendeel zelfs: de contractsvrijheid
berust in de meeste landen op een eeuwenoude impliciete vorm van recht. 92

Fuller wijst er tegelijkertijd op dat achter op vrijwillige basis tot stand

gekomen contracten dikwijls 'verticale relaties' schuil kunnen gaan. Dat is onder
andere het geval wanneer de onderhandelingsposities van de contractanten sterk
van elkaar verschillen. Hoewel de blik daarbij snel valt opde situatie. waarin een
van de partijen in een economische machtspositie ten opzichte van de ander(en)
verkeert, is dat. zoals Fullerterecht opmerkt, slechts 66n van de vele wijzen waarop
afhankelijkheden de contractsvrijheid de facto kunnen beperken.93 Voor wat betreft

91    Fullera.w. 1981,p. 173.
92      Lon. L. Fuller. Anatomy ('f the Law, Harmondsworth,  1971. p.  102.
93      Men kan ook denken aan afhankelijkheidsrelaties gebaseerd op verschillen in kennis. ervaring of

charisma.
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het feit dat contractenrecht soms elementen van 'gemaakt recht' bevat, die meer
doen denken aan wetgeving dan aan vormen van spontane sociale ordening, valt
op dat Fullerdaarbij vooral het oog had op duurovereenkomsten en standaardcon-
tracten met wat wij tegenwoordig algemene voorwaarden noemen. In het
gewoonterecht, dat voor hem als prototype geldt van recht dat spontaan uit de
samenleving voortvloeit, ziet Fuller op zijn beurt contractuele elementen. Ook
dat type van recht groeit in zijn visie bovendien niet louter uit zichzelf, maar slechts
door het feit de leden van een bepaalde groep hun gedrag bewust afstemmen op
elkaars uitlatingen en gedragingen. Plotselinge afwijkingen van een bepaalde usus
levert immers normaliternog geen rechtsinbreuk op jegens derden. Dat wordt pas
anders wanneererop basis daarvan wederzijdse verwachtingen zijn gewekt, waarop
partijen over een weer hun gedrag hebben afgestemd en waarop zij aldus zijn en
mochten gaan vertrouwen:

'Customary law arises. then. out of situations of human interaction where each
participant guides himsel f by an anticipation of what the other will do and will
expect him to do. There is, therefore. in customary law something approaching
acontractual element. its underlying principle is areciprocityofexpectations. This
is true, in an attenuated fashion, even when aparticularcustomseems whollyone-
sided (...) Theelementof reciprocity in customary law becomes increasingly explicit
when we move into the areaofcommercial transactions. where A and B are entering
into business relations with one another against a background of established
practices and expectations rooted in past dealings between them and other
businessmen engaged in similar transactions. In such cases. in judging disputes
between A and B. the courts often have the choice of saying that their relations
were governed by customary law or of saying that the parties tacitly incorporated
into their transactions a commitment to render what was due under standard

.94
practice.

Hoewel het volgens Fuller buitengewoon belangrijk is om de impliciete en
explicieteelementen in het rechtteonderscheiden-zonderze vervolgens van elkaar
te willen scheiden - laat de geschiedenis van de juridische dogmatiek naar zijn
mening een geleidelijke verschuiving zien van recht dat rechtstreeks voortvloeit
uit de samenleving zelf, naar rechtsopvattingen waarin het recht vooral wordt
geconstrueerd door de staat. Daaruit verklaart hij ook het feit dat wij het contract
en de gewoonte als zelfstandige bronnen van recht inmiddels nagenoeg volledig
uit het oog zijn verloren. 95

94     Fuller. a.w. 1971. p. 105-106 en p. 119.
95       In zijn inleidendehoofdstuk van 'The Principles of Social Order' wijst Kenneth Winston er in een

voetnoot (25) op dat meer in het algemeen: 'Fuller thinks of customary law as consisting of
spontaneous. self-regulatingnormative practices, in which rules (or understandings)aregenerated
andenforced informally. resultingin asystematic regulation ofconduct in the abscenseof centralized
power.
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Met betrekking tot dit laatste lijkt Fuller de laatste tijd wel vaker - soms uit
onverwachte hoek - bijval te krijgen. Zo wordt tegenwoordig ook vanuit de
rechtseconomie bijvoorbeeld wel vooreerherstel van het gewoonterechtbepleit.

96

Ook in die kring blijkt men lang niet meer altijd zo overtuigd van de door Hart
ingebrachte bezwaren - rechtsonzekerheid, statisch karakteren inefficiency - contra
recht dat deels berust op informele afspraken en gewoonten:7 Vanuit deze hoek
wordt juist tegen het overheersende 'top-down-model' van het recht aangevoerd,
dat het in een steeds complexer wordende samenleving eerder voor 'buitenstaan-
ders' als de wetgever en de rechter steeds moeilijker wordt om voldoende kennis
en informatie te vergaren omop specifieke maatschappelijke groepen toegesneden
regels uit te kunnen vaardigen.

Vastgesteld kan worden dat de rechtsonzekerheid die door Hart wordt

geassocieerd methet 'onofficiele' rechteveneens kleeft aan veel moderne wetten,
welke primair als instrument worden ingezet om de verzorgingsstaat draaiende
te houden. In dat verband blijkt het vaak zelfs zo te zijn dat wanneer het statelijke
recht onduidelijk is. individuen zich juist aansluiten bij hetgeen in hun branche
of groep gebruikelijk is om die onzekerheid te minimaliseren.e Het vermeende
statische karakter van het ongeschreven recht kan verder worden gerelativeerd
doorte wijzen op de totstandkomingsduur van sommige wetten.w Afgezien daarvan
is de snelheid waarmee bijvoorbeeld een rechtens bindende gewoonte tot stand
komt sterk afhankelijk van de grootte van de groep en de intensiteit van de
normbeleving. Veel belangrijkerisechternogdatde uiteindelijke vaststelling van
het juridisch bindende karakter van een gewoonterechtelijke regel doorde rechter

96     Zie B.L Benson. The enterpri.re of/a,i·· ./listic·e it·ithout the .riate. San Fransisco 1990.
97    Zie voor argumenten pro en contra H Kerkmeester. Evolutionaire rechtseconomie: naar een

herwaardering van gewoonterecht?. Reclit en kritiek 1 996. p. 335-355.
98     Dat de rechter daar niet altijd ongevoelig voor Lai zijn wordt door sommigen ook wei (analoog)

afgeleid uit HR 13-03- 1981, N./ 1981.635 (Haviltex), waarin het ging om een contract dat een
leemte liet die moest worden opgevuld en waarbij de Hoge Raad bepaalde dat bij hetgeen partijen
over en weer van elkaar mochten verwachten van belang is tot welke maatschappelijke kring de
partijen behoren en over welke kennis zij beschikken.

99      Reeds in Voortvarend Wetgeven. Kamer,·mkken 11 1993/9423 462. nr. 1. p. 3 werd geconstateerd
dat de doorlooptijd van veel wetten te lang is. Eerlijkheidshalve moel evenwel worden opgemerkt
dat er verbetering lijkt te zitten in de snelheid waarmee wetten tot stand komen Vgl bijv. de
resultaten van hetonderzoek van H.Th. J.F. van Maarseveen en M.P.C.M. van Schendelen. Prm·es
t,an,i·etgeving, Groningen 1976, met G.J. Veerman. De lengle van de wet giving#prcit·edu re. WODC.
Den Haag 1986 en recentelijk W.J. M. Voermans. Ph. Eijlanderen R.C.M. van Meer, Tempu van

de weigering Apr(,cedure 1994- 1999. Tilburg 2000. Laatstgenoemde auteurs wilzen erop dat lange
doorlooptijden thans eerder worden veroorzaakt door de complexiteit en de van sommige wetten
dan door belemmeringen in het wetgevingsproces. Bij de wetgeving met een extreem lange
doorlooptijd lijken overigens relatief veel milieurelevante wetten te zitten.
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op zichzelf weinig hoeft te zeggen over de daarvoor reeds bestaande ordenende
en samenbindende kracht van de binnen een groep levende normen. 100

Een soortgelijk bezwaar geldt ten slotte ten opzichte van Hart's verwijt dat
'onofficiele' regels inefficient zouden zijn, doordat secundaire regels met betrekking
tot de 'adjudication' zouden ontbreken. Daardoor zouden geschillen over de
rechtsgeldigheid en juridische status zich onnodig lang voort kunnen slepen, de
burger intussen in opperste onzekerheid achterlatend. Hiertegen kan worden
ingebracht dat doordat deze regels van onderop uit de samenleving gegroeid zijn,
niet mag worden uitgesloten dat ze op een groter draagvlak kunnen rekenen en
er een grotere spontane nalevingsbereidheid zal bestaan dan het geval is bij
wettelijke ofjurisprudentiele regels. Daardoorendoordat informele normstelling
en buitengerechtelijke geschillenbeslechting vaak hand in hand gaan zou het ook
wei eens zo kunnen zijn dat er veel minder een beroep op de rechter behoeft te
worden gedaan.'01 Bovendien is het nog maar de vraag of het, in geval van een
dispuut, de rechter nu altijd zoveel meer tijd en moeite zal kosten om zich uit te
spreken over de rechtsgeldigheid van ongeschreven gewoonterechtelijke en/of
andere onofficiele regels, dan het geval is bij onduidelijkheid of onenigheid
aangaande het geschreven recht.

Intussen zou men kunnen gaan denken dat pleidooien in de richting van een
hernieuwde belangstelling voorhetgewoonterechten mogelijke andere alternatie-
ven voor wetgeving vooral een zaak is waarvoor belangstelling bestaat in de
'common-law-landen', waarin de positie van het ongeschreven rechtersrecht
traditioneel veel sterkerisdan ophet Europese continent."2 Toch isdie veronder-
stelling niet juist. Het feit dat zelts het communautaire recht, dat tot voor kort
overwegend hierarchisch was gestructureerd en als een smeltkroes van de
verschillende wetgevingsculturen in de Europese lidstaten gold. de laatste jaren
meer zijn toevlucht is gaan nemen tot allerlei vormen van 'soft law', lijkt wat dat

100 Vgl daaromtrent o.a. de klassieke (empirische) studie van de antropologe Sally Falk Moore. Law
and Social Change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study, Lai,· and
Soc·ien· Review 1973. p. 719-746 ook ( vertaald) opgenomen in J. Gri ffiths (red.). De soc·iale werking
van het recht: een kennismaking,net de rec·htss<,ciologie en rec·htsantropolcigie. derde druk.

Nijmegen 1996. p.  137-159. Zij is van mening dat het recht wei een monopolie kan bezitten op
het legitieme gebruik van geweld. maar dat zulks niet betekent dat er niet ook op andere wijzen
binnen de samenleving regels kunnen ontstaan die door partijen als bindend worden ervaren. lJit
haaronderzoek blijktdatdeze informele regels vaak zelfs buitengewoon resistentzijn tegen pogingen
om ze door middel van wetgeving te veranderen.

101 Fuller a. w.  1971. p. 67: 'There are situations in whicha custom is so obviously fair and beneficial

that no doubt will arise but that it would. in case of controversy, be accepted by the courts as a
source of law. The outcome of litigation may be so foreseeable that litigation will not take place.
In such a situation the result of Austin's analysis is to deny the name of law to custom precisely
in those situations in which it is so plainly law that no legal test of it is right (...)'

102    Zie T Koopmans. Vergelijkend publiekre(·lit, Deventer 1986, Hoofdstuk 5 en meer recent C./E.
Uniken Venema, Proloog: inleidendeopmerkingen en schets van structurele aspecten, Thema-nummer
Anglo-Amerikaans recht. AA 1998/5. p. 359-365.
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betreft veelzeggend.'03 Maar ook in Nederland en bijvoorbeeld Duitsland is de
aandacht voor vormen van private normstelling en alternatieven voor wetgeving
in de loop van de jaren tachtig gestaag gegroeid.104

Wat opvalt is dat de hernieuwde belangstelling van hedendaagse continentale

juristen voordegewoonte in het rechtin vergelijking metdie van Fullernietalleen
van betrekkelijk recente datum is, maardat het woord 'recht' bovendien vaak wordt
vermeden. Zo constateerde de Duitse rechtshistoricus Thomas Hoeren enkelejaren
geleden nog dat, hoewel rechtssociologen in zijn land al jarenlang waarschuwen

voorernstige sturingsdeficiten en legitimatieverliezen als gevolg van de 'Verrecht-
lichung' binnen de moderne industriele samenleving, in de klassieke juridische
disciplines tot voor kort nauwelijks belangstelling bestond voor bijvoorbeeld
onderzoek naar alternatieven voor wetgeving.'05 Dit achtte Hoeren opmerkelijk,
omdat het vertrouwen van de Duitse burger in 'hoheitliche Entscheidungen' ten
opzichte van pakweg zo'n eeuw geleden tot een absoluut minimum zou zijn
gedaald. Met betrekking tot de mogelijke redenen daarvoor merkt hij op dat:

'Die Frage, ob und wie dieser Vertrauensschwund von unten her durch Ge-
wohnheitsrecht und andere Formen der Selbstregulierung aufgefangen und
kompensiert wird. ist bislang noch nicht erforscht. Dies hangt damit zusammen.

daBgerade furdeutsche Rechtstheoretikereine RechtskulturauBerhalb von Gesetz
und Rechtsprechung nahezu unvorstellbar ist: Weitgehend werden Gesetz und Recht

gleichgesetzt und allenfalls noch um naturrechtliche Prinzipien erganzt. Alles andere
wird umschrieben alsdie 'Regellosigkeit ungeordneter menschlicher Interessen',
orderals 'rechtsfreier Raum'. Widergesetzliche Normbildungen werden dements-

prechend als Versuch einerpartiellen oder totalen 'Revolution' undals 'schnode,
freche Autlehnung gegen die Verbindlichkeit der bestehenden Rechtsordnung'
angesehen. Die Existenz auBergesetzlicher Normen wird dann zum AnlaB

·106
genommen. umden Gesetzgeberan seine politische Verantwortung zu ermahnen.

103    Vgl. biivoorbeeld. L.A.J.Senden. Detoevlucht totsoftlaw doorde Europese Commissie. RegelMaw
1997. p 228-239. G.M. Borcharden K C Wellens.  Soft law in het Gemeenschapsrecht. SElV 1987.
p  663-727 en E. Steyger. European Community Law andthe Self-Regulatory Capacity of Society.
J,iurnal „f Ci,mmon Market Studies \993. p. 11\-190.

104   Over de Nederlandse situatie kom ik in het verloop van dit hoofdstuk nog te spreken. Voor wat
betreft Duitsland kan bijv. reeds gewezen worden op het Jahrbuch fiir Rechtssoziologie und
Rechtstheorie uit 1980. onder redactie van E. Blankenburg e.a.. Alternative Rec'hts.ftirmen und
Alternativen zilm Reclit. Opladen 1980.

105   Daarin is overigens in korte tijd veel verandering in gekomen. Zie bijv. de preadviezen van M.
Schmidt-PreuBen U. Di Fabio voor de 'Vereinigung Deutschen Staatsrechtlehrer' over het thema
'Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher
Steuerung'. Verliffentlichungen der Vereinigting Deutschen Staaisrec·hilehrer, Berlin/New York
1997 en H.H. Trute. Die Verwaltung und dat Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher
Selbstregulierung und staatlicher Steuerung. DVBI 1996. p. 950-964

106     T Hoeren. Derogation im Zivilrecht: Historische und rechtstheoretische Uberlegungen  zum
Verhaltnis von Gesetzes- und Gewohnheitsrecht. Tijds(·hrift v(,cir rec·ht5gesc·hiedeni  1993.p. 493-
527 (493-494).
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Volgens Hoeren zouden zel fs kritische wetenschappers als Teubneren Habermas.
die fundamentele kritiek hebben geuitopde 'Verrechtlichung' in hettijdperk van
de verzorgingsstaat, te weinig oog hebben voor de mogelijke betekenis van
zelfregulering en gewoonterechtelijke rechtsvorming. Dat zou vooral komen doordat
ook deze auteurs 'Verrechtlichung te veel identificeren met 'Vergesetzlichung'.
Daardoor zou ook de discussie over juridisering en deregulering in Duitsland te
eendimensionaal worden gevoerd en zich vooral concentreren op de spanning tussen
'Staatsinterventionismus' versus 'Rechtsfreiheit'. Het nadenken overde mogelijke
functie van bijvoorbeeld gewoonterechtelijke rechtsvorming in de moderne
samenlevingzou, aldus Hoeren, vaak maargemakshalveaan de rechtsantropologie
worden overgelaten, omdat deze rechtsbron over het algemeen als 'Produkt
primitiver Gesellschaften', 'in moderne Kulturen unbedeutend' en 'konservativ-
starr' wordt aangemerkt.

De parallel met de kritiek van Fuller opdit punt is treffend. Het verschil met
hem is echter dat de kritiek van Fullerzich behalve over de achterstelling van het
gewoonterecht ten opzichte van wetgeving meer in het algemeen uitstrekt over
tal van andere juridisch relevante sociale ordeningsmechanismen. Zo merkt Fuller,
inhet verlengde van hetgeen hierboven reedsis aangehaald, opdathetcontracten-
recht in dejuridische praktijk en in de doctrine in het huidige tijdgewricht meestal
versmald wordt tot het recht over contracten. Daarmee vergeten we volgens hem

dat er, in elk geval in kwantitatief opzicht, nog altijd minstens evenveel privaat
recht is neergelegdin onderlinge afspraken tussen burgers.'07 De binding daaraan
zou niet in de eerste plaats voortvloeien uit de wet, maar primair uit de belofte
van partijen zelf.'08 Deze opmerking is uitdogmatisch oogpunt van belang, omdat
hij meer in het algemeen iets zegt over hoe Fuller aankeek tegen de verhouding
tussen geschreven en ongeschreven recht. Zoals hierna ook nog zal blijken, zag
Fuller daartussen een nauw verband en weigerde hij ook om aan informele
gewoonteregels te gemakkelijk rechtskracht te ontzeggen.

107     Interessantis datvolgens N.E. Algra, Gewoonterec·ht als (iiigeschreven rec·ht, Grongingen 1992.
de term gewoonterecht vaak generaliserend wordtgebruikt voor allerlei vormen van (ongeschreven)
recht van voor de codificaties. dat niet aantoonbaar door de centrale overheid aan de onderdanen
werd opgelegd. Daarbij zou het echter vaak eerder om contractenrecht gaan. Ook Algra acht het
overigens historisch moeilijk te verdedigen dat contractenrecht als een secundaire. van het
wettenrecht afgeleide, rechtsbron moet worden betracht. Het contractenrecht is immers vele eeuwen
ouderdan het wettenrecht en een samenleving zonder contracten zou veel moeilijker voor te stellen
zijn dan een samenleving zonder wetten. Dat het contractenrecht als rechtsbron onderbelicht is
gebleven verklaart Algra doordat het contract net als de gewoonte nogal ongrijpbaar is. omdat het
nergens vastligt.

108 Fuller verwijst hier o.a. naar art.  1134 van de Franse Code Civil, waarop het oude art. 1374 van
ons Burgerlijk Wetboek was gebaseerd.
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6.3 Scholten. contract en gewoonte als bron van private rechtsvorming

Met zijn laatstgenoemde opvatting zit Fuller als 'common-law-jurist' opvallend
genoeg op 66n lijn metiemand alsde NederlanderPaul Scholten:m Ook deze was

namelijk van meningdathetrechtde individuele mensaltijdeen zekere kring laat,
waarbinnen hijzelf zoveel mogelijk in vrijheid de regels kan bepalen, waaraan
hij zich wenst te onderwerpen. De theorie dat recht alleen regel is, is naar zijn

mening een uitvloeisel van de geachte dat het recht gelijk gesteld moet worden
met de wil vandegeorganiseerde gemeenschap. Het privaatrechtheeftdatechter.
nooit aanvaard en zou dat, aldus Schoken, ook niet kunnen aanvaarden zonder

zijneigen bestaan in gevaar tebrengen. Alser Edn rechtsgebiedis waardedualiteit
tussen gemeenschap en individu op de voorgrond treedt dan is dat in zijn ogen

namelijk weI in het privaatrecht. Als voorbeeld van de onhoudbaarheid van de

gelijkstelling van recht en staat wijst ook Scholten op het contractenrecht en het

gewoonterecht. Zo zegt de hij over die eerstgenoemde bron van recht:

'De regeling der overeenkomst - om mij eenvoudigheidshalve verder tot deze te
bepalen - bindt hem. die haar aanging, als een wet. Niet van bovenaf ontstaat de

verplichting. de gebondene heeft haar zich zelf opgelegd. Maar. kan men vragen.
is deze gebondenheid niet ten slotte een gebondenheid aan de rechtsregel? De regel.
datovereenkomstenbinden. dat zij partijen tot wet strekken. gelijk art. 1374 B.W.
het uitdrukt'? Zeker dat staat in de wet, doch de inhoud van deze regel geeft niet
de wet. doch de wil van partijen. en de gebondenheid aan de regel is een andere
dan die aan het voorschri ft bij v. eens anders zaak niet te beschadigen. Daar ontstaat

de verplichtingdoor de overtreding van het bevel van de wetgever, hier wordt zij
·110

door partijen zich zelf opgelegd en in omvang en uitwerking bepaald.

Scholten wijst erop hoezeerde geesten in dit opzicht zijn veranderd. Voor de 19e
eeuw was de gebondenheid aan overeenkomsten iets dat vanzelf sprak. Dit juist
in tegenstelling tot de gehoorzaamheid van de burger aan de wet! Treffend is in
dat verband bijvoorbeeld dat Rousseau de binding van het individu aan de wet
door vrijwillige onderwerping van deburgeraan de volontf general viaeen 'sociaal
contract' trachtte te bewerkstelligen."' Zijn individualistische keren de praktijk
der Franse revolutie hebben, volgens Scholten. ironisch genoeg geleid tot een
situatie van staatsalmachten alleenheerschappij van de wet. waarbij hetnu ineens

109   Dat is mede zo opvallend omdat Scholten's rechtsopvatting. anders dan die van Fuller. sterk
geworteld is in het goddelijke natuurrecht. Ziedaaroverhet fraaie opstel van C.W. Maris. Inkiding
de Derde Man. Over de actualiteit van Paul Scholten. in E. Lissenberg, P.W. Brouwer. F. Jacobs

en E. Poortinga. De a(·tualiteit van Paul St'holten. Nijmegen 1996. m.n. p. 20-21.
110   P. Scholten. Algemeen Deel. derde druk, Zwolle 1974, p. 16.
111   Zie J.J. Rousseau. lierniaatsc·happelijkverdragof, Beginselenderstaats inric·lit ing. Nederlandse

vertaling van Du nmtrac·t social ou Print"ipes du droit politique met beschouwing door G  van
Roermund, Tilburg 1988, p. 10.
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de gebondenheid aan contracten is geworden die verklaring behoeft. Maar. zo vraagt
hij zich af: als de wet bron is van alle recht, hoe komt het dan dat die met gezag
beklede wetgever ertoe is overgegaan een deel van die regeling uit handen te geven
en over te laten aan daartoe zo weinig geschikte individuen? Welke waarborg is
erdat dezejuistde doorde wetgevergewenste regeling in het leven zullen roepen?
Is de verwachtingdaterals het ware automatisch een billijke uitkomst zal ontstaan
tussen (gelijke?) contractspartijen die ieder hun eigen belang nastreven niet erg
natef? En is het louter de onmogelijkheid hlles zelf te regelen, die de wetgever
ertoe dwingt aan partijen over te laten, hier juiste regeling te vinden'/ Scholten

gelooft van niet.
Omdat deze vragen ook in het licht van de discussie over zelfregulering in

het milieurecht verrassend modern aandoen - denk slechts aan het debat over de
vraag in hoeverre milieuconvenanten tussen overheden en bedrijven of branche-

organisaties rechtskracht bezitten en eventueel zelfs een alternatiefkunnen vormen
voor wetgeving van het type 'command and control' - loont het de moeite
Scholten's gedachten nog even te volgen. Deze wijst in zijn beantwoording
allereerst naar de opvatting van Burckhardt, die van mening was dat de wetgever
in feite wel ruimte voor privateautonomie bii de rechtsvorming-moet laten om
het particuliere initiatief voldQQndae.grikkelen.112 Dat is een argument dat men
dikwijls ook beluistert bij degenen die de noodzaak tot het bevorderen van
zelfregulering in het milieurecht benadrukken. Gesteld wordt dan bijvoorbeeld
dat in plaats van gedetailleerde voorschriften, welke de precieze middelen aangeven
waarmee de milieubelasting moet worden terug gedrongen, beter kan worden
volstaan met zogenaamde doelvoorschriften. Deze geven namelijk:

(...) 'dedoeleinden aan. die de vergunninghouderin hetbelang vandebescherming
·113

van het milieu op een door hem te bepalen W(ize dient te verwezenlijken.

De eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van de ondernemer zouden
daardoor worden vergroot. Zijn vermogen om op innovatieve wijze de door de
inrichting veroorzaakte milieubelasting verder terug te dringen kan hierdoor
bovendien juist worden bevorderd. Burckhardt beschouwde het vergroten van de
private autonomie echterzelf eerderalseen noodzakelijk kwaad en een 'Einbruch
der Willkiirindas Gebietdes Rechts'. Scholten was daarenboven ook van mening
dat een dergelijk rechtspolitiek argument all66n, nooit doorslaggevend kan zijn
voor de beantwoording van de vraag of iets recht is. Volgens hem is veel
belangrijker dat gebondenheid aan overeenkomsten in de samenleving als recht
wordt ervaren en de contractsregel als rechtsregel gehanteerd. Het contract bindt

112   W. Burckhardt, Organisation der Rechtsgemeinic·haft. \921. p. 9.
113     Art. 8.12. eerste lid van de Wet milieubeheer. De cursivering is van mij RvG.
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de burger, aldus Scholten, omdat het belofte is, gelijk de wet. omdat zij het bevel
is dat van het gezag in de gemeenschap uitgaat. Niet in de inhoud, maar veeleer

in de oorsprong van de contractuele verklaring ligt het rechtskarakter besloten.
Een soortgelijk standpunt neemt Scholten in ten aanzien van het gewoontrecht,

waarover artike! 3 van de voormalige Wet Algemene Bepalingen tot voor kort
nog bepaalde: 'gewoonte geeft geen regt, dan alleen wanneer de wet daarop
verwijst'. Ook daaruit mag, volgens hem, niet worden afgeleid dat de gewoonte
geen zelfstandige bron van recht kan zijn. Wie immers de mogelijke strijd tussen
wet en gewoonte door een wetsartikel beslist acht. heeft zoals Scholten terecht
opmerkt. al gekozen nog v66r hij tot afweging van de aanspraken van beide
overgaat.'14 Hoewel erook ten aanzien van de gewoonte altijdeen spanningblijft
bestaan tussen normen feit staat voorhem vast dat feitelijk handelen wel degelijk
het recht mede kan bepalen:

'Het recht is een samenstel van regels. die gelden. Dil gelden heeft in het recht
een dubbele betekenis. Menspreekt van geldendrecht als van deregels. diegevolgd
worden. doch evenzo als van de regels. die gevolgd moeten worden. Kwam het
alleen op het gevolgd worden, dan waren gewoonte en recht synoniem. leder die

het gezag der wet erkent, verwerpt deze opvatting. De wet leert hem immers wat
behoort. ook al handelt men wellichtanders. Doch. wordt het recht niet u i t s 1 i i i r e,i d

bepaald door het feitelijk handelen. evenmin hangt het alleen af van dat gezag.
dat over het recht beschikt. Uit zijn aard vraagt het rechtom verwerkelijking. wordt
een regeling in het geheel niet verwerkelijkt. zij houdt op een gegeven moment
op recht te zijn."' Er is altijd een spanning tussen de rechtsregel en het feitelijk
gebeuren in de samenleving. Beantwoordde het feitelijk gebeuren geheel aan de
regel. het zou geen zin hebben hem op te leggen: waarom voor te schrijven. wat
ieder toch al doet'' Doch omgekeerd, als het feitelijk gebeuren met de regel
voortdurend in openlijke strijd is, dan verliest de regel gezag, is hij niet meer
recht.'16 Het recht is een samenstel van regelingen. die worden opgelegd, het is

.117tegelijk een geheel van leefregels. die worden gevolgd.

Volgens Scholten is het daarom ook onzinning om wet en gewoonte als elkaar
uitsluitende rechtsbronnen te zien. Hij gelooft juist in een open systeem van regels
dat we wei zoveel mogelijk logisch moeten trachten te begrijpen. maar dat nooit
logisch te beheersen is, omdat het dagelijks wisselt met voortdurend 'nieuw

114   Scholten 1974 a.it·.. p. 103.
115 Dem opmerking van Scholten is mijns inziens ook van belang in het kader van de discussie over

de gelding van de zogenaamde sociale grondrechten'. waartoe ook het recht op een schoon milieu
inart. 21 Grondwet behoort. Zie overdeze aanhoudende discussie o.a. M.K.C Arambulo. A.P.M.
Coomans en B C.A. Toebes. De betekenis van economisclie, soc·iale en culturele rechten in de
Nedertandse rechts(irde: Vrijblijvend ofverplichiend?. Leiden 1998 en F. VIemminx. Het prcifiel
ran de sm·iale grondrechten. Zwolle 1994.

116    Vgl. het vaak genoemde bezwaar van de 'uitholling' van rechtsregels door moderne fenomenen,
zoals gedogend besturen, die ook in het milieurecht geen onbekende zijn

117    Scholten 1974 a.#·., p. 98.
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instromende stof'. Ook dit suggereert dat maatschappelijke zelfregulering en
positief recht in iedere samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen
zijn. Dat zou dan moeten betekenen dat zulks ook geldt voor het recht in een
moderne geindustrialiseerde samenleving. Maar is dat ook daadwerkelijk zo?

6.4 Modern gewoonterecht?

Niemand minder dan Max Weber voorspelde aan het begin van de 20e eeuw nog
dat informele gewoonterechtelijke regels hun langste tijd zouden hebben gehad.lia
Mede als gevolg van de industriele revolutie ontwaarde deze rechtsgeleerde en
grondlegger van de moderne bestuurskunde een ontwikkeling van traditioneel,
persoonsgebonden gezag, naar legaal-rationeel gezag, gebaseerd op de wet. Het
denken in doel-middel-relaties zou in het Westerse kapitalistische denken de
boventoon zijn gaan voeren. Daarbij past, aldus Weber, niet alleen een economische
structuur met een verregaande arbeidsverdeling en specialisatie, maarook bij uitstek
een bureaucratisch overheidsapparaat dat is gevestigd op een systematisch geordend
stelsel van wettelijke bevoegdheidsregels. Voortraditionele, informele maatschap-
pelijke ordeningsmechanismen, zoals het gewoonterecht, zou daarom in een
moderne samenleving geen plaats meer zijn.

Dit laatste standpunt is echter niet houdbaargebleken. Een dergelijke opvatting
is in strijd met de feiten en wordt daarom ten onzent tegenwoordig in hetalgemeen
ook niet meer gedeeld. Zo wordt in de achttiende druk van Van Apeldoorn's
inleiding tot de studie van het Nederlands recht opgemerkt:

'Tegenwoordig is men algemeen overtuigd dat de wet nimmer volledig kan zijn.
Het maatschappelijke leven is te gecompliceerd en te beweeglijk dan dat ooit een
wetgeverallerechtsvragen waartoehetaanleidingzal geven. zoukunnen voorzien.
Geen wetgeving kan ook gelijke tred houden met de wisselende inzichten en
veranderende verhoudingen in de maatschappij. Altijd is er dan ook. naast het
wettenrecht dat aan de regeling van maatschappelijke betrekkingen een zekere
vastheid geeft. behoefte geweest aan een andere wijze van rechtsvorming, die
voldoende beweeglijkheid bezit om zich aan te passen aan de veranderende sociale

·119
verhoudingen. In die behoefte voorziet het gewoonterecht.

Weliswaarwordtookdoordeauteursvanditwerkonderkenddatdevolksgewoon-
te, waarover aan het begin van deze eeuw nog felle debatten werden gevoerd in

118     M. Weber. Wirt5,·haj und Gesells(·liaft C 1922),Tubingen 1925.
119    P. van Dijk. C. Flinterman, A. Hammerstein. H.U. Jessurun d' Oliveira. J C.M. Leijten. D H.M.

Meuwissen. B.V.A. Rolin, J.E. Spruit. J.J.M. van der Ven en J.B.M. Vranken. Van Apeldocirn's
inleiding tot de studie van her Nederiandw ret·lit. Achttiende druk. Zwolle 1985. p. 105.
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de Nederlandse Juristen-Vereniging.120 als zel fstandige bron van recht inmiddels
grotendeels is opgedroogd. Dat neemt niet weg dat het groepsgewoonterecht en
het ongeschreven jurisprudentiele gewoonterecht ook uit het hedendaagse recht
niet weg te denken is. Voor wat dat laatste betreft kan worden vastgesteld dat

belangrijke regels die de rechter hanteert bij de interpretatie van bijvoorbeeld
(grond)wettelijke regels, vaak nergens uitdrukkelijk zijn vastgelegd, maar berusten

op ongeschreven beginselen. adagia en gewoonten. 121

Zoals al eerder gezegd achtte ook Fullereen standpunt, waarin de ordening
van de samenleving sterk aan de overheid en aan regelgeving is opgehangen,
kortzichtig. Niet alleen zouden de feiten op dit punt de theorie logenstraffen, omdat
zowel in het moderne internationale recht - waarin immers in zekere zin nog altijd
een centrale wetgevende instantie ontbreekt - alsook in het handelsrecht een
belangrijke plaats toekomt aan 'traditionele' vormen van recht als gewoonten en
conventies. Van veel grotere importantie is. volgens Fuller, dat men beseft dat
voor een goed begrip van het statelijke recht dat van bovenaf wordt opgelegd,
inzicht in de samenhang met in formele reguleringsmechanismen in de marktsector
niet kan worden gemist. In dat verband merkt hij treffend op dat:

(...) 'in a complex modern society enacted law and the organizational principles
implicit in customary law are not simply to be viewed as alternative ways ofordering
men's interactions. but rather as often serving to supplement each otherby a kind
of natural division of labor. Generally we may say that enacted law will default
in complex relations of interdependence that cannot be organized by set rules of
duty andentitlement: these situations are by no means confinedtosuch as we would
call intimate in any affective sense. That they cannot be put in order by statutory
enactment does not mean that they cannot. and do not in our own society. receive
aneffectiveordering by silent processes which. mani fested in a primitive society,

,122would be called customary law.

Ook in ons hedendaagse recht treft men, hoewel velen dat niet altijd lijken te
beseffen. een keuraan in formele private normenstelsaan,die in zekeropzicht als
een soort van modern gewoonterecht fungeren en die bovendien niet los van het
wettenrecht kunnen worden gezien. Zo heeft Wiarda er in zijn klassiekerde 'Drie
typen van rechtsvinding' op gewezen dat de rechter, waar de wetgever hem in de
steek laaten slechts vage normen als redelijkheid. billijkheiden goede trouw hem
tot richtsnoerstrekken, zo veel mogelijk objectieve aanknopingspunten zal moeten
zoeken. opdat zijn uitspraak niet slechts zijn eigen rechtsgevoel bevredigt. maar
ook te verantwoorden is tegenover het rechtsbewustzijn van de kring waarop zijn

120    Zievooreen verslagdaarvan J.H.A. Lokinen C.J.H. Jansen, Tu.,sen dri,(imen daad: de Nederlandwe
Juristen-Vereniging tus·,en 1870-1995. Zwolle 1995, p. 153 e.v

121 Vgl. I.C. van der Vlies. De gezichten van de Grondwet. RegeIMaat 1995. p. 186
122     L. Fuller. Human Interaction and the Law. in: L. Fuller a.,t·.  1981. p. 246.

112



Recht en sociale ordening

oordeel ziet. Juistdaar waarzijn autonomie het grootst lijkt, moet derechterzich,
aldus Wiarda, de grootste moeite getroosten zijn beslissingen te richten naar
objectieve normen, beginselen en overtuigingen, die leven in de rechtsgemeenschap
zelf waaraan hij zijn autoriteit ontleent. 123

Op deze manier kan met tussenkomst van de rechter een uitwisseling en
synthese plaatsvinden van juridische en sociale normen. Ook Enschedd heeft
daarvoor de aandacht gevraagd toen hij schreef over 'de meervoudigheid van
maatschappelijke normenstelsels'.124  De  kern  van zijn betoog luidde  dat  de
verschillende normenstelsels aanwezig in onze samenleving, elkaar dikwijls
onderling beinvloeden. Veel recht is, aldus Enschedd, de vrucht van erkenning
van informele regels, terwijl ook omgekeerd rechtsregels na afschaffing als
onofficiele regels blijven voortbestaan.125 In de praktijk ziet Enschedd op allerlei
terreinen vervlechtingen tussen rechtsnormen en maatschappelijke normen. Zo
merkt ook hij - in het voetspoor van Wiarda - op dat termen als redelijkheid en
billijkheid in het verkeer tussen contractspartijen in het verbintenissenrecht vaak
niet in de eerste plaats te maken hebben met de opvattingen van de rechter
dienaangaande, maar verwijzen naar de opvattingen over de zogeheten 'goede
trouw' in het maatschappelijke verkeer, die in een bepaalde branche, beroepsgroep
of bedrijfstak gebruikelijk is.

lets soortgelijks zou zich voordoen bij de onrechtmatige daad. Enschedd wijst
daarbij echter op het feit dat de omschrijving daarvan onder het regime van het
oude artikel 1401 BW opmerkelijk verschilt van de officiele tekst van hethuidige
artikel 6:162BW. Werd voorheen doorde rechteronderandere als onrechtmatige
daad aangemerkt, een gedraging die indruist tegen de goede zeden en de
zorgvuldigheid in het maatschappelijke verkeer, thans rept de tekst van artikel
6:162 BW op dit punt over strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeerbetaamt. Deze beperking tot 'ongeschreven recht' in plaats
van de verwijzing naar de 'goede zeden' en 'maatschappelijke zorgvuldigheid'

123   G.J. Wiarda. Drie typen van reclitwmding. Zwolle 1972. p. 52.
124 Ch. J. Enschedd. Over de meen·<,udigheid van maatschappelijke normen,te!3els: enkele

rec·ht,ithe(,retisc·he opmerkingen, Amsterdam/Oxford/New York 1984.
125 I.C. van der Vlies. Plurale rec·litsv ,rming binnen de grenzen van het recht. Zwolle 1993. wijtde

toegenomen belangstelling voor informele normenstelsels aan zaken als de toegenomen
internationalisering. ontwikkeling van wetenschap en techniek en vooral steeds multi-cultureler
samengestelde bevolking. De wetgeverzou daardoorsteeds vaker voornieuwe vraagstukken worden
gesteld. waarover(nog) geen consensus bestaat in de samenleving. Daardoorzou hetin toenemende
mate noodzakelijk zijn dat de wetgever normstelling minder ziet als de neerlegging van consensus
en meer afstand neemt van de inhoud van conflicten bij het uiteenlopen van morele opvattingen
daarover. Dat zou met name kunnen gebeuren door meer te werken met globale normen. waarvan
de invulling (meer) wordt overgelaten aan degenen om wie het gaat en anderen zo mogelijk beter
in staat te stellen, wanneer hun rechten in het geding zijn. daar (al dan niet in collectief verband)
in het kader van de rechtsbescherming tegen op te komen.
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tendeert, volgens Enschedd. naar 'panjurisme'.126 Te zeggen dat elke voor een
rechtsgeschil relevante informele regel dus ookeen regel van ongeschreven recht
is, doet volgens hem geen recht aan de vloeiende openheid tussen rechtsnormen
en andere normenstelsels. De formule van artikel 6:162 bevat in de ogen van
Enschedd een verborgen verleider. Ze lijkt onschuldig, maar door de list van de
taal zou de juristengeest worden ingeprent dat iedere norm die men in een
rechtsgeding hanteert dus ook een rechtsnorm is en daarmee dat allddn rechtsnormen
voor het juridische handwerk relevant zijn. Volgens Enschedd is dat in de grond
van de zaak een totalitaire notie. 127

6.5 De macht der feiten en gewoonten

Persoonlijk houd ik niet zo van de krachttermen die Enschedd gebruikt om zijn
opvatting te onderstrepen. Ze komen op mij wat tegenstrijdig over met wat hij in
de grond genomen beweert. Wanneer er inderdaad sprake is van een vloeiende
openheid tussen rechtsregels en (andere) maatschappelijke normenstelsels, zoals
Enschedd stelt en ikzelf geneigd ben om te geloven, kan het dan tegelijkertijd zo
zijn dateraltijdeen onderscheid nodig blijft tussen rechtsregels en sociale regels
of morele codes7 Om het relativeren van het onderscheid tussen ongeschreven
recht aan de ene kant en begrippen als maatschappelijke zorgvuldigheiden goede
zeden aan de andere kant dan vervolgens 'panjurisme' te noemen maakt op mij
een wat geforceerde indruk. Op zichzelfben ik erniet op tegen dat wetgevingsjuris-
ten ot'rechters zich bezighouden met de vraag wat in een bepaald geval (on)recht
is. In tegendeel zelfs. Maar het feit dat zelfs een grote rechtsfilosoof als Kelsen

zich bij zijn streven naar het ontwikkelen van een 'Reine Rechtslehre' kennelijk
niet goed raad wist metde macht der feiten. zou toch tot voorzichtigheid aanleiding
moeten geven bij het claimen van een scherp dogmatisch onderscheid tussen
rechtsnormen en andersoortige gedragsregels.

Kelsen trachtte, zoals bekend. een scherp onderscheid te maken tussen 'Sein
und Sollen' endaarmee tussen rechtsregelsen maatschappelijke normen.128 In zijn
befaamde Stufenbau-concept' ligt de nadruk op het behoren-element (Sollen)
endientengevolge op conflict. rechtsdwangen heteronomie: afstand. onathankelijk-
heid en autoriteitjegens feitelijkgedrag:29 De Staatals rechtsautoriteiten bezitter

126    De term 'panjurisme' ontleent Enschedtaan Multatuli's. Ditizend-en-eenige-licicifd.vukken civer
,pet·ialiteiten( 18711,,le druk. Arnhem 1900. p. 101-102. Daarheethet: 'demandiezichuitsluitend
toelegt op an &'ak. is van het gewicht daarvan doordrongen. en wordt beheerscht door de neiging
dat gewicht te op·erschatten. Een specialiteit is uit den aard der zaak pedant of erger.

127 Enschedl 1984 a.w.. p. 127.
128   Zie H. Kelsen. Reine RNhdelire. le Autlage. Wien 1960.
129    Vgl. D.J. Elzinga. De staat van het recht. Zwolle 1990. p. 32-33
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van het geweldsmonopolie treedt daarmee als 'oberste Rechtsgemeinschaft'
prominent opde voorgrond. Rechtsnormen kunnen in de ogen van Kelsen namelijk
slechts tot stand worden gebracht op grond van een bevoegdheid waartoe een hogere
regeling de legitimarie biedt. Uiteindelijk komt men dan echter op een punt waar
geen hogere regeling meer bestaat. Op dat moment lanceert Kelsen zijn idee van
een 'hypothetische Grundnorm',130 waarvan hij de gelding vervolgens buiten het
positieve recht posteert: 31 Hierdoorkrijgtzijn rechtstheorie in mijn ogen iets van
een gesloten systeem met een open einde. 132

Koopmans heeft in een dekanale reden aan de hand van een prachtig voorbeeld
laten zien waar deze theorie van Kelsen in de praktijk tekort schiet. 133 De casus
die hij gebruikt is die van de staatsgreep in Ghana in 1966, waarbij het regime
van Minister-President Kwame Nkrumah, tijdensdiens verblijf in hetbuitenland,
dooreen militairbewind genaamd National Liberation Council (NLC), werd omver
geworpen. De nieuwe regering verordonneerde vervolgens dat alle voorheen
bestaande wetgeving nog slechts gehandhaafd zou blijven krachtens proclamatie
van het NLC. zolang er althans geen nieuwe andersluidende wetten of decreten
door het militaire regime zouden worden uitgevaardigd. Alvorens de NLC de macht

overdroeg aan een nieuwe burgerregering van Dr. Busia, kondigde zij nog snel
een nieuwe wet af die het mogelijk maakte dat ambtenaren, aangesteld 'onderhet
gezag van de NLC', binnen een bepaalde termijn zouden kunnen worden ontslagen.
De nieuwe regering Busia gebruikte deze wet vervolgens echter mede ombepaalde
politieke tegenstanders, aangesteld onder het bewind van Nkrumah, kwijt te
geraken. De rechtvaardiging van de landsadvocaat onder Busia, luidde daartoe
dat in 1966 alle voorheen bestaande wetgeving zijn rechtskracht zou hebben
verloren iedere ambtenaar dus moest worden geacht aangesteld te zijn onder het
gezag van de NLC. De vraag ofdat zomaar kon werd vervolgens doorde ontslagen
ambtenaar voorgelegd aan het constitutionele Hof van Ghana.

Het Hof verwierp in meerderheid de redenering van de landsadvocaat en
oordeelde dat de regering Busia niet de bevoegdheid zou hebben om ambtenaren
aangesteld onderhet gezag van Nkrumah, te ontslaan. Zou de redenering van deze
Attorney General opgaan dan zou dit immers de mogelijkheid creeren om alle

130     Kritiek op de hypothetische Grundnorm van Kelsen levert zelfs Kelsen-bewonderaar W. Duk. De
normtheorie van Kelsen, R.MTh 1994. p 371-389. Erg consistent vind ik Duk echter niet nu hij
op p. 378 stelt dat op de fictieve Grundnorm van Kelsen eigenlijk niets te funderen valt, maar een
pagina eerder zelf het objectieve recht omschrijft als: 'het complex van vooronderstellingen dat
ten grondslag ligt aan gezaghebbende uitspraken (hetzij in abstracto. hetzij in concreto) over
menselijkgedrag in termen van 'rechtmatig' en 'onrechtmatig'. Is uitgaan van een vooronderstelling
niet precies hetzelfde als wat Kelsen doet met zijn hypothetische Grundnorm?

131 Kelsen 1960. a. w., p. 197.

132    Zie ook A. Soeteman. Machrig rec·hi. Tweede druk Alphen aan den Rijn, 1990, p. 84-91.
133  Zie T. Koopmans, De macht der feiten, Dekanaal openingscollege bij de aanvang van het

academische jaar 1973-1974 van de Leidse juridische faculteit, Deventer 1974.
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ambtenaren te ontslaan. hetgeen strijdig zou zijn met de normale juridische

waarborgen voorhet behoud van continuffeitbij de overheid. Volgens Koopmans
maakt de opinie van Justice Appaloo daarbij het beste duidelijk waarom er geen
juridische bevoegheid zou bestaan omde bewuste arnbtenaarte ontslaan. Appaloo
verwerpt de Baron-van-Munchhausen-constructie waarmee het NLC zichzel f met

juridische bevoegdheden heeft bekleed. omdat de proclamatie:

(...) 'announced to the people of Ghana that the army and police assumed the
government of Ghana with the support of the people. (...) lt then established a
Council to run the government and gave itself power to legislate by decree. The
fact that all decrees were said to be made pursuant to it, shows no more than that

.134it is the self-assumed source of legislative power.

De link die Koopmans legt met de theorie van de hypothetische Grundnorm van
Kelsen toont aan dat deze ons niet verder helpt bij het vaststellen van de rechts-

geldigheid van wetten en decreten in een situatie zoals zojuist omschreven. Dat
komt, omdat in het betreffende voorbeeld de rechtsgeldigheid van de Grundnorm

waarop het het rechtssysteem van de NLC berust terdiscussie staat. Daarbij stuiten
weop wat Koopmansnoemt'de macht der feiten'. Hij laatzien daterin het systeem
van Kelsen geen juridisch bewijs te leveren valt ten aanzien van de vraag of de

proclamatie van de NLC een fundamentele breuk in de rechtsorde heeft veroorzaakt
en wat de rechtsgeldigheid is van de door dit bewind uitgevaardigde wetten. Met
Koopmans vind ik dat het in een geval als dit evenwel te gemakkelijk is om te
zeggen: we spreken hier niet over een juridisch, maar een politiek of ethisch

probleem. Er wordt in dit voorbeeld immers een concrete rechtsvraag aan de rechter

voorgelegd waar deze iets mee zal moeten.
De enige manier om hier uit te komen is mijns inziens om te kijken naar de

manier waarop het staatsgezag is verworven - was er 'support of the people' ? -
en naar wat de (mogelijke)gevolgen zouden zijn van hettoestaan dateen militiair
regime zich op deze wijze tot het ultieme juridische gezag kan uitroepen. Daarbij
spelen feiten en gewoonten ook in onze tijd vaak nog een belangrijke rol. Voor
wat betreft de legitimerende functie van feiten in het rechtsvindingsproces verwijs
ik in dat verband naar de dissertatie van Smit die opmerkt dat rechtsbeslissingen
bij een gegeven feitencomplex niet uitsluitendgelegitirneerd kunnen worden door

aannemelijk te maken dat de gehanteerde rechtsregel als abstract voorschrift, dat
wil zeggen als onderdeel van een rechtssysteem, aanvaardbaar is.135 Met name
in 'hard cases', zoals het voorbeeld van Koopmans, zal het er ook om gaan of de
toepassing van een regel in concreto aanvaardbaar is. Dat is geen kwestie van

134   Koopmans a. w. 1974. p. 7-8.
135 Zie C.E. Smit, Feit en rec·htsnorm, Maastricht 1998.
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deductie maar van hetzoeken naareen redelijkeen billijke uitleg van de toepassing
van de regel in het licht van de feiten en omstandigheden van het geval om te komen
tot een bevredigend resultaat.136 In de samenleving levende rechtsovertuigingen,
beginselen en gewoonten kunnen vervolgens steun bieden bij de vaststelling van
wat redelijk en billijk is.137 Dit wil niet zeggen dat ernooit nieuw recht zou kunnen
ontstaan, omdat er steeds geput zou moeten worden uit hetzelfdejuridische erfgoed,
maar wel dat recht, wil het duurzaam gelden, stevig geworteld dient te zijn in de
samenleving. Kramer heeft dit in zijn dissertatie als volgt verwoord:

'Ongetwij feldstellen wetgeveren rechterook wei eens volkomen nietiw recht vast.
dat niet. of nog niet in sterke mate door den groei dermaatschappelijke ontwikkeling
is voorbereid. Maar beantwoordt dit recht niet aan de rechtsovertuiging der
onderdanen. en stemthetnietovereen met derichting, waarinde maatschappelijke
ontwikkeling zich voortbeweegt. dan wordt het aldra door daaraan tegengestelde
gewoonterechtsvorming ondergraven en schrompelt het ineen door gebrek aan
levensvatbaarheid. Wetgever en rechter kunnen zeker. door de Overheidmacht
waarover zij beschikken, kracht bijzetten aan de handhaving der door hen
vastgestelde. onderscheidenlijk gesanctionneerde regelen. maarde ervaring toont
overtuigend aan, dat noch de wetgever, nochde rechter in staat zijn, de maatschap-
pelijke ontwikkeling te beheerschen. .138

Hoewel het wettenrecht in onze moderne samenlevingeen belangrijke positie heeft
ingenomen is het onjuist en zelfs misleidend om recht te sterk te associeren met
rechtsschepping door de staat. Dat zou getuigen van een gering historisch besef.
Montesquieu merkte bij voorbeeld reeds opdat lang voordat ergeschreven wetten
waren, intelligente wezens onderlingen rechtsbetrekkingen aangingen. Wie daarom
beweert dat er geen recht of onrecht is buiten wat in de geschreven wetten wordt
opgelegd of verboden, zegt volgens hem eigenlijk dat: 'voordat de eerste cirkel
getrokken was, niet alle stralen gelijk waren.' 139 In het verlengde hiervan heeft
de Duitse rechtssocioloog Ehrlich erop gewezen datde oudste bekende wetboeken
vooral regels bevatten overhet beslissen van contlicten over zaken als eigendom,
zaaksbeschadiging. diefstal. roof, moord en doodslag etc., maardat voorde werking
van dit soort van 'Entscheidungsnormen' een keur aan gewoonterechtelijke
'Ordnungsregeln'ook toen al onontbeerlijk was:

136   Idem. p. 206.
137   Vgl. art. 3:12 BW: 'Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening

worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende
rechtsovertuigingen en metde maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij hetgegeven geval
zijn betrokken.'

138   H L M. Kramer. Publiekrechtelijke geM·oonte en publiekrefhtelijk gewocinterecht in Nederland.
Alphen aan den Rijn 1943, p. 114.

139   C. de Montesquieu. Over de geest der wetten.Een selectie uit het werk van Montesquieu in het
Nederlands vertaald door J. Holierhoek en voorzien van een inleiding door E. Snel. Amsterdam
1998, p. 42.
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'Uberalldas schweigt das Rechtsbuch. denn esenthilit nurdie Entscheidingnormen,
nicht aber die gesellschaftliche Ordnung. zu deren Schirm und Schutz die
Entscheidungsnormen dienen sollen. Ist aberdiese Ordnung selbst nicht Rechtens?

Sie ist mehr als das. sie ist uberdies geradezu ein Bestandteit des Inhals der

Entscheidungsnormen.
•1/0

Bij ons heeft Elzinga enige jaren terug aandacht gevraagd voor de omgekeerde

Stufenbau-theorie van Ehrlich.14' Deze maakte, in tegenstelling tot Kelsen, juist
weinig verschil tussen rechtsnormen en niet-juridische (sociale) gedragsnormen.
De belangrijkste 'Tatsachen des Rechts' liggen bij hem zo dicht mogelijk tegen
de maatschappelijke sfeer. Onderscheid tussen rechtsnormen en andere sociale,
ethische en religieuze normen is, volgens Ehrlich, moeilijk aan te brengen. De

waardering van het rechtsgehalte zou vooral afhangen van het belang dat er in
de samenleving aan wordt gehecht. Daarom plaatste Ehrlich rechtsbronnen als

de gewoonte en de wilsverklaring zelfs boven wetgeving en jurisprudentie. Deze
gedachtegang is vooral verklaarbaar doordat afdwingbaarheid van normen bij
Ehrlich niet doorslaggevend is voor de kwalificatie als rechtsnorm. Belangrijker
vindthij of de normin reguliere verhoudingen normatieve kracht beziten feitelijk
wordt nageleefd. Ehrlich ontkent niet het nut van statelijk recht, maar wijst wel
op debetrekkelijkheidervan ommaatschappelijkgedrag ineen bepaalde richting
testuren: 'Am wirksamsten istdas staatliche Rechtimmer, wenn er verbieten oder

'142zerstOren will, weniger wirksam. wenn es etwas Positives fOrdern soil. Naarmate
het recht zich verder verwijdert van de dynamische handelingspraktijk acht Ehrlich
daarom de kans op rechtsvervreemding groter.

Elzinga's voornaamste kritiek op Kelsen is dat hij te weinig aandacht heeft
voorde legitimatie van het recht. Terwijl Ehrlich weeronvoldoende onderscheidt
tussen rechtsnormen en andere normen en daardoor de noodzaak van een
rechtsautoriteit, die bij contlicten knopen kan doorhakken. onderschat.143 De
belangrijkste les die Elzinga echter uit de controverse tussen Ehrlich en Kelsen
trekt is, dat bij een overbelast overheidsapparaat en een overvloed aan statelijk
wettenrecht, zoals wij dat thans kennen. een relativering van het hierarchische
kwaliteitsdenken, waarin hogerrecht wordt vereenzelvigd met beterrecht. opzijn
plaats is. Met Elzinga ben ik van mening dat juistin een democratische rechtsstaat,
waarin een zekere hierarchische geleding onontbeerlijk is, belangrijke rechtsbron-
nen buiten de sfeer van de staat te vinden zijn. Mijns inziens moeten we daarbij
in de huidige samenleving niet in de eerste plaats denken aan het kerkelijke recht

140     E.  Ehrlich. Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts. Inaugurele  rede 1906. opgenomen  in:  M
Rehbinder. Eugen Ehrlich: Ge ret- und le bendes Rec·ht. Berlin 1986, p. 120

141    Elzinga 1990 a. w., p. 48 e.v. Zie ook D.J. Elzinga, 0(·ult luhtitiae. Deventer 1997, p. 163.
142   E. Ehrlich. Grundle g ung der Soziologie des Re ('his. Miinchen/Leipzig 1913. p. 304.
143 Elzinga 1990 a.w., p. 35-36
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of aan het interne organisatierecht van verenigingen, maar veeleer aan de
gedragscodes die worden opgesteld binnen verschillende 'vrije beroepen', de regels
van allerlei internationale non-gouvernementele organisaties en afspraken die
bedrijven en branche-organisaties met de nationale of internationale overheden
maken over de uitleg van open normen in bijvoorbeeld de milieuwetgeving.

Ik besef me terdege dat het in de praktijk vaak niet eenvoudig zal zijn om
aan te geven wanneer en hoe een informele sociale regel een rechtsregel wordt.
Dikwijls zal erinderdaad bijvoorbeeldeen uitspraak van derechternodigzijn om
er zeker van te kunnen zijn dat wat in de samenleving als recht wordt ervaren ook
als zodanig door de overheid als vertegenwoordiger van de gemeenschap wordt
erkend. Dat neemt mijns inziens niet weg dat wat de rechter in zo'n geval doet
vaak geen rechtsschepping is, maar 'slechts' een bevestiging van geldend recht.
Ik zie het recht dan ook niet als een natuurverschijnsel dat op zichzelf staat of als
iets wat door een buiten de samenleving staande overheid aan de burger wordt
opgelegd:44 maar als een activiteit van, voor en door mensen. Rechtsregels zijn
de neerslag van geschreven of ongeschreven communicaties tussen mensen, die
betrekking hebben op de vraag wat men redelijkerwijs in een bepaalde situatie
van elkaar mag verwachten. 145

Het voordeel van deze benadering is tweeledig. In de eerste plaats wordt
duidelijkdat rechtergens toedienten zondereen doel nietkan bestaan. Misschien
weI het meest uitgesproken geldtdat voordebescherming van ons leefmilieu. Een
uitgestorven aarde zal immers geen recht kennen. Wil men het recht behouden
dan zal men dus om te beginnen het milieu moeten beschermen om menswaardig
leven te kunnen behouden. In de tweede plaats dwingt een interactionistisch
perspectiefop het recht ertoe omde verantwoordelijkheid voorhet recht te spreiden.
Het is in dat opzicht ook niet zo erg dat regels van niet-statelijke origine soms
concurreren met regels die wei uit het wettelijk systeem voort\loeien. Zoals
Koopmans ons heeft voorgehouden, bepaalt de wetzelf dateisen van redelijkheid
en billijkheid onder omstandigheden kunnen prevaleren boven wettelijke voor-
schriften. In toenemende mate zouden. volgens hem, het niet langer alleen de
wetgever en de rechter zijn die in staat zijn om recht te scheppen, maar ontstaan
er mede als gevolg van een toenemende vervlechting van nationale en internationale

144     Vgl. ook R. de Lange. Generalaspectsof thehorizontalization of law enforcement. in: J.A.E. Vervaele
(ed.). Compliance and enfrirrement (4 European community law, Den Haag/Boston/London 1999.
p. 39: 'Law - a conglomerate of norms and legal relationships - is not something which is 'added',
or comes externally. to a specific social field or an area of social activity. It is there from the start.
Concepts like 'mine' and 'yours' are always already legal. The same is true for related concepts
like 'rights' or 'subject'. or 'contract' (agreement).'

145 Zieoverde verschillen van een dergelijke interactionistische visie meteen zuivernatuurrechtelijke
of rechtspositivistische kijk op het recht W.J. Witteveen. De geordende wereld van het recht.
Amsterdam 1996, p 61-62 en 87-91
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rechtsstelsels ooknieuwe vormen enbronnen van recht.146 Als we, zoals Koopmans

beweert, inderdaad afstevenen op een 'new age of legal pluralism' is het goed dat
we ook anderen dan de staat. voor zover zij invloed uitoefenen op het totstandko-
men van recht en beleid, ter verantwoording kunnen roepen.147 Bedrijven die

bijvoorbeeld met elkaar of met de overheid op vrijwillige basis afspraken maken

overhoe zij bepaalde milieuhinder willen voorkomen of beperken kunnen daarmee

zelf een invulling geven aan open normen in de milieuwetgeving, zoals artikel
8.11, derde lid van de Wet milieubeheerof artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek.
Ze kunnen daarop ook gemakkelijker worden afgerekend wanneer men bereid is

om te accepteren dat ook informele afspraken, convenanten, gedragscodes en andere

wilsverklaringen rechtsgevolgen kunnen hebben, zonder dat de juridsche status

- is er sprake van een overeenkomst naar privaatrecht'? - van deze alternatieve
stunngsarrangementen steeds eenduidig vast te stellen valt.

De vraag is natuurlijk wat dat betekent voor het hedendaagse milieurecht

met zijn nog relatief jonge geschiedenis. Hebben zich daar al wei bepaalde
maatschappelijke normenstelsels, gewoonten en gebruiken kunnen ontwikkelen

en spelen deze ook een rol in het recht? Zo ja, neemt Nederland daarbij dan een
uitzonderingspositie in of is er sprake van een bredere tendens?

6.6 Informele milieuregels op internationaal niveau

Ophetterrein van het milieurecht lijkthet belang van informele regels, gedragsco-
des en afspraken de laatste jaren toe te nemen. Dat is niet alleen in Nederland zo,
maar geldt zeker ook daarbuiten. Op het mondiale viak past dat ook heel goed
binnen de strategie van de Verklaring van Rio de Janeiro uit 1992.148 Daarin wordt
het belang van 'nieuwe vormen van samenwerking' tussen staten, bedriJven en
maatschappelijke organisaties op het vlak van de bescherming van het milieu

namelijk krachtig onderstreept. Het hoofddoel van de verklaring, zoals omschreven
in de preambule luidt daarom (voor zover hier van belang) ook:

(...) 'establishing anew and equitableglobal partnershipthroughcreation o f new
·149

levels of cooperation among states. key sectors of societies and people (...)

146    Zie T Koopmans. Sources of law: the new pluralism. in: FestskrifttiIOle Due, Kopenhagen 1995.

p. 190-205. Zie ook de nabeschouwing van T. Koopmans. in: G.J. Wiarda, Drie typen ran
rec·hisvinding. Vierde druk, Deventer 1999, p 143-148.

147     Vgl. in dat opzicht ook W.J. Witteveen, De nuttige fictie van het algemene belang, Feit en Fic·tie
1997/2, p. 16-34 en m.n. p. 33.

148 General Doc.A/Conf. 151/5/Rev.1.13 June 1992.

149 Vgl. eveneens art. 11  van de Model Act on the Protection of the Environment. Council of Europe.
Strasbourg 1994 waarin ook een 'samenwerkingsbeginsel' is opgenomen dat luidt: Public
Authorities, associations and private persons shall cooperate forthe protection of the environment
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In sectie III van de tijdens de conferentie opgestelde werkprogramma, beterbekend
als Agenda 21, wordt het belang van actieve participatie in het milieubeleid voor
een negental belangrijke groeperingen in de samenleving, zoals vakbonden,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. nader uitgewerkt. De idee van zelfregu-
lering komt daarbij vooral tot uitdrukking in hoofdstuk 30 van Agenda 21 met
als titel 'Strengtheningthe Role of Business and Industry'.150 Zo worden transnatio-
nale ondernemingen (TNC's) in § 30.3 opgeroepen milieumanagement hoge
prioriteit te geven binnen het bedrijfsbeleid en een voorbeeld te nemen aan
'verlichte' ondernemers, welke:

(...) 'are already implementing 'responsiblecare' and product stewardshippolicies
and programmes. fostering openness and dialogue with employees and the public
andcarrying outenvironmental audits and assessments ofcompliance. These leaders
in business and industry. including transnational corporations, are increasingly
taking voluntary initiatives. promoting andimplementing sel f-regulations andgreater
responsibilities inensuring theiractivitieshave minimal impacts on human health
and the environment.'

Overheden zouden volgens Agenda 21 met behulp van een mix van juridische,
economische en sociale instrumenten branche-organisaties en grote multi-nationale
ondernemingen moeten bewegen tot het formuleren en toepassen, zowel in eigen
land als daar waar minder strenge eisen gelden van gedragscodes, van normen
en standaarden voorethisch verantwoord milieugedrag. Die doorbetrokkenen zel f
gestelde regels zouden in de toekomstbovendien aanleiding moeten gaan vormen
tot meer openheid en overleg over de vooruitgang op milieugebied in de richting
van werknemers en derden. Bedrij fsinterne milieuzorg, zelfcontrole (audits), milieu-
afspraken met toeleveranciers, afnemers en andere zakenpartners en jaarlijkse
milieuverslagen zouden daarvoor de basis dienen te vormen. 151

Datoverheidsoptreden daarbij ook nodig blijkt, volgt uithet feitdat, hoewel
incidenteel reeds vroegtijdig vrijwillige initiatieven vanuit het internationale
bedrij fsleven op gang zijn gekomen om regels en beginselen te formuleren waaraan

at all possibel levels.' C Lambers, Model act on the protection of the Environment, TMA 1996,
p. 3, acht de codificatie van dit beginsel, vanwege de vanzelfsprekendheid. overigens van weinig
waarde. Men kan zich echterook afvragen of die vanzelfsprekendheid juist niet de kracht van alle
beginselen vormt.

150 De tekst van de Verklaring van Rio en Agenda 2 1. alsmede een algemene introductie en beknopte
toelichting treft men in Stanley P. Johnson, The Earth Summit: The United Nations Conference
on  Environment and  Development (UNCED), London/Dordrecht/Boston. 1993.

151      Agenda 21 bevatzo'n 32 uitgangspunten diespeciaal zien optransnationaleondernemingen. Behalve
in hfst. 30 treft men deze vooral aan in hfst. 8 (integratie van milieu in besluitvormingsprocessen),
hfst. 19 (beheer en transport van gevaarlijke stoffen). hfst. 20 (afvalbeheer en riolering) en hfst.
34 (uitwisseling van milieutechnologie en samenwerking).
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men zich op milieugebied wil commiteren, vaak helaas eerst rampen en
152

ongelukken nodig lijken om zelfregulering ook daadwerkelijk van de grond te

krijgen. Zo is het, ook in Agenda 21 genoemde, 'responsible care' programma
van de chemische industrie stammend uit 1985. uiteindelijk pas opgezet door de
'Canadian Chemical Producers Association' nahet tragische ongeval in de fabriek
van Union Carbide te Bophal. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de 'Valdez

Principles', die in in 1989 zijn geformuleerd doorde 'Coalition for Environmentally
Responsible Economies' naar aanleiding van de ramp met de olietanker Exxon
Valdez voorde kust van Alaska.153 Recenteren dichterbij huis speelt de al eerder

genoemdediscussieoverhet afzinken van hetolieplatformde 'Brent Spar' in 1995
en de vermeende betrokkenheid van Shell bij milieudelicten en mensenrech-
tenschendingen jegens het Ogoni volk in Nigeria en het mede naar aanleiding
daarvan opgelaaide debat overde wenselijkheid van een milieugedragscode voor
multinationale ondernemingen.

154

Te denken geeft overigens dat uit door de VN gernitieerd onderzoek blijkt
155dat. vooral vlak voor en na de Rio-conferentie, wereldwijd een groot aantal

industriele milieucodes en standaarden tot stand is gebracht. 156 Getoetst aan de

uitgangspunten van Agenda 21 vertonen deze, zowel qua vorm als inhoud, een
uiterst gevarieerd beeld. Slechts enkele branche-organisaties verlangen bij voorbeeld

onderschrijvingdoorhun leden van dedoorhen geformuleerde codesen openheid
naar het publiek over de voortgang bij de implementatie ervan. Sommige andere
initiatieven stemmen daarentegen hoopvoller. zoalshet feitdat bepaalde branche-

organisaties zich vrijwillig aan het 'voorzorgsbeginsel' lijken te willen commiteren

- al loopt de omschrijving daarvan in de praktijk nogal sterk uiteen - of mede-

152 De International Chamberof Commerce introduceerde bij voorbeeld al in 1965 een soort milieube
ginselverklaring.

153 Vooral deze laatstetien punten tellende beginselverklaring heeft (metname in de VS) veel aandacht

gekregen. Dat geldt in het bijzonder voorhet uitgangspuntdat in dedirectie van groteondernemingen
een directeur belast met milieuzaken moet worden opgenomen (principle 9) en dat jaarlijks
onafhankelijkeaudits worden verricht inzake de voortgang met hetimplementeren van deprinciples
en het naleven van wet- en regelgeving, waarvan een verslag ter beschikking wordt gesteld aan
het publiek (principle 10). Zie David F Sandand E. Ariane van Buren. Environmental disclosure
and performance: The benefits of standardization, Card,iz(, Law Review, 1991/5. p. 1347-1358.

154  Zie over de kw·estie Brent Spar respectievelijk: Kamerstukken /1 1994/95,24 223, nr. I en
Handelingen 11 1994/95. p. 5225-5236. Over de mensenrechtenschendingen in Nigeria handelen
Kamer.¥mkken // 1995/9624499. nrs. le.v. en Handelingen 111 995/96. p. 1872- 1889 en p  2066-
2067. Dat deze ontwikkelingen zich ook buiten het milieurecht voordoen en in een bredere context

kunnen worden geplaatstconstateren S.C. van Bijstervelden W.J.M. van Genugten, Mensenrechten
in gedragscodes voor het internationale bedrijfsleven. AA 1997. p 500-505.

155 Ditkan zowel positief als negatief worden uitgelegd. In het ene geval zal men juistde stimulerende
kracht van Rio benadrukken. Sceptici zullen er daarentegen op wijzen dat de conferentie van Rio
kennelijk slechts heeft bewerkstelligd dat het internationale bedrijfsleven zich kortstondig heeft
willen profileren op milieugebied.

156 UNCTAD. Self-regulatic,n of environmental management: an analysis of guidelines set by world
industry assortations for their member firms.New York/Geneva 1996. p 6.
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verantwoordelijkheid schijnen te willen accepteren voor het stimuleren van meer
duurzame consumptiepatronen.

Als een van de meest kansrijke initiatieven worden, in het zojuist al even
genoemde onderzoek, de doorde 'International Organization for Standardization'
(ISO) ontwikkelde 'normen' voor bedrijfsinterne milieuzorg aangemerkt. De
mondiale pretentie tot vrijwillige harmonisatie van criteria en procedures voor
behoorlijk milieumanagement oogt inderdaad buitengewoon ambitieus. Maardoor
onderzoekers wordt terecht ook gewaarschuwd voormisvattingen. Laatstgenoemde
normen geven namelijk niet in de eerste plaats inhoudelijk richting aan milieu-
beleidskeuzes voor ondernemers. Ze bieden voornamelijk 'slechts' een infrastruc-
tuur, met daarbij behorende procedures omeenmaal vastgestelde keuzes op systema-
tische wijze te integreren in de bedrijfsvoering. Hoewel er verschil van mening
kan bestaan over de wenselijke inhoud - zowel qua keuze van onderwerpen als
mate van concreetheid -en dejuridische status van voornoemde private gedragsco-
des, beginselverklaringen en standaarden, zijn ze mijns inziens in beginsel toch
wei degelijk zinvol.157

Om te beginnen kan worden geconcludeerd dat het ontstaan van consensus
over uitgangspunten, beginselen en procedures voor milieuzorg logisch vooraf
gaat aan daadwerkelijk effectief milieubewust optreden. Daarnaast is van belang
dat wanneer'captains of industry' of andere invloedrijke leiders uit het bedrij fsleven
pleiten voorzelfreguleringen meereigen verantwoordelijkheid, 158 hun Voornemens
en, belangrijkernog, hundaden uiteindelijkook toetsbaarzullen worden. Dat kan
door ze te gaan confronteren met door de eigen organisatie, branche of beroeps-
groep aanvaarde normen. Niet uitgesloten is dat de, thans weliswaar nog vage,
uitgangspunten die internationaal nog vaak betiteld worden als 'principles of sound
environmental management' zich geleidelijk verderontwikkelen tot een soort van
milieubeginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur. 159 Ook zouden  deze

157    In die zin ook W.J.M van Genugten. Multinationale ondernemingen en de rechten van de mens
van voorzichtige toenadering tot paradigmawisseling, NJB 2000. p. 1231-1236. Zie verder o.a.
P. Peters. Limits to investment in the transition to a steady-state economy: can investment treaties
and codes of conduct induce the requisite restraint?. in: M.M.T.A. Brus (ed.), Sustainable
Derelopment and International Law. Selected Papers ofthe Second Argentine Netherlands Seminar
on International Law. Leiden 1993. p. 41 e.v. Vgl.ook H. Gleckman. Transnational corp(,rations
and Sustainable Development, Green Globe Yearbook, Oxford  1995

158     Vgl. o.a. de gloedvolle betogen van de Business Council for Sustainable Development. Zie bijv.
Stefan Schmidheiny, Changing Course: A global business perspective on devel(,pinent and the
em,ircmment, Cambridge Mass. 1992.

159    Zie voor een interessante Nederlandse studie waarin. get'nspireerd door de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, is onderzocht of ongeschreven normen ook grenzen stellen aan de
beleidsvrijheid vanondernemers, B.H.A. van Lzeuwen. Beginselen van behoorlijkondernemingsbe-
stuur. Maastricht 1990. Uit dat onderzoek blijkt o.a. dat. buiten het geval dat de wet hiervoor
aanwijzingen geeft zoals in art. 2:20 BW, veel discussie mogelijk is over de vraag in hoeverre
algemene belangen een rol mogen spelen bij de belangenafweging van het ondernemingsbestuur.
Zie ook C.A. Schreuder, Publieke taken, private rechispersonen. Deventer 1994.
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beginselen via rechterlijke tussenkomst kunnen uitgroeien tot ongeschreven
internationaal milieugewoonterecht om uiteindelijk misschien in wetgeving of
verdragenrecht te worden gecodificeerd.

6.7 Europese  milieurechtelijke  'soft  law'

Behalve binnen de mondiale context lijken ook in Europees verband allerlei 'niet
officiele' milieunormen de laatste jaren aan belang te winnen. In het vijfde milieuac-

tieprogramma van de EG, dat alweer stamt uit 1992, wordt over het Europese
milieubeleid voor de industrie bijvoorbeeld opgemerkt:

'Terwijl milieumaatregelen voorheen meestal de vorm van voorschriften aannamen.

waarbij de nadruk lag op verbodsbepalingen, neigt de nieuwe strategie meer in
de richting van een aanpak waarbij samenwerking de hoofdrol speelt. Hierin komt
tot u,ting dat men in de industrie en de zakenwereld steeds meer tot het besef komt
datde industrie niet alleen decl uitmaakt van het (milieu)probleem. maarookgedeel-
telijk verantwoordelijk is voor de oplossing. De nieuwebenadering houdt met name

een intensivering van de dialoog met de industrie in en het bevorderen. wanneer

de omstandigheden zich daarvoor lenen, van vrijwillige afspraken en andere vormen
·160

van zelfregulering

Onze voormalige Centrale Raad voor de Milieuhygiene (CRMH) heeft, naar
aanleiding van het verschijnen van dit actieprogramma, reeds kritiek geuit op de
onduidelijkheden rondomde vraag met welke instrumenten deze 'zelfregulering'
nueigenlijkgestalte zou moeten krijgen en in hoeverre deze benadering wetgeving
kan vervangen.16' Dat neemt niet weg dat daarook thans nog wei enige onzekerheid
overbestaat. Duidelijk is intussen alleen wei datconvenanten waarin milieunormen

zijn opgenomen met name binnen de industrie in een toenemend aantal Europese
landenin opkomst zijn.161 De Europese Commissie blijktdaarook een voorstander
van, al is dat niet zozeer uit het oogpunt van deregulering. maar meer vanwege
de mogelijke positieve invloed op de draagkracht vddren uitvoerbaarheid vAn het
Europese milieurecht. 163Ter uitvoering van het Kyoto-protocol betreffende het

160    Commissie vande Europese Gemeenschappen.Op wegnaarduurzameontwikkeling, COM (92)

23 def. van 20 mei 1992, p 6.
161 CRMH. Vijfde Milieit-Ac·tieprtigramma van de EG, s-Gravenhage 1992. p. 20.
162   Zie bijv. M. Bailey, The creation and enforcement of environmental agreements. Eurcipea,1

Envirc),imental Law Review 1999, p. 170-179 en R. Khalastchi en H. Ward, New instruments for
substainabilitiy: An assessment of environmental agreements and community law. Jc,urnal of
Em·ircinmental la„· 1998. p. 257-290. Vgl. ook reeds J.M. van Dunnd (ed.), Envir mmental Ccintract)
and Covenants: New Instruments for a Reali)tic· Environmental PI,licy?, Lelystad 1993,

163     Voortgangsverslag van de Europese Commissie overhet vij fde milieuactieprogramma. COM (95)
624 def. Brussel 10-01-1996, p. 14 en Ka,nervukken 11. 1 996/97,22 112. nr. 79. Zie over deze
ontwikkelingen uitgebreid J.M. Verschuuren. EC-Environmental law and self-regulation in the
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terugdringen van C02-emissies in de Europese Unie, heeft de Commissie zelf
overigens met de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA)een convenant

gesloten waarin het streven is neergelegdomte komen tot een forse vermindering
van het brandstofgebruik van personenauto's. Inmiddels zijn met vertegen-

164

woordigende organisaties van de Japanse (JAMA) en de Koreaanse auto-industrie
165(KAMA) vergelijkbare convenanten afgesloten.

Daarnaast lijken de mogelijkheden voor het gebruik van convenanten ter

implementatie van Europese milieurichtlijnen langzaam maarzeker toe te nemen. 166

Verder spelen particuliere milieunormen ook een rol binnen het kader van de
zogenaamde 'nieuweaanpak richtlijnen'.167 Deze richtlijnen stellen aan bepaalde
productgroepen (globale) eisen op het terrein van veiligheid, gezondheid,

consumentenbescherming en milieu. Voor de uitwerking ervan verwijzen de
richtlijnen naar normen opgesteld doorde Europese normalisatieorganisaties (CEN
en CENELEC). De technische normen die door deze particuliere organisaties
worden opgesteld worden, na te zijn bekeken door de Commissie, in het
publikatieblad geplaatst en het voldoen aan deze normen levert een vermoeden
op dat aan de essentiele eisen van de richtlijn is voldaan.168 Wordt het product

goedgekeurd dan mag het binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht
en krijgt het een zogenaamde CE-markering. wat staat voor Conformitd Europedn.
op basis waarvan de consument zou moeten kunnen zien dat het product aan de
eisen van de bewuste richtlijn(en) voldoet.

Private normstelling vervult ook in het kader van het productgerichte
milieurecht een rol bij de uitwerking van de sinds 1992 bestaande Europese
verordening inzake de vrijwillige invoering van een communautair milieu-
keursysteem voorproducten van zowel binnen als buiten de Unie. '69 De voorwaar-
den voor het toekennen van dit milieukeur worden, overeenkomstig de artikelen

member states: In search of a legislative framework, in: W. Somsen, Yearb(,c,k ftir European
environmental law. Oxford 2000. p.  103- 121.

164     Groenboek van de Commissie over de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese
Unie. COM (2000), 87 def., p. 23. Zie voor het convenant met ACEA, COM< 1998). 495 def.

165 Vgl. COMC 1999), 446 def.

166    Zie o.a. J.H. Jans. Europees milieurecht in Nederland. Groningen 1994, p. 148-150. T. Heukels.
Alternatieve implementatietechnieken. NTB  1993. p. 59-74. H.G. Sevenster. De geoorloofdheid
van milieubeleidsafspraken in Europees perspectief. in: M.V.C. Aalders en R.J.J. van Acht (red.).
Afspraken in het milieurecht. Zwolle 1992, p. 73-93: 1. Sewandono, Implementatie van EEG-
richtlijnen met behulp van convenanten. in: F.J. van Ommeren en H.J. de Ru (red.) C Linvenanten
tussen overheid en maatkhappelijke organisaties, Den Haag 1993, p. 81-104: P.J. Leefmans.

Commissieovermilieuconvenanten, NTER 1997. p. 1 1 9-1 2 1:J van derGronden en M. Haverland.
Het Nederlandse convenant als verpakking van Europees beleid. RegeIMaat 1997. p. 98-107.
Mededeling van de Europese Commissie. COM (96). 562 def.

167 De 'nieuwe aanpak' is ingezet met de Resolutie van de Raad van 07-05-1985, PB EG C 136.
168    Zie Europese Commissie, Gids vc,or de toepassing van de op basis van de nieuwe aanpak en de

globate aanpak tot stand ge ki,men ric·ht lijne n t(,t technis,·he harmonisatie in de Genieenschap.
Luxemburg 1994.

169 Vo. (EEG) van 23 maart 1992, nr. 880/92 Pb.EG 1992.  L99/1.
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5,6 en 7 van de verordening per produktgroep - produkten die voor eenzelfde

gebruik bestemd zijn en op overeenkomstige wijze kunnen worden gebruikt - na
overleg met belangengroepen en advies door een raadgevend comita, bestaande

uit vertegenwoordigers van de lidstaten, uiteindelijk door de Commissie
vastgesteld. 170 Dat neemtechterniet weg dat de belangengroepen die, aldus artikel
6. minimaal bestaan uit vertegenwoordigers van de industrie, handel.consumenten-
en milieuorganisaties, in de praktijk grote invloed hebben op de uiteindelijke
milieuproductnormen. Ook het initatief voorhet vaststellen van milieucriteria voor
een bepaalde productgroep zal vaak mede van hen uitgaan. Voorde lidstaten geldt
zelfs dat men geen verzoek tot het vaststellen van normen aan de Commissie kan
richten al vorens overleg met denationale belangenorganisaties is gevoerd. Omdat
het huidige systeem van milieukeuren nog niet goed werkt is er evenwel een
herziening van de verordening in gang gezet. Belangrijke voorgestelde wijzigingen
zijn het vermelden van meer en duidelijkere milieugegevens op het label van
producten voorde consument. het oprichten van een technisch milieukeurcomitt
en een verlaging van de tarieven voor het krijgen van een milieukeur. 171

172..Van 1993 dateert de zogenaamde EMAS-verordening. uitgangspunt van
deze verordening is dat het bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid heeft
ten aanzien van het voortdurend verbeteren van milieuprestaties.173 Daarom beoogt
de verordening te bewerkstelligen dat bedrijven in de industriele sector op
vrijwillige basis overgaan tot invoering van een zogeheten milieubeheer- en
milieuauditsysteem.'74 In dat verband kunnen bedrij ven die bereid zijn onderandere
eigen milieubeleidsplannen- en programma's op te stellen en uit te voeren. zelf
regelmatig een objectieve beoordeling van de milieuprestaties te laten verrichten
en over de resultaten van die prestaties verslag te doen aan het publiek, een
zogenaamde 'verklaring van deelneming' bemachtigen waarmee men zich kan

170     Pas op 28 juni 1993 heeft de Commissie criteria vastgesteld voor de eerste Europese eco-labels.
Het betreft technische milieuvoorschriften voor wasmachinesen vaatwassers. Beschikkingen 93/430
en 93/431, PB EG 1993, L 198/35 NL 18/38. Vooralsnog zijn er nog maar relatief weinig
communautaire milieukeurmerken afgege\en.

171 Zie het gewijzigd voorstel,an de Raad inzake de herziening van het communautair systeem voor
de toekenning van milieukeuren COM (99). 2 I def.

172    EMAS is een acroniem afgeleid \·an de Engelstalige titel van Verordening (EEG). Nr 1836/93.
L 168/1 ,·an 29-06- 1993: 'allowing voluntary participation by companies in the industrial sector
ma Community e(·„-management and audit ic·heme.'

173    J.H.G. van den Broek. Europese EMAS-verordening van kracht. M en R 1995, p 159-163
174     in art. 2 vandeverordering worden deze begrippen gedefinieerd Een milieubeheersysteem wordt

omschreven als: 'dat gedeelte van hetalgemene beheersysteem dat de organisatiestructuur. de verant-
woordelijkheden. praktijken. procedures. processen en hulpbronnenomvatdie voorhet vaststelien
en uitvoeren van het milieubeleid nodigzijn' De milieuaudit wordt getypeerd als: 'een beheersinstru-
ment dat een systematische. gedocumenteerde, periodieke en objectieve evaluatie omvat van de
wijze van functioneren van de organisatie, van het beheersysteem en van de werkwijzen die voor
milieubescherming bedoeld zi.in. ten einde: de beheerscontrole op de activiteiten die van invioed
kunnen zijn op het milieu te vergemakkelijken: crop toe te zien dat het milieubeleid van het bedrijl
wordt nageleefd.
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onderscheiden van mindermilieuvriendelijkeconcurrenten. De voorwaarden om
een dergelijke verklaring, die in de volksmond beterbekend is als EMAS-certificaat,
te kunnen bemachtigen worden daarbij in belangrijke mate mede door het
internationale bedrijfsleven zelf vastgesteld. Voor wat betreft deeisendie aanhet

zorg- of beheerssysteem en de periodieke audits worden gesteld, staat de EMAS-

verordening in nauwe relatie tot andere internationale standaarden voor milieuzorg-
systemen, zoalsde mondiaal gebruikte norm ISO 14001:75 diebuiten hetnormale
publiekrechtelijke verband om tot stand is gebracht.

6.8 Informeel milieurecht in Nederland

Ook in Nederland neemt het aantal en de varieteit aan informele milieuregels de
laatste jaren hand over hand toe. Omdat het ondoenlijk is in dit verband een
uitputtende beschrijving daarvan te geven volsta ik met enkele voorbeelden die
ook vooreen goed begrip van het verdere verloop van dit boek van belang zijn.

176

Om te beginnen zijn er uiteenlopende private kwaliteitsnormen en standaarden
die binnen ons eigen Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) tot stand komen
en waarnaarin allerlei milieurelevante wetgeving wordt verwezen. Ontegenzeglijk
is namelijk de betekenis van deze normen voorhetbedrijfsleven de laatste decennia
sterk gegroeid.177 Deze 'normalisatie' behelst in feite een vorm van normstelling
op vrijwillige basis door middel van afspraken tussen vertegenwoordigers van
belanghebbende pattijen, zoals producenten- en consumentenorganisaties,
samengebracht in normcommissies.178 De overheid kan daarbij betrokken zijn.
maar dat hoeft niet per se. Inhoudelijk gaat het thans (nog) vooral om normen op

175 Vgl. daarover o.a. J.W. Gunster. Certificatie van milieuzorg, M en R 1996. p. 204-209.
176    Voor een uitgebreidere bespreking verwijs ik naar. Th. G. Drupsteen. P C. Gilhuis, C.J. Kleijs-

Wijnobel. S.D.M. de Leeuw en J.M. Verschuuren. a. w. 1998. p. 217 e.v.
177     Vgl. M.G.M. Oosschot, Wetgevinginuitvoering, in: J. Schipper-Spanninga(red.), Uitvoeringsgeric·ht

untwerpen van regelgeving, Alphen aan den Rijn 1994. p. 61 e.v
178    EZ-nota: Normen, certificaten en open grenzen. Kamersrukken 11. 1994/95.21 670. nr. 8, bijlage

11, p. 2 wordt een norm omschreven als: 'een document waarin regels zijn vastgelegd die in het
algemeen betrekking hebben op de kwaliteit van producten en diensten (zoals kwaliteitsniveaus.
uitvoering, veiligheid. afmetingen). dat verkrijgbaar is voor het publiek en dat door de belang-
hebbendegroepering in gemeenschappelijk overleg is opgesteld en aanvaard.' De concept-normen
worden binnen het NNiontwikkelddoor beleidscommissies. onderverdeeld in tallozenormencommis-
sies. waarin voorhet onderwerp relevante branches en maatschappelijkeorganisaties zijn vertegen-
woordigd. Nadat de mogelijkheid is gegeven aan een ieder om tegen de concept-norm bezwaar
te maken wordt de definitieve norm vastgesteld en gepubliceerd (bijvoorbeeld in de Staatscourant
en in nieuwsbrieven die het NNI voor verschillende sectoren uitbrengt). Zie over de actuele stand
m.b.t. hetoverheidsbeleid inzakenormalistieookde nota, Internationaal isde norm: Voortgangsrap-
portage over de nota 'Normen, Certificaten en Open Grenzen', Kamergukken il, 1999/2000. nr.

21 670. nr. 10.
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het terrein van producten,179 processen, meet- en keuringsmethoden, maar steeds
vaker is een verschuiving zichtbaar in de richting van certificatie als hulpmiddel
voorde overheid bij decontrole op de naleving van bij voorbeeld publiekrechtelijke
wet- en regelgeving. I 80

In Nederland stelt met name het NNI, waarin het bedrij fsleven, consumenten-
en milieuorganisatiesalsook technische instituten zoals TNO participeren, milieu-
relevante (technische) voorschriften vast. Het gebeurt daarbij regelmatig dat de
overheid in plaats van in wetgeving uitputtend allerlei gedetailleerde technische
milieu-eisen vast te leggen, voorschrijft dat bepaalde personen, producten of
productieprocessen moeten voldoen aan door pnvate normalisatie-instituten
vastgestelde normen: 8'Inde bouwregelgeving wordt veelvuldiggebruik gemaakt
van deze wetgevingstechniek in het kader van technische voorschriften inzake
(brand)veiligheid, gezondheid. maarookenergiezuinigheidenz:82 Hetzelfde geldt
voor de zogenaamde '8.40-amvb's'. Zelf bij vergunningen op basis van de Wet
milieubeheer wordt er steeds vaker naar verwezen. Deze normen staan vaak183

niet op zichzelf, maar worden dikwijls gebruikt om allerlei open geformuleerde
publiekrechtelijke normen nader in te kleuren:84 Het betreft dan bijvoorbeeld
verwijzingen naar zaken als de stand der techniek' of 'de gebruikelijke zorg' in
een bepaalde branche. Ook kunnen deze private normen worden benut om vast
te kunnen stellen of vergunningvoorschriften, conform het zogenaamde 'alara-
beginsel',185 de grootst mogelijke bescherming bieden tegen milieunadelige
gevolgen die redelijkerwijs van een individueel bedrij f kan worden gevergd. 186

179 Het woord 'thans' geeft aan dat dit niet noodzakelijkerwijs zo hoeft te bli.iven. maar dat we ook
in Nederland, zoals in de VS het gevalis. wellicht Louden kunnen toegroeien naar andere vormen
van 'negotiated rulemaking' met een zwaarder normatief gehalte. Vgl. over de ervaringen in de
VS o.a. J. van Erp. Negotiated rulemaking, Bestiturvwelens(·happen. 1996 p. 228-232.

180     Ziebijv. Ph. Eijlanderen G.J M. Evers, Functioneren van arbodiensten: certificering, marktwerking
en toezicht, Tijdschrift Privatixering 1 999. p. 5-9.

181 l.litgebreid daarover C. Stuurman. Tec·hmg·he 11<irmen en het recht. Amsterdam 1995.

182   Zie bijv. het Besluit meldingplichtige bouwwerken. Sib. 1992. 196.
183    P Houweling. Zorgplichtbepalingen in de nieuwe art. 8.40 Wm-besluiten. Men R 1997. p. 147
184    Vgl. ook F. P.C.L. Tonnaer a.,i·. 1994. p 563-565. Deze auteur is van mening dat de wetenschap

nog tamelijk onverschillig staat ten opzichte van deze "voorschriften". die in de praktijk echter
in hoge mate het gedrag van betrokkenen bepalen. Zelf gelooft hij dat als gevolg van de opkomst
van deze vorm van zelfregulering de betekenis van vooral gemeentelijke milieuvoorschriften in
de toekomst verder zal afnemen. Zie daarover F.P.C.L. Tonnaer, Het einde van het gemeentelijk
milieurecht, M en R 1997, p. 223.

185    ALARA is een acroniem voor 'as low as reasonably achievable'. Aan dit beginsel. dat iets zegt
over de omvang van de milieubescherming die bij de verlening van bijv milieuvergunningen in
acht moet worden genomen, wordt gerefereerd in art. 8.1 1. derde lid. van de Wet milieubeheer.

186 Vgl. bij voorbeeld ABRS 06- 10- 1996. M en R  1997. nr. 58 K. waarin het ging om een Nederlandse
Wet milieubeheer-vergunning die ten onrechte verwees naar een (verouderde) Duitse DIN-norm
op het gebied van trillingshinder ter invulling van ALARA.
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Normalisatie wordt in dat geval als het ware voorzien van een publiekrechtelijk
jasje.187 lets soortgelijks vindt plaats in het milieustrafrecht waarde monsterneming
en laboratorium-analyse. nodig in het kader van de bewijsvoering van milieudelicten
voor de rechter. in veel gevallen mede berust op 'genormaliseerde' meet-
methoden.188 Ook hierkunnen doorprofessionele private organisaties ontwikkelde
normen op indirecte wijze een belangrijke rol spelen in het recht. Los van de vraag
in hoeverre het bij normalisatie op zichzelf om afdwingbare juridische normen
kan gaan, magniet worden vergeten dat de dwang van de markt omovereenkomstig
deze normen te handelen desalniettemin zeer groot kan zijn. 189

Vaak is normalisatie gekoppeld aan certificatie:wIn dat geval kunnen belang-
hebbenden een certificaat of keurmerk verdienen, waarmee kan worden aangetoond
dat personen, diensten, producten of (productie)processen, voldoen aan vooraf
vastgestelde normen."' Deze normen kunnen op hun beurt weer voortvloeien uit
wetgeving of uit een normalisatieproces. Certificatie kan daarom worden aangeduid
als: 'het geheel van activiteiten opgrond waarvan een onafhankelijke, deskundige
en betrouwbare instelling schriftelijk kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat een product, dienst, persoon of systeem voldoet aan vooraf
gestelde eisen.'192 De certificerende instelling dient ook na certificatie toezicht
te behouden op het blijvend voldoen aan de eisen. ,93 In Nederland kennen we
bijvoorbeeld private keuringsinstituten voor waterleidingartikelen (KIWA) en voor
gastoestellen (GIVEG), maarook stichtingen als KPMG-Certification, welke  zich
onder andere met de certificatie van milieuzorgsystemen bezighouden.

187 Van vermindering van regeldichtheid en grotere transparantie en vereenvoudiging van normen is
in dat geval meestal geen sprake.

188    Zie A. de Lange. Monsterneming en analyse van monsters in het milieustrafrecht. M en R 1997.
p. 185-188. Del-ange wijstoverigens ook opdeproblemendiehierontstaandoordeonoverzichtelijk-
heid van het grote aantal particuliere normen dat in omloop is. Het ministerie streeft overigens naar
validering en harmonisatie van deze normen. Zie Kamerstukken il 1992/93.23 061, nr. 2.

189 Hagen noemt het voorbeeld van de CD waarvoor geen wettelijke regels hoeven te gelden omtrent
afmetingen, technische specificaties. omdat zowel de fabrikanten van CD's als CD-spelers erbij
gebaat zijn dat niet iedere producent volgens eigen technische normen gaat werken. J.A. Hagen.
Boekbespreking, SEW 1995. p. 303.

190   Dat is o.a het geval bij de certificatie van milieuzorgsystemen in het kader van de EMAS-
verordening

191 Dat gebeurt dan weer op basis van keuringen ofwel audits.

192     EZ-nota a. w., bijlage 11, p.  1. Er zijn drie vormen van certificatie: certificatie door derden. tweede
partij certificatieen zel fcertificatie. In heteerste geval wordt dooreen ona fhankelijke en deskundige
derde - meestal een erkendecertificatie-instelling- getoetstofeen product, dienstof productieproces
voldoet aan vooraf gesteld normen. In het tweede geval gebeurt hetzel fde door de afnemer van een
product of dienst en bij zelfcertificatie door de producent of leverancier in eigen beheer. Alleen
derden-certificatie wordt door de wereld standaardisatie organisatie ISO en de Raad voor de
certificatie geaccepteerd. Zie ook V. C. de Graaff, Private (·ertification in a govern anc·e context.
Rotterdam 1995. p. 31-34.

193 Hierin verschiltcertificatiebijvoorbeeld van door laboratoria verichte attesten ofdiploma's, waarbij
het om eenmalige toetsen gaat.
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Omdat ook certificatie niet noodzakelijkerwijs hoeft te geschieden door aan de
overheid gelieerde organisaties'94 is het weI nodig dat ereen soort slot op de deur
zit in die zin dat certificerende instellingen of personen door een gezaghebbend
lichaam worden getoetst op hun betrouwbaarheid en deskundigheid.195 We noemen
dat wel accreditatie oferkenning. Accreditatie heeft dus een legitimerende functie,
omdat aanvaardbaar moet worden gemaakt dat de bevoegheid tot normstelling
en/of keuring kan worden overgelaten aan bepaalde privaatrechtelijke organisaties.
Dat verklaart waaromin de ons omringende landen de accreditatie-instelling vaak
een overheidsdienst is. In Nederland geschiedt accreditatie echter normaal
gesproken door de stichting Raad voor de Accreditatie. 196

Een vergelijkbare 'private invulling van publieke normen' ziet men ook wel
bij milieu- en energieconvenanten, waarvan er in Nederland in 1997 al meer dan
100 afgesloten waren:97 Veel van deze, in beginsel vrijwillige, afspraken vinden
hun oorsprong in het zogeheten 'doelgroepenbeleid' dat begin jaren tachtig is
ingezet. Dit mede vanuit het besef dat eenzijdige dwingende overheidsmaatregelen
geen panacee vormen voor de oplossing van alle milieuproblemen.198 Als gevolg
daarvan zijn onderandere afspraken gemaakttussen de rijksoverheid en branche-
organisaties uit de industrie.'" Het gaat daarbij om uiteenlopende bedrij fstakken
met in totaal zo'n 12.000 bedrijven met meerdan vijf werknemers, verantwoordelijk
voor ongeveer 90 % van de industriele milieubelasting in Nederland.

Voordeze branches worden de voorde industrie alsgeheel geldende milieu-
doelstellingen, afgeleid uit de nationale milieubeleidsplannen (NMP's, Energie-
besparingsnotaen Nota Waterhuishoudingetc.).zooop terreinen als energiebespa-

194 De overheid streeft er zeifs naar certificeringsactiviteiten zoveel mogelijk te privatiseren. Zie de
EZ-nota, a.,t·, p. 12. Hiermee rijzen evenwel ook direct vragen in relatietot het mededingingsrecht,
Zie G.J.M. Evers, Certificatieregelingen en het mededingingsrecht, RegeIMaat 2000, p. 53-67.

195 Zie vooreen beschrijving van de verschillen tussen normalisatie. certificatie en accreditatie reeds
H A.M. Backx, Normalisatie en certificering als alternatieven voor en in wettelijke regelingen.
Rege/Maat 1995, p. 89-100

196    Deze komt voort uit de Nederlandse stichting voor de erkenning van kalibratie-. testlaboratoria
en inspectie-instellingen (NKO/STERIN/STERLAB) en de in 1981 opgerichte Raad voor de
Certificatie. Zie L. Valkenburg, De EZ-nota 'Normen, certificaten en open grenzen'. RegeIMaat
1995/3. p. 103.

197    Zie voor cert overzicht J.H.G. van den Brock en M.P.H. Korten. Milieu- en energieconvenanten
in Nederland. Deventer 1997.

198   Over de opkomst van milieuconvenanten in de jaren tachtig o.a. P.J. Klok, C(}nvenanten als
instrument vanmilieubeleid, Enschede 1989. E.R.C. van Rossum, Milieuronvenanren. 's-Gravenhage
1988 en C. Lambers, Beleidsovereenkomsten in het milieubeheer. /It en R 1988. p. 14-15.

199 Vgl. overhetdoelgroepenbeleid in hetalgemeen P.J. Koken S.M.M. Kuks. Hetdoelgroepenbeleid,
in: P. Glasbergen (red.). Milieubeleid: een beleidswetensrhappelijke inleiding, 's-Gravenhage
1994. p. 79-96. Een uitwerking van dit beleid voor de industrie treft men in de notities 'Aanpak
doelgroepenbeleid voor de industrie'. Kamerstukken Il 1989/90.21 137, nr. 27 en 'Implementatie
milieubeleid doelgroep industrie', Kamerstukken 11 1991/92.21 137, nr. 103.

200 Ten behoeve van het nationale energiebesparingsbeleid worden in het doelgroepenoverleg met de
industrie ook zogenaamde meerjarenafspraken gemaakt over te realiseren besparingen. Ook deze
worden neergelegd in convenanten, die vervolgens weer worden uitgewerkt in individuele
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ring, afvalverminderingen emissiereductie's, met behulp van convenanten vertaald
in integrale milieutaakstellingen.201 Vervolgens worden deze door de individuele
bedrijven uitgewerkt in bedrijfsmilieuplannen (Bmp's).202 Dit zijn documenten,
die vaak in overleg met het bevoegde gezag worden opgesteld, waarin de
bedrijfsvoornemens op milieugebied voor de middellange termijn - meestal vier
jaar - zijn neergelegd.203 Deze bedrijfsmilieuplannen leveren dikwijls weer de

'input' voor milieuzorgsystemen, omdat ze het uitgangspunt vormen voor het

opzetten van programma's door de onderneming, waarin de belangrijkste
reductiedoelstellingen en voorgenomen milieumaatregelen worden neergelegd.204

Veelal vindt jaarlijks een rapportage plaats over de uitvoering van het lopende
bmp en door optelling van de bedrijfsmilieuplannen kan dan vervolgens inzicht
worden verkregen overin hoeverre de integrale milieutaakstelling vooreen totale

bedrijfstak wordt gehaald.
205

Convenanten en bmp's vormen op hun beurt een belangrijk aanknopingspunt
bij de verlening van milieuvergunningen. Op dit punt grijpt ook de eerdergenoemde
private invulling van publieke normen plaats. Met name daarover is echter in het
verleden ook veel te doen geweest. Na het algemene debat overhetdemocratische
gehalteen de juridische status van milieuconvenanten.106 kwamin dejurisprudentie

de vraag op in hoeverre bilaterale afspraken het toetsingskader van de milieuvergun-
ning vooraf kunnen invullen.207 De bestuursrechter ontwikkelde daarin een lijn,
waaruit geleidelijk duidelijk werd dat buitenwettelijke afspraken op zichzelf een

nuttige rol kunnen vervullen bij de invulling van bepaalde open normen in
bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, maar anderzijds de aard en omvang van die
toetsing niet mogen beperken.208 De milieuhygienische toetsing door het bestuur

energieplannen en milieuvergunningen. Zie Kamerstukken il, 199 1/92.21087. nr. 154c.
201 Daarbij worden zonodig ook regionale specificaties aangelegd. Zie VROM. Milieu & industrie,

De praktijk van het di,elgri,epenbeleid, 's-Gravenhage 1 992. p./7-18.
202 Dezeplannen omvatten o.a. een beschrijving van de 'nul-situatie', zijndedeemissies in het referentie-

jaar 1985 en tijdens deopstelling van het eerste bmp, een overzicht van reeds gerealiseerde reducties.
bestaande eigen afspraken met overheidsorganen over emissiereducties. een overzicht van
voorgenomen reducties voor de gehele bedrij fstak met het daarvoorgeldende tijdspad en de getroffen
en nog te treffen maatregelen en het beoogd onderzoek naar verdere reductiemogelijkheden

203    Aanvankelijk werd een onderscheid gemaakt tussen heterogene en homogene bedrijfstakken en
hoefden alleen ondernemingen binnen de eerste categorie bmp's op te stellen. Deze benadering
is thans verlaten. maarin plaats daarvoor hoeven minder milieubelastendebedrijven in een bepaalde
branche eenminder uitgebreid bmp le maken. Zie J.H.G. van den Broek. F.J.C.M. de Kok. A.P.M.
Meulenberg en G.J. Niezen. De Wet milieubeheer in bedrijf. Deventer 1996. p. 188-189.

204    Zie C.T. Nijenhuis en M.V.C. Aalders. Naar een flexibele vergic,ining. Amsterdam 1995, p. 16.

205     Ziemeeruitgewerkt M. Pleijte. B. van Geleuken. Het milieuconvenant· Goede voornemensslechte
resultaten. ./ustitiele 1'trke,iningen 1994. p 83-94.

206    R.J.J van Achten L.J.A. Damen, Effectie\'e t (,epa33 itigrati mil ieuc·(itivenanten. Amsterdam 1991
207 Vgl. bijv. Vz AGv B 05-07- 1990. nr. G05.90.01.83S. M en R  199 L nr. 43 en AGv B 08- 10- 1991.

nr. G05.89.0542 en AGvB 11-12-1990, nr. 605.88.1076.
208     In Vz AGv B. 16-11-1990, Men R 1991, nr. 103 m.nt. Cup, besliste de Vz AGvB dat een verzoek

tot sluiting van een vergunningplichtige inrichting niet kan worden afgewezen op grond van een
convenant. waarin aan de vergunninghouder een a fbouwperiode van drie jaar is toegekend onder
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dient ten volle te geschieden op het moment van de verlening (of aanpassing) van
de vergunning aan de hand van dan geldende inzichten.209 Eventuele toezeggingen
in eerdere vergunningen of convenanten kunnen daar, aldus de rechter, geen
verandering in brengen.

210

Hoewel de zojuist genoemde rechterlijke uitspraken aanvankelijk enige
beroering teweeg brachten in het bedrijfsleven. bleek mede uit onderzoek door
de Commissie voorde Toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW) datconvenanten
en bmp's ook zonder dat zij wettelijke kaders opzij zetten een belangrijke functie
kunnen (blijven) vervullen. Convenantenen bmp'skunnende milieuhygienische
toetsing van vergunningaanvragen tot op zekere hoogte vooraf invullen, zolang
het om een voorlopige toetsing van de aanvraag gaat, waarvan later bij de
vergunningverlening nog kan worden afgeweken. Ook bij de motivering van de
uiteindelijke verlening of weigering van een milieuvergunning zal het bevoegde
gezag er in bepaalde gevallen naar kunnen verwijzen ter motivering van het
bestuurlijke oordeel dat al dan niet sprake is van strijd met 'het belang van de
bescherming van het mi lieu'.211 Verderis er mogelijk een nuttige rol voorconvenan-
ten en bedrij fsmilieuplannen weggelegd bij de invulling van de actualiseringsplicht
van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer. Daarin wordtnamelijk wel voorgeschre-
ven dat vergunningen 'regelmatig' bij detijd moeten worden gehouden, maar wat
dat precies inhoudt regelt de wet niet. lets soortgelijks geldt opnieuw ook voor
de inkleuring van het al eerder genoemde alara-beginsel.112

Niet alleen via het publiekrechtelijke wettelijke kader kunnen informele
normen (indirect) juridische betekenis krijgen. Ook in het milieupnvaatrecht is
dat het geval. Overtreding van in het dagelijks verkeergegroeide betamelijkheids-
opvattingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot het oordeel dat milieurelevantgedrag
in strijd is met geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsnormen in het kader
van een actie uit onrechtmatige daad.213 Vooral het bepalen van hetgeen in strijd

het voorbehoud dat hij onder andere een bedrijfsintern milieuzorgsysteem opzet.
209 In Vz AGv B 26-09- 1991. AB 92. nr. 283 m.nt. M ichie Is. M en R 1992. nr. 18 m.nt. Robesin onder

nr. 2 1. werd bijv  beslist dat verlenging van een lozingsvergunning op grond van de Wwo naar zijn
aard en inhoud gelijk staat aan de verlening van een (nieuwe) vergunning. De toetsing van die
verlenging diende ten volle te geschieden aan de hand van de milieuhygienische inzichten op het
moment pan de beschikking

210    Zie ook AGvB OI-09-1992. Wen R 1993. nr. 2 (Hydro-Agri) m.nt, Gilhuis. waarin de AGvB deze
lijno.a motiveertdoorop te merken dat derdennietbij hetdoen van dieeerdere toezeggingen hoeven
te zijn betrokken Zie voor de teiten in de eerdere schorsingszaak Vz AGv B 24-05- 1991. M MR
1992. nr. 115. eveneens m.nt. Gilhuis.

211 Het begrip 'belang van de bescherming van het milieu' speelteen centrale rol in de Wet milieubeheer

Vgl. o.a. de artt. 8.10 U m 8.1 3. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat ook krachtens art  88
in veel gevallen rekening zal moeten worden gehouden met milieurelevante afpraken

212 CTW, Convenanten en vergunningverlening. CTW 93/1, Den Haag 1993. p. 12.
213     Zo nam de Hoge Raad  in zijn jurisprudentie over het voormalige art.  21  van  de  interimwet

bodemsanering aan dat ondernemers die na I januari 1975 verontreinigd afvalwater op hun
bedrij fsterrein lieten weglopen. konden en behoorden te weten dat zij daardoor handelden in striid
meteen in hetmaatschappelijk verkeer levendeongeschreven rechtsplicht. Vgl. bijv. HR 24-04-1993.
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is met ongeschreven milieunormen. isbijnaperdefinitie sterkcontext-afhankelijk.
Factoren die daaropsinds hetberoemde Kelderluik-arresteen rol spelen zijn onder
andere: de aarden omvang van de te verwachten (milieu)schade; de waarschijnlijk-
heid en voorzienbaarheid dat deze zich zal voordoen214: de aard van de gedraging
en de bezwaarlijkheid in termen van kosten, tijd en moeite van het nemen van
voorzorgsmaatregelen.215 Omdat ook dit nog altijd vrij abstracte noties zijn zal
het vaak aan de rechter zijn. omjuist dit soort van factoren nader te objectiveren
en te concretiseren in afzonderlijke gevallen. Ook daarbij zullen niet altijd
uitsluitend wettelijke normen een rol vervullen, maar kan soms ook een beroep
worden gedaan op bestaande gedragscodes, beroepsregels en branche-gebruiken.

216

Hoewel zulks uiteraard niet betekent dat deze informele normen daarom
automatisch recht in de zin van artikel 6:162 BW opleveren, staat mijns inziens
buiten kij f dat ze dit recht kunnen beinvloeden. 217

7 Spontane sociale ordening, vrije markt of dwingende wetgeving?

Wanneer kan worden vastgesteld dat er op milieugebied in de marktsector reeds

bepaalde informele sturings- en ordeningsmechanismen werkzaam zijn, die ook
juridisch relevant zijn, is daarmee natuurlijk nog weinig gezegd overde vraag welke
vorm van ordening bij de toedeling van milieuwaarden en allocatie van milieugoe-
deren de voorkeur verdient. Het is echter ook nog maar de vraag of daarop
uberhaupt een objectief, eenduidig en eenvoudig antwoord mogelijk is. In de
opvatting van Fuller is dat waarschijnlijk niet zo, omdat voorop dient te staan dat
aan geen enkele vorm van sociale ordening bij voorbaat het primaat wordt
toegekend:

(...) 'it may be recalled that we have been concerned to show that no single form
of social ordering has a first claim to being workable and just. but that there are
a numberof distinct forms, each with its virtues and defects. Choice among these
forms must depend on their aptness for the task at hand and. less obviously, on
their availability. In speaking of the 'availability' of forms of social ordering we
have in mind such problems as whether a particular form lieswithin the experience
of the parties so as to enter into their repertory of possible responses. as well as

N./ 1993.643 (Staat/Van Wijngaarden).
214 Vgl. HROS-01-1982. N./ 1982,614 m.nt. CJHB (Natronloog) en HR 22-04- 1994. N./ 1994.624

m.nt. CJHB (Taxusstruik).
215 HR 05-1 1-1965, NJ 1966.136 m.nt. GJS.

216    Vgl. ook R.J.J. van Achten E. Bauw, Milieuprivaarrecht. Zwolle 1996. p. 55 e.v.
217 A.S. Hartkamp, De verbintenis uitde wet, Asser-Hartkamp Ill. Zwolle 1994, nrs. 51 h en ken E.M.H.

Hirsch Ballin. Onalhankelijke rechtsvorming: staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats en
functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: De plaats van de Hoge Raad in het
huidige staatsbestel. Zwolle 1988. p. 229.
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toenter into the question of 'optimum social distance' discussed in analysing the
limitations of contract asa source of social order. In general we have distinguished
three distinct forms of social ordering: explicit legislation. contract. and customary
law. Each of these has its special advantages and drawbacks and. when closely

.218examined. all present a mixture of made' and 'implicit' elements.

Ondankshet feitdat Fulleralseen van debelangrijkstecritici vanhet Amerikaanse

juridisch instrumentalisme mag worden aangemerkt, hadhij ook wel degelijk oog
voor de effectiviteit en doelmatigheid van de verschillende typen sociale

ordeningsmechanismen. Hij zag zelfs ruimte voor een mede daarop toegesneden
wetenschappelijkediscipline, die hij omschreeft als 'eunomics' ofwel: 'the science,
theory. orstudy of good orderand workable social arrangements.' Voor ieder van
de door hem onderscheiden ordeningsmechanismen zag Fuller een eigen
werkingssfeer weggelegd, waarin ze in beginsel het beste zullen functioneren. 219

Afzonderlijke vormen van regulering van sociale verhoudingen moeten daartoe
zo goed mogelijk aansluiten bij de intrinsieke kenmerken van de te beYnvloeden
relaties. Zo achtte Fuller wetgeving, zoals al eerder gezegd, bijvoorbeeld niet het
meest geschikte middel omintieme intermenselijke relaties tereguleren. maarzou
deze manier van ordening er in het algemeen veeleer op gericht moeten zijn: 'to
provide baselines forself-directed action bycitizens'. S lechts indiegevallen waar
de doeleinden en/of belangen van personen of groepen in de samenleving sterk

uiteenlopen en daardoor con tlicten dreigen moet de wetgever algemene gedragsre-
gels en procedures voorschrijven. Wanneer sprake is van vrijwillige cooperatie
dient wetgeving in de ogen van Fuller gewoonlijk zo min mogelijk als sociaal
controlemiddel te worden ingezet. maar veeleer ter ondersteuning en stimulering
van bestaande particuliere initiatieven.

Hiermee is nog geen kant en klare instrumententypologie verschaft, maar
weieen agenda voor naderonderzoek naarde vraag hoe verschillende maatschappe-
lijke ordeningsmechnismen (staat, markt en samenleving) en instrumenten, zoals
wetten, gewoonten, overeenkomsten, bestuursbesluiten etc., elkaar onderling
kunnen versterken. Te dien aanzien heeft de WRR een interessante studie gedaan
waarin aan de hand van situatie-kenmerken en juridisch-bestuurlijkekarakteristie-
ken van uiteenlopende soorten beleidsinstrumenten indicatoren worden verschaft,
waarmee de wetgeverbij deaanpak van milieuproblemen rekening dient tehouden.
Op basis daarvan is een globale taxonomie ontwikkeld voor het bepalen van
instrumentenkeuzes, rekening houdend met de karakteristieken van beleidsin-
strumenten, situatiekenmerken van milieuvraagstukken en algemene criteria van

218    Lon. L. Fuller a.,t·.1971. p. 119
219   Zie C.J.M. Schuyt. Sturing en het recht, in: W.J. Witteveen e.a. (red. ) Het sc·hip van staat:

Beschouwingen over recjit, staar en sturing, Zwolle 1985, p. 113-124, m.n. p. 117.
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effectiviteit, e fficiencyen legitimiteit.120 De WRR onderscheid daarbij drie soorten
ordeningsmechanismen: dwang (directe regulering), transactie (privaatrechtelijke-
en financiele regulering) en overreding (sociale regulering)

Gemeten naar instrumentariumkenmerken is, volgens de Raad. bij directe
regulering, financiele instrumenten, privaatrechtelijke regulering en sociale
regulering, sprake van afnemende handhavingslasten voor de overheid en een
opklimmende verantwoordelijkheid voorde burger. Als situatiekenmerken noemt
het WRR-rapport de kenbaarheid van emissies en milieu-effecten, structuur van
de doelgroep en weerstand van en kosten vddr de doelgroep. Op basis daarvan
concludeert de Raad dat de effectiviteit van directe regulering en transactie-
instrumenten gevoelig is voorde identificeerbaarheiden meetbaarheid van milieu-
effecten. Voor sociale instrumenten, zoals milieu-educatie en voorlichting, zou
dat daarentegen minder het geval zijn. Daarvoorgeldt echter weer dat voldoende
draagvlak binnen de doelgroep is vereist. Ook de structuur van de doelgroep. die
bepaald wordt door het aantal vervuilingsbronnen en beleidssubjecten, kan dwingen
tot alternatieve aangrijpingspunten. Bij een groot aantal vervuilingsbronnen kunnen
eerderhandhavingsproblernen ontstaan als de reguleringdoor middel van wetgeving
geschiedt en zouden privaatrechtelijke en sociale instrumenten in het algemeen
beter bruikbaar zijn, aldus de Raad.

Wanneer sprake is van een veelheid aan beleidssubjecten acht de WRR het
zinnig te werken met sociale of privaatrechtelijke instrumenten, zeker als de
doelgroep goed georganiseerd is of kan worden met behulp van intermediaire
organisaties. In enkele gevallen gebeurtdat ook. Tedenken valtonder andere aan
de regeling inzake verwijderingsbijdragen, zoals die is opgenomen in de Wet
milieubeheer. Deze regeling maakt het mogelijk een stelsel van private afspraken
Iussen marktpartijen over de bekostiging van de verwijdering van afvalstoffen,
zoals autowrakken, batterijen en koelkasten, algemeen verbindend te laten verklaren
door de minister van VROM.22' Deze reguleringsstrategie berust met andere
woorden vooreen belangrijk deel op het zelfregulerend vermogen van een sector,
terwijl zonodig ondersteuning kan worden geboden voorhet tegengaan van free-
rider-gedrag door middel van wettelijke maatregelen. Daarnaast wordt de laatste
jaren bepleit om waar het bijvoorbeeld niet locatie-gebonden milieuproblemen
betreft. zoals de uitstoot van CO., in aanvulling op wetgeving vaker te werken

220   WRR 1992-41, Miliewbeleid: Stralegie, instruinentenenhandliaafbaarheid,' s-Gravenhage 1992.
221       Zie art.  15.36 Wm. Vgl. over het ontstaan en de opzet van de regeling inzake verwijderingsbijdragen

inde Wetmilieubeheero.a. A.B. Blombergen F.C M A. Michiels. De Wet verwijderingsbudragen:
een voorbeeld van geconditioneerde zelfregulering, in: T. van der Ploeg e.a (red.). /,1 plaar,van
overheid, recht scheppen door partic·uliere <)rganisaties, Zwolle 1995. p. 217-237 en J.V. van
Ophem, Verwijderingsbijdragen: Bijdrage aan verwijdering?. M en R 1995. p. 77-80.
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232met marktconforme instrumenten. waaronder verhandelbare emissierechten.
Een lage prijselasticiteit. ofwel een uitblijven van gedragsaanpassingen als reactie
op positieve of negatieve financiele prikkels, mag daarbij niet al te gemakkelijk
tot de conclusie leiden dat marktconforme instrumenten voor het reguleren van

een milieuvraagstuk niet geeigend zijn. Het zou namelijk best zo kunnen zijn dat
de bereidheid tot gedragsverandering uberhaupt gering is, ongeacht het gebezigde
instrumentarium. Optransactie gerichte, marktconforme instrumenten kunnen in
die situatie wellicht desondanks nog steeds het meest effectief en efficient zijn,
omdat ze bevorderen dat gezocht wordt naar milieuverbeteringen met een optimaal
milieurendement tegen de laagst mogelijke kosten.

In het regeringsstandpunt naaraanleiding van het WRR-rapport 'Milieubeleid:
Strategie. instrumenten en handhaafbaarheid' wordt gewezen op het belang van
een optimale'instrumentenmix', waarbij gebruik wordt gemaakt van de complemen-
tariteit van instrumententypen.213 Terecht wordt erkend dat de overheid zelf niet
alle milieuproblemen kan oplossen, maar dat de wetgever vaak wel voorwaarden
kan scheppen waaronder milieuwaarden op verantwoorde wijze in het gedrag van
bedrijven en burgers worden geincorporeerd. Deze reactie van de regering sluit
goed aan bij de Notitie Instrumentarium, die eerder als bijlage bij het NMP-Plus
werdgevoegd. Belangrijke lijnen daann zijn: streven naareen meergeintegreerde
beleidsontwikkeling; grotere aandacht voorde uitvoerings- en handhavingsaspecten
bude instrumentenkeuze; meer oog voorde inzet van combinaties van instrumenten
die elkaars werking ondersteunen of versterken en niet in de laatste plaats het
benadrukken van ieders mede-verantwoordelijkheid voor het milieu. 224

8             Conclusie

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat wetgeving en
zelfregulering niet noodzakelijkerwijs elkaars tegenpolen zijn. Dat zulks tot op
de dag van vandaag weI vaak zo wordt gezien komt waarschijnlijk mede doordat
men indetwintigsteeeuw onderinvloed van maatschappelijkeen technologische
ontwikkelingen en positivistische denkbeelden van mensen als Hart en Kelsen.
recht en maatschappelijke ordening teveel als synoniemen is gaan beschouwen.
De Amerikaanse filosoof Lon Fuller heeft echterovertuigend laten zien dat tegen
die gelijkstelling fundamentele kritiek kan worden geuit. Hij benadrukt juist het

222 Zie reeds· M. Peeters. Marktconform milieurecht. Zwolle 1992 en recentelijk de VROM-raad.
Tra,11itie naar een koolst<,farine energiehuhlu,uding.Den Haag 1998 en vooral ook Ch. Backes.
Milieurecht en duurzame groei. M en R 2000. p. 91 -94 en de door hem genoemde literatuur.

223 Regeringsstandpunt WRR-advies, Stc·rt. 1992, nr. 249. p. 8.
224    Notitielnstrumentariumbehorendebijhet NMP-Plus. Kamerstukken 11. 1989/90,21137, nr. 22.

p. 8. Vgl. ook § 5.3.3 van het NMP, Kamerstukken 11. 1988/89,21137, nrs.  1-2, p.  123-126
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belang van een goede mix van horizontale en verticale ordeningsmechanismen
waar maatschappelijke vraagstukken in aanraking komen met het recht. Goed
beschouwd staat Fullerin zijn opvattingen echterniet alleen. Reeds bij een eminente
Nederlandse jurist als Paul Scholten zijn aanknopingspunten voor een andere
rechtsopvatting te vinden, waarbij het recht nietalleen van bovenaf, maarook van
onderop kan (aan)groeien.

Vanaf grofweg het eind van de jaren tachtig is voor dat laatste idee steeds
meer belangstelling ontstaan. Dat geldt niet alleen voor het wetgevingsbeleid in
algemene zin. maarook voorde wetgeving op het terrein van het milieu. Lag tijdens
de opbouwfase van dit jonge rechtsgebied de nadruk aanvankelijk nog sterk op
wetgeving van het 'type command and control'. inmiddels is daarin een belangrijke
kentering gekomen en geldt zelfregulering zelfs min of meer als een modieus
verzamelbegrip voorallerlei vormen van sturing en regulering, waarbij een zekere
mate van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid wordt gelaten aan maat-
schappelijke actoren. De specifieke eigenheden van het milieubeleidsterrein, zoals
de 'stemloosheid' van milieubelangen en de 'collectief-goed-achtige' trekken
zorgen er echter ook voor dat de bescherming van het milieu niet eenvoudigweg
aan het vrije spel der maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Aan
heteind van dithoofdstuk iseen kortoverzicht gegeven van verschillende vormen
en modaliteiten van sociale regulering die zich zoal op het terrein van de
bescherming van het milieu voordoen. Op basis daarvan kan worden verdedigd
dat een adequate omschrij ving van zelfregulering eigenlijk zowel procedurele als
materiele elementen zou moeten bevatten.

In het eerste geval ligt de nadruk op het feit dat doorde wetgevereen bepaaide
keuze-en beslissingsvrijheid wordt gelaten aan maatschappelijke actoren omzel f
oplossingen aan te dragen voor de milieuproblemen in de samenleving. In het
tweede geval richt de aandacht zich op de eigen verantwoordelijkheid die ook
anderen dan de overheid hebben voorde bescherming van het milieu alsonderdeel
van het algemeen belang. Het is onmogelijk om in abstracto aan te geven hoever
die verantwoordelijkheid strekt. Dat komt mede door de verscheidenheid van
milieuproblemen en debetrokkenheid van maatschappelijke actoren, zoalsburgers.
milieu-organisaties en bedrijven. Om een wat scherper beeld te krijgen wordt
daarom in het volgende hoofdstuk de aandacht gericht op bedrijfsinterne milieuzorg.
Gekeken wordt om te beginnen wat zoal dedrijvende krachten achterde opkomst
van dit fenomeen zijn en hoe de betrokkenheid van de overheid bij deze vorm van
zelfregulering vorm krijgt. Daarna zal in het daarop volgende vijfde hoofdstuk
worden geYnventariseerd in hoeverre het koppelen van milieuzorgsystemen aan
een zogenaamde vergunning op hoofdzaken als goede vorm van wettelijk
geconditioneerde zelfregulering kan worden beschouwd en of zich daarbij nog
bepaalde juridische knelpunten voordoen.
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Bedrijfsinterne milieuzorg gekoppeld aan een vergunning
op hoofdzaken: een voorbeeld van wettelijk geconditio-
neerde zelfregulering?

1           Vertrouwen op de overheid?

In het vorige hoofdstuk is verdedigddat zowel overheidsregulering als marktwer-
king structurele zwakheden vertonen waar het gaat om een 'goede' bescherming
van het milieu. Dat'goede' geldt dan niet alleen voorde vraagnaarde mate waarin
de aanpak van milieuvraagstukken effectief en doelmatig is, maar raakt evenzeer
aan het rechtsstatelijke gehalte van de milieubescherming. Op de verhouding
daartussen zal ik uitgebreider ingegaan in het zesde hoofdstuk. Hier volsta ik
voorlopig met enkele voorbeelden die iets zeggen over de vraag waarom de
bescherming van natuuren milieu nooit geheel en al kan worden overgelaten aan
de werking van het vrije spel van maatschappelijke krachten op de markt, noch
uitsluitend mag worden toevertrouwd aan de zorg van de overheid.

Om met dat laatste te beginnen; het is een illusie te denken dat de overheid
in onze hoog geindustrialiseerde samenleving belangrijke milieuvraagstukken alleen
kan oplossen. Hetcredo: 'ieder voorzich en de overheid voorhet milieu', is geen
vruchtbare basis vooreen succesvol milieubeleid opde lange termijn. In de praktijk
beschikt de overheid over onvoldoende tijd, menskracht en middelen om de
naleving van alle door haar opgelegde wettelijke regels en voorschriften aan
bedrijven, zonodig met behulp van sancties, af te dwingen. De keuze voor een
sturingsmodel, waarbij het juridisch instrumentarium wordt ingezet volgens de
strategie van 'command and control', doet bovendien geen recht aan de complexiteit
van veel milieuvraagstukken, de noodzaak van het creeren van draagvlak bij de
bevolkingen de resistentie van tal van sociale subsystemen, waaronderbedrijven,
voor sturingssignalen van de overheid.1 Een dergelijke strategie gaat bovendien
voorbij aan het feitdat milieutechnische kennisen ervaring vaaknietin voldoende
mate aanwezig is bij overheden, maar in de praktijk vooral gezocht moet worden

1 Zie over de voor- en nadelen van het klassieke juridische sturingsmodel ook Th. G Drupsteen.
Het juridisch sturingsmodel, in:  P. Glasbergen (red.), Milieubeleid: eenbe leidswetenschappelijke
inteiding.

'
s-Gravenhage  1994. p.  151  e.v. Wanneer milieuwetgeving vooral wordt gebruikt als

instrument om milieudoelstellingen te vertalen in nauw omschreven gedragsvoorschriften. die zonodig
onder dwang worden gehandhaafd, wordt bovendien het leervermogenen (of zo men wil de
'reflexiviteit') van degene tot wie de regels gericht zijn. niet optimaal geprikkeld.
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bij research- and developmentafdelingen van grote bedrijven, branche-verenigingen.
bepaalde natuur- en milieuorganisaties, keuringsinstituten, private onderzoeks-
en adviesbureaus, etc.

Een blind vertrouwen op milieuzorg doorde overheid is echternog uit anderen

hoofde onverstandig. Zeker nu de bevoegdheden van bestuursorganen in veel
moderne milieuwetten globaal omschreven worden,2 de bestuurlijke controle op
de uitvoering van milieutaken door de overheid in veel gevallen te wensen overlaat3

en de overheid steeds vakerconcurreert met particuliere bedrij ven bij de vervulling
van haar taken.4 is het goed dat er ook oplettende burgers en maatschappelijke
organisaties zijn die waken tegen een al te 'marktconform' opererende overheid.5
Ook een kritische houding van de staande magistratuur, in het uiterste geval
uitrnondend in strafrechtelijke vervolging van overheidsoptreden wanneer dat
milieuschade tot gevolg heeft, kan mijns inziens niet goed worden gemist. Een

uitzonderingspositie voor de overheid kan in dat verband zelfs gevaarlijk zijn.
Ervaringen uit het verleden laten zien dat overheden met enige regelmaat in de
verleiding komen om milieuwetten te overtreden: Die neiging zal alleen maar

groter kunnen worden wanneer er geen adequate rechterlijke controle bestaat op
milieurelevante overheidsactiviteiten.

In het licht van een effectieve bescherming tegen onrechtmatig overheidsoptre-
den past ook het 'om gaan' in de Pikmeer-jurisprudentie van de Hoge Raad:
Daaruit volgt immers dat wanneer (lagere) overheden op gelijke voet als
particulieren milieuovertredingen begaan in het dagelijkse verkeer, zij daarvoor
niet langer absolute strafrechtelijke immuniteit genieten. Uit rechtsstatelijke
overwegingen inzake rechtsgelijkheid, vertrouwen van de burgeropde integriteit
van het openbaar bestuur en het principe dat de overheid zich ook aan haar eigen
regels dient te houden, volgt in dat geval dat onrechtmatig overheidshandelen in
het normale, dagelijkse economisch verkeer'op gelijke voet' getoetst moet kunnen

2         Zie ook C. Lambers. Materiele normen in de Wet milieubeheer. in: M. Klijnstra en R. Uylenburg.
Ervaringen met de Wet milieubeheer, Zwolle 1995, p. 24-25.

3     Vgl. Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op niveau.
Deventer 1998, p. 147 e.v.

4        Zie o a. het eindrapport van de Commissie Cohen. Markt enoverheid. Kamerstukken 11 1 996/97.
24 036. nr. 45. het SER-advies. Marktenoverheid,' s-Gravenhage  1999 en het advies van de Raad
voor het Openbaar Bestuur, De overheid de  markt in- of uitprijzen.Den Haag 1998.

5        Zie over de vervaging van de grenzen tussen het optreden van de overheid in de publieke sfeer en
de private sfeerde gevolgen voorde strafbaarheid van de overheid ook C.J. Brants en R. de Lange,
Strafvervolging van overheden, Deventer 1996, p. 33 e.v.

6           Direct na het arrest Pikmeer 11 is het OM overigens reeds begonnen metde vervolging van een tiental
lagere overheden. Zie D. Roef, De ommekeer in Pikmeer: Over de vervolgbaarheid van overheden
na Pikmeer 11, JB 1998, p. 216

7      Vgl. HR 23-04-1996, N./ 1996,513 m.nt. 't Hart(Pikmeerl)versus HRO6-01-1998. N./ 1998 m.nt.
JdH (Pikmeer 11)
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worden door de strafrechter als het optreden van bedrij ven en burgers.8 De perceptie

die bedrijven en burgers hebben van de overheid zal, zeker wanneer in het
milieubeleid steeds meerde nadruk wordt gelegd op zelfregulering, een belangrijke
rol kunnen spelen bij de bereidheid om niet alleen bepaalde wettelijke regels en
voorschriften slaafs na te leven, maar meer te doen dan dat. Witteveen heeft er
in dat verband opgewezen dat wanneerdeoverheid door middel van het stimuleren
en conditioneren van zelfregulering bepaalde milieudoeistellingen wil bereiken,
zij allereerst zelf het goede voorbeeld zal moeten geven.9

Dat ook de rechter oog heeft voor die voorbeeldfunctie blijkt o.a. uit enkele
vonnissen van de Rb Alkmaar, waarin het ging om de vervolging van een drietal
gemeenten die de vergunningvoorschriften voorde opslag van een depot voorklein
gevaarlijk afval overtraden. De rechter merkte in een van de bewuste uitspraken
opdat de verdachte, die als openbaar lichaam maatschappelijk gezien met betrekking
tot de (correcte) verwijdering en opslag van afvalstoffen een voorbeeldfunctie moet
worden toegeschreven. zich ten onrechte aan die maatschappelijke verantwoordelijk-
heid had onttrokken. I0

Witteveen spreekt overhetbelang van de 'symbolische functie' van het milieube-
leid. Daarbij gaat heterom, de manier waarop de betrokkenen hun eigen opstelling
in relatie tot het milieu ervaren, onderwerp te maken van rationele afwegingen,
gericht op het ontdekken van gedeelde waarden en doelstellingen." Te denken
valtdaarbij nietalleen aan hetbereiken van consensusoveridealenals 'duurzame
ontwikkeling', maarook aan concrete zaken, zoals het zoeven genoemde voorbeeld
van het overtreden van vergunningvoorschriften dooreen gemeente. Wanneer men
in zo'n geval de volgende dag als bevoegd gezag een private overtreder wil
aanspreken op het niet naleven van een zorgplichtbepaling in diens vergunning
zal het weiniggeloofwaardig overkomen omde eigen verantwoordelijkheid voor

8          Zie L.E.M Hendriks en A. de Lange. Strafvervolging van overheden nahet Tweede Pikmeer-arrest.
M en R 1998. p. 43. Vgl. ook J.A.F. Peters. Wordt vervolgd: aantekeningen bij het Pikmeer 11-arrest.
NTB 1998. p. 31-35. Zoals bekend is de strafrechtelijke immuniteit van de staat tot op heden
gehandhaafd. hoewei ook te dien aanzien veel kritiek te beluisteren valt. Zie o.a. Th. A. de Roos.
Geen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de Staat?. AA 2000. p. 92-96.

9      W.J. Witteveen. Staat de overheid boven de wet?, in: W.J Witteveen. H.G, Hoogers, D.A.A.
Boersema. J. de Hullu. M.L.W.M. Vieringen R.J.G.M. Widdershoven. Strafbaarheidvanoverheden.
Publikatie van de Staatsrechtkring. Deventer 1998. p. 6-7.

10     Rb Alkmaar 17-06-1999. nrs. 14.036124-98. 14.036167-98. 14.036237-98. Men R 2000. nr. 5K.
Ook in bestuursrechtelijke jurisprudentie wordt bij het voorkomen van overtredingen wei gewag
gemaakt van de voorbeeld functie van de overheid. Zie voor een fraai voorbeeld o.a. Rb Rotterdam
23-10-1995, BR 1996, 45 m.nt. Veenendaal.

11        Als ik het goed zie is dat ook de grondgedachte achter een sturingsconceptie als coproductie. Zie
V.J.J.M. Bekkers en J.M. Verschuuren, Juridische dilemma's bij coproductie in het milieubeleid
en de mogelijke rol van de wetgever, RegeIMaat 1998. p. 54-66
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het opvolgen van deze inspanningsverplichting te benadrukken. terwijl men zelf
in de vergunning vastgelegde resultaatsverplichtingen niet is nagekomen.

12

2           Vertrouwen op de vrije markt?

De onmacht of onwil van de overheid om in alle gevallen zel f voldoende zorg te

dragen voor de belangen van natuur en milieu, houdt anderzijds niet in dat haar
milieutaken daarom voortaan maar beter volledig aan de markt kunnen worden
overgelaten: 3 In dat geval bestaat er namelijk ook gerede kans dat de van nature

ondervertegenwoordigde belangen van het 'stemloze' milieu niet voldoende worden

gehoord, omdat met name de economische belangen van bedrijven en burgers
voortdurend om aandacht schreeuwen:4 Soms kunnen deze belangen weliswaar
geheel of gedeeltelijk parallel lopen met die van het milieu. zoals wanneer niet
alleen schade aan flora en fauna optreedt, maar ook burgers of bedrijven
rechtstreeks schade of hinder ondervinden van bijvoorbeeld milieubelastende
bedrijfsactiviteiten. Denk in dat geval maar aan geluid- en stankoverlast of aan
visuele hinder. Lang niet altijd zal er spontaan, van onderop uit de samenleving
zelf, een verantwoord evenwicht tot stand komen tussen sociale, ecologische en
economische belangen.

15

Wanneer de activiteiten van een onderneming zich aan het einde van een

lange productieketen afspelen, zoals bij verwijderingsbedrijven in de afvalbranche.
kan het bijvoorbeeld goed zijn dat er niet automatisch voldoende kritische
toeleveranciers. afnemers, aandeelhouders of burgers zijn die vanuit een
welbegrepen eigen belang een groene vinger aan de pols houden.16 Een kenmerk
van afval is nu eenmaal dat iedereen er zo snel en liefst zo goedkoop mogelijk
vanaf wil. terwijl de mogelijkheden voor een effectieve controle op illegale

12 Hetomgekeerde: jarenlang bestuurlijk gedogen van overtredingen om vervolgens via de strafrechter
een extreem hoge boete op te leggen, mede ingegeven door het feit dat het bedrij f in kwestie 'het
pri vaatrechtelijke verlengstuk' is van de publiekrechtelijke rechtspersoon, zoalsin Rb Amsterdam
05-03-1996. AB 1996,232 (Westpoint). is overigens ook niet aanbevelenswaardig.

13        Daarbij moet worden beseft datdeoverheid in depraktijk geen ondeelbare eenheid is. die den belang
nastreeft De keerzijde van het streven naar externe integratie is dat milieubelangen versnipperd
kunnen raken en daardoor worden ondergesneeuwd door andere deelbelangen.

14       Denk bij dat soort belangen maareens aan de Nimby-problematiek(Not in my back yard )bij grote
infrastructurele projecten. Zie daarover H.J.A. M. van Geest en A.FJ M. Janssen. Het Nimby-
wetsvoorstel: une danse macabre?, Gst. 1993.6963. p. 181-187.

15        Het gaat immers niet over een 'marktevenwicht' dat eenvoudig wordt bepaald door koopkrachtige
vraag en schaarste van aanbod die tot uitdrukking komt in een prijs. maar over een evenwicht van
sub-systeem overstijgende belangen die ook de toets van het recht kan doorstaan

16      Vil. o.a. M.J.J. van den Ankeren A.B. Hoogenboom. Sc·hun bedriegt overheid, bedrilfsleven en
gelegenheidsstructuren vc,cir milieurriminaliteit c,p de hergebruikmarkt: s-Gravenhage 1997.
diemedeom deze reden uiterst kritisch zijn overde mogelijkheden voorzelfregulering op het terrein

van de afvalverwijdering
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verwijdering beperkt zijn.17 Als afval eenmaal is verwijderd, is vervolgens ook

hetafvalprobleem vaakgedurende enige tijduithetzicht. Maardat wil nietzeggen
datdaarmee ook de milieuproblemen voorgoed zijn verdwenen. Deze duiken naar
verloop van tijd, al dan niet op dezelfde plaats en in dezelfde vorm, vaak weer
- in verhevigde mate - op. Het lijkt daarom verstandig dat de overheid in deze
sector nog voorzichtiger is met privatisering, 18 deregulering en zelfregulering, 19

dan in andere sectoren waar de milieurisico's qua aard en omvang minder groot
zijn, de belangen meer synchroon lopen of er meer sociale controle in het veld
zelfbestaat.10 Gelet op de grondwettelijke zorgplicht van de overheid, die ziet op
de bescherming en verbetering van het leefmilieu, mag het geheel of gedeeltelijk
overlaten van de milieuzorg aan bedrijven er niet toe leiden dat die zorg
verkwanseld wordt. Maar de vraag is uiteraard wanneer daarvan sprake is.

3           Vertrouwen op zelfregulering?

Uit milieuschandalen in deafvalsector, zoals bij Tankercleaning Rotterdam(TCR)
- destijds de grootste inzamelaar en verwerker van scheepsafvalstoffen in
Nederland, in het bezit van een milieucertificaat en mede daardoor een gunstig
imago.1' maar tegelijkertijd wel een bedrijfdatzichjarenlang illegaal ontdeed van

een aanzienlijk deel van de ingezamelde afvalstoffen - mag niet de conclusie
worden getrokken dat ruimte bieden voor zelfregulering door bedrijven op

)7milieugebied per definitie te riskant en dus onwenselijk is.-- Dat standpunt is zo
geformuleerd niet alleen te ongenuanceerd, het wordt ook door de feiten
gelogenstraft. Zo volgt uit onderzoek van het WODC dat. hoewel er wel degelijk

17 Zie overde problemen in de handhavingspraktuk o.a. G.H Addink en Ch.W. Backes. m.m.v. N.
Teesing. E.J. de Valk en A.M.E. Veldkamp, li and lia v in g mi li e u re g e 1 ge vi n g ajt a l h t (, ffe n . Utrecht
1998. Zieook B M Veltkamp. Implementatie van milieuric·htlijnen in Nederland. Deventer 1998.
p. 368-373.

18      Zie G.H Addink, Prviatisering van de afvalverwijdering: een zorgminder? De ontwikkeling van
een normatieve benadering van de privatisering, in: G.H. Addink, A.M. Hol en R. Knegt.
Privatiiering: effec·tiviteit en legitimiteit. Deventer  1998,  p.   179-221.

19       Paradoxaalis dat door middel van strenge wetgeving ingrijpen in de afvalmarkt ertoe heeft geleid
dat het soms economisch lucratiever is geworden om deze wetten te ontduiken of om de weg te

vinden naar landen met een minder strenge afvalwetgeving. Zie P.C. Gilhuis. Over afval, markt
en w·et. in: Ph. Eijlander e.a. Milie u en markt. Tilburg 1998. p. 50.

20       Denk aan bepaaldedelen van de voedingsmiddelenindustrie. waareen slecht milieu-imagoal snel
de doodsteek voor bedrijven kan vormen.

21 Het betrof overigens geen zorgsysteem overeenkomstig ISO 14001 of EMAS.
22      Zie over de veelbesproken TCR-affaire o.a. Algemene Rekenkamer. Tankcleaning Rotterdam en

andere havenontvangstinstallaties, Kamerstukken Il 1995/96.24 715, nrs.  1 -2. Vaste kamercommissie
VenW/VROM. Schoon schip maken, Kamerstukken 11 1996/97.24 791. nrs. 3-4. Commissie
Handhaving Milieuregels Tank Cleaning Rotterdam. Be\ticur. rechte lijke handhm'ing Tank Cleanin g
R(itterdam. Delft 1996. en R.J.J. Eshuisen E.A. I.M. van den Berg. Dcissier TCR:  Tien jaar si·licine
Achijn. WODC, Den Haag 1996.
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bepaalde risico's kleven aan alternatieve vormen van regulering,13 zoals vermenging

van publieke en private belangen en verantwoordelijkheden, ontbreken van
voldoende democratische controle-mogelijkheden en monopolievorming ofjuist
'free-rider-gedrag', geen reden bestaat om in het algemeen te pleiten  voor een
terughoudend gebruik van zelfregulering.24

In het WODC-rapport wordt geconcludeerd dat, ondanks dat zich in de
dagelijkse praktijk situaties voordoen die causaal redenerend tot problemen zouden
moeten leiden, er zelden echt iets mis gaat.25 Een interessante verklaring die
daarvoor wordt gegeven isdaterinde beleidspraktijk allerlei informelecorrectie-
mechanismen werkzaam zijn. die ervoor zorgen dat risico-scenario's zich niet
volgens een lineair patroon voltrekken.26 Daarbij wordt overigens aangetekend

dat, wanneer er wei dingen fundamenteel mis zouden gaan, door het gebrek aan
voldoende transparantie en openheid van veel publiek-private interacties de kans
groot is dat eventuele wantoestanden niet tijdig aan het licht komen. Deze
overwegingduidtermijns inziens opdat zelfregulering ophet terrein van het milieu

op zichze! f waardevol kan zijn. met name daar waar wetgeving en marktwerking
tekortschieten, maar dat de daarmee gepaard gaande vrijheid voor bijvoorbeeld

bedrijven wel vaak 'wettelijk geconditioneerd' zal moeten worden.
Met wettelijk geconditioneerde zelfregulering bedoel ik, in navolging van

Eijlander. dat de wetgever materiele en/of procedurele randvoorwaarden stelt:

bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties een aanzienlijke keuzevrijheid
krijgen bij de invulling van dat kader door zelf mee te werken aan het opstellen

van gedragsregels, het uitvoeren daarvan en het toezien op de naleving. De overheid
behoudt in dit concept echter een belangrijke taak en verantwoordelijkheid bij
de controle op het eindresultaat.27 Publieke en private normstelling zijn hier met
andere woorden complementair aan elkaar.18 Anders dan bij spontane zelfregulering
die louter voortkomt uit de markt, zoals de kwaliteits- en erkenningsregels die in
verschillende branches bestaan omdeconsument teovertuigen van dedeugdelijk-
heiden betrouwbaarheid van een producten vervangende zelfregulering. waarbij

23 RJJ Eshuis. P. de Graaf. R.F. Kouwenbergen J.W. van Wetten. Ondememendmilieubeleid, WOD('
Den Haag 1998 Met alternatieve regulering wordt in het WODC-onderzoek bedoeld datde operheid
in plaats van gebods- en verbodsregels te stellen, het gedrag van burgers en bedrijven probeert te
beinvloeden dooro a. voorlichtingen informatie-verschaffing. onderhandelingen financiele prikkels.

24     idem p. 5. Zie ook R.J.J Eshuis en P. de Graaf. Misstanden en misverstanden: De akernatie e
instrumentatie van milieubeleid. /If en R 1998, p. 226-230

25       Daarbij moet worden aangetekend dat een van de selectiecriteria in het onderzoek juist was dat
er m.b.t. een bepaalde casus verontrustende geluiden in de media waren verschenen.

26 Als voorbeeld wordt o.a genoemd het bestaan van ambtelijke concurrentie'. die er voor zorgt dat
handhavers zich in de praktijk nietgecommitteerd achten aan afspraken tussen beleidsambtenaren
en marktpartijen, wanneer norm-overtredingen worden geconstateerd.

27     Eijlander. a.w. 1993. p. 229.
28      Vgl. L.A. Geelhoed. Deregulering, herregulering en zelfregulering. in: Ph. Eijlander. P.C Gilhuis

en J.A.F. Peters. Overheid en :elfregulering. Zwolle 1993. p. 49.
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de wetgever een zaak niet regelt, maar wei een duidelijke reservefunctie houdt, 29

oefent wetgeving hier direct of indirect grote invloed uit op het proces en/of de
inhoud van zelfregulering.

Eijlander en Voermans onderscheiden drie manieren waarop de wetgever
zelfregulering kan conditioneren, namelijk: a) door de wetals stok achterdedeur
te gebruiken voorhet geval private normen niet tot stand komen of tot onbevredi-
gende resultaten leiden. b) door in de wet bepaalde rechtsgevolgen te verbinden
aan zelfregulering. waarbij onderandere gedachtkan worden aan het voldoen aan
een open wettelijke norm door zich aan te sluiten bij een gedragscode van een
branche-organisatie of een certificatieregeling en c) doorals overheid via wetgeving
de totstandkoming van private normen en afspraken te structureren of te
procedureren. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen dat bepaalde partijen
in elk geval bij de onderhandelingen over de totstandkoming van bijvoorbeeld
een convenant moeten worden betrokken of aan het verplichten datbij certificatie
aan bepaalde vormvereisten, zoals openbaarheid van de toetsingscriteria, wordt
voldaan. Een vierde en laatste wijze van betrokkenheid van de wetgever is d)
materiele conditionering van zelfregulering.

Hoewel dit laatste er uiteraard niet toe mag leiden dat de overheid het roer
volledig overneemt, omdat dan van zelfregulering de facto geen sprake meer is,
zal het zeker op milieugebied in de praktijk vrijwel altijd zo moeten zijn dat er
bepaalde inhoudelijke randvoorwaarden gelden die bij het proces van private
normstellingen zelfhandhavingin achtgenomen moeten worden. Ditgeldtzowel
wanneer in wetgeving expliciet ruimte wordt geboden voor zelfregulering, zoals
in hoofdstuk 15 van de Wet milieubeheer met betrekking tot de mogelijkheid dat
particuliere organisaties een eigen verwijderingsstructuuren een daarbij behorende
bijdrageregeling opzetten voor het be- en verwerken van afvalstoffen. alsook
wanneer zulks niet het geval is. Zo regelt de Wet milieubeheerin de sfeer van de
verwijderingsbijdragen dat private partijen om algemeen verbindend verklaring
door de minister van het door hen opgezette toeslagensysteem kunnen verzoeken
omconcurrentievervalsing tegen te gaan. WeI zullen de verzoekende partijen een
meerderheid van de markt in handen moeten hebben. 30

29 Een concreet voorbeeld is totstandkoming van de persfusiegedragscode in de dagbladenwereld.
Zie Kamerstukken II 1992/93,20984. nr. 10.

30     In de sfeer van de verwijdering van autowrakken bestaat zo'n algemeen verbindend verklaarde
verwijderingsbijdragenregeling. De stichting Auto Recycling Nederland bestrijkt daar zo'n 90 %
van de markt. Volgens de minister van VROM werkt deze regeling bovendien uitstekend. gelet

op het feit dat reductiedoelstellingen soms zelfs al eerderdan gepland zijn gehaald. Zie Kamerstukken
// 1998/99.26 200 XI. nr. 56. Toch blij ven er anderzijds ook voortdurend geruchten bestaan dat
deze vorm van geconditioneerde zelfregulering fraude-gevoelig zou zijn. Zie o.a. Handelingen 11
1999/2000, nr. 224. p. 463-464 en Handelingen 11 1998/99. nr. 46, p. 3172-3174 en Handelingen
// 1995/96. nr. 1215. p. 2471-2471.
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Doorde tussenkomst van de minister wordt ervoor gezorgd dat dEn relatief machtig
bedrijf niet zomaar zijn wil kan opleggen aan andere verwijderingsbedrijven of
consumenten:' Voor wat betreft de inhoudelijke beinvioedingsmogelijkheden
komt daar nog bij dat de minister op grond van artikel 15.39, tweede lid, van de
Wetmilieubeheeralgemeen verbindend verklaarde afspraken over verwijderingsbij-
dragen in een aantal gevallen weer ongedaan kan maken. bijvoorbeeld wanneer
veranderde milieu-inzichten daartoe aanleiding geven. De wet biedt hierdus met
andere woorden expliciet de mogelijkheid voor de minister om in het belang van
de bescherming van het milieu te kunnen ingrijpen bij zelfregulering.

Dikwijls ligtde ruimte voorzelfreguleringevenwel meerimplicietbesloten
in wetgeving. Dat geldt ook voor de materiele en procedurele randvoorwaarden
die daarbij in acht moeten worden genomen. Voor wat betreft de ruimte om als
overheid zaken over te laten aan het zelfregulerend vermogen van bedrijven kan
men bijvoorbeeld denken aan de beoordelings- en beleidsvrijheid die in veel
milieuwetten is gelaten aan bestuursorganen. Deze discretionaire ruimte kunnen
zij, zoals hierna nog zal blijken. onder andere gebruiken om de bevoegdheid tot

vergunningverlening. toezicht of handhaving etc. afte stemmen op het milieugedrag
en verantwoordelijkheidsbesef van bedrijven. De materiele conditionering wordt
in datgeval vaak beheerstdooralgemene wettelijkebepalingen en (on)geschreven
milieubeginselen die iets zeggen overde aarden omvang van de milieubescherming
waaraan de bevoegde gezagsinstanties ook bij het uitoefenen van discretionaire
bevoegdheden gebonden zijn.

Dit neemt niet weg dat vergunningverleners en handhavers hun beleids- en

beoordelingsvrijheid dikwijls opzodanige wijze kunnen gebruiken dat pro-actieve
bedrijven meer tlexibiliteit en keuzevrijheid verkrijgen bij het nemen van
milieurelevante bedrij fsbeslissingen. Dat het uitoefenen van discretionaire bestuurs-
bevoegdheden gekoppeld is aan het uitoefenen van openbaar gezag.32 en dus ook

aan de mogelijkheidomde rechtspositie van burgers zonodigeenzijdig te kunnen

bepalen. hoeft daarbij naar mijn mening doorgaans niet in de weg te staan aan het
feitdat in de praktijk vooral bij de vergunningverlening tot op zekere hoogte sprake
is van 'onderhandelendbestuur'.33 Dat wil zeggen dat de publieke besluitvorming

31      Wellicht is dat ook de reden dat de Nederlandse mededingingsautoriteit het niet nodig  ond om
een ontheffing ran art. 6. eerste lid. van de Mededingingswet te verlenen voor het systeem van
verwijderingsbijdragen. zoals dat bestaat t.a.v. autowrakken. Zie Sic·rt. 2000. nr. 80, p. 18.

32      Artikel. 2. negendelid, vande IPPC-richtlijnomschrijtteen(milieu)vergunningoverigensals:  het
gedeelte van (een) schriftelijk (e) besluit(en jof dat bes luit (diebesluiten)inzijn (hun)geheel waarbij
ma ·litiging wordt verleend om een installatie of een gedeeltedaarvan teexploiteren onder bepaalde
voorwaarden (...)

33    Ook bij de handhaving kan sprake zijn van onderhandelend bestuur. getuige bijvoorbeeld een
knomeen als gedoogconvenanten. Dat hoeft echter niet te betekenen dat daarbij het concept van
een wederkerige rechtsbetrekking wordtaanvaard. Zie J.R.C. Tieman, Wederkerige rechtsbetrekking
en bestuursdwang, NTB 1997. p 226-236.
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inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van overheidsbeleid wordt
beinvloed door, of mede athankelijk gemaakt van, overlegen onderhandeling van
bestuursorganen met bednjven, particuliere organisaties of (groepen) burgers.

34

4             Zelfregulering en onderhandelend of dwingend bestuur?

In het verleden is al bij herhaling vastgesteld dat de vergunningverlening en
handhaving op milieugebied in sterke mate worden beheerst door informele
afspraken. Zo concludeert Kocken reeds halverwege de jaren zestig in zijn
dissertatie over de vergunningenstelsels van de Hinderwet en de Woningwet, dat
sprake is van een groeiende spanning tussen de wet en de praktijk. Dit zou onder
andere hebben geleidtot een vlucht in het informele handelen. Kocken noemt met
nadruk het toegenomen belang van het vooroverleg met bedrijven bij de vergunning-
verlening, het feit dat regelmatig wordt toegestaan dat een inrichting in werking
wordt gebracht voordat een Hinderwetvergunning is verkregen of zelfs maar is
aangevraagd, het veelvuldige gebruik van buitenwettelijke sanctiemiddelen en
het bestaan van klachtenprocedures buiten de wet om.35 Ruim twintig jaar later
komt Van der Tak tot deels vergelijkbare conclusies voor wat betreft de situatie
onderde Wetalgemene bepalingen milieuhygiene. Hij stelt vastdathetbeeld van
de milieuvergunning als eenzijdige wilsbeschikking, in elk geval vanuit een
bestuurskundig perspectief, geamendeerd moet worden. Uit het onderzoek van
Van der Tak blijkt namelijk dat:

(...) 'bij de toepassing van instrumenten, en zeker bij de verlening van vergunningen
en de handhaving daarvan, enkele autonome actoren betrokken zijn: de provincie
o f gemeente als vergunningverlenend en handhavend orgaan, het bedrij falseerste
belanghebbende en soms milieugroepen als derde belanghebbenden. In het geval
van de vergunning leidt dit er in vele gevallen toe dat de vergunning niet een
eenzijdige wilsbeschikking van de overheid is. maar een tweezijdige afspraak tussen
overheid en bedrij f.

·36

Als redenen voor deze dissonantie tussen theorie en praktijk noemt Van der Tak
met name dat het bevoegde gezag weliswaar formeel de bevoegdheid tot
vergunningverlening en handhaving bezit, maar het bedrijf vaak over meer
informatie beschikt en ook de mogelijkheden heeft omde bestrijding van vervuiling
direct ter hand te nemen. Bovendien is het zo dat lokale overheden dikwijls geen

34      A.J. Hoekema, N.F. van Manen, G.M.A. van der Heijden, I.C. van der Vlies en B. de Vroom. De
behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur. Amsterdam 1998, p. 7.

35 E.H.A Kocken. Her vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet, Alphen aan den Rijn

1966. p. 225
36      Th. van der Tak, Vergunning verleend. Delft 1988, p. 181.
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belang hebben bij het op de spits drijven van problemen. omdat men een bedrijf
nadien steeds weer tegenkomt. Mede daarom proberen partijen er samen uit te
komen. Dat hierdoor uit milieuhygienisch oogpunt niet altijd direct de beste

oplossing ontstaat wordt in de ogen van Van der Tak doorde wetgevergesauveerd.
Deze heeft er zijns inziens voor gezorgd dat het beginsel van de 'best practical
means' bij de vergunningverlening een centrale rol speelt waardooreen afweging
tussen milieu en economie op lokaal niveau wordt mogelijk gemaakt.

Ook uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet
milieubeheer(ECW), kan worden afgeleiddat wetgeving en praktijk uiteenlopen.
Binnen de juridische regels van de Wetalgemene bepalingen milieuhygiene bleken
in werkelijkheid verschillende stijlen van vergunningverlening en handhaving plaats
te vinden. Door Widdershoven en Hagelstein c.s. zijn deze geclusterd en in twee
ideaal-typische modellen ondergebracht.37 Het eerste model wordt gekenmerkt
door een opleggende stijl van bevoegdheidsuitoefening. Het gaat dan vooral om
relatief eenvoudige inrichtingen met een gemeentelijk bevoegd gezag. zoals de
meeste agrarische bedrijven.38 In dit 'dwangmodel' wordt over het algemeen

duidelijk voorgeschreven wat wel en niet mag. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van middelvoorschriften, standaardbepalingen en algemene regels. De controle
op de naleving is rigide en heeft een sterk bevoogdend karakter. 39 Hiertegenover
staat. aldus de onderzoekers, een 'onderhandelingsmodel' dat met name van
toepassing is op grote, complexe bedrijven met een provinciaal bevoegd gezag.
Hetproces van vergunningverleningen handhaving wordt in dit model gekenmerkt
door uitvoerig en langdurig overleg en mondt meestal uit in een vergunning met
een relatief open karakter:

'Het vergunningsproces leidt uiteindelijktot een vergunning meteen open karakter.
Er worden veel doelvoorschriften opgenomen: hoe het bedrij f bepaalde normen
bereikt isde verantwoordelijkheid van het bedrij f zel f. Voorts staan in de vergunning
zogenaamde zelfregulerende voorschriften: het bedrijf moet onderdelen van de

vergunning zel f invullen. Het moet daartoe emissiereductie- en controleplannen
maken. Eventuele handhaving en controle van de vergunning gaan in de sfeer van

gelijkwaardigheid.
.40

Geconstateerd wordt in dit onderzoek dat de uitgangspunten van het wettelijk stelsel

van vergunningverlening en de maatschappelijke realiteitdikwijls ver van elkaar

37 R.J.G.M. Widdershoven en G.H. Hagelstein. m.m.v. J.G.N. Boelhouwer en P. Westerbeek. De
init ieuvergunning inbedrijf,deetonder:(iekl: de Wabm-rergunningdo„rgelicht,Den Haag 1992

38      Deze conclusie wordt bevestigd door recent onderzoek van M. Wiering, Controteurs in (·cintext

Handharing van mestwetgeving in Nederland en Viaanderen,Nijmegen 1999, p. 237.
39 Deonderzoekers spreken over handhaversdie zich opstellen als wijzebovenmeesterof politieagent.

die aangeeft welke voorzieningen moeten worden getroffen.
40     Widdershoven en Hagelstein a. w. 1992. p. Xll.
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af staan. Volgens de Wet algemene bepalingen is de vergunning het beginpunt
van milieuschadelijke activiteiten. In werkelijkheidgaat hetechteromactiviteiten
die vaak (deels) al plaatsvinden of waarover de bedrijfsinterne besluitvorming
in elk geval al zeer ver gevorderd is. Het vergunningverleningsproces gaat
bovendien uit van een strakke termijnstelling en de wet besteedt veel aandacht
aan inspraak en bezwaren van derden. In de praktijk blijken deze termijnen vooral
een indicatieve waarde te hebben en ligt het zwaartepunt dikwijls bij het informele
(voor)overleg:' Het proces van vergunningverlening en handhaving wordt, aldus
de ECW-onderzoekers, door de bedrijven zelf, maar ook door de overheid, toch
vooral gezien als:

(...) 'een middel om met elkaar "in gesprek te komen". c.q. als onderdeel van het
totale communicatieproces tussen overheiden bedrij f. Dejuridische normcon formi-
teit is hierbij van beperkt belang. (...)In dit verband zij er nogmaals aan herinnerd
dat juridische normconformiteiten hetdaadwerkelijk reduceren van milieubelasting
(het belang van milieu) niet parallel hoeven te lopen. Soms staan beide zel fs haaks

op elkaar.
. 42

Uit ander onderzoek, dat later is uitgevoerd in opdracht van de ECW volgt
overduidelijk dat er in de praktijk inderdaad sprake is van dissonantie tussen
juridische normconformiteiten feitelijk milieugedrag. Erblijkt in de praktijk zelfs
sprake te zijn van een merkwaardige 'mismatch' tussen het milieugedrag van
bedrijven en het optreden van vergunningverleners en handhavers. Koplopers op
milieugebied worden volgens het bewuste onderzoek door het bevoegde gezag
doorgaans namelijk geconfronteerd met een 'opleggende' ofwel 'voorschrijvende'
stijl van vergunningverleningen handhaving. terwijl ten aanzien van achterblijvers
daarentegen vaak juist een 'samenwerkende ofwel coachende aanpak' wordt
gezocht:3 De eerderonderscheiden stijlen van regulering, te weten het 'dwangmo-
del' en het 'onderhandelingsmodel', lijken met andere woorden  niet goed aan
te sluiten op de milieuprestaties van bedrijven en de mate waarin zij bereid zijn
hun verantwoordelijkheid te nemen.

Omdat de ECW er niet van overtuigd is dat een dergelijke benadering
productief is. heeft zij zich ineen lateradviesoverhet vergunningverleningsbeleid
uitgesproken voor een andere strategie.44 Juist bij koploper-bedrijven zou de
vergunninginhoud zich sterkermoeten beperken tothet vastleggen van emissiepla-
fonds en risicowaarden. Dit in plaats van, zoals thans nog vaak geschiedt,

41       Vgl. op dit punt ook de conclusies uit het ECW-advies, Om de kwaliteit *'an de vergunning, Den
Haag 1988, p. 2-3.

42     Widdershoven en Hagelstein a. w. 1992. p. 112.
43     EIMIDH\1, Milieugedrag en bevciegd ge:ag, ECW-achtergrondstudie nr. 25. Den Haag 1996
44 ECW, Vergunnen met beteid.Den Haag, December 1996. p. 28.
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gedetailleerd in te gaan op de te nemen milieumaatregelen ten aanzien van

aanwezige installaties. Goedwillende bedrijven zouden daardoor beter in staat

worden gesteld om zelf op zoek te gaan naar de meest kosten-effectieve en
milieusparende technologie. Hierbij plaatst de ECW echter wei de terechte

kanttekening dat het maken van onderscheid tussen koplopers en achterblijvers
ertoe moet dienen om milieubewust gedrag te stimuleren. Verder mag niet uit het
oog worden verloren. dat koplopers in beginsel ook weer achterblijvers kunnen
worden en andersom. Vooral dateerste zou natuurlijk problemen kunnen opleveren,

bijvoorbeeld wanneererbij de oorspronkelijke vergunningverlening geen rekening
wordt gehouden met mogelijke 'terugval-effecten'.

45

5 Koplopers, meelopers en klaplopers

De eerste vraag die naar aanleiding van het voorgaande opkomt is natuurlijk hoe
in de praktijk proactieve bedrijven van de rest kunnen worden onderscheiden.
Waaraan zijn zij te herkennen? Uit empirisch onderzoek over succes- en faal-
factoren ten aanzien van beleid en management in bedrijven blijkt dat voor
ondernemeningen vanuit een economisch perspectief zaken van belang zijn als
consistentie in beleid, gezonde terughoudendheid bij de financiering van

investeringsprojecten, investeren in onderwerpen die aansluiten bij de 'core
business' van het bedrijf, het creeren van een breed managementdraagvlak en
natuurlijkook ondernemersvisie. Met name dekwaliteit van deinvesteringsbeslis-
singen is echter uiteindelijk maatgevend voor het verschil tussen koplopers en
achterblijvers.46 Succesvollebedrijven investeren namelijkniet zozeer mddr, maar
vooral anders dan hun concurrenten:

Zij financieren meer uit eigen middelen, zij investeren minder overwegend in
kapitaalgoederen. maar besteden ook aandacht aan markt- en produktinnovatie.
Zij investeren hierdoor vooral effectiever. dat wil zeggen. hun investeringen
genereren een hogere cash flow en leiden tot duidelijk aantoonbare doorwerkingsef-
fecten. De zwakkere bedrijven proberen vooral bij te blijven door hun arbeids-

en energiekosten te drukken door middel van kapitaalintensivering. die vooral extern
wordt gefinancierd. Hierdoor maken zij zich kwetsbaar. (...) Een maal in de situatie
geraakt waarin de resultaten jaren achtereen teleurstellen. komt het management

45          Dat de gevaren voor terugval reeel zijn blijkt o.a. uit KPMG/IVA, El·aluatte bedrU.-frmilieuzorg.wy.,te-
men /996. Den Haag/Tilburg, Oktober 1996. p. 51 en 54.

46       Vgl. ookde mededeling van de Europese Comrnissie. Het concurrentievermogen van de Europese
ondernemingen in de context van demondialisering. COM (98)71 8 def..p. 7 waar wordt opgemerkt
datkwaliteit. snelheid. klantgerichtheid, productimagoenservice voorbedrijven steeds belangrijker
worden ten opzichte van traditionele kosten factoren. Dit terwijl ook het belang van 'immateriele
investeringen in organisatie en personeel sterk toeneemt.
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van achterblijvcrs onder grote druk te staan om met plannen en prognoses te komen
die een substantiele verbetering van de gang van zaken laten zien. De direct
betrokkenen als aandeelhouders en personeel oefenen van nature deze druk uit.

maarook commissarissen en financiersdiehun risico' s zien toenemen. ontkomen
veelal niet aan het hunne hiertoe bij te dragen. De verplichte 'sprong voorwaarts'
brengt het management in een situatie van stress die niet bevorderlijk is voor een
evenwichtige aanpak van het herstel. .47

Koplopers investeren dus meer in kennis en innovatie van hun producten en dit
blijkt doorgaans een langduriger effect te hebben dan procesinnovaties, die door
vele bedrij ven vaak min of meergelijktijdig worden ingevoerd en daardoor minder
ruimte bieden voorduurzame concurrentievoordelen.48 Doorhun producten tijdig
aan te passen aan veranderde eisen vanuit de markt of de overheid 'kopen'
koplopers bovendien tijd om wel doordachte nieuwe investeringsbeslissingen te
kunnen doen en een succesvolle investeringscyclus te behouden. Het is daarom
niet vreemd te veronderstellen dat bedrijven die het op milieugebied goed willen
doen ook vooral zullen moeten (blijven) investeren in kennis en leervermogen.
We zien dat dit besef de laatste jaren ook in delen van het bedrijfsleven is
doorgedrongen. Een goed voorbeeld daarvan is de introductie bij vooruitstrevende
bedrijven van zogenaamde milieuzorgsystemen.

5.1 Bedrijfsinterne milieu:orgsystemen

Milieumanagement- of milieuzorgsystemen zijn erop gericht bedrijven beter in
staat te stellen hun eigen milieuprestaties kritisch te laten beoordelen, de resultaten
van die beoordeling periodiek volgens een bepaalde vaste systematiek terug te
koppelen naar het management, opdat het bedrijfsmilieubeleid waar nodig en
wenselijk kan worden bijgesteld en een continue verbetering van de milieuresultaten
indeonderneming wordt bewerkstelligd. Deredenen voorde vrijwilligeinvoering
van dergelijke zorgsystemen bij meer proactieve bedrijven is niet louter een
plotsklaps opgekomen idealisme of verantwoordelijkheidsbesef.49 Erliggen vaak

47      Zie A. van der Zwan. Koplopers en ac·hterblijvers: Effectiviteit in beleid en management. Baarn
1990. p. 87.

48 Snelgroeiende bedrijven blijken gemiddeld zo'n 40% meer investeren inonderzoeken ontwikkeling
dan andere bedrijven. Zie Ministerie van EZ, De ondernemende samenleving: meer kansen, minder
belemmeringen voorondernemerschap. Kamerstukken Il 1998/99.26736. nr. 2. p. 7. Nederlandse
bedrijven blijken het overigens qua kennisontwikkeling maar matig te doen in vergelijking met
andere landen. Vgl. de EZ-nota, Industrie- en dienstenbeleid. Kamerstukken li 1998/99.26628.
nr. 1, p. 16 e.v.. met veel nuttig cijfermateriaal.

49 Dat wil niet zeggen dat dergelijke motieven geen enkele rol hebben gespeeld in de praktijk. Zie

o.a. K.F. van der Woerd, F.H. Oosterhuisen H. Verbruggen, De manageren het mitieu, Amsterdam
1990. p. 55.
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ook wel degelijk zakelijke motieven aan ten grondslag.50 Voor een aanzienlijk

deel gaat het daarbij waarschijnlijk om niet primair juridische argumenten.
51

Koploper-bedrijven lijken namelijk te beseffen dat zorgvuldig omgaan met
milieuwaarden ook letterlijk winst kan opleveren. Zaken als het terugdringen van
energie- en grondstoffengebruik, besparing op logistieke kosten als transport en
opslag en het voorkomen van onnodige afvalstromen zijn vaak niet alleen goed
voorhet milieu, maartevens 'good forbusiness'. Daarnaast is het hebben van een
'groen imago' bij de eigen werknemers,51 bij zakelijke clienten en bij consumenten

vooral voor grote bedrijven, die sterk afhankelijk zijn van publieke bekendheid,
de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

53

Bovendien moet een toenemend aantal multinationale ondernemingen als

gevolg van de globalisering van de economie steeds sneller kunnen inspelen op
gewijzigde marktomstandigheden, veranderende consumentenvoorkeuren en
milieutrends. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij beschikken overeen dynamische
organisatie, waarin milieuaspecten integraal onderdeel uitmaken van de bedrij fs-
voenng. Het opzetten van een eigen bedrijtsintern milieuzorgsysteemkan daartoe,
analoog aan de al bestaande kwaliteitszorgsystemen,54 die een constante hoge
kwaliteit van producten en productieprocessen beogen te waarborgen, goede

diensten bewijzen.55 Kenmerkend voor bedrijven die beschikken overeen, al dan
niet gecertificeerd, milieuzorgsysteem is dat er. zoals gezegd, een voortdurende
terugkoppeling van gegevens plaatsvindt op basis van meet- en registratie-

procedures, interne controles en audits ofwel doorlichtingen. De aan het eind van
dejaren tachtig doorde regering ingestelde Commissie Bedrijfsinterne Milieuzorg-
systemen knooptdaarin haardefinitie van watondereen milieuzorgsysteem moet
worden verstaan op treffende wijze bij aan. Het gaat volgens haar namelijk om:

'Toepassing van milieuzorg op samenhangende wijzebij allebedrij fsactiviteiten.
zodanig. dat afwijkingen van de eisen die aan de milieuzorg zijn gesteld door

.56terugkoppeling worden gecorrigeerd.

50     Vgl. ook G.C. Molenkamp. Dei·er:ake/Oking van het milieu; onomkeerbare onn,·ikke/ingen in
het bedrijf,le,·en. Den Haag 1995.

51       Uitgebreiddaarover J Th.A. Bressers, Motieven tot zelfregulering. in: J.Th. A. Bressers. TJ.N M.
de Bruijn, S.M.M. Kuks en K.R.D. Lulofs. Milieumanagement: een sywematisc·he aanpak vocir
bedrijven en andere <,rganisaties. Alphen aan den Rijn. 1995, p. 13-25.

52      Vgl. SER. 11/erknerniers en bedruB· milieu:org. Decl len ll. respectievelijk 1993/05 en 1996/08.

's-Gravenhage 1993 en 1996.
53     Zie ook H.J. Bremmers, Milietisc·hade en financieel verslag, Ridderkerk 1995.

54 Vgl. overdieanalogieo.a. M.1. Rigter. Certificering: Kwaliteit-, milieu, arbo- en vei/igheidssyste-
men. Zeist 1997.

55     Zie reeds R de Man. Interne milieu:org bij bedrijven. Leiden 1989, p. 18.
56 Commissie Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen. Milieu:org in samenspel. 's-Gravenhage 1988.

P. 89.
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Het is van cruciaal belang om te beseffen dat milieuzorgsystemen primair zijn
bedoeld om gegevens te verwerken, welke door het bedrijf zelf zijn ingevoerd.
Het gaat bij een dergelijk systeem in de eerste plaats om een organisatorische
voorziening. De uitwerking ervan op het niveau van milieubescherming door
individuele ondernemingen is altijd nog sterk afhankelijk van de milieudoel- en
taakstellingen die in de milieuverklaring en met name een bedrijfsmilieuplan of
milieuprogramma door het bedrij f zel f zijn vastgesteld.57 Zijn die doelstellingen
niet duidelijk ofgewoon weinig ambitieus dan zal de invoering van een zorgsysteem
daar waarschijnlijk ook niet veel aan veranderen. 58

Milieuzorgsystemen zijn in de eerste plaats beheersinstrumenten. Ze zijn
opgezet om onregelmatigheden in de bedrijfsvoering met gevolgen voor het
bereiken van door het bedrijf zelf gestelde milieudoelen zichtbaar te maken en
aan het management voorte leggen. Daarin zitookeen element van reflexiviteit'of
'zelfcontrole' dat kan bijdragen aan een op preventie en verinnerlijking gerichte
houding. Bedrijven worden, als het systeem tenminste goed functioneert,
voortdurend met hun eigen milieuprestaties geconfronteerd. Dat zal normaliter
hun milieubewustzijn scherpen en het vermogen tot leren van de organisatie
stimuleren. Volgens de filosofie van de kwaliteitszorg, waarop de ontwikkeling
van milieuzorgsystemen in belangrijke mate is gebaseerd,59 blijft het echter aan
het management om eventuele gesignaleerde gebreken in de bedrijfsvoering te
herstellen en waar mogelijk in het vervolg te voorkomen.

Dat neemt niet weg dat het op vrijwillige basis invoeren van bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen kan helpen om tijdig te anticiperen op strenger wordende
milieuwetten, striktere aansprakelijkheidsregimes en toenemende druk om financiele
risico's die gepaard gaan met milieuvervuiling te beheersen. Daarnaast kan de
aantoonbare bereidheid tot zelfregulering de relaties met eigen werknemers en
consumenten, maar ook met de overheid, bijvoorbeeld in de sfeer van de
vergunningverlening en de handhaving, drastisch verbeteren.60

57     Vgl. ook T. Tibor en I. Feldman, /SO 14000: A Guide to the New Environmental Management
Standards, Chicago/London/Singapore 1996. p. 6.

58      Zie ookf.vander Woerd, Self-regulation in corporate environmental management: Changing
interactions between companies and authorities, Enschede/Utrecht 1997, p. 255, die eveneens
concludeert dat milieuzorgsystemen in de praktijk (nog) vooral zijn gericht op 'proces-optimalisatie'.

59      Zie J. Wolfe. Drivers for international integrated environmental management, in: R. Hillary (ed.).
Environmental Management Systems and Cleaner Production. Chichester 1997, p 15-26

60        Vgl. o.a. P.C. Gilhuis. Milieuzorg voor bedrijven, ook een zorg voorde wetgever?, in: H.A.M. Backx
e.a (red.). Rec·lit doen door wetgeving. Zwolle 1990, p. 48-49.
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5.2 Reageren op de milieuhouding van bedrijven

In het beleid van het ministerie van VROM lijkt zich inmiddels een soort van

reguleringsstrategie af te tekenen die bij het ondercontrole brengen van ongewenst
gedrag en het bevorderen van gewenst gedrag aansluiting zoekt bij de ontwikke-
lingsfase van de milieuzorg waarin een bedrijf zich bevindt.61 De idee daarachter

lijkt verwant aan bepaalde gedachten uit de rechtspsychologie. waarin ook wei
een meer-fasen-model wordt gehanteerd bij theorieen over de naleving van

wettelijke regels en voorschriften. In de eerste fase is dan sprake van een situatie
waarin de normadressaat zich uitsluitend voegt naar een bepaalde norm, omdat
deze door een externe autoriteit wordt afgedwongen. Handhaving zal dan uitsluitend
et'fectief zijn. wanneer sprake is van een voldoende zekere, tijdige en afschrik-
wekkende sanctie. De tweede fase wordt gekenschetst door een proces van
identificatie. Normcon form gedrag is dan het gevolg van socialisatie.62 Degenen
die zich aan de regels houden doen dat, omdat ze willen behoren tot de groep waarin
de betreffende norm is geaccepteerd. Van belang voor de handhaving is in dat
geval vooral dat er een breed draagvlak in de doelgroep is voor zowel de norm
als de eventuele sanctie daarop. In de laatste fase gaat het om identificatie of
internalisatie. Normen en regels worden in dat geval gevolgd. omdat de adressaten

zelf overtuigd zijn van de betekenis en het nut ervan. Regelovertreding vindt in
dat geval nauwelijks plaats, omdat de overtreder zich dan schuldig voelt en in
gewetensnood komt. Handhaving door de overheid is in dat geval minder nodig,
zelfhandhaving treedt hiervoor in de plaats. 63

In de 'Handreiking bedrij fsinterne milieuzorg' uit 1995 wordt een soortgelijk
onderscheid gemaakt tussen verschillende ontwikkelingsfasen, waarin de milieuzorg
van bedrijven zich kan bevinden.64 In de eerste fase zitten. aldus dit document.
bedrijven die zijn te kwali ficeren als achterblijvers. Zij doen weinig of niets aan

milieumanagement, althans niet op vrijwilligebasis, kennen een gering milieubesef
en nemen een afwachtende en defensieve houding aan ten opzichte van milieumaat-

regelen. Zolang de wetgever en het bestuur niet precies aangeven wat er op
milieugebied van deze bedrijven wordt verlangd en streng toezien op de naleving
van wettelijke regels en vergunningvoorschriften gebeurt er niets. De opstelling
van de overheid zou in deze gevallen daarom dwingend en sanctionerend moeten

61        Indezelfdezin W. Huisman en H.G. van de Bunt. Sancties. organisatiecriminaliteit en milieudelicten,
AA 1997. p. 696-697.

62 Dat dehoudingen motivatie van bedrijven van zeergroot belang is bij het verklaren van verschilien
in milieuprestaties tussen bedrijven blijktook uitempirisch onderzoek. Zieo.a. J. Hassink. H. Brinks
en H.F.M. Aarts. Verschillen in milieuprestaties van akkerbouwbedrijven. Milieu 2000. p. 16-26

63     Zie H. Elffers en D.J Hessing. Het nut van sancties. AA 1997. p. 490-496.
64   Vgl. ook reeds het beleidsstandpunt naar aanleiding van de tussenevaluatie bedrijfsinterne

milieuzorgsystemen van 1992, Kamerstukken 11 1993/94.20633, nr. 5 en de VROM-handreiking
bedrijfsinterne millieuzorg uit 1995. op p. 5 en 6.
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zijn onder het mom: 'wie niet horen wil, moet maar voelen: In de tweede fase
gaat het om volgende bedrijven die vooral om zich heen kijken naar wat er in de
rest van de branche gebeurt. Daarbij past in dit ontwikkelingsmodel een
stimulerende overheid, die bijvoorbeeld via doelgroepenoverleg en afspraken met
branche-organisaties de invoering van milieuzorg probeert te bevorderen, maar
tevens free-rider gedrag tracht tegen te gaan. In de derde fase zitten de actieve
bedrij ven, die echter wel nog ondersteuning nodig hebben van de overheid. Hiermee
correspondeert een faciliterende aanpak van de overheid, waarbij zaken als
milieuverslaglegging, auditing en certificering worden aangemoedigd. In de vierde
en laatste fase bevinden zich de proactieve bedrijven. Deze nemen uit zichzelf
alle milieumaatregelen. Een vertrouwensrelatie tussen bedrijf en bevoegd gezag
is in dat geval opzijn plaatsevenals een terughoudende opstelling van de overheid
bij het stellen van gedetailleerde bevelende regels.

65

Koploper-bedrijven zouden, aldus het ministerie van VROM, moeten worden
beloond voor hun inspanningen.66 De vraag is echter wat dat laatste nu precies
betekent? Wat is met anderen woorden de meest geschikte reguleringsstrategie
voor koploper-bedrijven en hoe zijn deze bedrijven ook in praktische zin te
herkennen voor vergunningverleners en handhavers?

6          Een zelfreguleringsstrategie voor proactieve bedrijven

De laatste jaren is onder regie van het ministerie van VROM, gesteund door
empirisch onderzoek, geleidelijk aan een beleid ontwikkeld. waarbij bewuster
gedifferentieerd wordt tussen koploper-bedrijven en achterblijvers bij de
vergunningverlening en de handhaving. Met name waar het de eerstgenoemde
groep betreft wordt gepoogd optimaal rekening te houden met de mogelijkheden
en de bereidheid van bedrijven tot het dragen van een bepaaide eigen verantwoorde-
lijkheid voor milieuvraagstukken. Deze aanpak, waarbij sprake is van zelfregulering
binnen wettelijkerandvoorwaarden, manifesteertzich metnamebij dedoorgaans
wat grotere vergunningplichtige inrichtingen. Te dien aanzien is een individuele
aanpak sowieso aangewezen, maar laat de praktijk zien dat er binnen de grenzen
van wat wettelijk is toegestaan op verschillende manieren kan worden omge-
sprongen met de discretionaire bevoegdheden van het bevoegde gezag. Voor

65      Zie in die zin ook E.F. ten Heuvelhof. Eenzijdig of meerzijdig sturen van milieurelevant gedrag
vanbedrijven. in: P.C.Gilhuise.a..De effe(·tivirettrail klas,ieke en alternatieve reguteringsinwru-
menten in milieuhandhaving, WODC. Den Haag 1999. p. 15-27

66     Vgl. ook de circulaire van de ministeries van VROM en VenW. Vergunning op hoofd:aken en
vergunning (ip maat. Den Haag  3  juni  1999,  p.  6.  Hierin  wordt  tevens  opgemerkt  dat  een
gedifferentieerde reguleringsstrategie de overheid beler in staat stelt zich meer te richten op
achterblijvende en defensieve bedrijven.
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koploper-bedrijven met een aantoonbaar goed functionerend milieuzorgsysteem
wordt de reguleringsstrategie door de regering als volgt geschetst:

'Ineenbedrij fsmilieuplan spreken bedrij fenoverheidaf welke milieudoelstellingen
voor het bedrijf van toepassing zijn. Het bedrijfsmilieuzorgsysteem schept de
voorwaarden voor het kunnen realiseren van de doelstellingen uit het bedrijfs-
milieuplan. Op basis van een adequaat functionerend milieuzorgsysteem kan de
overheid vervolgens milieuvergunningen verlenen die daarop zijn toegesneden.
Dit kan leiden tot een vergunning op hoofdzaken. waarbij de vergunning in beginsel

uitgaat van de doelen uit het bedrijfsmilieuplan. Tevens zou gekomen moeten
worden tot een integrale rapportage per bedrijf.'67

Deze korte schets laat echter nogal wat vragen onbeantwoord. Dat begint al bij
de meest essentiele begrippen die worden gehanteerd. Want wat moet worden
verstaan onder een adequaat functionerend milieuzorgsysteem, kan de invoering
daarvan wel (volledig) op vrijwilige basis geschieden, wat is de relatie met het
eveneens genoemde bedrijfsmilieuplan en wat bedoelt men nu eigenlijk precies
met een vergunning ophoofdzaken?68 Alvorens opde uit juridisch oogpunt meest

relevante vragen in te gaan - kunnen bedrij f en overheid bijvoorbeeld weI in een
soort van een-tweetje onderling afspreken welke milieudoelstellingen in acht
genomen dienen te worden bij de vergunningverlening? -lijkt het zinvol om nog
wat meerhelderheid te scheppen in de bij deze vorm van zelfregulering gebruikte
begrippen. Wat houdt bedrijfsinterne milieuzorg met andere woorden eigenlijk
in en welke waarborgen bieden milieuzorgsystemen voor de bescherming en de
verbetering van het milieu?

6.1 Milieitzorgelementen

In het voorbijgaan is al kort iets gezegd over watde functie is van een milieuzorg-
systeem. Toch behoeftditbegripenige nadere toelichting. Het uitgangspunt waarop
deze zorgsystemen zijn gebaseerd is in wezen betrekkelijk eenvoudig. Gebruik
wordt gemaakt van de uit de organsatiewetenschappen bekende 'Demingcircle'.
Daarbij staat centraal voor de manier waarop moet worden omgegaan met
managementvraagstukken. de cyclus 'plan-do-check-act'. Watdat in concreto voor

67 Zie Kainerstukken 11 1997/98.20633. nr  10. p. 8.

68    Eigenlijk moet het zijn vergunningen op hoofdzaken. omdat het niet alleen om koppeling van
milieuzorgsystemen aan Wm-vergunningen. rnaar vaak (tegelijkertijd) bijvoorbeeld ookom koppeling

aan Wvo-vergunningen gaat. Zie o.a. Wvo-werkgroep Rijkswaterstaat. Bedrijbinterne milieu:<,rg
en de betekeniN en·an vc,<ir Wro-verglinning\,erlening en handhaving. Oktober   1995   en

Zuiveringschap Limburg/Twijnstraen Gudde. Handreiking koppeling milieu:firg en Wy<i-vergunning.
Oktober 1996 en Functionele Werkgroep VerontreinigingOpperviaktewateren en Wvo-contactteam.
Diki·uAxiencila rergunning (ip hooldlijnen. Januari 1998.
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de praktijk betekent is al op heldere wijze uiteengezet in de regeringsnotitie
Bedrij fsinterne milieuzorg uit 1989.69 Volgens deze notitiezou een milieuzorgsys-
teem moeten bestaan uit minimaal de volgende onderdelen:

- een milieubeleidsverklaring. waarin doorde leiding van deondememing iets wordt
gezegdover watde ambities en centrale doelstellingen van hetbedrij fsrnilieubeleid
inhouden.

- een titiliettprogranii,la. waarin de fasering en prioritering van voorgenomen
activiteiten van het bedrij f op milieugebied zijn opgenomen die voortvloeien uit
de bedrijfsinterne doelstellingen en richtlijnen:
- de integratie van miliettzorg in de bedrijfsvoering door informatie- en communica-
tieprocedures, taakverdelingenen bedrij fsinterne(werk)voorschriften. Aanstelling
van een milieucoordinator wordt daarbij in bepaalde gevallen wenselijk geacht.
maar voorkomen dient te worden dat deze op gersoleerde wijze verantwoordelijk
wordt gesteld voor het milieugezicht van de onderneming met uitsluiting van
anderen;
- bepaalde nieet- eli registratieprocedures om voldoende inzicht te krijgen in de
kwaliteit en kwantiteit van de totale milieubelasting die het bedrij f veroorzaakt.
- uitvoering van interne controles van de door het bedrijf zelf gestelde regels.
proceduresen voorschriften omdedoelstellingen uit het bedrij fsmilieuplan en/0 f
programma te kunnen behalen:
- adequate voorlichting en opleiding van werknemers, waarin het kennisniveau
overmilieurelevanteontwikkelingbinnen deondernemingop peil wordt gehouden:
het verzorgen van illterne en externe nlilieurapportages om werknemers inclusief
de bedrij fsleiding. overheden en derden opde hoogte te houden van de voortgang

in milieuprestaties:
- rege\matigedoortichting vande bedrijfsvoering doormiddel van een milieuaudit
om het functioneren van het milieuzorgsysteem in de praktijk te controleren en
zonodig bij te stellen op grond van de gesignaleerde resultaten.

Met name het laatstgenoemde onderdeel inzake de periodieke doorlichting, ook
wei milieu-audit genoemd, is essentieel voormilieuzorgsystemen. Willen dergelijke
systemen goed kunnen (blijven) functioneren, dan zal periodiek moeten worden

vastgesteld of de organisatie ook daadwerkelijk volgens het systeem werkt en de

milieudoelstellingen die men zichzelf gesteld heeft ook worden gehaald. Zonder
de aanwezigheid van een controle-mechanisme zal geen behoorlijke terugkoppeling
van gegevens binnen het systeem plaatsvinden en zullen leereffecten goeddeels
achterwegeblijven. Daaromis hetbelangnjkdater, naastdeeigen internecontroles
door het (moeder)bedrijf. regelmatig door een onathankelijke instantie een
systematisch opgezette. schriftelijk gedocumenteerdeen objectieve evaluatie van

de werking van het milieuzorgsysteem wordt uitgevoerd.

69 Notitie Bedrij fsinterne Milieuzorg, Kamerstukken U 1988/89,20633. nr. 3.
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Zo'n evaluatie of externe audit kan echter alleen plaatsvinden, wanneer er ook
criteria ofwel 'normen' zijn waaraan een zorgsysteem moet voldoen. Anders is
het immers vrijwel onmogelijk om de kwaliteit ervan te beoordelen. Dergelijke
normen, die ook uit een oogpunt van harmonistatie nodig zijn, kunnen worden
opgesteld doorde wetgeverofwel tot stand komen door middel van 'normalisatie'. 70

In Nederland is er echter, met uitzondering van het onderwerp milieuverslag-
legging,7, niet voorgekozen om wettelijke eisen te stellen aan milieuzorgsystemen
of bepaalde categorieen van bedrijven te verplichten een milieuzorgsysteem in
te voeren. Aanvankelijk is vooral overdat laatste echter weI een stevige discussie
gevoerd. In de notitie Bedrijfsinterne milieuzorg werd namelijk aangekondigd
dat in 1995 een groep van 10.000 tot 12.000 grote en meer complexe bedrijven
over een integraal milieuzorgsysteem zou dienen te beschikken. Een groep van
zo'n 250.000 kleinere, veelal meldingsplichtige inrichtingen, zou op hetzelfde
momentduidelijke stappen moeten hebben ondernomen omte komen tot invoering
van een 'partieel zorgsysteem'. Daarbij werd gedachtaan de invoering van enkele
afzonderlijke onderdelen van een integraal milieuzorgsysteem, zoals een meet-
en registratiesysteem, of uit alle elementen. maar dan in een minder vergaande
vorm. In de notitie werd bovendien gesteld dat, indien tijdens de in 1992 te houden
tussentijdseevaluatie zou mogen blijken dat dezenummerieke doelstellingen niet
op vrijwillige basis zouden worden gerealiseerd, wettelijk verplichte invoering
ernstig diende te worden overwogen.

Wanneer in 1992 op grond van de zoeven genoemde tussenevaluatie blijkt
dat de doelstellingen voor 1995 niet zullen worden gehaald,72 wordt echter toch
niet besloten tot een wettelijke regeling. zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen en
Duitsland gedeeltelijk weI is gebeurd.73 Het belang van een onderscheid tussen
de groep van 10.000 tot 12.000 en die van 250.000 wordt daarentegen sterk

70 Een verschil met wetgeving is dat normen die door middel van een normalisatieproces tot stand
komen vaak minder goed toegankelijk zijn. Voorde normen die het NNI uitgeet-t moet normaliter
worden betaald. Het NNI verkoopt haar normen o a. via het Internet. Zie httpi//,t·,t·,1·.niti.nl. Een
C'D-rom met de belangrijkste normen uit de ISO 14000-serie kost thans bijvoorbeeld om en nabil
de f 500.-. Om wi'zigingen in de normen bii te houden kan men een abonnement nemen op een
normencatalogus met maandeliike updates.

71      Ziedaarovero.a R A.J. van G estelen J.M. Verschuuren, Milieuverslagleggingen(zelf)handhaving:
een ovum novum in de Wet milieubeheer, Rege IMaar 1994. p. 219-226

72     KPMG/IVA. Bedrij/rmilieu:orge,·stemen: m.gene#·aluatie 1992, 's-Gravenhage 1993.

73       Zie voor V laanderen het Decreet van 19 april 1995 betreffende bedrij fsinterne milieuzorg. B.S.
4 juli 1995. In Duitsland ligt ten aanzien van bedrijfsinterne milieuzorg sterk de nadruk op
implementatie van de EMAS-verordening Daarvoor is o.a. het Umweltauditgesetz in het Gesetz
zur Ausfiihrungder Verordnung Nr. 1836/93 des Rates vom 29-06-1993 Uber freiwillige Beteiligung
gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem fur das Umweltmanagement und die
Ummweltbetriebsprlifung vom 07- 12-1995, BGBI. IS 1591.
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gerelativeerd evenals de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek.74 De getalsmatige

doelstellingen worden voortaan als richtinggevend beschouwd. Het officiele
kabinetsstandpunt luidt vanaf dat moment bovendien dat milieuzorgsystemen
naadloos moeten worden ingepast in de structuur en cultuur van individuele
bedrijven en als zodanig maatwerk is dat zich niet in algemene zin wettelijk laat
regelen.75 Naar aanleiding van een tweede evaluatie in 1996 is vervolgens

geconstateerd dat over de hele linie van de eerdere 10.000-groep een gestage
vooruitgang is geboekt met de invoering van milieuzorgsystemen. Opnieuw valt
evenwel op dat de ambities uit 1989 niet worden gehaald en. veel ernstiger nog,
dat bij 66n op de vijf bedrijven een terugval is te constateren in de kwaliteit van
de bedrijfsinterne milieuzorg. Deze terugval doet zich vooral voor bij bedrijven
die al relatief ver waren met de implementatie van hun milieuzorgsysteem. De
conclusie vanhetevaluatierapport tedienaanzien luidt, dathet kennelijkdenodige
moeite kost om een hoog niveau van bedrijfsinterne milieuzorg vast te houden.

Zorgelijk is bijvoorbeeld dat niet alle elementen van een milieuzorgsysteem
evenveel aandacht genieten. Zo blijft de aanwezigheid van een essentieel onderdeel.
te weten een goed meet- en registratiesysteem, nog duidelijk achter. Hetzelfde
geldt voor het opstellen van een openbaar milieujaarverslag, hetgeen slechts
geschiedt door 14% van de in de evaluatie uit 1996 onderzochte bedrijven.
Misschien wel het meest ernstig is echter de beperkte doorgroei van het aantal

bedrijven dat hun zorgsysteem inmiddels heeft laten certificeren. 76

6.2 Nonnalisatie: EMAS en ISO

Om aan derden, waaronder de overheid, te kunnen aantonen dat hun milieuzorg-
systeem goed functioneert, is het voor bedrijven van belang dat zij zich laten

certificeren. Op het gebied van de bedrijfsinterne milieuzorg betekent zulks dat
een onafhankelijke, deskundigeen betrouwbare instelling regelmatig schriftelijk
kenbaar maakt dat een bij een bedrijf ingevoerd milieuzorgsysteem voldoet aan
een vooraf gestelde publieke of private norm, zoals respectievelijk EMAS of ISO
14001, en ook na het verlenen van het certificaat toezicht blijft houden op het
blijvend voldoen aan deze normen.77 Daartoe zal regelmatig een conformiteits-
beoordeling ofwel externe audit moet plaatsvinden door een onafhankelijke, ter

74 Datop basis van detussenevaluatie in 1992 slechts 40 tot 65% van de bedrijven uitde 10.000 groep
in 1995 de status van 'gevorderden' zouden behalen bij de invoering van een milieuzorgsysteem
werd ogenschijnlijk niet als verontrustend beschouwd.

15    Kamerstukken il 1993/94. 20 633, nr. 5. p. 8. Zie ook R.A.J. van Gestel, Zelfregulering door
bedrij fsinterne milieuzorg gaat niet vanzelf, M en R  1994, p.  166- 175.

76 KPMG/IVA, Evaluatie bedrij fsmilieuzorgsystemen 1996, Den Haag/Tilburg, Oktober 1996, p. 54.
77        Vgl. het rapport van de Commissie Ringeling, Normalisatie en certificatie, Den Haag 1996, p. 13.
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zake deskundigeen doorde Raad voorde Accreditatie (RvA)erkende certificatie-
instelling. Liggen ook in het proces van erkenningdoorde RvA weliswaarbepaalde
waarborgen besloten ten aanzien van de kwaliteit van een milieuzorgcertificaat.
in de eerste plaats wordt die waarde toch bepaaid door de onderliggende normen
waarop het zorgsysteem is gebaseerd en waaraan de praktijk in een bedrijf dus
zal moeten voldoen omin aanmerking te kunnen komen vooreen certificaat. Sterker
nog: zonder zo'n norm is ereigenlijk geen systeem!78 Dan staat immers niet vast
aan welke eisen men zich wenst te committeren.79 Dat neemt niet weg dat er ook
wei degelijk verschillen bestaan tussen de opzet. de aard en de inhoud van de
bestaande normen voor milieuzorgsystemen.

In de Europese verordening betreffende de invoering van een 'Eco Manage-
ment and Audit Scheme' (EMAS) zijn bijvoorbeeld enkele (weliswaar vage)
voorschriften opgenomen over de manier waarop een goed milieuzorgsysteem
dient te zijn opgezet, uit welke componenten het dient te bestaan, wat 'goede

beheerspraktijken' zijn en waarop in ieder geval moet worden gelet bij het uitvoeren
van milieu-audits.80 Deelname aan het EMAS-systeem is voor bedrijven niet
verplicht. maar wanneer daartoe wordt besloten is men wei in rechte gehouden
aan de in de verordening neergelegde voorschriften. Naast dit systeem dat op een
publiekrechtelijke grondslag berust, namelijk de bevoegdheden van de Raad van
Ministers van de EG om op basis van het voormalige artikel 13OS EG-Verdrag
milieu-maatregelen voor te schrijven. zijn er ook in de private sfeer criteria
ontwikkeld voor milieuzorgsystemen. Zo kennen we sedert 1996 de internationale
normen voor 'environmental management systems' uitde ISO 14000 sene: 1 Deze
laatste zijn tot stand gekomen door middel van private normstelling of normalisatie.
Daarbij gaat het om een:

78      Ook met een norm als ISO 14001 is men er overigens nog niet. omdat de implementatie van zo'n
systeem in deorganisatie nogeen vertaalslag vraagt waarbij checklisten en voorbeelden niet kunnen
worden gemist. Zie J. van Engelen. Werken met ISO 14001. Nijmegen 1999 en J van Engelen,
Che(·kliNt ISO 14001, Deventer  1998. Er worden  in verschillende bedrijfstakken zelfs speciale
handleidingenontwikkeldomde ISOnormnaarde werkvloerte vertalen Ziebijv. J.A.M. van Vliel
en A. Kerkhoven, Handleiding roar de <,pzet en implementatie ran een bedriifs intern milie u:c, rg,y -
teem en energtemanagement&,steem (,p basis ran 1 SO 14001 vot,r de betonmorte l - en be ton p roduc·-
tenindu.,trie. Den Haag 1999.

79     Dat dit voor bedrijven een belangrijke drijfveer is geweest om te pleiten voor uniforme normen
voormilieuzorgsystemen blijkt reeds uit KPMG, Norinalisa tie en(·ertific·at ie 9·an milielizirgii·vste-
men: meningen, wensen en verwac'htingen van belanghebbende partijen,Den Haag 1992, p. 12.

80      Verordening EEG  1836/93, PbEG nr. L.  168/1.
81        De vij f belangrijkstenormen uit de ISO-14000 serie zijn· ISO 14001: 'Environmental Management

Systems: Specification with Guidance for Use': ISO 14004: 'Environmental Management Systems:
General Guidelines on Principles, Systems and Supporting Techniques'; ISO 14010: 'Guidelines
for Environmental Auditing: General Principles': ISO 14011: 'Guidelines for Environmental
Auditing: Audit Procedures(...)en ISO 14012: 'Guidelines for Environmental Auditing: Qualification
Criteria for Environmental Auditors.'
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(...) 'proces waarbij regels op v rijwillige basis tot stand zijn gekomen door

overeenstemming tussen belanghebbende partijen. De regels kunnen betrekking
hebben op producten, processen (productie), meet- en keuringsmethoden.

.82
Normalisatie-instellingen leggen deze overeengekomen regels vast in normen.

Was het normatieve gehalte van de eerste generatie milieuzorgsystemen nog
betrekkelijk gering, doorde invoering van de EMAS-verordeningen deontwikke-
ling van nationale standaarden, zoals de Britse norm BS 7750, en vooral de
internationale normen voor milieuzorgsystemen uit de ISO 14000-serie, is daar
ogenschijnlijk wel enige verandering in gekomen.83 Zo bepaalt artikel 1, tweede

lid, van de EMAS-verordening overde doelstellingen van het daarin neergelegde
milieubeheers- en milieuauditsysteem:

'Het systeem heeft ten doel continue verbeteringen in de milieuprestatie van
industriele activiteiten te bevorderen door: a) vaststelling en toepassing door de

bedrijven van beleid, programma's en beheersystemen op milieugebied, rekening
houdend met hun locatie: b) stelselmatige, objectieve en periodieke beoordeling
van het resultaat; c) inlichten van het publiek over milieuprestaties.'

Een kritische lezer zou erop kunnen wijzen dat, volgens de letterlijke tekst van
ditartikel, continue verbeteringnietzozeerzietopde milieuprestaties zelf, alswel

op de organisatorische voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Uit de algemene
overwegingen bij de EMAS-verordening blijkt evenwel dat voor een ruimere

interpretatie moet worden gekozen. Niet alleen dient, volgens deze overwegingen,
te allen tijde te worden gewaarborgd dat alle relevante wettelijke voorschriften
worden nagekomen, maar tevens dat verbintenissen worden aangegaan die gericht
zijn op een redelijke voortdurende verbetering van de milieuprestatie.84 lets

soortgelijks ziet men bij de, inmiddels vrijwel mondiaal geaccepteerde, norm ISO
14001. Ook deze bevat de eis dat het hoogste leidinggevende niveau binnen de

ondernerning een milieubeleid definieert en bewerkstelligt dat:

'a) geschikt is voor de aard, omvang en milieu-effecten van haar activiteiten,
producten ofdiensten; b) een verbintenisbevat tot continue verbetering en preventie
van milieubelasting; c) een verbintenis bevat tot naleving van milieuwet en
-regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft; d) een kader biedt
voor het stellen en beoordelen van milieudoelstellingen en -taakstellingen; e)

82    EZ-nota, Normen, Certificaten en Open Grenzen.Den Haag 1995, bijlage Il. Er worden echter
ook welandere(ruimere)definities gegeven. Zie o.a. H. de Vries, Standards forthe nation, Analysis
of national standardization organizations, Rotterdam 1999, p 143-163

83    Zie voor het onderscheid J.W. Gunster. D. Hortensius en J.C. Stans. De overeenkomsten en
verse·hillen tussen ISO 14001, BS 7750 en EMAS, NNL November 1995. Als gevolg van de
introductie van de ISO-normen is BS 7750 feitelijk in onbruik geraakt.

84     Zie met name overweging 5.
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(schriftelijk) is vastgelegd, is geimplementeerd en bijgehouden en aan alle
medewerkers bekend is gemaakt: D beschikbaar is voor het publiek.

·85

Hoewel dit stevige inhoudelijke vereisten lijken, moet daarbij wel een enkele
kanttekening worden geplaatst. In de eerste plaats is deze ISO-norm zelf geen
algemeen verbindend voorschrift. Bedrijven zijn erjuridisch in beginsel niet aan
gebonden. Voor wat betreft de verbintenis tot naleving van wet- en regelgeving
en 'andere eisen die de organisatie onderschrijft' geldt bovendien dat de norm
zelf eigenlijk weinig duidelijkheid biedt over wat daarbij van de organisatie
verlangd wordt. Is dat bijvoorbeeld ook dat vergunningvoorschriften worden
nageleefd of zijn dat 'andere eisen' die naar believen kunnen worden
onderschreven? Gaat het bij die verbintenis tot naleving bovendien uitsluitend
omhet vaststellen en bijhouden van proceduresomdieeisen te kunnen identificeren
en daareenvoudig toegang toe te hebben? Ofgaatdeze eis wellicht verderen wordt
ook het daadwerkelijk voldoen aan publiekrechtelijke milieunormen eronder
begrepen ? Nog belangrijkerevenwel dan de vraag in hoeverre gestandaardiseerde
milieuzorgsystemen erop gerichtzijn te waarborgen dat wetgeving en vergunning-
voorschriften worden nageleefd, is of ze ook nog andere inhoudelijke criteria
bevatten voor het bepalen van de milieuprestaties in een onderneming.

Bij EMAS is dat tot op zekere hoogte het geval.86 Zo bevat bijlage 1, onder
C en D, van deze verordering een lijst van richtlijnen die bij het bedrij fsmilieubeleid
in acht te nemen punten bevat. Daarin is onderandere opgenomen dat preventieve
maatregelen moeten worden genomen om verontreinigende emissies te voorkomen,
afval tot een minimum te beperken en zuinig om te gaan met energie. Verder is
erin opgenomen dat de milieu-effecten van alle nieuwe activiteiten, producten en
productieprocessen van tevoren moeten worden beoordeeld. Er is zelfs oog voor
bepaalde keten-aspecten, getuige bijvoorbeeld de eis dat onderaannemers die op
de locatie van het bedrij f werkzaamzijn, minimaal gelijkwaardige milieunormen
zullen moeten hanteren.

ISO 14001 lijkt wat dat betreft minder oog te hebben voor aan het bedrijfs-
milieubeleid te stellen inhoudelijkeeisen.87 Dat is belangrijk, omdatdit rechtstreeks
kan doorwerken in de kwaliteit van de milieuzorg in bedrijven. Een voorbeeld
daarvan is het streven naar continue verbetering van milieuprestaties. Dat komt
in een ander licht te staan. wanneerdie verbintenis. zoals in § 3.1 van ISO 14001,
louter wordt omschreven als een:

85     NEN-EN-ISO 14001. Mihetizorgsystemen, eisen en ric'htlijnen i·oor gebruik. NNi 1996.§4.2
86      Zie ook M.P. Soler en P. Thimme, Environmental standards: EMAS and ISO 14001 compared,

European Envirimmental li:w Review. \996, p 247-249.

87 Vgl.ISO 14001. § 1 (...) 'De norm heeft betrekking op de milieu-aspecten die de organisatie kan
beheersen en waarop zij naar verwacht mag worden invloed kan uitoefenen. De norm stelt ze If geen
specifieke criteria voor milieuprestaties vast.'
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'Proces van verbetering van het milieuzorgsysteem om verbeteringen in de totale

milieuprestatiete bereikenovereenkomstig het milieubeleid van deorganisatie.
·88

Daarbij wordt immers in het midden gelaten wat de nul-situatie van het bedrijf
moet zijn om te voldoen aan die norm. De vraag is dan: verbetering ten opzichte
van wat? In theorie is het best mogelijk dat een bedrijf dat geen ambitieuze

milieudoelstellingen nastreeft, maar wel over een (schriftelijk) uitgewerkt
bedrijfsmilieubeleid beschikt en over een systematische organisatie. toch kan
voldoen aan de normen uit ISO 14001:9 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor

een onderneming die milieuschadelijke producten op de markt wenst te brengen.
Om een extreem voorbeeld te noemen: een bedrijf dat wapens maakt, bestemd

voor biologische of chemische oorlogsvoering kan in principe een ISO 14001-
certificaat verkrijgen. Krut en Gleckman merken in een lezenswaardige, maar
kritische beschouwing daarom terecht op:

'ISO 14001. the standard on environmental management systems, describes how
a firm might manage and control its organizational system so that it measures.
controls and continually improves the environmental aspects of its operations. It
does not assess what the organization produces - its products or services - nor its
environmental performance, nor long-term changes in performance.

'90

Uiterst belangrijk is om te beseffen dat deze mondiaal gezien meest populaire
norm voor milieuzorgsystemen geen 'standard ofexcellence' is ofeen manierom
de kwaliteit van de eigen milieuprestaties te meten. Dat komt in de eerste plaats
omdat ISO 14001, zoals al gezegd, nauwelijks materiele maar vooral procedurele
eisen stelt aan de opzet van het bedrijfsmilieubeleid. Het formuleren van de
milieudoelen en de keuze van maatregelen om deze te bereiken behoort. volgens

deze norm, toe aan de bedrij fsleiding. De overheid, noch derden hebben daarover,
aldus de norm, iets te zeggen. In de tweede plaats is het zo dat ISO 14001, anders
dan EMAS,91 niets zegt over het tempo waarin de continue verbetering van

88 Daarbij wordt verder nog opgemerkt dat het proces van verbetering niet tegelijkertijd bij alle
bedrij fsactiviteiten hoeft plaats te vinden. We zullen hierna nog zien dater vanuitde milieuwetgeving
grenzen zijn gesteld aan deze vorm van 'temporele flexibiliteit'. Bovendien richt ISO 14001 zich
op de (gehele) organisatie van bedrijven. terwijl veel milieuwetten voorbedrijven een locatiegebonden
karakter bezitten en bepaalde milieuprestaties per 'inrichting'. 'installatie' of 'werk' verlangen.

89 Mogelijke barriere is echter de eis dat minimaal de bestaande wet- en regelgeving wordt nageleefd.
90    R. Krut en H. Gleckman, /SO 14001:  A  missed opportunity for  uwainable  global  industrial

development. London 1998, p. 10. Zie verder o.a. ook O. Dodds, Environment: Getting togrips
with ISO 14000. ISO-bulletin. January 1997. p. 7.

91        In art. 3a vande EMAS-verordeningis bepaaid dat de voortdurende verbetering van milieuprestaties
erop gericht is om de invioed op het milieu te verminderen tot niveaus die overeenkomen met een
economisch acceptabele toepassing van de best bruikbare technieken. Hoewel ook deze formulering
erg zwak lijkt. zou de kracht wellicht kunnen schuilen in de bereidheid van bijv. het Europese Hof
van Justitie om deze vage term op een vergelijkbare manier uit te leggen als het begrip beste
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milieuprestaties zich moet voltrekken. Er zijn geen verwijzingen in opgenomen
naar de stand der techniek, het gewenste milieurendement van investeringen of
normatieve milieubeginselen die inhoudelijk richtinggeven aan (het niveau van)
de milieuzorg dat wordt nagestreefd, zoals ALARA, BAT of BPEO:2

Dit alles neemt niet weg dat het EMAS-systeem de afgelopen jaren op een
aantal punten verder naar ISO 14001 toegegroeid is.93 Was er aanvankelijk nog
een beschikking van de Europese Commissie en een 'bridging document' nodig
ombedrij ven die beschikken overeen ISO 14001-certificaat met enkele aanvullende
eisen in staat te stellen ook een verklaring van deelname op grond van de EMAS-
verordening te bemachtigen,94 in de nabije toekomst wordt dit veel gemakkelijker.
Door een op handen zijnde wijziging van de EMAS-verordening zullen de
verschillen tussen beide certificaten (EMAS en ISO 14001), zoals het er thans
uit ziet. verderafnemen.95 Zostapt men in het EMAS-systeemaf van detoespitsing
op (grote) bedrij ven uit de doelgroep industrie en stapt men van een locatie-gerichte
aanpak net als bij ISO 14001 over op het certificeren van organisaties.96 Volgens
artikel 9 jo. bijlage I van het gewijzigde voorstel van het Parlement en de Raad
worden de basiseisen van het milieuzorgsysteem overeenkomstig EMAS en ISO
14001 in belangrijke mate gelijkgesteld. Iedere eerdere verwijzing naar goede

beheerspraktijken, beginselen van milieubeleid of milieurecht of naar de stand
der techniek. lijkt bij de op handen zijnde wijziging van EMAS zoveel mogelijk
te zullen worden geschrapt.

97

beschikbare technieken in richtlijn 96/61/EG (IPPC)datopeen aantal punten meer houvast biedt
92 ALARA iseenacroniem voor 'As Low As Reasonably Achievable'. BAT staat voor 'Best Available

Techniques' en 'BPEO' voor 'Best Practicable Environmental Option.' Zie over deze begrippen
en de verschillen daartussen de laatste twee begrippen Ch Backes en G, Betlem (eds.). integrated
p(,11„tion preventicin and (·011 trcil. Den Haag 1999. p. 2-4. Een vergelijking met ALARA treft men
o.a. bij R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren, ALARA: minimumregelof beginselmetaspiraties?,
M en R 2000. p. 56-63

93 Zie vooreen goede beschrii ving o a. K Taschner, En &'ironmental management systems. in: J. Golub
Ced.). New insturments b,r envircinmental pcilic·yint he EU, London/New York  1998, p. 215-241

94        Beschikking van 16 april 1997, PbEG L 104 van 22-04-1997 CEN-report. The bridging dm·ument
between the EN ISO 14000 vrie1 and the EU-regulatic,n ftir EMAS. Brussel 1997.

95 Zie respectievelijk het voorstel van de Commissie vooreen herziening door de Raad van het EMAS-
milieubeheer- en milieuauditsysteem van 30-10-1998. ('OM C 1998). 622 def. en de w·ijzigingen
als gevolgen van CO,W ( 1999). 313. Voor de meest actuele stand van zaken kan men ook terecht
bij de internetsite van de EMAS-helpdesk: http://europa.eu.int/comm/en,ironmenUemas/

96 Een organisatie wordt in het gewijzigde voorstel van het Europees parlement en de Raad omschreven
als: 'een publiek(e)of particulier(e) bedrij f, maatschappij, firma. onderneming. instantieof instelling,
dan wel een decl of een combinatie daarvan. al dan niet met rechtspersoonlijkheid, meteigen taken
en een eigen administratie.' Van enige atbakening lijkt m.a w nauwelijks nog sprake.

97      Over een door het Parlement voorgestelde verwijzing naar het in de IPPC-richtlijn voorkomende
beginsel van de 'Best Available Techniques' wordt in COM C 1999). 313 door de Commissie
opgemerkt dat dit concept specifiek is toegesneden op de industrie en niet past bij de uitbreiding
van EMAS naar alle economische sectoren. Bovendien zou deze verwijzing door de eis dat

organisaties moeten voldoen aan de geldende milieuwetgeving overbodig zijn. Deze redenering
lijkt mij op zijn zachtst gezegd flinterdun.
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Nagenoeg het enige punt waarop het EMAS-systeemduidelijk veeleisender is en

blijft dan ISO 14001, is op het punt van de openbare milieuverklaring, die iedere

partij die een EMAS-certificaat wenst, moet opstellen en waarvan de
betrouwbaarheid en de actualiteit door een onafhankelijke milieuverificateur
jaarlijks moet worden (her)bevestigd.98 Deze eis zou, samen met bijvoorbeeld de

verplichting datorganisaties moeten kunnen aantonen te weten welke milieuregel-
geving voor hen relevant is en welke implicaties daaruit voortvloeien, aan de
EMAS-deelname een duidelijke meerwaarde moeten verlenen ten opzichte van
certificatie op basis van ISO 14001. Volgens de General Guidance for Verifiers,
op last van de Europese Commissie opgesteld ten behoeve van de uitvoering van
de EMAS-verordening, geldt zelfs:

'Provisions for full compliance with all relevant regulatory requirements regarding
the environment is a requirement for validation of the environmental statement.

registration and continued participation in the scheme. .99

Dit soort uitspraken, die de indruk wekken dat certificatie een garantie biedt dat
het bij gecertificeerde bedrijven ook met de naleving van publiekrechtelijke
voorschriften wei goed zit, zijn een belangrijke reden voor het Ministerie van
VROM omtepleiten vooreen meergedifferentieerde normstelling en handhaving.
Bedrijven met een gecertificeerd milieuzorgysteemzouden een meer flexibiliteit
biedende milieuvergunning moeten kunnen krijgen en een bij hun proactieve
houding passend toezicht.100 Om vast te kunnen stellen in hoeverre certificatie
zo'n veranderende houding van de overheid rechtvaardigt is het goed nog eens
een wat nadere blik te werpen op dit proces.

6.3 Certificatie als lakmoesproef voor naleving van wetgeving en

vergtinningvoorschriften?

Een interessante vraag is wat een EMAS- of ISO 14001-certificaat eigenlijk zegt
over het naleven van wettelijke regels en vergunningvoorschriften en over de
eventuele vooruitgang die wordt geboekt bij het behalen van milieuprestaties. 101

98        Zie ook G. Feldhaus. Wettbewerb zwischen EMAS und ISO 14001. UPR  1998/2. p. 41-44.
99 General Guidance Document for Verifiers § 5.2. Dit document is te vinden op de internetsite van

de EMAS-helpdesk. Zie http://euri,pa.eu.int/comm/environment/emas/.
100 IPO. Handreiking: veranderende rot vergunningrerieneren handhaver. Utrecht 1999. p. 140 e.v.
101 Daar bestaat nogal wat onduidelijkheid en scepsis over. Zie bijv reeds. L. de Jonge. Certificering

of BIM: Geen toezicht meer nodig?,M en R  1996, p. 1. Bij onze Oosterburen leeft deze discussie
overigens nog veel sterker dan bij ons. Zie recentelijk C. Franzius. Die Prufpflicht und -tiefe des
Umweltgutachters nach der EG-Umweltauditverordnung: Umweltaudit und Umweltrechtskonformitit.
NuR 1999, p 601-608 met veel verwijzingen naar andere literatuur.
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Het antwoord daarop is van belang. omdat in het kader van het verlenen van
milieuvergunningen aan bedrij ven, die in het bezit zijn van een milieuzorgsysteem,
de laatste jaren steeds meer nadruk wordt gelegd op een wederzijds vertrouwen
tussen bedrijf en bevoegd gezag. In dat kader is het van belang om te weten in
hoeverre certificatie een zeker vertrouwen van hetbevoegde gezaginde naleving
van wettelijke regels en vergunningvoorschriften door een bedrijf met een
gecertificeerd milieuzorgsysteem rechtvaardigt. 102

Om meer te kunnen zeggen over de mate waarin en de manier waarop
certificatie vertrouwen op de milieuzorg in bedrijven kan rechtvaardigen, zal
daarom in het navolgende eerst een blik worden geworpen op de hoofdlijnen van
het proces van certificatie, zoals dat in Nederland, althans op papier plaatsvindt
bij milieuzorgsystemen overeenkomstig EMAS en ISO 14001. Daarbij is het om
te beginnen van belang omte weten dat in ons land doorde regering in samenwer-
king met het bedrijfsleven in 1995 de Stichting Coordinatie Certificatie Milieu-
zorgsystemen (SCCM) in het leven is geroepen. 103

Deze stichtinghoudtzich, anders dan haarnaamdoet vermoeden, weliswaar
niet bezig met het certificeren, maar verricht wel bepaalde taken op het gebied
van de organisatie en infrastructuur van de milieuzorgcertificatie in ons land. 104

Zo zijn de belangrijkste taken van de SCCM om het gebruik van milieuzorg-
systemen te stimuleren. de kwaliteit van de certificatie van deze systemen in
Nederland op een hoog niveau te krijgen en te houden en daarmee bij te dragen
aan het scheppen van randvoorwaarden opdat er door de overheid bij de
vergunningverlening en de handhaving rekening mee kan worden gehouden. 105

Mede met het oog hierop zijn er door het Centraal College van Deskundigen
(CCvD) van de stichting schema's ontwikkeld voor het certificeren en verifieren
van milieuzorgsystemen:06 Dooreen overeenkomst, waarin bepaalde standaard-
voorwaarden zijn opgenomen. aan te gaan met de SCCM kan een certificatie-
instelling daar gebruik van maken. Een van de grote voordelen daarvan is dat
certificatie-instellingen op die manier niet at'zonderlijk over een onafhankelijk

102 Dit geldt temeer, omdat in de ontwerpteksten voor EMAS 11 wordt gewezen op de mogelijkheden
om doublures hij het publieke en private toezicht op bedrijven met een EMAS-certificaat te
voorkomen. Zie B Wassmuth, EMAS 11- Fortschrittoder Ruckschritt?Reflexionen zur Diskussion
uber die Noverllierung der europaischen Umwelt-Audit-Verordnung, BFuP 1999. p. 551

103    Kamerstukken li 1994/95,23 900 XI. nr. 64. Veel informatie over de samenstelling. de organisatie
en de werkwijze van de SCCM is te vinden op http:/A,·w,t·.scrm.nl/. Op deze site vindt men ook
overzichten van bedrijven met een EMAS- of ISO 14001-certificaat.

104 SCCM. Certificatie van miliet#zorgiystemen:  informatie en achtergrcinden.Den Haag 1998.
105   Zie SCCM, ./aan'ers/ag over1998, Den Haag 1999, onder het kopje werkgebied.
106     EM AS hanteert de term verificatie in plaats van certificatie. Dat mede om aan te geven dat ook

het milieuverslag - EMAS spreekt over milieuverklaring - door een onathankelijke, deskundige
instantie moet worden getoetst.
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college van deskundigen hoeven te beschikken:07 Bovendien kan opdeze manier
waarschijnlijk een uniforme interpretatie van EMAS en ISO 14001 het beste worden
gewaarborgd.

Terugkerend naar de vraag welke waarde mag worden gehecht aan een
milieuzorgcertificaat bij het verlenen van een vergunning op hoofdzaken, bieden
de certificatieschema's van de SCCM aan certificatie-instellingen op enkele
belangrijke punten ogenschijnlijk erg weinig houvast.'08 Weliswaar wordt in deze
documenten opgemerkt dat er eisen moeten worden gesteld aan de resultaten van
het managementsysteem en dat, met name door de verplichting tot het minimaal
naleven van bestaande wet- en regelgeving en de verbintenis tot continue
verbetering van milieuprestaties, zelfs verder wordt gegaan dan in het kader van
de vergunningverlening het geval is:" Bij de operationalisering van de wijze
waarop dat door certificatie-instellingen moet worden getoetst, ontstaat evenwel
de nodige onduidelijkheid.

Zo vet-melden beide certificatieschema's van de SCCM dat EMAS en ISO
14001 verlangen dat minimaal wet- en regelgeving en andere afspraken met de
overheid moeten worden nagekomen,"Imaarze laten daar meteen op volgen dat
dit niet wil zeggen dat er nooit een overschrijding van voorschriften mag
plaatsvinden. Het milieuzorgsysteem zou alleen wei in staat moeten zijn
overschrijdingen te signaleren om het management vervolgens dejuiste corrigerende
en preventieve maatregelen te kunnen laten nemen. Daarom moet binnen het
systeem zijn vastgelegd dat, en op welke manier, overschrijdingen aan het
vergunningverlenende gezag dienen te worden gemeld.'" Ook zou ereen procedure
moeten bestaan waarin is vastgelegd op welke wijze het bedrij f er voor zorgt dat
de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en wijzigingen in de
bedrijfsvoering. voor zover dat wettelijk is vereist. worden gemeld: 12 Door de

107     Dat is een van de eisen die de Raad voor de Accreditatie normaliter volgens de richtlijnen van de
koepelorganisaties als het International Accredtiation Forum (IAF) de European Accreditation of
Certification (EAC) moet steltlen. Zie IAF. Guidance <in the appl ic·at ion 0 f ISO/IEC gui de 62 ft, r
bodies operating a.s essmentand{·ertific·atic),1/regi.\tration D f envir(,nmental managenient,y,tems.
June 1997. p. 9-10 en EAC, Guideline, for tlie m·(·reditation of (ertificatic,n bc,dies fi,r
environmental managementsystems. Boras 1996, p. 9.

108 SCCM, Verificatiesysteem in het kader van de EMAS-vercirdening.Den Haag. Mei \991. SCCM.
Ce rt ific·at ie,ystee m mi l i e 11 :ci r g sy st eme n w t ge n % I SO  14001. Den Haag. April \991.

109    EMAS-verificatiesysteem a.,t., p. 6. ISO-certificatiesysteem a.w·., p. 6.
110 Ongelukkigerwijs lijkt wetgeving hierbij naar de letter op 6/n lijn te worden gesteld met na leving

van vergunningvoorschriften en afspraken met de overheid en en blijft daardoor onduidelijk wat
de reikwijdte van deze eis is. Valt de naleving van doelgroepenconvenanten en meerjarenafspraken
bijv. ookonderhetgeen bij een externe milieuauditdooreen certificatie-instelling(steeksproe fgewijs)
gecontroleerd dient te worden?

111      Volgens het EM AS-verficatiesysteem a.i,·.. p. 9 kan de plicht tot melding van overschrijdingen
in de vergunning zijn neergelegd of vereist zijn volgens hfst. 17 Wm.

112 Impliciet lijkt daarbij te worden verwezen naar art. 8.19. tweede lid van de Wm.
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SCCM wordt er anderzijds evenwel ook met nadruk op gewezen dat handhaving
een taak is en blijft van de overheid en niet van certificatie-instellingen.

Dat laatste blijkt onderandere uit het feit dat de certificatie-instellingen primair
worden geacht te beoordelen of een milieuzorgsysteem 'in staat is om' te voldoen
aan wet- en regelgeving. Volgens de SCCM certificatie-schema's moeten daarvoor
wel steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd, maar zijn deze niet primair
bedoeld om over de feitelijke naleving te rapporteren.113 Over de aard en omvang
van die steekproeven wordt in de documenten van de SCCM bovendien nauwelijks
iets vermeld, zodat het de vraag is of voor certificatie-instellingen op dat punt
voldoende helder is wat er in concreto van hen wordt verlangd. Door de SCCM
wordt weliswaar opgemerkt dat de certificatie- ofwel verificatie-instelling een
gerechtvaardigd vertrouwen moet krijgen dat wet- en regelgeving inderdaad worden
nageleefd, maar dat (subjectieve) vertrouwen kan bij de ene of andere instelling
natuurlijk eerder of later aanwezig zijn. Elders wordt dit vereiste bovendien weer

enigszins afgezwakt doorde constatering dat certificatie geen garantie biedt voor
de naleving van publiekrechtelijke voorschriften, aangezien de certificatie-audits
slechts op steekproeven zijn gebaseerd en altijd maar op een beperkte periode
betrekking hebben, maar daarbij kan men zich dan weer afvragen of dit voor het
bestuurlijk toezicht nu zoveel anders. 114

Om de garanties die een certificaat biedt goed te kunnen vaststellen, is het
interessantomte weten op welke informatie een certificatie-instelling zich bij haar
onderzoek baseert. Gaat het daarbij met andere woorden louter om een papieren
controle van door het bedrijf aangeleverde gegevens? Of worden ook andere
documenten opgevraagd en getoetst ofde daarin vermelde gegevens overeenkomen
met de werkelijkheid'  Ook over dit punt bieden de SCCM-certificatiesystemen
niet voldoendeduidelijkheid. Voorop gesteld wordt datdecertificatie-instellingen
in principe afgaan opdoor de organisatie te verstrekken, of binnen de organisatie
te verkrijgen informatie. Maar wanneerdit zou bijdragen aan het'gerechtvaardigd
vertrouwen' van de certificatie-instelling zou, middels een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur. zonodig ook gebruik gemaakt kunnen worden van

115
openbare bronnen in handen van het bevoegde gezag. Wanneerdaarvan echter

sprake zou kunnen of moeten zijn blijft helaas onvermeld.
Volgens Gunster is het, gelet op de bijzondere vertrouwensrelatie tussen

bedrij f en certificatie-instelling. ongewenstdat laatstgenoemde organisatie verplicht
wordt contact op te nemen met het bevoegde gezag om na te gaan of een te

1 13    EMAS-verificatiesysteema.,1'.  p. 21. ISO-certificatiesysteem a.it·.. p. 24.
114 Daaraan wordt nog toegevoegd dat de kwaliteit van de milieu-eisen. zoals of in de vergunning

opgenomen emissiegrenswaarden voldoen aan de stand der techniek, niet door de certificatie-
instelling worden beoordeeld. Dat wordt een taak van de overheid geacht

115     Althans dat vermelden de certificatieschema's van de SCCM onder het kopje voldoen aan wet-
en regelgeving.

168



Bedrijfsinterne milieuzorg gekoppeld aan een vergunning op hoofdzaken

certificeren bedrij f voldoet aan wet- en regelgeving.' 16 Anderzijds zou het, aldus
opnieuw Gunster, slecht zijn wanneer het bevoegde gezag op basis van de eigen
ervaring gaat twijfelen overde waarde van hetcertificaat. Als oplossing zou daarom
bedacht zijn dat certificerende instellingen voor de aanvang van het onderzoek
aan het bedrijf vragen om bij het bevoegd gezag aan te kondigen dat het zich wil
laten certificeren. Het bevoegd gezag is dan in staat om schriftelijk haar visie
daarover aan het bedrijf kenbaar te maken. Doordat de correspondentie tussen
bevoegd gezag en bedrijf in het milieuzorgsysteem geregistreerd moet worden,
zou de certificatie-instelling vervolgens op die manier toch de opvatting van de
overheid bij haar onderzoek kunnen betrekken.

De procedure die Gunster verdedigt lijkt mij evenwel nogal omslachtig en
weinig vertrouwenwekkend. Als een bedrijf niets te verbergen heeft en dat ook
willaten zien door middel van een milieuzorgcertificaat dan lijkt er weinig op tegen
dat de certificatie-instelling zelf contact opneemt met het bevoegde gezag om te
horen ofmen daar ook tevreden is overde milieuprestaties. Mocht de onderneming
bepaalde gegevens willen achterhouden of gewoon slordig zijn met de registratie
van bij voorbeeld overschrijdingen van voorschriften dan is deze wijze van controle
doorde certificatie-instelling immers geen erg betrouwbare methode om daar achter
te komen, terwijl een certificatie-audit er toch mede voor is om waardeverlies van
het certificaat tegen te gaan. Weliswaar kan de certificatie-instelling natuurlijk
altijd verlangen dat ook de reacties van het bevoegde gezag op eventuele meldingen
worden overlegd. Nog afgezienechter van het feitdatdie reactie om verschillende
redenen ook kan uitblij ven, zal er in de praktijk dikwijls toch maarddn mogelijkheid
zijn om er achterte komen wat de mogelijke klachten van de overheid zijn, namelijk
door als certificatie-instelling zelf rechtstreeks contact op te nemen. Een bedrij f
datals 'koploper' wenstte worden beschouwd opmilieugebied, enzicherop voor
laat staan openheid te betrachten overde geleverde milieuprestaties in de richting
van zowel de overheid als derden, kan daar toch eigenlijk weinig bezwaar tegen

117hebben. zou ik zo zeggen.

6.4 Certificatie en (zelf)handhaving

In sommige onderzoeksrapporten wordt certificatie van milieuzorgsystemen de
laatste tijd opmerkelijk genoeg zelfs in verband gebracht met het bieden van

116 J.W. Gunster. Certificatie van milieuzorg, M en R 1996, p. 207.
117   Uit een recente evaluatie van de EMAS-verordening uitgevoerd in opdracht van de Europese

Commissie door R. Hillary. M. Gelber, V. Biondi, An Assessment Of the Implementation Status
o.f C<,uncit Regulation (No  1836/93 ) Eco-management and audit  S{·heme  in tile  Member States,
Juni 1998. p. 16 blijkt overigens dat dit in veel landen ook de praktijk is.
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gelegenheid voor milieucriminaliteit.'18 Daarbij wordt eronderandere opgewezen
  dat certificatie-instellingen private organisaties zijn die ingehuurd worden door

het bedrij f dat zij geacht worden te controleren waardoor het gevaar bestaat dat
wiebetaalt. bepaalt."9 Vanuitde handhavingspraktijkzijn erbovendien regelmatig
klachten te beluisteren dat er verdacht weinig milieuzorgcertificaten worden
geweigerd. dan wel ingetrokken:20 Ethici wijzen er daarentegen op dat waar
ondernemingen zich niet beperken tot hetgeen in publiekrechtelijke regels wordt
voorgeschreven, maar zelf bepaalde standaarden mee helpen ontwikkelen en bereid
zijn om hun gedrag door onafhankelijke derden te laten toetsen en daarover
rechtstreeks verantwoording af te leggen aan het publiek, de overheid een nieuwe
partnernaastzich heeft gekregen als bron van normstellingen toetsingsinstantie.

121

Certificatie-instellingen zien hierin een mogelijke verklaring voor kritiek van de
.  zijde van handhavers. Er is in hun ogen sprake van 'broodnijd'. 122

Tegelijkertijd blijkt steeds maar weer dat certificatie in bijvoorbeeld de
afvalverwijderingsbranche geen waterdichte garantie is voor de naleving van
wettelijke regels en vergunningvoorschriften. Een illustratieve casus is in dat
verband de milieuwetgeving met betrekking tot het storten van niet-herbruikbaar
bouw- en sloopafval.123 Volgens artikel 2. onder c van het Besluit stortverbod
afvalstoffen geldt dat alleen niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en
sloopafval mag worden gestort.124 Partijen van dit afval die bij een stortplaats
worden aangeboden, dienen overeenkomstig artikel 5 van het Besluit te zijn

125voorzien van een merkteken. Alleen gecertificeerde bedrijven die zijn erkend
door de Raad voor de Accreditatie (RvA), zijn gemachtigd dit merkteken te
voeren.126 In de praktijkblijktechterdatdiverse actoren inde verwijderingsketen.
waaronder sorteerbedrijven en stortplaatsen, het niet zo nauw nemen met de
regelgeving. Zo wordt er niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval gestort dat een
te hoog percentage aan herbruikbare componenten bevaten worden afvalstromen
omgelabeld om goedkoper te kunnen worden gestort. Niet alleen de complexiteit

118  Ziem.n.M.J.Jvan den Anker. m.m. p W.C.E.Snels.CM.Spruijten R.A.C.Luinge, Wie betaalt,
bepaalt: C)\·erinterniediaire t,rgani 'at/e'. milieu<·riminalite it,0 rganijatiecrinti,talireiten integriteit
in het <·(implexe milieive Id. Den Ha·ag 1999. p  278. e.v. Vgl. bijv. ook G.W.M. van Vugt en J.F
Boet. Litiver Ilandelen in een mile c·rintext: m·er (gre,i1m·erschrijde,ide) af\·alstrc,men.
milieuc·riminaliteit en integer liandele,1 in her openbaar bes[uur. Arnhem 1994. p. 85-86

119   Van den Anker. Snels. Spruiit en Luinge a.it·. 1999. p. 291
120   Vgl. o.a. ijaild Ila,·iti g 1998/2. p. 28-30 en Miliewinagazine 1 999.6/7. p.  12-17
121 H  van Luijk en A Schilder. Pmninen ,·an ve ran M·o irdelij k he id: Ethieken(·cirp<,rate gc,ver,wm·e.

Schoonhoven 1997, p. 99
122    Van den Anker e.a., a.,1'  1999. p. 290
123   D.M. Beuting. Niet-herbritikbaar b,iliw- en doopat ·al. Reeks Inspectie Milieuhygiene 1998/8.

Den Haag november 1999.
124 Besluit stortverbod afvalstoffen. Stb. 1997.655.

125    Zie Regeling merkleken niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval. St(·rt. 1997. nr. 238, p.14.
126 Regelingniet-herbruikbaarenniet-verbrandbaarbouw-ensloopafval, Sti·rt.\ 999, nr. 204. p 26.

Dit is de opvolger van de gelijknarnige regeling. neergelegd in Sic rt. 1996. nr. 31,p. 10.
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van de regelgeving (multi-interpretabele definities van verschillende categorieen
afvalstoffen), te behalen financiele voordelen en tegenstrijdigheden tussen wettelijke
regels zijn daar debet aan, 127 maar zeker ook de mogelijkheden om misbruik te
maken van certificaten. 128

Uitonderzoek van de Inspectie Milieuhygiene volgt namelijk dat certificatie-
instellingen weinig vertrouwen hebben in de Stichting Certiva, die is belast met
het opstellen van de spelregels voor certificatie. De provincies zijn op hun beurt
van mening dat de controles door certificatie-instellingen te weinig diepgang
hebben. Bovendien wordt geconstateerd dat er certificatie-instellingen zijn die
'onder de prijs duiken' om klanten te winnen, hetgeen evenwel de kwaliteit van
certificaten negatief beinvloedt. 129 Het is en blijft daarom jammer dat er in het
milieurecht nog zo weinig gediscussieerd wordt overde kwaliteit van certificatie
en de (on)mogelijkheden van deze vorm van zelfhandhaving op het terrein van
de milieuzorgin bedrijven. Wellicht komtdat mede doordat erin dejurisprudentie
nog maar weinig gevallen zijn opgedoken waarin deze problematiek speelt. De
enkele keer dat de rechter zich in het verleden in een milieuzaak heeft uitgelaten
over de waarde van een gecertificeerd milieuzorgsysteem in de sfeer van de

vergunningverlening en de handhaving is dat echter kritisch geweest.
In een geval waarin een bestuursorgaan in de vergunning het voorschrift had

opgenomen dat het mogelijk maakte omeen exteme milieu-audit te laten verrichten
door een certificatie-instelling indien de naleving van de vergunning in de ogen
van het bevoegde gezag niet langer was gegarandeerd, trapte de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak bij voorbeeld fors op de rem. 130 Hij merkt in zijn
uitspraak in het desbetreffende zaak nog eens fijntjes op dat de controle op de
naleving van de voorschriften in een milieuvergunning op grond van de Wet
milieubeheeren hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel door
het bestuursorgaan zelf dient te geschieden. Op hem rust krachtens artikel 18.2
Wet milieubeheer immers een zorgplicht terzake van de handhaving en controle.
Een voorschrift waarin de handhaving systematisch wordt overgedragen aan de
vergunninghouder zou niet passen in het stelsel van de Wet milieubeheer.

In een andere geruchtmakende zaak oordeelde de rechter eveneens dat de
aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem niet uitsluit dat de door
een inrichting veroorzaakte activiteiten geen onaanvaardbare gevolgen hebben
voor het milieu en dat die beoordeling, afgezien daarvan. ook niet aan de

127     Zo laat de Regeling niet-herbruikbaaren niet-verbrandbaar bouw en sloopafval stort van bepaalde
soorten behandeld (gewolmaniseerd) hout toe, terwijl het Besluit stortverbod afvalstoffen op dit
punt een totaalverbod kent.

128     Handhaving milieuwetgeving, Kamerstul.ken Il 1999/2000,22 343, nr. 47, p. 20.
129 D.M. Beuting 1999 a.w.. p. 8-10
130 Vz ABRS 07-07-1998. Men R 1999,15 m.nt. Van Gestel.
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vergunninghouder zelf of een externe auditor mag worden overgelaten: 11 Zelf.-

heb ik er in annotaties bij de zojuist genoemde uitspraken op gewezen dat de
verantwoordelijkheid van de overheid en die van certificatie-instellingen inderdaad
niet met elkaar verward mogen worden. Maar dit betekent in mijn ogen nog niet
automatisch dat in de milieuvergunning onder geen enkele omstandigheid een
periodieke milieu-audit zou mogen worden opgenomen of dat certificatie van
milieuzorgsystemen meer in het algemeen geen nuttige rol zou kunnen vervullen
in het kader van het toezicht en de handhaving.

- Met Michiels ben ik weliswaar van mening dat het onder het regime van de
Wet milieubeheer te ver gaat om tegen de wil van een bedrijf in de vergunning
voorte schrijven dat men regelmatig opeigen kosten een milieudoorlichting dient
te laten verrichten door een private certificatie-instelling. zoals op grond van de
EMAS-verordening wordt verlangd. 131 Zolangdaarvoorgeen expliciete wettelijke

grondslag bestaat, komt een dergelijke plicht waarschijnlijk al snel in strijd met
het legaliteitsbeginsel. Daarmee is evenwel nog niet alles gezegd. Anders ligt de
situatie namelijk wellicht. wanneer degene die een milieuvergunning wil in de
aanvraag zelf aangeeft dat hij periodiek een milieu-audit zal laten uitvoeren

overeenkomstig ISO 14001 of EMAS en hij graag wil dat het bevoegde gezag
daarmeebij de vergunningverlening, hettoezichtendehandhavingrekening houdt.
In dat geval hoeft het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag niet
noodzakelijkerwijs een juridisch probleem te vormen. De uit de aanvraag blijkende
instemming van vergunninghoudster om regelmatig een externe milieu-audit uit
te laten voeren zou het in dat geval mogelijk moeten maken om buiten de reikwijdte
van het in de Wet milieubeheer neergelegde vergunningstelsel te treden. Derden
kunnen weinig bezwaar hebben tegen het uitvoeren van zo'n audit, mits dat niet
betekent dat controle door de overheid volledig wordt vervangen. Ook het milieu
hoeft er in dat geval niet slechter van te worden. Certificatie van milieuzorg-

systemen kan immers een nuttige functie vervullen in de sfeer van de preventieve
handhaving.

Hiermee bedoel ik dat wanneer vergunninghouders die in het bezit zijn van
een milieuzorgsysteem, hun bedrij fsvoering regelmatig laten doorlichten dooreen

onathankelijke derde. dit ervoor kan zorgen dat onnodige overtredingen van
milieuvoorschriften als gevolg van slordigheid. gebrekkige organisatie en
onduidelijke of onvolledige instructiesaan hetpersoneel opde werkvloer worden
voorkomen. Er is in dat kader ook weinig in te brengen tegen het feit dat een

publiekrechtelijke toezichthouderbij de vervulling van zijn taken met artikel 5:13
van de Algemene wet bestuursrecht in het achterhoofd, rekening houdt met

ervaringen van private controleurs. Zo lang hij er niet blind vanuit gaat dat een

131 Vz ABRS 31-03-1998, M en R 1998,84 m.nt. Van Gestel (Ruhr Carbo).

132   Zie zijn noot onder ABRS 30-06-1995. AB 1996.6.
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bedrijf met een gecertificeerd milieuzorgsysteem nooit milieuvoorschriften zal
overtreden is daarmee weinig aan de hand. Sterker nog, volgens een concept-
aanbeveling van het Europees Parlementen de Raadbetreffende minimumcriteria
voor milieuinspecties in de lidstaten is het wenselijk dat onder andere bij de
planning van toezichtsactiviteiten ook gekeken wordt naar hetgeen onderandere
milieu-audits en milieuverslagen hebben opgeleverd:33

Een soortgelijke constructie, waarbij in de vergunning wordt verwezen naar
onderdelen van een milieuzorgsysteem, is eerder al gekozen ten aanzien van het
opnemen van een milieujaarverslagplicht, toen ook daaromtrent nog geen wettelijke
regeling bestond in de Wet milieubeheer. 134 In de bewuste zaak redeneerde de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in lijn met het zoeven gesteldedat,
nu vergunninghoudsterin haaraanvraag zelf melding maakte van de aanwezigheid
van een milieuzorgsysteem, het niet onnodigbezwarend is dat het bevoegde gezag
daarover door middel van een of andere vorm van verslagiegging geinformeerd
wenst te wor(len. Wei circuleerde er op dat moment al een concept-wetsvoorstel
milieuverslaglegging en is het niet uitgesloten dat de rechter mede daarop
anticipeerde. Uiteen andere uitspraakbleek dat wanneerzo'n destijds buitenwette-
lij ke milieujaarverslagplicht eenmaal onderdeel is gaan uitmaken van de
vergunning. de correcte nakoming van dedaaruit voortvloeiende plichten zonodig
ook met behulp van een bestuurlijke dwangsom kan worden verzekerd. 135

Keren we terug naar het voorbeeld van de certificatie van milieuzorgsystemen
dan blijft de voornaamste zorg hoe de waarde van het certificaat kan worden
bewaakt. Zeker wanneer de overheid haar regulerings- en handhavingsstrategie
daarop tot op zekere hoogte wil afstemmen, wordt het van belang daterbepaalde
garanties bestaan die ervoor zorgen dat certificatie-instellingen hun werk naar
behoren doen, zich onafhankelijk opstellen en commerciele motieven niet de
doorslag laten geven bij het verstrekken van een certificaat. Accreditatie van
certificatie-instellingen lijkt in dat licht een vitale schakel.

133 in artikel 10. tweede lid. van hetgewijzigde voorstel van het Europees Parlementen de Raad inzake
de herziening van de EMAS-verordening staat te lezen dat de lidstaten nagaan op welke wijze de
EMAS-registratie kan worden gebruikt bij de toepassing en de controle op de naleving van de
milieuwetgeving. zodat kan worden voorkomendatorganisaties en voorhet toezichtop de naleving
verantwoordelijke instanties dubbel werk verrichten. Zie bovendien ook COM ( 1999). 652 def.
en met name paragraaf IV, getiteld: 'Planning van de milieu-inspecties.'

134    Vgl. Vz ABRS 07-10-1994. AB 1995.245 m.nt Drupsteen
135 Vz ABRS 18-02-1997, M en R 1997,97 m.nt Addink
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6.5 Accreditatie van certificatie-instellingen

Accreditatie is het 'slot op de deur' van het certificatie-proces. Het betreft een

buitenwettelijke waarborg voor de onpartijdigheid en de kwaliteit van het gehele
certificatiesysteem. In Nederland houdt vooral de al eerder genoemde RvA zich
bezig met het toezicht op certificatie-instellingen. De Raad certificeert daartoe
als het ware certi ficeerders.136 Het hoofddoel van de RvA is het tot stand brengen
en behouden van het vertrouwen in de Nederlandse certificatie-structuuren daarmee
tegelijk in de geaccrediteerde certificicatie-instellingen.137 De RvA stelt aan de
hand van algemene normen, zoals NEN-EN 45012 en sinds kort de ISO Guide
62, waarin criteria zijn neergelegd voorcertificatie-instellingen die kwaliteitszorg-
systemen van bedrijven doorlichten, vast of zo'n instelling voor erkenning in
aanmerking komt. Voor certificatie-instellingen die zich met het toezicht op
milieuzorgsystemen bezighouden bestaan er bovendien specifieke Europese

138'richtlijnen'. zoals de al eerder genoemde 'Guidelines forthe Accreditation of
Certification Bodies for Environmental Management Systems', opgesteld door
de internationale branche-organisaties op het gebied van accreditatie, zoals

'European Accreditation'. 139

Accreditatie bestaat uit een tweeledige toets.'40 In de eerste plaats verlangt
de RvA van certificatie-instellingen dat een handboek wordt opgesteld, waarin
de procedures staan die in de praktijk bij certificatie zullen worden gevolgd. Ten
kantore van de certificatie-instelling wordt daarop door de RvA getoetst of die
procedures op papier voldoen. Daarnaast voert de RvA voorafgaand aan de
accreditatie, en vervolgens minimaal 66n keer in de vier jaar. een praktijk-
beoordeling ofwel 'witnessed audit' uit. Dit om te zien of de auditors van een

certificatie-instellingen hun werk doen en of zij daadwerkelijk voldoende kennis
en capaciteiten hebben om een beoordeling van het milieuzorgsysteem bij hun
klanten uit te voeren. Daarnaast wordt gekeken of auditors ook daadwerkelijk het
certificatieschema van de SCCM volgen. Wanneereen certificatie-instellingbeide
toetsen van de RvA met goed gevolg heeft doorstaan, worden de resultaten

voorgelegd aan de accreditatiecommissie. Deze doet een aanbeveling aan de
algemeen directeur, welkeop zijn beurt besluitomal of niet te accrediteren. Daarna

136    Zie voor meer informatie ook de internetsite van de RvA: http://M·i.·it·. n·a.n//
137 Art. 2. sub b. van de statuten van de stichting RvA.
138 Het betreft hier buitenwettelijke normen, waarvan de juridische status niet duidelijk is en die niel

verward mogen worden met richtlijnen in de zin van art. 249 van het EG-verdrag.
139    Zie voor een beschrijvingvan de activiteiten van de EA, http://www.european-accreditation.org/.
140     De RvA spreekt zel fovereen documenten- en een beoordelingsonderzoek De uitgebreide procdure

voor accreditatie is te vinden in: RvA. Reglement voor de ac·creditatie van laboratoria, inspect ie-
instellingen, certificatie-instellingen en personen. Utrecht. juni 1996.
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is het RvA-certificaat in principe voor vier jaar geldig en vindt nog slechts ieder
jaar een - voornamelijk schriftelijke - herbeoordeling plaats.

Accreditatie is, evenals certificatie, in beginsel een vrijwillige en particuliere
aangelegenheid waarbij de overheid niet rechtstreeks betrokken is. Desalniettemin
ondersteunt de staat derNederlanden - ook financieel - de acti viteiten van de RvA,
omdat daarmee langs particuliere weg de kwaliteit van instellingen voor
conformiteits- en kwaliteitsbeoordeling kan worden bevorderd. Dit is niet in de
laatste plaats van belang, omdat in sommige wettelijke regelingen een erkenning
van particuliere certificatie-instellingen door de RvA wordt verlangd. 14' Een
voorbeeld is de verplichte accreditatie in de arbeidsomstandighedenwetgeving
van certificeerders die toezien op het functioneren van arbodiensten. '42 Met het
oog hierop is een overeenkomst in het leven geroepen waarin een aantal wederzijdse
rechten en plichten tussen de staat en de RvA is vastgelegd. 143 Belangrijk daarin
is de clausule dat de beoordeling door de RvA de verantwoordelijkheid van de
minister voor het geven van aanwijzingen en het zorgen voor publiekrechtelijk
toezicht onverlet laat. 144

Voor de RvA geldt op grond van artikel 6 van de zojuist genoemde
overeenkomst in bepaalde gevallen een in formatie-en signaleringsplicht. Wanneer
de RvA bij het uitvoeren van controles of op andere wijze tot het vermoeden komt
dat een aangewezen geaccrediteerde instelling zodanig afwijkt van zijn verplichting-
en ten opzichte van de RvA of van de toepasselijke publiekrechtelijke voorschriften

145dat een sanctie wordt overwogen,      moet hij dat melden aan de betrokken minister.
Deze verplichtingen gelden echter alleen, wanneer sprake is van conformiteits-
beoordelingen (lees in dit geval certificatie) op basis van een wettelijke regeling
of een publiekrechtelijk aanwijzingsbesluit. Bij certificatie van milieuzorgsystemen
is er tot op heden geen sprake van wettelijk verplichte accreditatie. Desondanks
is in de praktijk het geaccrediteerd zijn vooreen certificatie-instellingin feite vaak
een 'must'.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van een verklaring
van deelneming in het kader van de EMAS-verordening. Op grond van artikel 6

141 Kamerstukken il 1990/91.21 800 XIII. nr. 41.

142    Zie Ph. Eijlander en G.J M. Evers. Functioneren van arbodiensten: certificering. marktwerking
en toezicht. Tijdic·hriD Privatifering \ 999/7. p. 5-9. Ook het Bouwstoffenbesluit kent verschillende
voorbeelden van verplichte accreditatie. Zie bij v.  St(·rt.  1999.248. p.  12. Zie ook Kamerwukken
// 1996/97,24 036. nr 47. p. 5, over voors en tegens van verplichte accreditatie.

143 Overeenkomst betreffende de afstemming van werkzaamheden bij de beoordeling van in het kader
van wettelijkeregelingen aan te wijzen conformiteitsbeoordelingsinstellingen van I I januari 2000.
Deze vervgangtde eerdere overeenkomst tussen de staat en de RvA overaccreditatie en aanwijzing
instellingen voor con formiteits- en kwaliteitsbeoordeling. St<·rt 1996,227. p. 18.

144    Zie de artt. 2 en 3 van de in de vorige noot genoemde overeenkomst van 1 I januari 2000
145      De RvA kan o.a corrigerende maatregelen verlangen en uiteindelijk een verbod opleggen om gebruik

te maken van het bewijs van accreditatie. Intrekkingof opschorting van accreditatie kan bovendien
openbaar worden gemaakt.
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van deze verordening is namelijk aan lidstaten de verplichting opgelegd een systeem
in te voeren voor de erkenning van verificatie-instellingen. Volgens de EMAS-
verordening kan daartoe per land een beroep worden gedaan op bestaande

erkenningsinstellingen of opde instanties, die ingevolge artikel 18 doorde lidstaten
met de registratie en bekendmaking van EMAS-locaties zijn aangewezen.146 In
Nederland is gekozen voor de eerste optie en is de RvA aangewezen als de
bevoegde instantie om milieuverificateurs te erkennen.147 Een van de voorwaarden

voor erkenning in het kader van zowel EMAS als ISO 14001 is, dat verificatie-
instellingen beschikken over een cerificatiesysteem dat is vastgesteld door een
college van deskundigen dat voldoet aan de eisen van de RvA:48

Daartoe is in ons land de SCCM in het leven geroepen. Onderdeel van deze

stichting is het al eerder genoemde Centrale College van Deskundigen (CCvD).
Dat college is belast met het beheren van een cerificatiesysteem dat de toets van
de RvA kan doorstaan. De statuten van de SCCM bepalen daarover onder andere
dat de samenstelling van het CCvD onafhankelijkheid en evenwichtigheid dient
te waarborgen, maar ookdat dit college toeziet op de waarborging van de in artikel
6, derde lid. van de EMAS-verordening neergelegde verplichtingen.149 Deze
bepaling ziet op de invoering en organisatie van erkenningssystemen. Hierdoor
heeft de SCCM dus niet alleen invloed op de certificatie-structuur, maar indirect
in feite ook op de voorwaarden voor accreditatie:50 Deze invloed wordt nog
versterkt doordat de SCCM uitsluitend aan door de RvA geaccrediteerde
certificatie-instellingen toestaat om van de doorhaarCCvD opgestelde verificatie-
of. in het geval van ISO 14001, certificatiesystemen gebruik te maken.15' Strikt

146    Volgens J. Bonnes. Uitroering ,·an EG-rercirdeningen in Nederland. Zwolle  1994. p.  126 e.v. mogen
lidstaten slechts die toepassingsinstantieaanwijzendie in staaten geschikt zijn om een verordening
' olledig en effectief  toe te passen. Dat kan volgens Bonnes in beg i n s e 1 ook een pri vaatrechtelijke
stichting zijn. mitsdebewuste verordeningzichdaartegen nietuitdrukkelijk verzet. Daarvan lijkt
me in het onderhavige geval echter geen sprake

147 Brief van de Minister van VROM van 26-04-1995, kenmerk IBP 12495002

148    Ileze eis vloeit voort uit de algemene norm voor certificatie-instellingen Zie EN 45012. Section
2.1.2 Organization. Versie 1998. waarino.a. organisatorische voorwaarden zijnopgenomenm b t.
de onafhankelijkheid. onpartildigheid en de betrokkenheid van belanghebbende partijen.

149  Statuten SCCM. artikel 108, 5ijfde lid: 'De samenstelling van het Centraal College dient
onafhankelijkheid en evenwichtigheid te waarborgen. HetCentraal College houdtopevenwichtige
wijze rekening met de belangen van de bij het ,erificatie- en certificatiesysteem betrokken
belanghebbenden. Het Centraal College zietopde waarborging van de in de Verordening neergelegde
relevante perplichtingen. in het hilzonder die van artikel 6. derde lid. van de Verordening.'

150 Zie verder ook art. 3 van de op 25-01 -1996 te Den Haag gesloten overeenkomst tussen de Staat
der Nederlanden en de SCCM. w'aaruit o.a. volgt dat: 'De stichting verplicht en gerechtigd [ibl
om: te zorgen voorhet toezichi op decorrecte werking van deondera en bgenoemde verificatiesyste-
men in de praktijk: te zorgen voor de opstelling en zo nodig herziening van de eisen ten aanzien
van dedeskundigheid van milieuverificateurs en milieuauditors in het kader van deuitvoering Lan
de verordening.' Deovereenkomst is verkrijgbaar bij hetministerie van V ROM. Zie Kamer,tukken
// 1996/97,24572. nr. 16, p. 3.

151 Vgl. art. 3 van de SCCM-statuten en SCCM. Ce rt ific·at ie van milieuzurgs) 1 te Inen : initirmatie en

achtergri,nden. Den Haag 1998. p. 19.
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genomen hoeven certificatie-instellingen weliswaargeen overeenkomstaan te gaan
met de SCCM om erkend te kunnen worden door de RvA, maardat betekent weI
dat ze over een eigen onafhankelijk college van deskundigen moeten kunnen
beschikken. Vanuit de SCCM zelf wordt echter betwijfeld of dat in de praktijk
weI haalbaar is, omdat in Nederland vertegenwoordigers van belanghebbende
organisaties naar verwachtingnietbereidzijnomin allerlei verschillende colleges
van deskundigen zitting te nemen.152 Bovendien iseen van dehoofddoelstellingen
bij de oprichting van de SCCM juist geweest om met een centraal college van
deskundigen te werken, omdatdit de kwaliteiten vergelijkbaarheid van certificaten
op grond van EMAS of ISO 14001 kan bevorderen. Tevens kan de invloed van
de overheid op het certificatieproces, hetgeen met name in het kader van EMAS
van belang is, op die manier beter worden gewaarborgd.

Opzichzelfzijn deredenen voorhet oprichten van de SCCMdoorde overheid
zeker legitiem. Het werken met een CCvD bevordert, zoals al gezegd, de coordinatie
tussen erkende certificatie-instellingen en zorgt voorde nodige harmonisatie van
de door deze instellingen gehanteerde verificatie- en certificatiesystemen en de
uitleg van EMAS en ISO 14001 in de praktijk. Dit is temeer van belang, nu het
beleid van de RvA er niet op gericht is deze coOrdinatie en harmonisatie zonodig
dwingend op te leggen en de middelen daarvoor in de praktijk trouwens ook
ontbreken.153 De keerzijde van dit alles is intussen wei dat er, in ieder geval voor
de niet ingewijden, een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden is
ontstaan. Zo is de SCCM aangewezen als bevoegd gezag terzake van de registratie
en bekendmaking van bedrijven met een EMAS-certificaat. Op grond daarvan
kan zelfs worden verdedigd dat de SCCM 'openbaar gezag' uitoefent in de zin
van artikel 1: 1, eerste lid, onderb, van de Algemene wet bestuursrecht.154 Om die
reden kunnen sommige rechtshandelingen van de stichting daarom ook worden
aangemerkt als besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 155

Daarnaast oefent het CCvD van de SCCM, zoals uit het voorgaande ook al
is gebleken, taken uit die normaal gesproken doorde certificatie-instellingen zel f
moeten worden gefaciliteerd. zoals het opstellen en bijhouden van een certificatie-
systeem. Bovendien oefent de SCCM ook nog eens invloed uit op de accreditatie
door zelf aanvullende eisen te stellen aan de organisatie en werkwijze van
certificatie-instellingen. Weliswaar worden daarbij deels dezelfde normen

152  F.W. Stuyt. Certificatie van Milieuzorgsystemen. Handbc,ek Wet milieubeheer. Hoofstuk 10
betreffende certificatie van milieuzorgsystemen, Den Haag 1996. p. 7.

153 J.F. Heida, D. Hortensius. J. Stansen H. de Vries. Werken met I SO 14000. eerste druk. Delft 1997.

P. 91

154     Kenmerkend voorhet uitoefenen van 'openbaargezag' is volgens C.P.J. Goorden. Rechtsbevoegdheid
in het besillursrecht, Zwolle 1990. p. 306 dat hierdoor de rechtspositie (rechten en plichten) van
andere rechtssubjecten eenzijdig kan worden bepaald.

155    Zie J.H.G. van den Broek, Europese EMAS-verordening van kracht. M en R 1995. p. 162.
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gehanteerd als normaliter door de RvA worden gebruikt. maar dat laat onverlet
dat er op die manier niet altijd een scherpe atbakening van taken en verant-
woordelijkheden bestaat tussen certificatie en accreditatie.

Vooral het functioneren van de RvA in de praktijk heeft de laatste tijd het

nodige stof doen opwaaien. Vanuitdecertificatie-branche zelf is door sommigen
forse kritiek geuit op de manier waarop het accreditatieproces in Nederland is
opgezet. de tekortschietende bevoegdheden van de RvA en de manier waarop
daarmee vervolgens omgesprongen wordt. 156 Voorbeelden die in recent onderzoek
worden genoemd zijn onderandere het feit dat: in de praktijk veel te weinig - niet
vooraf aangekondigde - 'witnessed audits' worden uitgevoerd door de RvA,
waardoordikwijls sprake is van een 'papieren controle'; certificatie-instellingen
de RvA een bedrag moeten betalen om geaccrediteerd te worden, waarvan de hoogte
deels gerelateerd is aan de omzet van de certificatie-instelling; het niet goed kunnen

optreden van de RvA tegen malafide certificeerders. die niet geaccrediteerd wensen
te worden: niet adequaat optreden tegen certificatie-instellingen waarbij sprake
is van een duidelijke vermenging van advieswerkzaamheden en certificatie-
acti viteiten en een te geringe mate van openheid met betrekking tot de afhandeling
van klachten over certificatie-instellingen. 157

Ook de SCCMheeftzich in hetdebat overhettekortschietende toezichtdoor
de RvA gemengd. Een van de kritiekpunten van deze stichting is dat de Raad in
het verleden met graagte de rol van propagandist op zich heeft genomen, maar
te laat is gaan beseffen dat zijn primaire rol is, die van bewaker van het algemeen
belang. Daardoor zou de RvA te veel deelgenoot zijn geworden van het
commerciele belang van het certificatiecircuit en is zijn primaire rol van
ordebewaker in het gedrang gekomen.158 Specifiek voor wat betreft het toezicht
op de certificatie van milieuzorgsystemen. wordt vanuit de SCCM ook de
gebrekkige coordinatie met de RvA gehekeld. De Raad zou moeite hebben met
de rol van de SCCM als de centrale systeemhoudende organisatie, van waaruit
voorwaarden worden gesteld waar certificatie-instellingen zich aan hebben te
houden. De RvA zou, aldus de voorzitter van de SCCM. uit zijn ivoren toren moeten
komen omdat beide partijen elkaarnodig hebben. De SCCM zou niet zelf kunnen
toezien opde wijze waarop de certificatie-instellingen met hetcertificatiesysteem
omgaan. Zij kan daaraan wel bepaalde eisen stellen, maar de RvA zou (beter)

156   A. van Schooten en M. Ebbinge. ISO ontspoord. Sigma 1 998/1, p. 4-7.
157     Vgl. o.a. L.E. Drouven. lscertificatieeen onvoldoende beheerst proces?. Bedrijbkiindig Vakblad.

December 1994, p. 21-25: W. Hoogers en H.J de Vries. Toezicht op certificatie-instellingen kan
beter. Signia l 998/1. p. 8- 12: W. Hoogers. De audircir geatidir, Afstudeerscriptie Rotterdam.januari

1998 en het verslagvan het naaraanieiding daarvan gehouden symposium. Niet,wAbrie.l'K;,·aliteit
& Certilicatie 1 998/3,

158     G. van Voorbergen.Gecoordineerdecertificatiesystemenhebbendetoekomst, Kwaliteitenbedriif.
Maart 1998. p. 19
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moeten controleren ofdeze instellingen zich daadwerkelijk aan de afspraken met
de SCCM houden:59 Impliciet lijkt men dus ook vanuit de SCCM een beroep te
willen doen op de RvA om meeren betere 'witnessed audits' uit te voeren en niet
alleen oppapierte controleren of certificatie-instellingen zich aan de regels houden.

De RvA blijkt het op een aantal punten niet eens met de kritiek. Zo wordt
ontkend dat kantoor-audits minder waarde hebben dan de eerder genoemde
'witnessed audits'. Het jaarlijkse dossier-onderzoek bij decertificatie-instellingen
zou veel in formatie opleveren, zoals: wie in een bepaald geval de certificatie heeft
verricht, ofdeze perso(o)n(en) bij eerdere advisering zijn betrokken, welke vragen
er tijdens de certificatie-audits zijn gesteld, hoeveel dagen het certificatie-proces
heeft geduurd. wat de specifieke achtergrond is geweest van de auditors in kwestie
etc. Verder wordt ter verdediging opgemerkt dat tijdens 'witnessed audits' door
de RvA, het personeel van de certificatie-instelling vaak zijn beste beentje voor
zet, waardoor geen goed beeld ontstaat van de werkelijkheid. Anderzijds is men
bij de RvA wel bereid het aantal 'witnessed audits' op te voeren naar minimaal
66n per tweejaar en de deskundigheid van haar eigen personeel te vergroten door
middel van trainingen. Wat echter voorshands lijktteblijven, isdatdeRvA slechts
in een enkel geval onaangekondigde audits wenst uit te voeren bij certficatie-
instellingen:wDat gebeurtnamelijkalleen als zo'n instellingin gebreke isgebleven
en heeft toegezegdzichte zullen verbeteren. De vraagblijftdan alleen: (hoe) komt
de RvA daarachter, zolang er geen klachten komen van bedrij ven of anderen dat
een certificatie-instellinghaar werk nietgoed doet? Te betwijfelen valtofeen 'piep-
systeem' hier wel zal werken. Degenenen die waarschijnlijk het eerst tot de
ontdekking zullen komen dat certificaten worden afgegeven aan bedrijven waar
de milieuzorg absoluut niet deugt is het bevoegde gezag, het OM of de Inspectie
Milieuhgyiene. Deze overheden worden in het certificatietraject tot op heden echter
vaak angstvallig op afstand gehouden. Om certificatie-instellingen scherp te houden
zou het desalniettemin goed zijn dat. wanneer in de sfeer van het bestuurlijk toezicht
wordt geconstateerd dat een EMAS- of ISO-certificaat ten onrechte is verstrekt,
de betreffende overheidsdienaren deze informatie ter kennis van de SCCM en de
RvA brengen. Dit opdat certificatie-instellingen op het matje worden geroepen
op het moment dat daartoe aanleiding bestaat.

159 Idem p. 19.
160    M. Ebbinge. Nieuwe wind waait bij de RvA. interview met de nieuwe directeur en het hoofd

certificatie van de RvA, Sigma 1998/4. p. 24.
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7          Milieuzorg in ontwikkeling

Vastgesteld moet worden dat het werken met bedrij fsinterne milieuzorgsystemen
nog sterk in beweging is en veel vragen en twijfels oproeptdie omnaderempirisch
onderzoek vragen. Zo is nog allerminst duidelijk hoe het staat met de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de milieu-informatie. welke door gecertificeerde en
geverifieerde milieuzorgsystemen wordt gegenereerd. Wel zijn erook internationaal

gezien vrij duidelijke aanwijzingen dat deze nog aanzienlijk verbeterd kan
worden.161 Verderblijktuithet spaarzameempirische onderzoek dat bij voorbeeld
de verificatie van milieuverslagen door een onafhankelijke private instelling tot
op heden vaak te weinig bijdraagt aan de transparantie van de milieubedrij fsvoering
in ondernemingen en vooral onvoldoende aanknopingspunten biedt voor derden
om zicht te krijgen op de (ontwikkeling van) milieuprestaties van bedrijven. In
dat verband constateren Ball. Owen en Gray bijvoorbeeld:

'In our sample. significantly of 'leading edge' reporters, we could discover no
instances where theconsequences ofpoorenvironmental performance or the risks
associated with poor performance are explained and evaluated. Verifiers do not
make recommendations that address failings in perfomance and. in some cases.
distance themselves from this responsibility. Whilstthe prevalent approach tothe
verification process we have observed may well prove beneficial to corporate
management in identi fying the strengths and weaknesses of their control systems
forenvironmental risks and hazards. it is di fficult to see how it contributes in any

.162meaningful fashion to external environmental transparancy and accountability.

Hier staat tegenover dat er wel steeds meer met name grote bedrij ven zijn die, als
onderdeel van hun bedrijfsinterne milieuzorgsysteem, een milieujaarverslag
uitbrengen:61 Maarbovenal dat er, mede als gevolg van het feitdateronderandere
door milieuorganisaties en wetenschappers kritisch wordt gekeken naarde kwaliteit
en vergelijkbaarheid van deze milieu-informatie. een tendens zichtbaar is die in

de richting gaat van een steeds grotere nadruk op de volledigheid, betrouwbaarheid
en de consistentie van al dan niet gevalideerde milieurapportages.164 De jaarlijkse
validering van de bijgewerkte milieuverklaring in het kader van de voorgestane
herziening van de EMAS-verordening en de grotere nadruk die daarin wordt gelegd
opdedeskundigheid van de milieuverificateurs en hettoezichtophun activiteiten

161 Zie vooreen case-studie A.E.M. Kamp-Roelands en J.J. Bouma. De kwalireir van milieu-inD,rmatte:

In lic,everre ix ISO 14001 tciereikend?. Limperg Instituut. December 1998
162     A. Ball. D.L. Owen. R. Gray, External transparancy or internal capture?: The role of third-party

statements in adding value to corporate environmental reports, Business Strategy and the
Enviropiment 2000/1, P. 19.

\63     KPMG. internatic,nal .survey of environmental reporting 1996. Stockholm 1997
164     Zie in dat verband A. Kolk. Evaluating corporateenvironmental reporting, Business Strategy and

the Environment 1999, p. 225-237.

180



Bedrijfsinterne milieu:.org gekoppeld aan een vergunning op hoofdzaken

doornationale erkenningsinstanties, zal naar valtte verwachten bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsinterne milieuzorg.

Te hopen valt dat dit ook tot gevolg zal hebben dat prijsconcurrentie tussen
certificatie- en verificatie-instellingen, waarvan ook in Duitsland al de eerste
gevolgen te zien zijn:65 niet leidt tot een (verdere) devaluering van EMAS. Het
is namelijk opvallend dat de populariteit van EMAS in ons land ten opzichte van
ISO 14001 alles behalve groot te noemen is. Hoe dit komt is niet geheel duidelijk.
In het oog springend is bijvoorbeeld dat bij onze oosterburen ten opzichte van de
rest van Europajuist relatief veel bedrijven beschikken overeen EMAS-certificaat,
terwijl  in de VS bedrijven ook nog niet echt warm lijken te lopen voor ISO
14001.166 Prakash verklaart dit laatste uit het feit dat veel Amerikaanse bedrijven
te weinig zichtbare en vooral niet-exclusieve voordelen op de korte termijn
verbonden zien aan de invoering van milieuzorgsystemen overeenkomstig ISO
14001. In zijn ogen zou de overheid metnamehieraan echter wel iets kunnen doen:

'An important finding is that even non-governmental initiatives such as ISO 14000
and Responsible Care operate under the shadow of the government. Private regimes
do not harbinger the demise ofthe state. They may not require coercive state power
fortheir adoption and implementation, nevertheless. regulators influence incentives
for firms to subscribe to them, Regulators are not always averse to change.
Regulations and regulatory apparatus are political artifacts whose survival is
contingenton thecontinued supportofkey players. (...)ISO 14000 advocatesshould
therefore appreciate the EPA's political compulsions that force it to cautiously
entertain demands for regulatory relief. 4 67

In Nederland heeft de overheid zich deze les, dat zelfregulering wel van
overheidswege kan worden gestimuleerd, aangetrokken door bedrijven die
beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem op basis van ISO 14001,
een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan en een milieujaarverslag in beginsel in
aanmerking te laten komen voor een 'vergunning op hoofdzaken'.168 De idee
daarachter is dat het mogelijk moet zijn om voor proactieve bedrijven te komen
tot een mindergedetailleerde en meer flexibiliteitbiedende milieuvergunningdoor
bij dit soort bedrijven milieuzorgsystemen op een verstandige wijze te koppelen

165     Eckard Rehbinderen K. Heuvels, Die EG-Oko-Audit-Verordnungauf dem Prufstand, DVBL 1998.

p. 1245 e. v. en m.n. p. 1255.
166     Hierbij moet evenweldekanttekening worden geplaats dat deliteratuuropditpuntnogallerminst

eenduidig is. Sommigen menen bijvoorbeeld dat binnen enkele jaren de overgrote meerderheid
van de Amerikaanse bedrij ven een milieuzorgsysteemovereenkomstig ISO 14001 zal hebben. Vgl.
indat verband. A.P. Lally. ISO 14000andenvironmentalcostaccounting: thegatewaytotheglobal
market. Law and Policy in International Business, Vol 29.1999/4. p. 501-538.

167     A. Prakash, A new-institutionalist perspecti ve on ISO 14000 and responsible care, Buviness Strategy
and the Envircinment 1999. p. 322-335 (331).

168    Zie in dat verband VROM. Wegwijze r vergunning cip 110(ddzaken/vergunningveriening op maat.
Den Hang 1999. p. 6.
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aan hun vergunning. Het gaat daarbij voorde goede orde (vooralsnog) niet zozeer

om het creeren van een nieuw type milieuvergunning met een aparte juridische
status, naast de vergunningen die we reeds kennen op basis van de Wet
milieubeheer en de Wet verontreiniging opperviaktewateren. Veeleer betreft het
een andere stijl van vergunningverlening, waarbij bedrijven die bereid zijn om
hun eigen verantwoordelijkheid op milieugebied te nemen en meer te doen dan
alleen te gehoorzamen aan ge-en verboden van het vergunningverlenende bevoegde
gezag, een grotere keuzevrijheid krijgen ten aanzien van de wijze waarop men

de zorg voor het milieu integreert in de eigen bedrijfsvoering.
169

8           De klassieke milieuvergunning op de schop?

Tot voor kort trof men in beleidsstukken ook weI varianten aan op de term

vergunning op hoofdzaken, zoals: 'gekoppelde vergunning', 'raamvergunning',
'tlexibele vergunning','vergunningophoofdlijnen' etc. In zijn algemeenheid geldt
echter dat al deze begrippen een bepaalde onvrede uitdrukken over het tot dan
toe gevoerde milieubeleid inzake vergunningverleningen handhaving. Dat beleid
werd en wordt. vooral voor grote complexe bedrijven.'in de praktijk nogal eens

als onnodig star, te veel gericht op details en mede daardoor als inefficient
171

ervaren. Vaak was het echter allerminst duidelijk of de zojuist genoemde

begrippen in een bepaald geval door betrokken partijen als synoniemen werden

gebruikt. Soms bleken ernamelijkook hele verschillende opvattingen achterschuil
te gaan overhoe een goede milieuvergunning er vooreen vooruitstrevend bedrijf
met een adequaat functionerend milieuzorgsysteem uit zou moeten zien.

Vanuit het Ministerie van VROM wordt met het oog daarop de laatste tijd
bewust niet meer gesproken over vergunningen op hoofdlijnen, omdat deze

terminologie een globaliteit of vaagheid zou kunnen suggereren, diejuistniet wordt
beoogd.172 De term vergunning op hoofdzaken wordt in plaats daarvan gebezigd

om aan te geven dat vergunningverleners en handhavers zich zouden moeten

concentreren op het zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken van belangrijke
milieunadelige gevolgen. Het regelen van allerlei minder belangrijke bijzaken.
zoals bij wijze van spreken de exacte plaats waar de brandblussers in een bedrijf

169   R.A.J. van Gestel. Milieuzorg op maat· bedrijfsinterne milieuzorg gekoppeld aan een flexibele
vergunning. in: P.C. Gilhuise.a.. Bedrijfsinterne milielizorgen vergunningverlening: 'Is het gras
groener bij de buren?'. Preadvies VMR, Deventer 1998. p. 31.

170     Vgl. o.a. A. vander Rest. Deregulering: een praktijkvoorbeeld. in: P.C.Gilhuis. J.A.M. van Voorst
tot Voorst, A. van der Rest en V. Jurgens. Deregulering. VMR \995/2, Zwolle 1995. p. 11-14.

171      Zieook MDW-werkgroep, Vergunningprocedures bijbedrijfsvestiging. Kamersiukken 11 \ 997/98.
24036, nr. 81.

172     Zie J.H. vanden Heuvel,Ontwikkelingenin het milieubeleid voorbedrijven. in: L.F. Wiggers-Rust
tred.), De fleribele milieuvergunning en bedriiftinterne milieu:org, Lelystad 1997. p. 15.
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moeten hangen. kan in die opvatting best aan dit soort bedrijven zelf worden
overgelaten. 173

Dat de overheid zich minder op detailniveau zou moeten bezighouden met
de milieuproblemen van bedrijven is echter ook geen nieuw geluid te noemen.
Het is een boodschap die bijvoorbeeld reeds te vinden is in het actieproramma
'Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer' (DROM) uit het midden
van de jaren tachtig van de 20ste eeuw. In ditdereguleringsprogramma dat destijds
in het leven was geroepen om de destijds bestaande milieuregelgeving te toetsen
op onnodig belemmerende effecten voor bedrij ven,174 speelt de vergunningenpro-
blematiek een centrale rol.'75 Voorgesteld werd toen al om de vergunningplicht
voor een groot aantal inrichtingen te vervangen door standaardvoorschriften, op
te nemen in algemene maatregelen van bestuuren de duur van vergunningproce-
dures aanzienlijk te bekorten, sectorale vergunningen op het gebied van water,
lucht, geluid etc. beter opelkaar af te stemmen en waar mogelijk te integreren. 176

Bepleit werd bovendien omte komen tot een zogeheten 'basisvergunning'.177 Deze
figuur werd omschreven als:

(...) 'een uitspraak van het bevoegd gezag, die het bedrijf vroegtijdig. en na
verschaffing van in formatie op hoofdzaken zekerheid geeft over milieuhygienische
aanvaardbaarheid van een project en - binnen voldoende marges - over de
(financiele) consequenties van de te verhogen milieumaatregelen. ,178

Het idee achter dit concept was om de besluitvorming inzake de verlening van
milieuvergunningen zoveel mogelijk parallel te laten lopen met het natuurlijke
verloop van de bedrij fsinterne besluitvormingomtrent milieurelevante investerin-
gen. Wanneer - vooral grote - bedrijven nieuwe activiteiten willen starten en
daarvooromvangrijke ontwikkelingskosten moeten maken, zou in bepaalde gevallen
de behoefte bestaan om in een vroeg stadium een principe-uitspraak te krijgen
van de vergunningverlenende instantie of aan de plannen medewerking zal worden

173 Hoeweldit soort voorschriften nogin zeerveel milieuvergunningen voorkomen is in ABRS 22-11-
1998, ./M 2000,34 m.nt. Zigenhorn bepaald dat dergelijke voorschriften, die zijn gesteld met het
oog op de veiligheid van personen binnen de inrichting. niet nodig zijn in het belang van de
bescherming van het milieu in de zin van art. 8.1 1. derde lid, van de Wm.

174   Actieprogramma DROM. Kamerstukken 11 1982/83,17931, nr. 4, p. 4.
175     Zie ook H. Menninga en H.A. Smit. Het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer. Men R 1984, p. 65-77 en P.G.A. Noordanus, PIM en DROM: nieuwe bestuurlijk-
juridische ontwikkelingen op het grensvlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid. mmwrecht
1983, p. 831-836.

176      Overigens werd gedeeltelijk voortgeborduurd  op  de, in menig opzicht beter onderbouwde,
evaluatiestudie van de Wabm: Van voornemen tot vergunning. Zie ook P.C. Gilhuis. Verscholen
tussen de scheepvaartberichten op pagina acht, M en R 1983. p. 321-332.

177     Zie overdeze figuur ook: Deregulering toegespitst op basisvergunning en integrate vergunning,
Verslag van de vierde ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht. Utrecht 1983.

178 DHV. Integrale basisvergunning/doelvoorschriDen. Leidschendam 1984, p. 25.
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verleend. Omdaaraan tegemoet te komen werd in het DROM-rapport voorgesteld
een vroegtijdige vergunning op hoofdzaken - voornamelijk bestaande uit doelvoor-
schriften - in te voeren voor bepaalde inrichtingen met een bovengemeentelijk

bevoegd gezag. Deze zou dan later kunnen worden opgevolgd door een beschikking
met nadere eisen of een eenvoudige meldingsprocedure.

179

8.1 Verhoogde flexibiliteit

De basisvergunning is er uiteindelijk niet gekomen. Het belangrijkste bezwaar

ertegen luidde dat de gefaseerde vergunningverlening waarschijnlijk al snel zou
leiden tot een onoverzichtelijke en gecompliceerde situatie:80 met een onnodige
tijdverslindende stapeling van rechtsbeschermingsprocedures.18' De gedachte van

een inhoudelijke vergunning op hoofdzaken met de nadruk op doelvoorschriften

in plaats van middelvoorschriften voor bepaalde, met name grotere en complexe
bedrijven, is daarentegen een eigen leven gaan leiden. Interessant daarbij is dat
destijds door sommigen al is opgemerkt dat om de idee van de basisvergunning
te realiseren door de wetgever geen aparte rechtsfiguur geschapen zou hoeven
te worden. Veeleer zou het gaan om een 'symbolisch begrip'. dat staat voor een

andere wijze van vergunningverlening waarbij:

'Beide partijen. aanvragers en overheid. zullen moeten beseffen dat een andere
instelling ten aanzien van de le verstrekken informatie niet alleen mogelijk. maar

ook gewenst is. zodat aandachten inspanning zich nietlangeropoverbodige details
richten, maar op de feiten die voor een verantwoorde beslissing ten aanzien van

·182
een aanvraag om milieuvergunning werkelijk van belang zijn.

Deze gedachte heeft een hoge actualiteitswaarde in dediscussie overde wenselijk-
heid van de tegenwoordige vergunning op hoofdzaken. waarvan het bestaan wordt

gekoppeld aan de invoering van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. In de Wet
milieubeheerisdaarvoor weliswaar(nog)geen aparte regelingopgenomen, maar
in de toelichting op de tekst van deze wet is wel nadrukkelijk opgemerkt dat in
materieel opzicht is aangesloten bij de daar achterliggende idee van verhoogde
flexibiliteit. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Vergunningen en

Algemene Regels (VAR), dat tengrondslag ligtaan dehuidige Wet milieubeheer,
wordt zelfs opgemerkt:

119   Kamerstukken 11 1982/83, 17 931. nr. 4. p. l l en 19 e.v.
180   Karnerstukken /1 1988/89.21 087, nr. 3. p. 36.
181    Zie ook Chr. Kooij, Gefaseerde vergunningverlening, M en R 1983. p. 41.
182    C.Th. Smit, Hetnieuwemilieuvergunningstelsel, in: Th.G. DrupsteenenC.Th. Smit. Weralgemene

bepalingen mitieuhygiene: algemene regets en vergunningen. telsel voorinric·htingen,\IMR \985-3,
Zwolle 1986, p. 9.
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'Inhetonderhavige wetsvoorstel is derhalvegeen afzonderlijkeregeling vooreen
basisvergunning o f vergunning op hoo Idzaken opgenomen: gekozen is voor 6dn
duidelijkeregeling voorvergunningen. Binnen deze regeling zijnechterdecondities

omte komen tot een verhoogde flexibiliteit van het instrument vergunning-zowel
in procedureel als inhoudelijkopzicht -belangrijk verbeterd. Dit betekent in feite
dat overheden en bedrijfsleven. door adequaat in te spelen op de mogelijkheden
die met dit wetsvoorstel zullen worden geopend, kunnen komen tot een vergunning-
verlening die in materieel opzicht beantwoordt aan de wensen die ten grondslag
hebben gelegen aan de idee van de basisvergunning. Een vergunning ophoofdzaken
zal dan ook zeer weI mogelijk zijn, zij het dat daarmee dan wordt gedoeld op het
opeen bepaalde wijze invulling geven aan de bepalingen betreffende vergunningen
en niet op een specifieke juridische constructie. ·183

Hoewel de idee van de vroegerebasisvergunningen detegenwoordige vergunning
op hoofdzaken, zoals we hierna nog zullen zien, op een aantal punten duidelijk
van elkaar verschillen, met name waar het gaat om de getrapte besluitvorming.
zijn er ook belangrijke overeenkomsten. In beide gevallen gaat het namelijk om
het creeren van een andere stijl van vergunningverlening waarbij (verhoogde)
tlexibiliteit het sleutelwoord vormt. Dit begrip introduceert op zijn beurt echter
ook weer nieuwe vragen, omdat wat door bedrijven wordt ervaren als flexibel,
doorderden gemakkelijkals rechtsonzekerheid of rechtsongelijkheidkan worden
aangemerkt. Uit onderzoek dat ik samen met Verschuuren heb uit gevoerd blijkt
bovendien dat wat onder flexibiliteit moet worden verstaan, zelfs vanuit het
perspectief van ondernemers, nog grote verschillen vertoont. 184

Voor het ene bedrij f is het van belang dat de milieuvergunning inhoudelijk
zo goed mogelijk aansluit op de manier waarop het zijn bedrijfsvoeringen en
milieurelevante besluitvormingsprocessen heeftgeorganiseerd. Een anderbedrij f
vindt het daarentegen veel belangrijker dat als gevolg van de invoering van een
milieuzorgsysteem, dat juist bedoeld is om veranderingen in de bedrij fsvoering
te kunnen beheersen, niet langer voor iedere wijziging van de inrichting een
vergunnings- of meldingsprocedure behoeft te worden gevolgd. Nog weer een
anderstreeft ten slotte naargrotere flexibiliteit in de sfeer van de vergunningverle-
ning, omdat hij speelruimte wil hebben om een (kleine) toename van emissies op
een bepaald milieuveld, zoals lucht, te kunnen compenseren meteen (als hetgoed
is minstens even grote) vermindering op een ander veld, zoals bodem of afval,
omdat dit ten goede komt aan de kosteneffectiviteit en terugverdientijd van zijn
milieuinvesteringen. In het verlengde hiervan moeten er vanuit het ondernemersper-

183 Vgl. Kamerstukken Il 1988/89,21 087, nr. 3 p. 36.
184    R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren. Juridische aspecten van de vergunning op hoofd:aken.

Publikatiereeks Milieu & Bedrijven, Den Haag 1997. p. 8.
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spectiefdaaromdrie grondvormen van tlexibiliteit worden onderscheiden, te weten:
materiele, procedurele en temporele. 185

8.2 Materiale, procedurele en temporele flexibiliteit

Wat onder materiele flexibiliteit moet worden verstaan ziet vooral opde discussie
over welke milieurelevante bedrijfsbeslissingen vooreen bedrijf, dat in het bezit
is van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, weI of niet iets in de vergunning op
hoofdzaken moet worden geregeld. Tevens gaat het overde manier waarop zaken
die in elk geval wei een plaats moeten krijgen in de vergunning, met behulp van
voorschriften worden geregeld. Meer concreet hebben we het er dan over in
hoeverre onderwerpen die in een bedrij fsmilieuplan of milieuzorgsysteemaan bod
komen, ook nogeens verankerd moeten worden in de milieuvergunning. Daarnaast
is relevant of alle zaken die bij de aanvraag voorzo'n vergunning terinzage worden

gelegd vervolgens ook automatisch onderdeel moeten gaan uitmaken van het
uiteindelijke besluit van het bevoegde gezag. 186 En bovenal is van belang tot op
welke hoogte er bij proactieve bedrijven in plaats van metgedetailleerde technische
middelvoorschriften, met meer keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid
biedende doelvoorschriften of zorgplichten kan worden volstaan.187 De belangrijkste

juridische problematiek die zich hierbij opdringt is dat deregulering en grotere
keuzevrijheid niet mogen omslaan in de richting van rechtsonzekerheid. De
vergunning zal met andere woorden wel voldoende duidelijk moeten blijven
aangeven waartoe de drijver van de inrichting gehouden is. Ook een vergunning
op hoofdzaken zal immers altijd de nodigde handvatten moeten blijven bieden
om eventueel handhavend op te kunnen treden.

Bij procedurele tlexibiliteit gaat het er daarentegen kort gezegd om hoe
bepaalde veranderingen in milieugerelateerde bedrijfsprocessen, technieken en
procedures kunnen worden doorgevoerd zonder onnodige bureaucratie.188 Aan
de orde is hierbij met name, welke veranderingsprocessen door bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen kunnen worden ondervangen en waarvooreen afzonderlijke
vergunning- of meldingsprocedure vereist blijft. Een afgeleide hiervan is wat het
voorde rechtspositie van derden betekent wanneer meer zaken worden overgelaten

185     Ditonderscheidisverderuitgewerktin R.A.J. van Gestelen J.M.Verschuuren. Juridisc·he handleidng
bedrijbinterne mitieuzorg en vergunning op h(,cildzaken. Deventer 1999, p. 6 e.v.

186     Volgens art. 8.11. eerste lid. van de Wm maakt deaanvraagalleen onderdeel uit van de vergunning.
voor zover dat in de vergunning is aangegeven.

1 8 7     Hierbij zijn vanuit het nationale perspectief vooral de artt. 8. 1 2 e n 8.1 3 van de Wm van belang.
188   J.E. Hoitink. Bestaande re(·hten in het milieurecht. Deventer 1998,4,5,28 en 29 splitst dit nog

verder uit in de zin van tlexibiliteit die binnen de grenzen van de vergunning kan worden bereikt
en de mate waarin de vergunning zelf kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Zij
constateert terecht dat daartussen een verband bestaat.
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aan de eigen verantwoordelijkheid van de vergunninghouderof in informeel overleg
tussen hemen het bevoegde gezag worden afgekaart en mede daardoorhet aantal
momenten waarop er normaliter een bestuursbesluit wordt genomen afneemt.
Wanneerals gevolg van de invoering van milieuzorgsystemen en bedrijfsmilieuplan-
nen de indruk wordt gewekt dat het bij de vergunningverlening vooral gaat om
een coproductie tussen twee partijen met gelijksoortige belangen en vergelijkbare
onderhandelingsposities, zijn weopde verkeerde weg. 189 Juistopditbeleidsterrein
gaat het immers bijna per definitie om verhoudingen tussen drie of meer partijen
met dikwijls tegengestelde, of op zijn minst ongelijksoortige, belangen. Verliest
men dat uithet oog dan dreigen zwakkere of stemloze belangen, zoals Damen het
wel heeft uitgedrukt, gemakkelijk te worden 'weggehorizontaliseerd', terwijl het
bestuur met de belangen van anderen wel eens te uitbundig rekening zou kunnen
gaan houden:wEen interessante bijkomende vraag is daarom in hoeverre bestaande

wettelijke kaders een waarborgbieden tegen uitholling van de mogelijkheden van
derden op het vlak van de inspraak en de rechtsbescherming.

Temporele flexibiliteit duidt, ten slotte, op de mate waarin bedrijven op basis
van de vergunning in de gelegenheid worden gesteld zelf bepaalde prioriteiten
aan te leggen ten aanzien van het tempo waarin en het tijdstip waarop de
milieunadelige gevolgen die zij veroorzaken moeten worden teruggedrongen.
Hierbij speelt met name de kwestie of de geldende milieuwetgeving ruimte laat
voor verschillen in tempo bij het terugdringen van de milieunadelige gevolgen
binnen Edn inrichting en tussen bedrijven onderling. Hierbij is onder andere de
uitleg van het in de Wet milieubeheer opgesloten liggende alara-beginsel van
belang, dat als voornaamste strekking heeft dat de milieuvergunning de grootst
mogelijke bescherming moet bieden tegen het ontstaan van milieunadelige
gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd."' Te dien aanzien
speelt onder andere de al eerder genoemde vraag of bij de vergunningverlening
rekening mag worden gehouden meteconomische belangen, zoals afschrijvingster-
mijnen en terugverdientijden van milieuinvesteringen:92 Tevens is van belang
in hoeverre een toename - of minder snelle afname - van emissies binnen een

189      Overleg is iets andersdan 'horen' of 'advies inwinnen'. Hetgaatuit van een zekere gelijkwaardigheid
van partijen en van een situatie waarbij hetresultaat meeropen staat voorbeknvloeding. Zie B. W.N.
de Waard. Derechterendeonderhandelendeoverheid. in: M.L.M. Hertogh. N.J.H. Hulsen A.C.J.M.
Wilthagen (red.). Omgaan met de onderhandelende overheid. Amsterdam 1998. p. 204.

190 L.J.A. Damen, Samenwerking en afspraken in het milieurecht: doodnormaal?. in: M.V.C. Aaiders
en R.J.J. van Acht (red.). Afspraken in het milieurecht. Zwolle 1992. p. 9-28.

191    Zie art. 8.11, derde lid. van de Wm. waarin dit beginsel is 'vertaald' naar de bevoegdheid om
voorschriften aan de milieuvergunning te verbinden.

192 Zie ook J.H.G. van den Broek. Recht doen aan milieu en economie, in: M.V.C. Aalders en H.D

Wolswijk (red.), Milieurecht en economic. Zwolle 1998. p. 15-16 die in dit verband spreektover
economische flexibiliteit.
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bepaald milieucompartiment bijvoorbeeld mag worden gecompenseerd door een
extra inspanning elders,193 met een minstens even groot milieurendement:94

Ten aanzien van al deze vormen van flexibiliteit zal in het volgende hoofdstuk
worden onderzocht in hoeverre en op welke wijze deze gestalte kunnen krijgen
binnen de bestaande wettelijke en jurisprudentiele kaders. Daar doorheen speelt
echter steeds de vraag wat nu precies de invloed is van het invoeren van
milieuzorgsystemen bij bedrijven op de stijl van vergunningverlening door de
overheid. Hierbij wordt doorgaans gesproken over de 'koppeling' van een
zorgsysteemaan de milieuvergunning. Dooreen milieukundigebrilbekeken roept
dit het beeld op van de statische milieuvergunning, die wordt geschakeld aan een
systeem dat juist is gericht op dynarniek en verandering. 'Zal dit geen fricties
opleveren', is men dan al snel geneigd zich af te vragen. Uit proefprojecten is
bovendien bekend.'95 daterinde praktijk bij bedrijven wisselende verwachtingen
bestaan ten aanzien van de koppeling van hun milieuvergunning aan een
milieuzorgsysteem:96 Naast zaken als kostenbesparing en efficientie, morele
opvattingen over verantwoord ondernemerschap en anticipatie op toekomstige

regelgeving, wordt als reeds gezegd vooral ook gehoopt dat de vergunning daardoor
flexibeler wordt. 197

8.3 Koppeling

De mate waarin de verwachtingen omtrent deze voordelen van koppeling kunnen
worden gehonoreerd lijken uit juridisch oogpunt evenwel ook sterk afhankelijk
van de mate waarin en de manier waarop er wordt gekoppeld. Uitjuridisch oogpunt
is de 'starheid' van de milieuvergunning namelijk een belangrijke waarborg voor
zowel de vergunninghouderals voorderden. Eerstgenoemde heefterrechtop niet
willekeurig te worden behandeld ten opzichte van concurrenten in een vergelijkbare

193 Deze compensatie- of uitwisselingsgedachte treft men ook op andere plaatsen in het milieurecht.
zoals bij de problematiek van de 'compacte stad' en in het natuurbeschermingsrecht. Zie Ch.W.
Backes. Het compensatiebeginsel en de compacte stad, in: M N. Boeve en R. liylenburg (red.).
Het milie u ret·lit van de (·(impat·te vad. Deventer 1997. p. 61-69.

194   Ook rond het begrip 'milieurendement heerst veel spraakverwarring. Vgl. het verslag van het
jaarcongres uit 1994 van de Vereniging voor Milieukundigen, Milieurendement: reelbelovende
pubermetgroeNuipen. Best 1995. Innavolging ,·an J.J.Boumaen H.R.J. Volleberg. Milieurende-
ment als kengetal?, in: J.J. Bouma e.a. (red.). Milieurendement in the irie en praktijk, Alphen aan
den Rijn 1995. p. 24-25 reserveer ik deze term voor 'milieuwinst' in enge zin. Wanneer milieu-
effecten worden geconfronteerd met aangewende (economische) middelen spreek ik over
milieurentabiii teit.

195    Zie voor een kort overzicht van allerlei proefprojecten o.a. dejubileumuitgave van het VROM-
informatiebulletin. Bedrij.fsinterne milietiz irg. Den Haag. juni 1996.

196 SPM. Praktijkonderuiek k<,ppeling\prc,jec·ten. Publikatiereeks Milieu & Bedrijven 1997/10. 's-
Hertogenbosch 1997.

197   C.T, Nijenhuis en M.V.C. Aalders, Naar een Ilexibele vergunning, Amsterdam 1995. p. 23-24
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positie. Maar ook voor derden is het zeker niet onverdeeld gunstig als de
verplichtingen waaraan een vergunninghouder is gebonden niet duidelijk vastliggen,
maar voortdurend aan verandering onderhevig zijn als gevolg van wijzigingen
in de bedrijfsinterne milieuzorg. Eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
vormen ook bij de wijze waarop het private milieuzorgsysteem wordt gekoppeld
aan de publiekrechtelijke vergunning belangrijke randvoorwaarden. Deze
rechtsstatelijke eisen kunnen anders gezegd ook bepaalde grenzen stellen aan de

dynamiek en verandering die uit milieukundig of economisch oogpunt wellicht
gewenst is. In het volgende hoofdstuk zal daarom ook moeten worden ingegaan
op de mate waarin en de wijze waarop er, ook juridisch-technisch gezien, bij de
vergunningverlening het beste rekening kan worden gehouden met het bedrijfs-
milieuplan en milieuzorgsysteemvaneen onderneming. Ditomte voorkomen dat
er rechtsstatelijke uitgangspunten op de tocht komen te staan. Op drie vormen of
modaliteiten van koppeling zal in dat verband nader worden ingegaan.

In de eerste plaats zal worden onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om
een milieuzorgsysteem integraal, dan wel partieel onderdeel uit te laten maken
van de vergunning. In tegenstelling tot een integrale koppeling gaat het er bij
partieel koppelen om of het zinvol en wenselijk is bepaalde afsplitsbare onderdelen
van zo'n systeem, zoals een milieuverslag of een meet- en registratieprogramma,
aan het publiekrechtelijke regime van de vergunning te verbinden. In juridische
zin speelt hierbij met name de reikwijdte van de milieuwetgeving waarop het
vergunningenstelsel is gebaseerd een hoofdrol. De cruciale vraag is namelijk in
hoeverre allerlei administratieve- en organisatorische elementen die primair te
maken hebben met het milieumanagement van een onderneming kunnen worden

gebracht onder het begrip belang van de bescherming van het milieu, zoals dat
men name in de Wet milieubeheer wordt gebruikt om het wettelijk kader af te
bakenen.

In de tweede plaats gaat het erom hoe ereventueel moet worden gekoppeld.
Dat wil zeggen ofer in de vergunning(voorschriften) of de aanvraag bij voorkeur

explicieten specifiek naarbepaalde onderdelen van hetbedrij fsmilieuplan ofhet
milieuzorgsysteem moet worden verwezen of dat een juridisch geformaliseerde
relatie daarentegen juist zoveel mogelijk moet worden vermeden en er impliciet
gekoppeld moet worden om verstrengeling van taken en verantwoordelijkheden
tegen te gaan.' 8 De koppelingstechniek heeft bovendien ook een mogelijke invloed

opde snelheid waarmee in beide systemen beslissingen kunnen worden genomen
en op de juridische status daarvan. De vraag is namelijk of door een statische

verwijzing in de vergunningnaarbijvoorbeeld een milieuprogramma of milieube-

leidsverklaring van een onderneming deze al dan niet dezel fde juridische status

198 Hetonderscheid tussenexplicieteen implicietekoppelingisontleendaan C.T. Nijenhuisen M.V.C.
Aalders a.w., 1995, p. 59.
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krijgt als de vergunning.'99 Hiermee hangt samen op welke wijze de dynamiek,
diejuistde kracht vormt van een bedrij fsintern milieuzorgsysteem. ten gunste kan
worden gebracht van de milieuvergunning, zonder dat dit tot rechtsonzekerheid
of een vermindering van de democratische legitimatie leidt doordat derden-
belanghebbenden niet warden geraadpleegd overhetdoorvoeren van milieurelevan-
te veranderingen in de bedrijfsvoering.

9              Milieu-autisme of overlevingsstrategie?

In het voorgaande is de ontwikkeling van vergunningen op hoofdzaken in het teken
geplaatst van het zoeken naareen optimale afstemming tussen het milieubewustzijn
van bedrijven en het streven naar een zo hoog mogelijk milieurendement bij de
inzet van het juridische instrumentarium door de overheid. Nobele motieven of
toch op zijn minst een welwillende houding van alle betrokken partijen zijn daarbij
steeds impliciet verondersteld. Dat neemt niet weg dat er ook een gezonde dosis
scepsis en twijfel mogelijk en wenselijk is waar het de kansen en risico's betreft
die zijn verbonden aan het zoeken naar alternatieve reguleringsstrategieen, zoals
in dit geval het koppelen van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen aan een
vergunning op hoofdzaken. Michiels heeft naar mijn mening op treffende wijze
het gevoelen weergegeven dat een dergelijk beleid. met name bij veel mensen die
in de praktijk met de handhaving bezig zijn, oproept. Hij formuleert zijn
waarschuwingtegen een al tegroot vertrouwen opdeeigen verantwoordelijkheid
van bedrijven onder andere als volgt:

'Natuurlijk heeft Molenkamp (in zijn reeds vermelde oratie) gelijk met zijn, met
talloze voorbeelden gestaafde, stelling dat bedrij ven financieel beter kunnen worden
van een goede milieuzorg, maar dat gaat dan toch vooral onder het motto doet u
het niet voor het milieu, doet u het dan voor het geld. Ik ben er bepaald niet van
overtuigd dat bedrijven ook warm lopen voor het milieu in gevallen waarin dat
alleen maar geld. tijd of moeite kost. In de onlangs verschenen handreiking van
V ROM wordt nogal optimistisch gedaan overde mogelijkheden van een vergunning
op hoofdlijnen en verdergaande mogelijkheden voor meldingsplichtige veran-
deringen in relatie tot een minder intensieve handhaving. Het toverwoord bij dat
alles is vertrouwen. De overheid zou vertrouwen moeten hebben in het bedrij fsleven,
maar dat vertrouwen zal dan toch wei eerst verdiend moeten worden. De milieu-

199     Ziedaaro#·ermetnameookCh. Backes. m.m.v. H.F.M.W. van Rijswick, Bedrij.binterne milieit:(irg
en vergunningverlening in Nederland en Duit3land. Deventerl 998. p. 22-24.
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geschiedenis van ons bedrijfsleven lijkt mij een vertrouwen op krediet nu niet
.200bepaald te rechtvaardigen.

Michiels wijst er weliswaar op dat het vanuit managementoptiek waarschijnlijk
verstandig is om een milieuzorgsysteem in te voeren om aan wettelijke eisen en
voorschriften ophetterrein van het milieu te voldoen, maarhij zietdat toch vooral
als een zaak voorhetbedrijf, waarbij de overheid slechts faciliterenden ondersteu-
nend moet optreden. Van bijvoorbeeldeen minderintensieve handhaving kan wat
wat hem betreft slechts sprake zijn wanneer een bedrijf, ongeacht of het een
milieuzorgsysteem bezit, het al jaren goed doet op milieugebied. Wel ziet hij
mogelijkheden vooreen anderssoortige controle naarmate in milieuvergunningen
meerdoel- in plaats van middelvoorschriften worden opgenomen. Daarbij plaatst
Michiels overigens weer direct de kanttekening dat de handhaving hierdoor ook
weleens moeilijkerzoukunnen worden. Dit, omdat bij ruimeromschreven normen
eerderdiscussie tussen hetbevoegde gezag en het bedrijfzal kunnen ontstaan over
de vraag wanneer van een overtreding sprake is.

Vanuit een autopoietisch perspectief zou de omarming van zelfcontrole in
de vorm van certificatie van zorgsystemen en het pleidooi van bedrijven vooreen
vergunning op hoofdzaken ook als een overlevingsstrategie kunnen worden
beschouwd. Het doel daarvan zou kunnen zijn om meer dwingende vormen van
overheidsbemoeienis zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Uit dat oogpunt
is het niet zo verwonderlijk dat koploper-bedrij ven steeds vaker zelf met voorstellen
komen overhoe hun eigen milieuproblemen hetbeste kunnen worden aangepakt.
Het initiatief wordt dan in eigen hand gehouden en door de overheid eenzijdig
en dwingend opgelegde milieumaatregelen, welke nietgoed aansluiten opde wijze
van bedrij fsvoeringen de markteconomische realiteit, kunnen daardoor mogelijk
worden voorkomen. Interessant is in dat licht dat reeds naar aanleiding van de
Uniser-affaire, in het begin van de jaren tachtig, door de Nederlandse regering
is voorgesteld om voorbepaalde bedrijven een regeling voor verplichte stoffenregis-
tratie in te voeren. Deze zou moeten worden gekoppeld aan een externe milieu-
accountantscontrole.201 Opvallend is namelijk datjuist toen bleek dat veel bedrij ven
hier weinig voor voelden.202 de werkgeversorganisaties VNO en NCW met het
plan kwamen om in bedrijven te gaan werken met milieuzorgsystemen.203 Mocht

200 F.C.M.A. Michiels, Goede zaken. slechte zaken: actuele thema's in de bestuurlijke handhaving

van het milieurecht. in: M.V.C. Aalders en D. van Grieken (red ), Bestuurirerhtelijke en
strafrechtelijke handhaving van het milieurec·ht, Zwolle 1996, p. 17-18.

201 Kamerstukken 11 1983/84.18 100. nrs. 22 en 67.

202   Verenigingen VNO-NCW, Milieu-accountancy in ondernemingen. Den Haag 1985.
203 VNO/NCW. Milieuzorg in bedrijve,i: Leidraad v(Hir de op:et van een milieuzorgsyneem in

bedrijven.Den Haag 1986. Zie voor een bespreking van de rol van VNO/NCW bij invoering van
bedrijfsinterne milieuzorgsystemen M.E.M. Doorewaard, Milieuwergeving en het bedrijf,leven:
de paradoxale rol van belangenorganisaties, Gronningen 1990, p. 145 e.v.

191



Hoofdstick 4

hier enig causaal verband tussen bestaan dan moet worden vastgesteld dat deze
aanvaleen goede verdediging is geweest, omdat de discussie over verplichte milieu-
accountancy daarna weer snel naar de achtergrond is verdwenen. Weliswaar is
het niet uitgesloten dat, mede als gevolg van de ontwikkelingen op hetgebied van
certificatie van milieuzorgsystemen en de verificatie van milieujaarverslagen, het
debat over milieuaccountancycontrole ooit weer eens opduikt in de politiek.
Vooralsnog lijkt dit thema echter niet hoog op de politieke agenda te staan.

Wanneer bedrijven of branche-organisaties daadwerkelijk autopoietische
trekken zouden vertonen. wil dat met andere woorden niet automatisch zeggen
dat het gaat om onintelligente systemen, die geen goed beeld hebben van hun
omgeving. Het kan evengoed zijn dat het juist om buitengewoon intelligente
organisaties gaat, die vanuit hun eigen overlevingsstrategie en gernspireerd door
het altijdaanwezige streven naarcontinuneit. voortdurendanticiperen opsignalen
uit hun omgeving. Mocht dit daadwerkelijk zo zijn, dan kan niet worden ontkend
dat deze strategie de laatste jaren enig succes heeft gehad. Van regeringswege wordt
namelijk al vanaf pakweg het midden van de jaren tachtig gepleit voorderegulering,
minder rechtstreekse overheidsbemoeienis en meer eigen verantwoordelijkheid
voorbedrijven. Enig eigen belang aan de zijde van de overheid kan daarbij evenwel
ook niet worden ontkend. Zo zijn de kosten voor haar in de zin van menskracht,
tijden middelen omgedetailleerde milieuvergunningen opte stellen. te actualiseren
en te controleren buitengewoon hoog, terwijl het altijd nog maar de vraag is of
het milieurendement dat ermee kan worden bereikt dat steeds rechtvaardigt.

Het is daarom misschien niet zo vreemd dat in het kader van de operatie
Marktwerking. Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).204 is voorgesteld
om de bestaande indeling van bedrijven op grond van het Inrichtingen- en
vergunningbesluit milieubeheer (Ivb) drastisch te herzien.'05 Uit onderzoek is
gebleken dat de administratieve lasten voor bedrijven,206 welke voortvloeien uit
de Wet milieubeheer,jaarlijks circa 2 miljardgulden bedragen.207 Voor vergunning-
plichtige inrichtingen vallen de kosten daarbij in het algemeen aanzienlijk hoger

204  Zie over de doelstellingen en achtergronden van deze operatie o.a. D. P van den Bosch.
Marktwerking. dereguleringen wetgevingskwaliteit, AA 1997. p. 802-808, Themanummer RegeIMam
1996/2 en R.A.J. van Gestel en Ph. Eijlander e.a. (red.), Markt en wet, Deventer 1996.

205    Kamerstukken 111 994/95.24 036. nr. 6. Zie voor een kritische bespreking van die voorstellen o,a
H.J A.M. van Geest, Marktwerking. dereguleringen wetgevingskwaliteit: Forensen tussen macht
en markt. M en R 1996. p. 118-122.

206 Uitanderonderzoek blijktechterookdatdeadministratieve lasten die voortvloeien uitde milieuwet-
geving relatief gering zijn ten opzichte van kostenposten als het opstellen van jaarrekeningen, het
innen van BTW en sociale premies enz. Zie J. van der Bij. Kosten van regelgeving, Rege!Maat
1994. p. 230.

207 Het terugdnngen van administratieve lasten vormde een belangrijk onderdeel van de MDW-operatie.
Zie o.a. de notitie 'Naar minder administratieve lasten'. Kamerstukken It 1994/95,24036. nr. 5
en over de voortgangsresultaten Kamerstukken 11 1996/97 24 036. nr. 62 en Kamer,tukken Il
1997/98,19 071. nr. 14.
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uit dan voor meldingplichtige.'08 Volgens de Algemene Rekenkamer is het
instrument van de vergunning in de praktijk bovendien dikwijls een te zwaar middel
voor het ermee te bereiken doel.209 Van regeringswege is mede daarom besloten
het percentage inrichtingen waarvoor algemene regels gaan gelden te verhogen
van 55% van het totale bestand van 383.500 Wet milieubeheer-inrichtingen naar
ongeveer 75%. Verder zouden de voorschriften in deze amvb's globaler van aard

moeten worden en meerruimte dienen te bieden voorgebiedsgerichte differentiatie.
Voor wat betreft de flexibilisering van het vergunningeninstrument werd onder

andere voorgesteld om de wettelijke mogelijkheden om wijzigingen in de bedrijfs-
voering te kunnen afdoen met een melding te verruimen.210 De ratio daarachter
is dat het niet gerechtvaardigd is om ook voor wijzigingen in de bedrijfsvoering
met relatiefgeringe milieunadelige gevolgen steeds opnieuw te verlangen dateen

vergunningprocedure wordt doorlopen. Aan de andere kant lijkt de overheid zich
steeds beter te realiseren dat, wanneer het instrument van de milieuvergunning
wordt gedereguleerd en geflexibiliseerd, daar wel iets tegenover moet staan.
Bedrijven zullen met andere woorden ook moeten laten zien dat ze de eigen

verantwoordelijkheiden keuzevrijheid die zij krijgen ook daadwerkelijk aankunnen.
Bovendien zullen bedrijven over adequate beheersinstrumenten moeten kunnen
beschikken om de handelings- en beslissingsvrijheid die van overheid aan hen
wordt gelaten optekunnen vullen. Hier komtdan opnieuw hetnutendenoodzaak
van van milieuzorgsystemen in beeld.

Le Blansch heeft er in zijn dissertatie echterop gewezen dat de leerprocessen
in de sfeer van de bedrijfsinterne milieuzorg nog teveel naar binnen gericht zijn.

In zijn ogen is het resultaat van de invoering van milieuzorgsystemen nog vooral

geweest dat er wordt geleerd ombestaande regels beter na te leven en niet om betere
regels te ontwikkelen. Om dit soort van tweede-orde-leerprocessen op gang te

brengen zou sturing door de overheid in zijn ogen meer gericht moeten worden

op het inbrengen van een richtinggevend perspectief voor bedrijven; het creeren
van een overleg en verantwoordingsforum voor het veranderen van of aansluiten

bij informele maatschappelijke processen en het mogelijk maken dat zonodig
machtsmiddelen worden ingezet om impasses te doorbreken.21' Hoe dat zou moeten
vertelt hij er jammer genoeg niet bij. Ook te dien aanzien zal daarom in het

volgende hoofdstuk gekeken moeten worden of de wetgever en het bestuur iets

208 Kamerstukken 11 1997/98,25 600, XIII, nr. 45.

209   Algemene Rekenkamer. Vergunningen, Kamerstukken 11 1995/96,24656, nrs. 1-2, p. 57.
210     Vgl.ook P.J.Hodl, Marktwerking. dereguleringen wetgevingskwaliteit. De meldingin hetmilieu-

recht kan flexibel gehanteerd worden. Gst. 1996, p. 245-251, die van mening is dat wetswijziging
daarvoor niet nodig zou zijn geweest.

211 K.1.£ Blansch. Milieuzorg in bedrijven: Overheidssturing in hetperspectiefvan deverinnerlijkings-

beteids lijn. Amsterdam 1996, p. 263-265

193



Hoofdstuk 4

te bieden hebben om milieu-autisme tegen te gaan door niet alleen grenzen te
stellen. maar ook kansen en uitdagingen te bieden.

10 Tot besluit

Van een vast recept voor wettelijk geconditioneerde zelfregulering op milieugebied
lijkt nog geen sprake. WeI kunnen verschillende invalshoeken en accenten worden
onderscheiden. Watdaarbij opvaltin dediscussieoverbedrij fsinterne milieuzorg
en vergunningverleningis dathiertwee gezichtspunten lijnrecht tegenoverelkaar
lijken te staan. Enerzijds vinden veel bedrijven en ook nogal wat beleidsmakers
dat het klassieke juridische instrumentarium, waarmee in het verleden is getracht
het milieugedrag van bedrijven te sturen, ondernemers niet voldoende prikkelt
om te streven naar een voortdurende verbetering van hun milieuprestaties. De
milieuvergunning, metname voorgrote, complexeinrichtingen inde praktijk nog
steedshet belangrijkste aangrijpingspunt voordeoverheid, wordtdikwijlsalseen
onnodig star, inflexibel en statisch instrument gezien. Door het werken met
gedetailleerde vergunningvoorschriften zou milieutechnologische innovatie eerder
worden geremd dan bevorderd. Het feit dat vooreen wijziging in de bedrij fsvoering
officieel al gauw een vergunning- of meldingsprocedure moet worden doorlopen
zien velen daarenboven als onnodig bureaucratisch.

Daartegenoverstaat dat een blind vertrouwen opbedrij fsinterne milieuzorg,
gelet op het voorgaande, ook niet aan te bevelen is. Het mooie van de invoering
van dat soort systemen bij bedrijven is weliswaardat ze kunnen bijdragen aan een
efficientere milieubedrijfsvoering, dat er veel meer sprake is van een continu-
leerproces. dat milieunadelige gevolgen met behulp van een goede organisatie
waarschijnlijk vaak voorkomen kunnen worden, dat een integrale aanpak van
milieuproblemen erdoor wordt bevorderd en dat de eigen verantwoordelijkheid
van bedrijven bij de zorg voor het milieu wordt benadrukt. maar daar staan ook
enkele zwakke punten tegenover. Zo mag niet uit het oog verloren worden dat
milieuzorgsystemen in de eerste plaats beheersinstrumenten zijn om het milieu-
management te verbeteren en zelf geen inhoudelijke eisen stellen waaraan de
milieuprestaties van bedrijven zouden moeten voldoen. Certificering van deze
systemen is bovendien geen alternatief voor handhaving, omdat certificatie-
instellingen eerst en vooral kijken naar de mate waarin en de manier waarop de
bedrijfsinterne organisatie ondernemers in staat stelt om te voldoen aan de
milieubeleidsdoelstellingen die bedrijven zichzelf stellen. Daarnaast wordt, als
het goed is, ook gecontroleerd of bedrijven procedures hebben om de naleving
van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te kunnen verzekeren.

Steekproefsgewijs moet bovendien worden vastgesteld of die procedures ook
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werken en er geen sprake is van tlagrante overtredingen. Of bedrijven met een
gecertificeerd milieuzorgsysteem ook milieubewusterzijn en hogere milieuprestaties
(moeten) nastreven dan hun concurrenten is onduidelijk.

Dat laatste verklaart wellicht mede waarom het koppelen van milieu-

zorgsystemen aan een tlexibele vergunning zoveel spanning oproept in de praktijk,
vooral bij handhavers, milieuorganisaties en ogenschijnlijk soms zelfs bij de rechter.

Berichten in de media en zelfs in het parlement gestelde vragen, wekken bovendien
de indruk dat er in de dagelijkse werkelijkheid inderdaad nogal eens wat mis is
bij bedrijven met een vergunning op hoofdzaken. Vergunningverleners en212

handhavers zouden, aldus deze signalen, nog veel problemen ondervinden als

gevolg van onduidelijkheden overde gewenste inhoud van dergelijke vergunningen,
de vraag aan wie ze (niet) verleend moeten worden en of, en zoja hoe, de naleving
ervan kan worden verzekerd.213 Aan deze onrust draagt ook bij dat er door het OM
is gemeld dat men al verschillende malen de vervolging van bedrijven wegens

overtreding van vergunningvoorschriften zou hebben 'moeten' staken vanwege
een verschil van interpretatie met het bestuurlijke bevoegde gezag over de juiste
uitleg ervan.214 Ook zou het in een aantal gevallen onmogelijk zijn om het bewijs
voor een strafrechtelijke overtreding van milieunormen rond te krijgen, omdat

ergeen duidelijke resultaatsverplichtingen in sommige van de inmiddels afgegeven
vergunningen op hoofdzaken zouden zijn opgenomen.

Vanuit de milieubeweging wordt ervoor gewaarschuwd dat de inspraak en
rechtsbescherming voor derden bij de vergunning op hoofdzaken in de praktijk
vaakeenbelangrijkknelpunt vormt.215 Voorderden zouhet dikwijls moeilijkzijn
voldoende inzicht te krijgen in en invloed uit te oe fenen op de strategische planning
van milieumaatregelen die een bedrijf zal gaan nemen ter invulling van de

vergunning. Een veel gehoorde klacht is verder dat de discussie over de inhoud
van de vergunning op hoofdzaken en de koppeling met het milieuzorgsysteem vaak
te eenzijdig wordt gevoerd tussen overheden en bedrijven, waardoorderden, mede
als gevolg van een gebrek aan informatie, buiten spel dreigen te komen staan en

de rechter soms op de rem moet trappen:16 Ook de mogelijke terugtred van de

212 A/gemeen Dagb/advan 13-11-1997. Nieuwe vergunningbemoeilijktaanpak milieudelict.Vgl. ook
de naar aanleiding daarvan gestelde vragen van het kamerlid De Graaf, Handelingen 11 1 997/98.

Aanhangsel nr. 620.
213     Zie o.a. het interview met J. Schoenmakers van de Inspectie Milieuhygiene Oost. Milieudoelen

en koppeling met zorgsysteem zijn het struikelblok. Handliaving 1998/3. p. 38-40.
214 Het woord moeten is tussen aanhalingstekens geplaatst. omdat het vastejurisprudentie van de Hoge

Raad is. dat het OM een eigen verantwoordelijkheid heeft in het kader van de beslissing tot (niet)
vervolging van milieudelicten. Gedogen door het bestuur staat bijvoorbeeld in beginsel niet aan
strafrechtelijke vervolginginde weg. Zie reeds HR 17- 1 2-1985,N./ 1986.591 m.nt. ThWvV (DSM).

215    M.A. Robesin, Vernieuwingmilieuvergunning: bevindingenover 1997, Stichting Natuuren Milieu,
Utrecht, April 1998. p. 40.

216 ABRS 19-10-1995, M en R 1995, nr. 126 m.nt. Nijhoff, AB 1996.165 m.nt. Van Gestel.

195



Hoofdstuk 4

overheid bij het toezicht en de handhaving is vanuit het gezichtspunt van derden-
belanghebbenden een teer punt.

Uit het gezichtspunt van bedrijven is het intussen even vreemd dat de overheid
proactieve bedrijven. die bereid zijn om zelf na te denken en plannen te maken
ten aanzien van de wijze waarop  men het beste bepaalde milieudoelstellingen
kan realiseren, die zelf een milieuzorgsysteem opzetten om die plannen zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren en dat systeem tegen betaling ook nog eens laten
certificeren, niet beloont met een meer emissiegerichte en flexibele vergunning.
Erger nog. koploper-bedrijven, zo bleek uit het voorgaande worden vaak zelfs
tegemoet getreden met een bevoogdende wijze van regulering en handhaving,
terwijl bij achterblijvers op de onderhandelingstoer wordt gegaan. Onduidelijk
is of bevoegde gezagsinstanties zich hiervan voldoende bewust zijn ofdat dit wordt
veroorzaakt door onkunde of ontwetendheid. Wat daarvan ook zij, interessant is
of hier wellicht een taak ligt voor de wetgever. In hoeverre zou wetgeving er met
andere woorden toe kunnen bijdragen dat de rollen worden omgedraaid? Biedt
de bestaande milieuwetgeving daartoe eigenlijk wel voldoende ruimte en, zo ja,
is het voor uitvoeringsinstanties helder hoe deze ruimte kan worden benut? In het

voorgaande is die vraag nogniet beantwoord. Wel heeft men tussen de regels door
al kunnen gelezen datdifferentieren bij de vergunningverlening tussen proactieve
en defensieve bedrijven juridisch gezien wellicht nog niet zo gemakkelijk is.

Zo kan men zich afvragen ofde Wet milieubeheereen intergrale aanpak van
milieuvraagstukken in bedrijven. zoals in ISO 14001 wordt voorgestaan, wel
toestaat. Het begrip inrichting waar deze wet vanuit gaat lijkt in elk geval minder
veelomvattend dan de term organisatie waarover die private norm spreekt.
Bovendien staat. volgens sommigen.217 het feitdat veel grote bedrijven nog altijd
meer dan den vergunning nodig hebben, mogelijk ook in de weg aan een optimaal
op de bedrijfsinterne milieuzorg van een onderneming toegesneden vergunning.
Met name ten aanzien van het aangrijpingspunt voor regulering rijzen allerlei
ingewikkelde kwesties. omdat de bestaande milieuwetten van verschillende
begrippen uitgaan, zoals: de inrichting. de installatie, de locatie, de lozing, het
project en het product. Hierachter schuilen deels grote verschillen van opvatting
over de wijze waarop milieunadelige gevolgen in bedrijven moeten voorkomen,
dan wei dienen te worden beperkt. Zo denkt men bij producten al gauw aan een
ketengerichte benadering. terwijl in de tekst van de Wet milieubeheer en de
jurisprudentie wordt vastgehouden aan een beperking tot activiteiten die veel meer

interritorialezinzijnbegrensd. Overdeze in milieukundig en juridisch-technisch

217     J.H G van den Broek. Integrale benadering verdientintegrale milieuvergunning. in: M.H.A.F  Lokin
en E B, Pronk(red ). \Verge\·er en get·c,RArdineerde besluitvorming, Alpen a/d Rijn 1997, p. 38-40.
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opzicht buitengewoon lastige vragen wil ik evenwel in het volgende hoofdstuk
niet zozeer mijn pijlen richten. 218

Wat ik vooral wil proberen is concreter te maken waarover we nu eigenlijk

spreken bij een andere stijl van regulering, waarbij het vertrekpunt isdat rekening
wordt gehouden met verschillen in ambitieniveau's op milieugebied tussen

vergunningplichtige bedrijven. Dat lijkt me namelijk de meest fundamentele kwestie
waar het ruimte bieden voor zelfregulering betreft. Er zal daarbij immers op een
gerechtvaardigde en consistente wijze onderscheid gemaakt moeten worden tussen
bedrijven om geen rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid te veroorzaken. Dat

impliceert dat er objectieve criteria nodig zijn en dat deze moeten berusten op een
wettelijke grondslag. Tegelijkertijd confronteertdat ons met de vraag welke wijze
van normstelling en handhaving past bij het stimuleren van koploper-gedrag en
hoe de verschillende vormen van flexibiliteit die in het onderhavige hoofdstuk
naar voren zijn getreden zich laten vertalen binnen de wettelijke kaders voor het
verlenen van een milieuvergunning.

218    Zie daarover o.a. KUB/Haskoning/IWACO, Diturzaam ondernemen en regelgeving, Den Haag
2000.
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Wettelijke condities voor de vergunning op hoofdzaken?

1            Differentiatie en milieu-ambitie

In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van de situatie waarin bedrij fsinterne
milieuzorgsystemen worden gekoppeld aan een zogeheten vergunning op hoofd-
zaken. De crux daarvan is dat keuzevrijheid wordt geboden aan vergunninghouders
die bereid zijn hun bedrij fsinterne milieuzorg op eigen initiatief op een hoog peil
te brengen en zelf ook te streven naar continue verbetering van hun milieuprestaties.
Geconstateerd is echter dat er in de praktijk vaak grote verwarring bestaat over
gebezigde begrippen als flexibiliteit en koppeling. Bovendien roepen de operationa-
lisering van deze begrippen en de daarachter liggende beleidsconcepten in de
rechtspraktijk veel vragen op. Waarschijnlijk komt dat deels ook doordat de
wetgever zich over deze materie niet expliciet heeft uitgelaten.' Dit hoofdstuk is
erop gericht om te bezien of, en zo ja waar. in de bestaande milieuwetgeving
(impliciet) aanknopingspunten te vinden zijn voor vergunningverlenende

bestuursorganen bij hun zoektocht naar een andere stijl van regulering die beter
is afgestemd op het niveau van de milieuzorg in bedrijven. Vertrekpunt daarbij
is de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde gedachte dat zelfregulering zich met
name bij koploper-bedrijven zal mani festeren en dat het verstandig is omaan deze
bedrijven wat meer handelingsruimte te bieden.

Het voordeel daarvan zou tweeledig kunnen zijn. Ten eerste kan een
responsieve en communicatieve houding van bestuursorganen in de richting van
een beperkte groep van proactieve bedrijven een stimulans zijn voorde in omvang
veel grotere groep van meelopers omook meerinitiatieven te nemen op milieuge-
bied. Zij kunnen leren van de successen van koplopers en wellicht ook worden
uitgedaagd om in aanmerking te komen voor een meer volwassen relatie met de
overheid. In de tweede plaats is het mogelijk dat bestuursorganen na verloop van
tijd een vertrouwensrelatie opbouwen met koploper-bedrij ven.1 Als gevolg daarvan
kan er wellichteen accentverschuiving plaatsvinden. waarbij bestuursorganen hun
aandacht wat meer richten op de achterblijvers die extra aansporingen (stuwing)
en bernvloeding (sturing) nodig hebben om te komen tot verbeterde milieuprestaties.
Zo snijdt het mes aan twee kanten. Koploper-bedrijven krijgen niet het gevoel dat

1 Zie Th. G. Drupsteen, Wat doen we eigenlijk met het milieurecht?, M en R 1999. p  29.
2        In het volgende hoofdstuk zal ik aan de hand van een voorbeeld m.b.t. het informele vooroverleg

bij de vergunningverlening ingaan op de risico's van vooringenomenheid die hieraan (ook) voor
de overheid verbonden zijn.
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free-riders en easy-riders er gemakkelijk vanaf komen. hetgeen voor hen
ontmoedigend kan werken. Dit terwijl het voor achterblij vers duidelijk wordt dat
er scherper op hen wordt gelet en dat vluchten in milieudefensief gedrag of zelfs
regelontduiking opbasis van hoofdzakelijk economische motieven waarschijnlijk
ook eerder en vaker daadwerkelijk zal worden afgestraft. Verwacht mag worden
dat achterblijvers daardoor op termijn ook wat harder zullen gaan (mee)lopen.

Omdat de ontwikkeling van de vergunning op hoofdzaken in het vorige
hoofdstuk in het teken van wettelijk geconditioneerde zelfregulering is geplaatst
zal onderzocht moeten worden welke ruimte er in de bestaande milieuwetgeving
wordt gelaten aan bestuursorganen omzelfregulering doorbedrijven te stimuleren.
Daarbij gaat het erdus om vast te stellen in hoeverre de huidige milieuwetgeving
op dit punt belemmerend of juist bevorderend werkt. In dat verband is het van
belang om te bezien in hoeverre de wetgever bestuursorganen toestaat om bij de

vergunningverlening en de handhaving te kiezen vooreen gedifferentieerde aanpak
van koplopersen achterblijvers. Opde relatie metdehandhavingzal ikechterpas
in het volgende hoofdstuk ingaan. Alvorens dat te doen lijkt het beter inzicht te
verschaffen in de wijze van normstelling die past bij koploper-bedrijven omdat
deze ook van invloedkan zijn opde handhaafbaarheid. Daarkomtbij dat de vraag
wat een verschuiving van overheidsregulering naarzelfregulering betekent voor
de rol van de overheid bij de handhaving bij uitstek thuishoort in een apart

hoofdstuk dat ziet op de meer rechtsstatelijke aspecten die verband houden met
een eventuele terugtred van de overheid. Handhaving wordt immers van oudsher
als een taak gezien waarbij aan de overheid een belangrijke plaats toekomt. Dat
roept de vraag op of bijvoorbeeld de zorgplicht voor de bestuurlijke handhaving
die ingevolge artikel 18.2 van de Wet milieubeheer rust op de overheid, en die
door sommigen weI wordt beschouwd als een rechtstreeks uitvloeisel van artikel
21 van de Grondwet, tiberhaupt toestaat dat de overheid minder. minder vaak of
anders zou gaan handhaven.

Vanwege het feitdat (ook) milieuwetten niet alleen een instrumentele functie
hebben, waarbij de effectiviteit en de doelmatigheid van het overheidsbeleid
centraal staat. maar tevens een waarborgkant.3 zal in het tweede deel van dit
hoofdstuk wel worden bezien hoe zich dat uit bij de juridisch-technische
vormgeving van de vergunning op hoofzaken.4 Meer concreet betreft het dan
kwesties als: welk type vergunningvoorschriften past bij koplopers, hoe kunnen

3     Het gaat anders gezegd bij wetgeving in het algemeen in Weberiaanse termen niet alleen om
'Zweckrationalittit'. maar ook om 'Wertrationalitat'. zoals U. Rosentahl. Wetgeving in beweging
dominante beelden. in: Weige,·ing in bei,·eging. Verslag landelijke bestuurskunde dag. Zwolle 1991.
p. 20. ons in herinnering heeft gebracht. Zie J. Schipper-Spanninga (red,), De H·et, in:,trumetit eti
waarbo rg?. Alphen aan den Run 1996

4       Zie voor een beknopte beschrijving ook E.D.M. de Knegt. Milieuvergunning: werkdocument of
keurs lijt? (I) en (11). G.F. 2000, p 163-165 en 188-190
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rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid worden voorkomen bij een gedifferen-
tieerde normstelling en op welke wijze kan worden gezorgd dat de betrokkenheid
van derde-belanghebbenden niet verzwakt bij een grotere nadruk op informele
afspraken tussen bedrijven en bevoegde gezagsinstanties? Daarnaast is ook de
vraag aan de orde ofde wetgeveractie zou moeten ondernemen omzelfregulering
te stimuleren, te coOrdineren of te conditioneren. Zo zou men kunnen denken aan
het opnemen van een apart hoofdstuk over bedrijfsinterne milieuzorg in de Wet
milieubeheer waarin wordt vastgelegd onder welke condities bepaaide bedrijven
in aanmerking komen voor een meer flexibele vergunning en wat de reikwijdte
van die tlexibiliteit is. Maar de vraag die daaraan logischerwijs vooraf gaat is of
dat ook nodig en wenselijk is. Het risico bestaat immers dat de kracht van
zelfregulering verloren gaat en de negatieve effecten van juridisering zichtbaar
worden wanneer men in formele normen in formele regels gaat proberen te vatten.

2 Wettelijke randvoorwaarden

Bij een zoektocht naar de wettelijke kaders voor het verlenen van vergunningen
op hoofdzaken moet het voorbehoud worden gemaakt dat niet alle Nederlandse
en Europese milieuregelgeving uitgebreid kan worden doorgelicht. Er zal vooral
worden gekeken naar milieuwetgeving die van belang is voor grote en complexe
bedrijven binnen de doelgroep industrie. Deze ondernemingen zijn namelijk
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de milieubelasting in Nederland.
Ook beschikken ze waarschijnlijk verhoudigingsgewijs vaak overeen milieuzorg-
systeem en een eigen milieubeleid neergelegd in gedragscodes, plannen en
programma's waarover wordt gecommuniceerd metde omgevingdoormiddel van
een of andere vorm van milieuverslaglegging. Dit soort bedrijven werd tot voor
kort bovendien nog dikwijls met zeer uitgebreide en gedetailleerde (sectorale)
milieuvergunningen geconfronteerd, waardoorer weinig ruimte bestond voorhet
nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het treffen van milieumaatregelen.
Wetgeving die met name is toegesneden op grote industriele ondernemingen is
daarom bijzonder relevant.

Aangezien de Wet milieubeheerin Nederland zondertwij feldebelangrijkste
milieuwet is voor dit soort bedrijven en het meest veelomvattende en integrale
vergunningenstelsel kent. gaatnaardit wettelijk kaderin de rest van dithoofdstuk
de meeste aandacht uit. Op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de daarin

opgenomen bepalingen overde lozingsvergunningzal slechts openkele onderdelen
kort worden ingegaan. Hoewel het zekerniet uitgesloten is dat juist bij koploper-
bedrijven met een complexe organisatie relatief vaak sprake is van een situatie
waarin bedrijven, naast de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer,
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ook overeen vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
zullen moeten beschikken, is deze laatste wet in dit kadernamelijk toch wat minder
interessant dan de Wet milieubeheer.

In deeerste plaats iserminderervaring met koppeling van milieuzorgsystemen
aan de vergunningen op grond van de Wet verontreinging oppervlaktewateren,
zodat daarover ook minder goed uitspraken kunnen worden gedaan.5 Ten tweede

zijn op de eerstgenoemde vergunningen belangrijke delen van de Wet milieubeheer.
zoals het toetsingskader van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer
van overeenkomstige toepassing verklaard.6 In de derde plaats staat bij de Wvo-

vergunning niet het milieubeheer van bedrijven in de volle breedte centraal. Het
gaat 'slechts' om een deelaspect, te weten het in het oppervlaktewater brengen
van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen: In de vierde plaats is

het zo dat bij deze vergunningen al veel langer de nadruk lige op het gebruik van
doelvoorschriften in plaats van gedetailleerde middelvoorschriften: waardoorde
vermindering van de regeldruk en vergroting van de tlexibiliteit in elk geval op
dit punt naar verwachting minder spectaculair zal zijn.9

Verder besteed ik in het navolgende geen aandacht aan wetgeving die mogelijk
van belang is voor de ontwikkeling van productgerichte milieuzorg. Hoewel de
integratie van productgerichte en procesgeorienteerde milieuzorg in de toekomst
zeker van groot belang zal zijn om belangrijke milieudoelstellingen als integraal
ketenbeheeren energie-extensivering te kunnen verwezenlijken, bevatten de huidige
internationale normen voor milieuzorgsystemen EMAS en ISO 14001 nog maar
weinig serieuze aanknopingspunten in die richting. De ontwikkeling van product-
gerichte milieuzorgsystemen, zoals bepleit in de Nota Produkt en Milieu, ' 0 staat
mede daardoor nog altijd in de kinderschoenen." Minstens even belangrijk is
evenwel dat het op grond van de Wet milieubeheer thans niet mogelijk is om in
de vergunningook milieu-eisen testellen aan producten,12 althans voorzoverdeze
niet direct voortvloeien uit het productieproces zelf.13 De reden daarvan houdt

5          Dat betekent niet dat daargeen enkele ervaring mee isopgedaan  Zie bijv Zuiveringsschap Limburg/
Tw·ijnstra Gudde. Handreiking it·erkil·Uze kcippeling milieu:firg en Wvo-vergunning. Roermond
9 oktober 1996

6      Zie biiv. art. 7. vierde lid van de Wvo.
7      Art. 1 Wvo. eerste lid.
8       MDW-werkgroep. Wi, 5'erguit„ ing,·erlening. Den Haag 1997. p. 7 e n 1 1. Zieook het kabinetsstand-

punt op basis van dit rapport Kaliterxtukken li \996/97. nr. 56.
9 Rijkswaterstaat. Bedrijl'vinterne mi lieuri,rgen de beteke niservan \,cior Ww -rergunningrerlening

en handhavi,ig, Oktober 1995. p. 16.
10     Nota Produkt en Milieu, Kainer*tukken il 1993/94.23 562. nrs 2. p. 39.
11        Zie over de relatie met productzorg Kamentukken //  1995/96.23 562. nrs. 6 en 7
12      Vgl.overde,oor-ennadelendaarvan J.M. Verschuuren. Produkt gericht milieurec·ht. VMR 1995-1.

Zwolle 1994. p. 21-22.
13      Denk aan het gebruik van grondstoffen. energie en afval waarvoor inge ·olge art. 1.1. meede lid.

Wm. wei eisen kunnen worden gesteld in de Wm-vergunning en die indirect van invloed kunnen
zijn op de uiteindelijke samenstelling van producten.
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ongetwijfeld verband met het feit dat het stelsel van milieuvergunningen voor
inrichtingen, zoals wij dat kennen, thans sterk lokatiegebonden is.

Een laatste beperking is dat niet alle Europese milieuwetgeving, waaruit
mogelijk consequenties voorvloeien in relatie tot de vergunning op hoofdzaken,
zal worden onderzocht. Ik concentreer me met name op de gevolgen van de IPPC-
richtlijn.14 Deze richtlijn ziet op de geintegreerde preventie en beperking van

verontreiniging van de in een bijlage bij de richtlijn genoemde industriele
installaties. Het gaat daarbij bij voorbeeld om grote chemische fabrieken, bedrij ven
inde metaalindustrie, energiebedrijven, etc. Gezien dereikwijdte en doelstellingen
van de richtlijn en de aard van de activiteiten waarom het gaat, vallen er
verhoudingsgewijs veel ondernemingen onder met een eigen milieubeleidsplan,
een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem en een milieujaarverslag die in elk geval
wat betreft organisatie en kennis vooreen vergunning op hoofdzaken in aanmerking
zouden kunnen komen. In zekere zin is de IPPC-richtlijn bovendien de Europese
equivalent van het integrale vergunningenstelsel, zoals wij dat kennen in de Wet
milieubeheer. en is het mede daarom interessant om te bezien in hoeverre er licht
tussen deze beide regelingen zit. Ik beperk me daarbij wel tot punten die speciaal

van belang zijn voor de vergunning op hoofdzaken, omdat het de reikwijdte van
dit onderzoek te buiten zou gaan ombeide regelingen op alle mogelijke onderdelen
met elkaar te vergelijken.

Naast de IPPC-richtlijn zijn er nog tal van Europeesrechtelijke regels van

belang. Behalve de al genoemde EMAS-verordening kan bijvoorbeeld worden

gedacht aan sectorale milieurichtlijnen waarin emissiegrenswaarden zijn neer-
gelegden waarvandoorhetnationale rechtnietmag worden afgeweken:5 Hieruit
kunnen in zijn algemeenheid beperkingen voortvloeien met betrekking tot de
mogelijkheid om in de Nederlandse wetgeving bij vergunningen op hoofdzaken,
zaken als het uitwisselen van milieugevolgen tussen de compartimenten lucht.
bodem en water toe te staan. Voor zover deze milieukwaliteitseisen zijn vertaald
in het nationale milieurecht moeten ze krachtens artikel 8.8, derde lid, van de Wet
milieubeheerbij de vergunningverlening in acht worden genomen. Ook dit soort
eisen kunnen daarom grenzen stellen aan de flexibiliteit die lokale bevoegde
gezagsinstanties wellicht zouden willen bieden. Ook hier zal ik echter niet apart
aandacht aan besteden, omdat daarover niet goed uitspraken kunnen worden gedaan

14    Richtlijn van 24 sept. 1996, inzake gei'ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
96/61/EG. Pb EG L 257/96.

15     Denk o.a. aan Richtlijn 96/62 (behoordeling en beheer van de luchtkwaliteit, richtlijn 80/779
(luchtkwaliteit m.b.t. zwaveldioxyde en zwevende deeltjes). Richtli.in 83/513 (grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen cadmiumlozingen).
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los van een specifieke context.16 Meer in het bijzonder kunnen ten slotte

bijvoorbeeld ook de m.e.r-richtlijn en de Seveso-richtlijn consequenties hebben
voor de flexibiliteit van vergunningen op hoofdzaken.17 Ook hierop ga ik niet
afzonderlijk in, omdat ze niet zozeer de houdbaarheid van het concept van de
vergunning op hoofdzaken als zodanig raken.

3           De rol van de rechter

Alvorens nader in te gaan op de wettelijke mogelijkheden en beperkingen voor
het creeren van een flexibele vergunning op hoofdzaken, verdient evenwel nog
een ander punt de aandacht. Men kan namelijk betwijfelen in hoeverre vooral de

wetgever verantwoordelijk is voor de mate waarin bevoegde gezagsinstanties bij
het uitoefenen van hun bevoegdheden vrij zijn om vorm en inhoud te geven aan
de tlexibiliteit van de milieuvergunning. Er is alle reden om aan te nemen dat de
manier waarop de rechter omgaat met de toetsing van milieunormen daarop

evengoed van grote invloed kan zijn. In dat verband constateerde Konijnenbelt
bijvoorbeeld enige jaren geleden nog:

'Nog niet zo lang geleden kon men menen dat vage bepalingen in milieuwetten
zoals bijvoorbeeld de Hinderwet de mogelijkheid lieten om. afhankelijk van de
lokale omstandigheden, de afweging van het milieubelang tegen heteconomische
belang van de vergunningaanvrager of -houder nogal verschillend te laten uitpakken:

·18kortom dat er af en toe behoorlijke ruimte was voor lokaal beleid.

De jurisprudentie van de Afdeling geschillen van bestuur zou daarin, aldus

Konijnenbelt, inmiddels de nodige veranderingen hebben gebracht. Tegen de
achtergrond van het toegenomen besef van de ernst van de milieuproblematiek
zou de rechter veel indringender zijn gaan toetsen dan voorheen en ook niet
schromen ombij vernietiging van een vergunningbesluit zelf de voorschriften vast
te stellen die aan de vergunning moeten worden verbonden. Tot voor kort werd

16       Hetenige wat wei gezegd kan worden is dat bij een sterke toename van Europese milieukwaliteitsei-
sen. die in het Nederlandse recht zullen moeten doorwerken. de kenbaarheid voor lokale bevoegde
gezagsinstanties wei eens een probleem zou kunnen gaan worden. omdat er bij mijn weten nergens
met enige regelmaat uitputtendeoverzichten worden gepuliceerd van nieuwe grens- en richtwaarden
waarmee o.a. bij de vergunningverlening rekening moet worden gehouden.

17 Richtlijn 85/337/EEG (MER), zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG. PbEG L73 en Richtlijn
96/82/EG (Sevesoll). PbEG LIO Uitde laatstgenoemde richtlijn vloeien voorbepaalde inrichtingen
extra rapportage- en planverplichtingen voort en voor sommige bedrijven zelfs de plicht tot het
invoeren vaneen veiligheidsbeheerssysteem Zie daaroverook S.D.M de Leeuw en A Swart-Bodrij.
Het Besluit Risico's Zware ongevallen 1999 en de gevolgen voor de Wm-vergunningverlening.
M en R 1999, p.!46-151.

18      W. Konijnenbelt. Waarborgkarakter van milieuwetgeving. in: Ph. Eijlander e.a. (red.). Milieu als
weigeving.rvraag,tuk, Zwolle 1991. p. 27-28.
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door de bestuursrechter in dat verband aangenomen dat de bevoegdheid om een
milieuvergunning af te geven, te wijzigen of in te trekken. in hoge mate een
gebondenheid veronderstelde aan wettelijke regels en bovendien aan allerlei
buitenwettelijke richtlijnen en circulaires. " Deze gebondenheid is in het verleden
door Van Wolferen ook wel aldus verwoord:

'De A fdeling zietde kernbepalingen van de de milieuwetten-ik noemals voorbeeld
de artikelen  13 en 17 van de Hinderwet - niet als vage. open normen. die veel ruimte
laten voor vrijebeleidskeuzes. Uitde aard van het milieuhygienerecht vloeit voort
dat deze bepalingen de opdracht bevatten om een uit technisch-wetenschappelijk
oogpunt solide beschikking te geven. In deze opvatting wordt in feite een zo

doelmatig mogelijke beslissing van het betrokken overheidsorgaan geeist. Deze
benadering leidt tot een vdrgaande en indringende toetsing. Met behulp van de
adviezen van de Adviseur Beroepen Milieubeheeronderzoekt de Afdeling of een
beschikking aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Richtlijnen, circulaires en
dergelijke documenten van de Rijksoverheid kunnen daarbij in het algemeen als
maatstaf dienen, mits de A fdeling ervan overtuigdisdatde daarin vervatte normen
technisch-wetenschappelijk voldoende onderbouwd zijn. ·20

Interessant is om te bezien in hoeverre daarin verandering is opgetreden door latere
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarin bij de toetsing van
milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer een nieuwe standaard-

overweging is toegevoegd. Het gaat dan met name om de uitleg van de in artikel
8.10 van de Wet milieubeheer neergelegde algemene weigeringsgrond en de in
artikel 8.11 opgenomen bevoegdheid om voorschriften  aan de vergunning  te
verbinden. De Afdeling overweegt in de bewuste uitspraken dat:

(...) 'bij de toepassing van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer
verweerders een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. die haar begrenzing onder
meer vindt in hetgeen uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische

.21inzichten voortvloeit.

Een interessante vraag is wat deze 'Wende' van de Afdeling in de praktijk voor
de vergunning op hoofdzaken betekent. Willen bevoegde gezagsinstanties van
hun beleids- en beoordelingsvrijheid gebruik kunnen maken om te komen tot een
andere stijl van vergunningverlening, waarbij aan proactieve bednjven met een

19 R.J.G.M Widdershoven.G.T.J.M. Jurgens. P.J J. van Buurenen G.H. Addink. Be.,tuursrec·ht.¥praak
in milieugeschilten, Zwolle 1991, p. 96 e.v. Zie ook G.H. Addink. Milieurechtspraak. Alphenaan
den Run 1991. p. 35-36.

20        M.D. van Wolferen. Ervaringen van de Afdeling voor de geschillen van bestuur als milieurechter.
in: L.J.A. Damen. R.Uylenburg (red.), Rechtsbescherming in het mi lieurecht. Zwolle 1990, p. 12.

21 ABRS 21-04-1998. nr. E03.97.0115, nr E03.94. 1697 en nr. E03.96.0623. Zie voor annotaties
o.a. AB 1998.199-200 m.nt. Jurgens, Gst. 7078. nrs. 5-6 m.nt. Van Geest, M en R 1998.70 m.nt.
Backes en AA 1998, p. 893 e.v. m.nt. Michiels.
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goed functionerend milieuzorgsysteem meer flexibiliteit en keuzevrijheid wordt
gelaten, dan zal die vrijheid er immers wel moeten zijn. Het lijkt bovendien niet
zonder belang wat de aard van die vrijheid is. De geestelijk vader van het
onderscheid tussen beleids- en beoordelingsvrijheid, W. Duk, heeft erin dat kader

op gewezen dat naarmate de voorwaarden voor de rechtmatige uitoefening van
een bestuursbevoegdheid in de wet 'elastischer' of 'vager' zijn omschreven, er
veelal ook een grotere discretionaire ruimte voor het bestuur bestaat.22 Volgens

hemgaat het bij beoordelingsvrijheid idealiteromeen objectieve interpretatie van
feiten of normen,13 terwijl de essentie van beleidsvrijheid daarentegen schuilt in
het stelselmatig uitoefenen van een bevoegdheid volgens normen die autonoom
zijn vastgesteld of aanvaard door degene aan wie de bevoegdheid toekomt. 24

Als ik het goed zie betekent dit dat de wetgever, wanneerhij opeen bepaald
puntbeleidsvrijheid laat aanhetbestuur. toegeeftniet volledig te kunnen overzien
welke belangen erbij een concreet besluit in overweging moeten worden genomen.
Daardoor heeft beleidsvrijheid iets wat beoordelingsvrijheid niet heeft. Bij
beoordelingsvrijheid zijn de criteria voor het uitoefenen van de bevoegdheid
namelijk vooraf gegeven, maar bestaat er interpretatieruimte bij het bepalen of
daaraan wordt voldaan. Bij beleidsvrijheid moethetbestuursorgaan zelf decriteria
formuleren voorhet gebruik maken of afzien van een bevoegdheid.25 De relevantie
van dit onderscheid voorde vergunning op hoofdzaken is dat hierbij op verschillen-
de momenten de vraag opkomt welke belangen weI of geen rol mogen spelen bij
de vergunningverlening.

Dat laatste begint al bij de afbakening ten aanzien van de vraag wie er in

aanmerking komt voor zo'n tlexibele vergunning. Mag daarbij bijvoorbeeld het
bezit van een bepaald milieuzorgcertificaat of een goed nalevingsverleden van
bedrijven worden gebruikt om koplopers van achterblijvers te onderscheideni
Vallen deze eisen binnen de reikwijdte van het vage begrip belang van de
bescherming van het milieu, zoalsdat opdiverse plekken inde Wet milieubeheer,
wordt gebezigd? Of kunnen dit soort voorwaarden slechts dan een rol spelen in
de belangenafweging, wanneer er duidelijk beleidsvrijheid bestaat, zoals bij het

22     W. Duk, Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid. RMT/i 1988. p. 161.
23     Ik gebruik de term idealiter, omdat er ook wei wat op af te dingen valt. Zoals M. Heldeweg,

Ncirmstelling en expertixe: Waarborgen voor tet·Imi,che de,kundigheid in her bij:cinder bil
vergunningverlening in het milieurecht,Den Haag 1993. p. 47 terechtopmerkt grenst interpretatie-
vrijheid in extremis aan vrijheid van definitie. waardoor ook bij beoordelingsvrijheid sprake kan
zijn van belangenafweging en van beleid.

24     W. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RMTh 1978, p. 574.

25       Volgens A.J. Kuipers en D. A. Verburg. De Wet mi li eubeheer en bestuurlij ke vrijhei d. M en R 1999.
p. 208-212 is de aanwezigheid van een ruimte om belangen af te wegen echter niet bepalend voor
de vraag of sprake is van beleids- of beoordelingsvrijheid. maar zit dat verschil veeleer in de mate
van abstractie en de vraag of het gaat om de bepaling van de bevoegheidsvoorwaarden of de
aanwending van een bevoegdheid
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besluit om (geen) bestuursdwang toe te passen726 De vraag of er sprake is van

beleidsvrijheidofbeoordelingsvrijheid kan daarnaast wellicht van belang zijn om
te kunnen bepalen of rekening mag worden gehouden met bedrij fseconomische
factoren bij het bepalen van de hoogte van de milieuprestaties die van een
individueel bedrijf mogen worden verlangd en het tempo waarmee daarin
verbetering op dient te treden. Ten slotte kan het onderscheid een rol spelen bij
het beantwoorden van de vraag in hoeverre ook bepaalde administratief-organisato-
rische voorzieningen in de sfeer van de bedrijfsinterne milieuzorg, die 'slechts'
indirect van invloed zijn op de bescherming van het milieu, gekoppeld mogen
worden aan de vergunning.

Mij gaat het er in wezen niet om het dogmatische verschil tussen beleids-
en beoordelingsvrijheid zwaar aan te zetten. Zelf denk ik namelijk dat het
onderscheid voorbestuursorganen veel te ingewikkeld is omduidelijke handvatten
te kunnen bieden in de praktijk op vragen rondom de vergunning op hoofdzaken.
Dat neemt niet weg dat het voor de mogelijkheden en de beperkingen van een
gedifferentieerde stijl van vergunningverlening weI van belang kan zijn hoe de
rechter om zal gaan met de criteria die het bestuur aanlegt om proactieve en
defensievebedrijven verschillend te behandelen. Al naargelangdie ruimte groter
of kleiner is, zal ereerderofjuist mindersnel een beroep op de wetgever hoeven
te worden gedaan. In dat licht is het interessant of en waarer met name in hoofdstuk
8 van de Wet milieubeheer. dat betrekkingheeftop 'inrichtingen',27 beoordelings-
en/of beleidsruimte schuilt. Laten we derhalve om te beginnen eens bezien welke
ruimte er is voor het bevoegde gezag om beleid te voeren bij de afgifte van
vergunningen op hoofdzaken.

4           Wie wel en wie niet?

De gedachte om bij de vergunningverlening koploper-bedrijven meer ruimte te
verschaffen is voor het eerst expliciet neergelegd in de VROM-handreiking,
'Bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andere relatie tussen bedrijven en

26        Datbij het besluitom (geen) bestuursdwangtoe te passen een zekere mate van beleidsvrijheid bestaat
lijkt vrij breed te worden geaccepteerd. Zie o.a. P.J.J. van Buuren. G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A
Michiels. Be,micr0dit·ang en dwangwm. Deventer  1999. p. 75 e.v.

27 Het begrip inrichting wordtinart.  1.1 vande Wmomschrevenals: 'elke doorde mens bedrijfsmatig
of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was. ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere
begrenzing pleegt te worden verricht.' Over de vraag wat voor activiteiten onder dit begrip vallen
bestaat een overvioedige jurisprudentie die sterk casutstisch aandoet. Zie o.a. H.E. Woldendorp
en P.C.M. Heinen. Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. B<,uwre{·lit 1999, p. 375-389:
T. E. P.A. Lam. De Wm-inrichting: met een definitie verder vanhuis?. G.1. 1998. p 221-226: H.E.
Woldendorp en P.C.M. Heinen. Agrarische activiteiten en de Wet milieubeheer: het begrip
'inrichting'. de integrale milieuvergunning. bestaande vergunningrechten. Agrari.\(·h rech11998.

p. 633-656 en P.C. Cup. Het begrip inrichting. een rechtsonzeker begrip?, M en R 1986.174- 180.
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overheden', uit 1995. Dit beleidsdocument en de uitwerking daarvan in een destijds
tegelijkertijd uitgebrachte gelijknamige circulaire verkondigt de boodschap dat,
wanneerhet bevoegde gezag voldoende 'vertrouwen' heeft in het milieuzorgsysteem
en de manier waarop een ondernemingdaarmee omgaat, het daar ook een minder
gedetailleerde en meer flexibiliteit biedende vergunning tegenover moet kunnen
stellen. Volgens de beleidsmakers van VROM zou daartoe echter wei aan enkele
voorwaarden moeten worden voldaan:

'Een adequaat functionerend milieuzorgsysteem in combinatie met een door de
overheid goedgekeurd bedrijfsmilieuplan kan de overheid het vertrouwen geven.
dat het bedrij f voldoet aan wet- en regelgeving en streeft naar het continu verbeteren
van de milieuprestaties. Het geeft ook vertrouwen in de betrouwbaarheid van
gegevens die op basis van meten en registreren door het bedrij f geleverd worden.
Deontwikkeling van certificatie van milieuzorgsystemen kan dit vertrouwen alleen
maar versterken. Een certificaat dekt in principe de betrouwbaarheid van de
gegevens af. Een EMAS-deelnameregistratie geeft naast een certificaat voor het
milieuzorgsysteem ook nog een waarmerk op het verslag van het bedrij f over de
milieuprestaties. Door een overzichtelijke jaarrapportage geeft het bedrij f aan de
overheid optimaal inzicht in de milieuprestaties en hoe het die beheerst. . 28

Opbasis van het bezit van een doorde overheidgoedgekeurdbedrij fsmilieuplan.
een gecertificeerd milieuzorgsysteemen een overzichtelijke milieujaarrapportage
zou met andere woorden een milieuvergunning moeten kunnen worden afgegeven
die aanzienlijk minder voorschriften bevat en geschreven is op het niveau van
doelen en randvoorwaarden waarbinnen het bedrijf zelf bepaalt hoe het daaraan
voldoet. Doordat de wijze waarop het bedrij f de doelen vertaalt naar het primaire
proces geen onderdeel meer van de vergunning vormt zouden allerlei onnodige
procedures achterwege kunnen blijven. Omdat hetbedrij f zichzel fcontroleerten
daarover rapporteert kan, aldus de handreiking, ook de handhavingten slotte meer

gaan plaatsvinden aan de hand van rapportages en zich meer richten op hoofdzaken.
Zelfs de controlefrequentie zou daardoor wellicht kunnen verminderen.

Niet iederbedrij fdientevenwel in aanmerking tekomen vooreen vergunning
op hoofdzaken. In de circulaire van 1995 wordt gesteld dat het, zeker op korte
termijn. vooral grote en complexe, industriele bedrijven zullen zijn waar het
zorgsysteem aantoonbaar werkt en een koppeling tussen het milieuzorgsysteem
en de vergunning in het verschiet ligt.29 In de in 1999 door het ministerie van
VROM uitgebrachte circulaire 'Vergunning op hoofdzaken/Vergunning op maat'
zijn de criteria op basis waarvan de drijver van een inrichting in aanmerking kan

18      \IROM-handreiking. Bedrij binterne milieu:orgalsbasis vooreenandere relatie tit,wnbedrijven
en merheden. Den Haag 1995. p. 3.

29        \IROM. Circulaire bedri,ibinterne milieN:orgals basisrooreenandersciortige vergunningverlening
eit handhaving. Den Haag, 30 augustus 1995, p. 2.
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komen vooreen vergunning ophoofdzaken ten opzichte van de eerder genoemde
Handreiking uit 1995 wat verderaangescherpt. Hierin wordt, naastde eis van een

goedgekeurd bedrij fsmilieuplan en een milieujaarverslag, verlangd dat certificering
plaatsvindt ophetniveau van ISO 14001 endat bedrij ven bovendien overeen goed
nalevingsgedrag moeten beschikken.30 De vraag die daarbij opkomt is echter op
welke wettelijke basis deze voorwaarden kunnen worden gebaseerd?

Artikel 8.10 van de Wet milieubeheerbepaalt namelijk dat een vergunning
op grond van deze wet slechts in het belang van de bescherming van het milieu
kan worden geweigerd. Dit wetsartikel maakt geen enkel onderscheid tussen typen
van milieuvergunningen of stijlen van vergunningverlening. In de literatuur wordt
in deze wettelijke eis bovendien vaak een vingerwijzing naar het specialiteitsbegin-
sel gelezen dat de doelgebondenheid van bestuursbevoegdheden tot uitdrukking
brengt.3' Andere belangen, zoals economische, mogen vanuitdat perspectief voor
het bevoegde gezag nooit aanleiding zijn om een vergunning af te geven indien
dat uit milieubeschermingsoogpuntongewenstis.32 Uitjurisprudentie overartikel
8.10, eerste lid, jo. artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer valt in dat
verband opte maken dat de vergunning moet worden geweigerd als milieunadelige
gevolgen niet voldoende kunnen worden voorkomen, dan wel beperkt. De keerzijde
daarvan isechterook dat de milieuvergunning niet mag worden geweigerd, enkel
en alleen op grond van strijd met andere dan milieubelangen,33 zoals de bescherming
van de openbare orde of strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.34 Het

woordje 'kan' in artikel 8.10 Wet milieubeheer is in zoverre misleidend dat de
beoordelingsruimte die in dit artikel besloten ligt niet daarop berust,35 maar

30 Circulaire Vergunning op hoofzaken/Vergunning op maat. VROM en VenW. Den Haag 1999. p
20. Het nalevingsgedrag lijkt als afzonderlijke eis wat te zijn weggemoffeld, maar telt blijkens de
tekst wei degelijk mee.

31 Daarbij wordt ook vaak verwezen naar art. 3:4. eerste lid, Awb. Zie over de vraag in hoeverre dat
artikelop juiste wijze uitdrukkinggeeftaan het rechtsstatelijkespecialiteitsbeginsel R.J.N. Schlossels,
Het specialiteitAbeginsel. Den Haag 1998. p. 199-201. Zie ook J.E. Hoitink. Be,taande rei·hten
in het milieurec·ht, Deventer 1998. p. 10.

32     Vgl. ook het commentaar van J.M. Verschuuren bij art. 8.10 Wm. in: Th. G. Drupsteen [et. all.
Wet milieubeheer: loi.bladig ctimmentaar, VUGA, 's-Gravenhage.

33     Zie ook art. 8 IPPC. waaruit eveneens volgt dat een milieuvergunning verleend moet worden als
de vergunning voorwaarden bevat die garanderen dat de installatie voldoet aan de eisen van de
richtlijn en geweigerd moet worden wanneer dat niet zo is.

34 Een pregnant voorbeeld vormt de casus 'Stek & Co', waarin het de gemeente Hilversum er niet
onderuit kon om een milieuvergunning te verlenen voor een bedrij fje dat hennepstekken kweekte
en verkocht in strijd met de Opiumwet. Zie H.A. Mreijen, Stek & Co. Een milieuvergunning voor
de kweek van hennepstekken, Gst. 7031.1996. p. 245.

35 Het woordje'kan' in art. 8.10. eerste lid, Wm verdient gelezen te worden als 'mag'. Zie ook de noot
van Michielsbij ABRS 21-04-1998. AA 1998, p. 893 e.v.die anders dan Stroinkindiensannotatie
in JB 1998, 133. niet spreekt van een 'kan-bepaling', maar van een 'kan slechts-bepaling'
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uitsluitendopde vraag welkezaken al dan niettothetbelang van 'de bescherming
van het milieu' mogen worden gerekend.36

De consequentie van dit alles is dat ook een vergunning op hoofdzaken. die
qua aantal en type vergunningvoorschriften optimaal is afgestemd op de organisatie
van debedrij fsinterne milieuzorgen het milieu-ambitieniveau van ondernemingen,
niet mag worden geweigerd opgrond van artikel 8.10, eerste lid. Wet milieubeheer.
indien en voor zoverde daarbij gehanteerde criteria zich naar hun aard of inhoud
onttrekken aan het belang van de bescherming van het milieu. Zouden we daarom
moeten aannemen dat in de Wet milieubeheer-vergunning niet verplicht mag worden

voorgeschreven dat een bedrijf beschikt overeen gecertificeerd milieuzorgsysteem.
o,ndat zo'n systeem of certificaat elementen bevat die de reikwijdte van de Wet
milieubeheer te buiten gaan, dan kan het niet beschikken over zo'n systeem ook
geen reden zijn om de milieuvergunning op die grond te weigeren. Dit ongeacht
of het gaat om een traditionele milieuvergunning met vaak veel gedetailleerde
middelvoorschriften of een vergunning op hoofdzaken met vooral doelvoorschriften.

Ingrijpen van de wetgever lijkt in dat geval vereist wanneer rnen een uitzonderings-
regime voor koploper-bedrijven in het leven zou willen roepen.

lets anders geldt evenwel wanneer de criteria voor het afgeven van een
vergunningophoofdzaken opeen andere wettelijkebasis berusten, waarbij er wei
ruimte is voor het bevoegde gezag om milieubelangen tegen economische of
maatschappelijke belangen af te wegen. Dat zou wellichtkunnen doordetotstand-
koming of de weigering van een vergunning op hoofdzaken primair in relatie te
zien tot artikel 8.ilvan de Wet milieubeheer. Volgens sommigen ligt in het derde
lid van deze bepaling namelijk een zekere mate van beleidsvrijheid besloten. De
redenering zou op basis daarvan kunnen zijn dat het bij de voornoemde criteria
niet gaat om een andere invulling van het rechtsvaststellende besluit om (g)een
Wetmilieubeheer-vergunning te verstrekken.37 Aan de orde is 'slechts' hetbenutten
van de wettelijke mogelijkheden om voorwaarden te verbinden aan de bevoegdheid
om in de milieuvergunning bepaalde soorten voorschriften (niet) op te nemen.

36     In art. 1.1. tweede lid. van de Wm worden enkele zaken genoemd die in elk geval tot dit belang
worden gerekend. zoals de zorg vooreen doelmatige verwijdering van afi·alstoffen. de zorg voor
een zuiniggebruik van energieen grondstoffen, alsmede de beperking van de milieunadelige gepolgen
van het vervoer van goederen en personen van en naar de inrichting.

37     Ik wijs er daarbij op dat er tussen di verse auteurs ook nog onenigheid lijkt te bestaan over wat nu
precies de 3trekking van rechtsvaststellende besluiten is. Zo lijkt H. Ph.J.A.M. Hennekens. 'Het
rechtsvasistellend besluit onder de loupe. Het rechtsoordeel als ongewenst rechtsfenomeen'. Gst
1999. p. 89-97 (m n. p. 94) ervan uit te gaan dat het bestuur (ook) bij dit soort besluiten een zekere
kwalificatieruimte toekomt waar het gaat om de uitleg van vage wettelijke begrippen. Anderen.
zoals D.W P Ruiter, Zel fstandige schadebesluiten: rechtsschepping of rechts,·aststelling?. NTB
1998/9. p 281-289 schijnen er daarentegen juist vanuit te willen gaan dat rechtspaststellende
bes luiten rechtstreeks voortvloeien uit het objectieve recht en niet ter beschikking staan kan de
rechtsvormende wit van een bestuursorgaan. Zie ook R.J.N. Schlossels. Het besluitbegrip: doos
van Pandora of hoofd  van  Medusa?. NTB  2000,  p.  1-13  (m.n.  p.  5)
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Dit veronderstelt ondertussen wei een vorm van besluitvorming door het bestuur
waarbij met meer dan milieubelangen in enge zin rekening mag worden gehouden.

38

Het vergt bovendien een benadering waarbij de artikelen 8.10 en 8.11 Wet
milieubeheer naast elkaar worden geplaatst. De vraag welke voorschriften aan
een vergunning moeten worden verbonden is op dat moment niet meer een zaak
die pas aan de orde kan komen nadat is beslist dat de vergunning niet mag worden
geweigerd. Het besluit om (g)een vergunning te verlenen kan in deze opvatting
mede worden beYnvloed door de voorschriften die ingevolge artikel 8.11, derde
lid, Wet milieubeheer aan inrichtingen mogen of moeten worden opgelegd.

Alvorens hierover nog meer te zeggen, wil ik echter ingaan op de eerder
genoemde buitenwettelijke criteria om in aanmerking te komen vooreen vergunning
op hoofdzaken. Zijn deze voorwaarden eigenlijk wel geschikt om koploper-
bedrijven van de massa te onderscheiden en sluiten ze aan bij bestaande milieu-
wetgeving of valt ook hier wellicht nog weI wat op aan te merken?

4.1 Oneigenlijke eisen of noodzakelijke criteria?

Recentelijk zijn er in de literatuur wat twijfels geuit omtrent de juridische
houdbaarheid van de in de VROM-circulaire neergelegde criteria voor het afgeven
van vergunningen op hoofdzaken.39 Het zou gaan om oneigenlijke eisen die een

wettelijke basis missen evenals een gefundeerde motivering. De noodzaak ervan
voor het krijgen van flexibiliteit zou bovendien niet hard te maken zijn. Daarbij
is door Graven en Schakel opgemerkt dat het hanteren van 'vertrouwenseisen',
gebaseerd op wat zij noemen het Sinterklaasgevoel dat is verbonden met de
gedachte 'wie zoet is krijgt lekkers', vreemd is aan de Wet milieubeheer.40 Dit
vooral vanwege het feit dat vergunningen op grond van deze wet niet persoons-,

38       Zie voor hetonderscheid tussen rechtsvaststellende en rechtsscheppende besluiten voorde 'hype'
die hierover is ontstaan naar aanleiding van de jurisprudentie over zelfstandige schadebesluiten
reeds J.B.J.M. ten Berge. Besturen door de overheid, Deel L Deventer 1998. p. 249-250

39       Vgl. E.J. Graven en A.M. Schakel. Het sinterklaasgevoel van de vergunningop hoofdzaken.Men R
1999. p. 160-161. De auteurs spreken overigensover hetontbreken vaneen gefundeerde motivatie.
Volgens mijzelf (en Van Dale) is dat iets anders dan een goede motivering. hetgeen hier bedoeld
lijkt. Anderzijds wil ik niet ontkennen datook een goede moti vatie doorde overheid van bedrijven
om te streven naar een vergunning op hoofdzaken van belang kan zijn.

40      Dat deze gedachte toch wat minder vreemd is dan de genoemde auteurs beweren. blijkt wellicht
al uit het feit dat er wetgeving in de Verenigde Staten is die een opvallende gelijkenis vertoont met
de in de circulaire gehanteerde criteria. Zo verlangt Public Act. No. 99-226. concerningexemplary
environmental management systems van de staat Conneticut als voorwaarde voor de afgifte van
een flexibele milieuvergunning met o.a minder rapportages, meer ruimte voor het doorvoeren van
veranderingen zonder afzonderlijke vergunningenprocedures en lagere leges. dat bedrijven beschikken
over een ISO 14001 certificaat, een goed nalevingsverleden en milieuprestaties die verder gaan
dan op basis van de wet wordt verlangd. Zie: http://www.cga.state.ct. us/ps99/Act/pa/1999PA-00226-
ROOHB-06830-PA.htm.
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maar zaaksgebonden zijn. Deze auteurs hebben verdertwijfels overde meerwaarde
van deze nieuwe still van vergunningverlening en over de gevolgen ervan voor
de handhaafbaarheid.41

Op deze kritiek is door de heer Teekens. een medewerker bij het ministerie
van VROM. gereageerd.41 De strekking van die reactie luidde dat er behoefte is
aan objectieve criteria omdat niet ieder bedrijf zelfstandig in staat mag worden

geacht ombijvoorbeeld emissie-eisen voorde inrichting in zijn geheel in de vorm
van doelvoorschriften met maximum-jaarvrachten van bepaalde schadelijke stoffen
te vertalen naarinternebedrijfsprocessen.43 Hierzou een milieuzorgsysteemjuist
een toegevoegde waarde hebben voor het meten en registreren van de bewuste
emissie en het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de bewuste emissie
tijdig op het juiste niveau te krijgen. zoals onderhoud van installaties, instructies
en trainingen van het bedienende personeel. etc. Certificatie zou daarbij als

borgingsmechanisme niet kunnen worden gemist. Hetzelfde zou gelden voor de
overige eisen, die mede zijn bedoeld om proactieve en verantwoordelijke bedrij ven
te onderscheiden van hun minder vooruitstrevende concurrenten.

Wat mij persoonlijk evenwel het meest opvalt is dat de voorwaarden die het
ministerie in de circulaire stelt, zoals de aanwezigheid van een gecertificeerd
bedrij fsintern milieuzorgsysteemen het bezit van een goedgekeurd bedrij fsmilieu-
plan, een milieujaarverslag en een goed nalevingsverleden, geen van allen
rechtstreeks betrekking hebben opeen onderscheidten aanzien van de hoogte van
de milieuprestaties.44 Het lijkt er veeleer op dat vooral het vertrouwen in de
'goodwill' van bedrij ven er zoveel mogelijk door wordt geobjectiveerd en gecon-
cretiseerd, zodat er in de uitvoeringspraktijk mee kan worden gewerkt. Twijfel
is echter mogelijk over de vraag of koploper-bedrijven zich enkel moeten
onderscheiden door hun goede wil of dat er ook hogere milieuprestaties van hen
mogen of moeten worden verlangd ten opzichte van hun concurrenten. Op deze

kernvraag wordt in de genoemde circulaire in het geheel niet in gegaan.

41 Ook anderen trekken het nut van decriteria voor een vergunningop hoofdz.aken in twijtel. omdat
dit het midden- en kleinbedrijf teveel buiten spel zou zetten. Zie bijv. L. Bosua. Flexibele
milieuvergunning. Arbo & Milieit mei 1999, p. 27-29

42     J. Teekens. What's in a name?. M en R 1999, p 221-222.
43 Die behoefte aan criteria is er niet alleen bij de overheid. maarook bij bedrij ven en anderen getuige

o.a. het onderzoek datis verricht door C.W.J. van Smeden-Abrahamse. V.W.M.M Arentz en J J.
Petraeus. Eindrappcirtage onderzoek naar de retatie Miwn bedriilsinterne miliettzorg en de

rergunning op hoofd:aken, Amersfoort, Juli 1999. p. 28.
44        In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel meldingen. Kamerstukken // 1998/99.26 552.

nr. 3. p. 5 wordt echter een andere indruk gewekt. Daar staat te lezen: 'bedrijven die voldoen aan
een aantal criteria (zoals het hebben van een adequaat bedrijfsmilieuplan, een - bij voorkeur
gecertificeerd - bedrij fsintern milieuzorgsysteem leidende tot goede feitelijke milieuprestaties en
hetuitbrengen van een inzichtelijkjaarrapportage daaromtrent)en daarmee een goedmilieugedrag
vertonen, moeten daarvoor beloond kunnen worden met een vergunningverlening en handhaving
die her beter mogelijk maken om de eigen verantwoordelijkheid te nemen.'
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4.2 Certificatie en milieuprestatie

In het vorige hoofdstuk is al gesproken over de vraag wat certificatie zegt over
de milieuprestaties van bedrij ven met een bedrij fsintern milieuzorgsysteem. Daarbij
is vastgesteld dat zowel de EMAS-verordening als ISO 14001 verlangen dat
bedrij ven omeen certificaat te verkrijgen minimaal de geldende milieuwetgeving
naleven -  dat is voor de goede orde overigens iets anders dan de geldende wetten
en voorschriften minimaal naleven - en daarnaast streven naar voortdurende
verbetering van hun milieuprestaties. Koppeling van gecertificeerde milieuzorgsys-
temen aan een vergunning op hoofdzaken kan in dat licht, althans naar mijn mening,
weinig anders betekenen dan dat van koploper-bedrijven die graag meer
keuzevrijheid en flexibiliteit willen, gevraagd wordt om mttr te doen dan hun
milieuprestaties te brengen op het niveau van de 'stand der techniek' in de rest
van de bedrijfstak. Wanneer zij vergunningplichtig zijn in de zin van de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of bijvoorbeeld vallen
onder het regime van de Europrese richtlijn inzake geintegreerde bestrijding van
verontreiniging (IPPC) moeten zij dAt immers toch al doen. 45

Een milieuzorgcertificaat zal op het punt van milieuprestaties met andere
woorden (te) weinig toegevoegde waarde bezitten als het certificaat ook wordt
verstrekt aan bedrijven die niet meer doen dan zich enkel confurmeren aan wat
reeds gebruikelijk is in de rest van hun branche. Continue verbetering van
milieuprestaties zou daarom in de certificatieschema's van de SCCM moeten
worden uitgelegd als verbeteringen ten opzichte van de beste beschikbare
technieken die andere, vergelijkbare bedrijven, hanteren. Het is alleen de vraag
of de SCCM, bedrijven zelf, alsmede certificatie-instellingen daar ook op deze
manier tegenaan kijken.46 Wanneercertificatie op het vlak van de waardering van

milieuprestaties evenwel enig onderscheidend vermogen wil kunnen hebben en
behouden, dan zal er voor moeten worden gewaakt dat alleen aan koplopers een
certificaat wordt verstrekt en dat de uitbreiding van het aantal bedrijven met een
ISO 14001- ofEMAS-certificaatgeen (commercieel) doel opzich wordt.47 Daarbij
dient men zich te realiseren dat naarmate er meerbedrijven in een bepaalde branche

45        Ziedaarover R.A.J. van Gestelen J.M. Verschuuren, Alara: minimumregel of beginsel metaspiraties.
M en R 2000. p. 56-63.

46        In de SCCM-brochure. Ac·hter de s(·hermen van /SO 1400 1. Den Haag 1999 worden enkele praktijk-
voorbeelden van externe audits (populair) weergegeven. In geen van de voorbeelden verricht een
certificatie-instelling blijkens de weergave in de brochure echter een onderzoek naar de stand der
techniek om dit af te zetten tegen de verbeteringen in milieuprestaties. zoals neergelegd in bmp's,
milieuprogramma's of milieubeleidsverklaringen in de sfeer van het milieuzorgsysteem.

47      Blijkens het onderzoek van de SCCM. Waardering ISO 14001 -(·ertific·arie dtior „ve rheden, Den
Haag 2000. p. 5 verwachten overheden in de komende vij fjaareen verdrievoudiging van het aantal
ISO 14001-certificaten.
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beschikken overeen certificaat, dientengevolge ook het onderscheidende vermogen
daarvan vermindert.

Een principieel punt dat resteert is of de huidige milieuwetgeving voor
vergunningplichtige inrichtingen uberhaupt toestaat dat er onderscheid wordt

gemaakt in de wijze van vergunningverlening, waarbij van koploper-bedrijven
hogere of andere milieuprestaties worden verlangd dan van andere bedrijven
wanneer zij in aanmerking willen komen voor een vergunning op hoofdzaken.
Omdat het antwoord hierop in belangrijke mate afhankelijk is van de mate waarin

bevoegde gezagsinstanties beleids- ofwel beoordelingsvrijheid hebben bij de
vergunningverlening. kom ik daarop terug nadat eerst de overige voorwaarden
in de circulaire voor het verkrijgen van een vergunning op hoofdzaken de revue

zijn gepasseerd. Ook bij deze criteria kan men zich namelijk steeds afvragen wat
de wettelijke grondslag is waarop zij berusten.

4.3 Goed nalevingsgedrag

Nog controversieler dan het bezit van een milieuzorgcertificaat als voorwaarde
voor het krijgen van een vergunning op hoofdzaken,48is de eis van een goed

nalevingsgedrag. Vergunningen opbasis van de Wet milieubeheeren de Wvozijn
immers zaaksgebonden. hetgeen betekent dat de achtergrond van de persoon die
de vergunning aanvraagt in beginsel niet meeweegt bij de beslissing om een
vergunning al of niet te verlenen.49 Dat houdt ook in dat een milieuvergunning
normaliter automatisch mee overgaat op een rechtsopvolger die de inrichting
overneemt.50 Alleen bij afvalstoffeninrichtingen wordt in de jurisprudentie, via
de omweg van de toets dat de verwijdering van afvalstoffen op een doelmatige
wijze dient te geschieden, soms nog wel eens rekening gehouden met het
milieuverleden van een aanvrager.

51

Op zichzelt heeft die zaaksgebondheid uit milieuoogpunt veel voordelen.
Zo wordt hier in de jurisprudentie onder andere uit afgeleid dat in geval van
faillissement de curator, zonodig met behulp van een last onder dwangsom kan

48   Milieuorganisaties zijn bijvoorbeeld verontrust doordat ook aan bedrijven met een slecht
nalevingsgedrag soms een pergunning op hoofdzaken wordt verstrekt Zie M.A. Robesin e a.

Vernieuwing milieuvergunning: berindinge,11,\·er 1999 en eindrappcirt. Utrecht 2000. p.l l-1 2.
49      Art. 8.20. eerste lid van de Wm, bepaalt. 'Een vooreen inrichting verleende vergunning geldt voor

ieder die de inrichting drijft. Deze draagt ervoor zorg dat de aan de vergunning verbonden
voorschriften worden nageleefd.'

50     Zie C.L. Knijff. Wie drijft de inrichting?, M en R 1999. p. 284-290,
51 Vgl. recentelijk bi.jv. ABRS 28-12-1999, AB 2000.226. m.nt. Jurgens. M en R 2000.28 m.nt.

Uylenburg. In beide annotatie wordt er terecht op gewezen dat rekening houden met het
nalevingsverleden bij afvalstoffeninrichtingen ook na de wijziging van art. 8.20, tweede lid, (Stb
1997.533) bij een oprichtingsvergunning nog steeds mogelijk is.
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worden aangesproken op veronachtzaming van de voorschriften verbonden aan
de milieuvergunning.52 zelfs op het moment dat de onderneming niet wordt
voortgezet in de zin van artikel 98 van de Faillissementswet. Ingevolge artike 1

8.20 van de Wet milieubeheergeldt een verleende vergunning namelijk voor een
ieder die de inrichting drijft. De Afdeling bestuursrechspraak van de Raad van
State trekt hieruit de conclusie dat dit niet per se degene hoeft te zijn aan wie de
vergunning oorspronkelijkis verleend. Ook anderen, die in een bijzondere gezags-
verhouding staan tot de inrichting, kunnen onder omstandigheden verantwoordelijk
worden gehouden voor de naleving. 53

Rekening houden met het nalevingsverleden van een bedrijf draagt uit
juridisch oopunt evenwel ook bepaalde risico's in zich. Er hoeft immers geen
noodzakelijk causaal verband te bestaan tussen overtredingen in het verleden en

milieuprestaties in hetheden of indetoekomst. De stelling 'eenseen milieucrimi-
neel, altijd een milieucrimineel' is wat dat aangaat niet minder dubieus dan het
veel bekendere 'eens een dief, altijd een dief'. Los daarvan zal het trouwens ook
praktisch gezien vaak niet eenvoudig zijn om vast te stellen wanneer er sprake
is van (g)een goed nalevingsgedrag. Want hoe ver kijk je terug in de tijd, is een
enkele overtreding voldoende om geen vergunning op hoofdzaken te verlenen.
maakt het nog uit hoe zwaar die overtreding is en of deze al dan niet opzettelijk
is begaan'? Over al deze zaken vermeldt de eerder genoemde circulaire van het
ministerie van VROM nagenoeg niets. Dit betekent dat lokale bevoegde
gezagsinstanties op deze punten hun eigen beleid zullen moeten bepalen, maar
het is zeer de vraag of zij daartoe voldoende zijn geequipeerd.54

Dit laat onverlet dat het anderzijds wenselijk kan zijn om in de sfeer van de
vergunning op hoofdzaken iets te kunnen ondernemen tegen een bedrijf dat in
het recente verleden bijvoorbeeld zijn certificaat is kwijt geraakt als gevolg van
het niet naleven van wettelijke milieuregels of vergunningvoorschriften. Een
mogelijke oplossing in dat kaderzou zijn om de vergunning ambtshalve te wijzigen
en daarbij terug te vallen op het gebruik van bijvoorbeeld middelvoorschriften

52     Vgl. o.a. ABRS 11-07-1997, AB 1998,268. m.nt. Jurgens.
53        K. Langelaar, De curator en het milieu, NJB 1999, p 122-127 vindt het op 6dn lijn stellen van de

in artikel 8.20 Wm genoemde drijver van de inrichting met diegenen die daartoe in een bijzondere
gezagsverhouding staan, zoals de curator. volledig uit de lucht gegrepen. De curator zou op deze
manier in een positie worden gedrongen waarin hij niet langer als de belangenbehartiger van de
gezamenlijke schuldeisers optreedt, maar ook als vertolker van het algemene (milieu)belang. Een
wettelijke legitimatie daarvoor zou echter ontbreken. Zie echter ook de reacties van Jurgens en
Michiels en Verstijlen. met nawoord van Langelaar in NJB 1999. p 775-779.

54 Wei zouden deinstrumenten diehet wetsvoorstel m.b.t. regels inzakebevordering van integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten
(BIBOB) hiervoor in de toekomst wellicht ondersteuning kunnen bieden. Zie Kamerstukken 11
1999/2000. 26 883,nrs. 1-3. Als dit wetsvoorste I ongewijzigd doorgang vindt zal eroverigens een
algemene weigeringsgrond ontstaan om o.a. (milieu)vergunningen te verstrekken wanneer het gevaar
bestaat dat deze zal worden gebruikt om a) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen,
op geld waardeerbare voordelen te benutten of b) strafbare feiten te plegen.
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in plaats van op doelvoorschriften. planverplichtingen of zorgplichten. Blijkens
de parlementaire geschiedenis van de Wet milieubeheer is het werken met doel-
voorschriften in de milieuvergunning namelijk uitdrukkelijk in verband gebracht
met het aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Hierdoor
ontstaat bijna als vanzelf de vraag wat er moet gebeuren wanneer er duidelijke
signalen zijn dat een bepaald bedrijf die eigen verantwoordelijkheid niet langer
aan kan. Het instrument van de ambtshalve wijziging zou dan wellicht kunnen
worden ingezet ten behoeve van de verduidelijking van de vergunningvoorschriften
en het vergemakkelijken van het toezicht opde naleving.55 Verderzou bijvoorbeeld
het combineren van doelvoorschriften met de mogelijkheid tot het stellen van nadere

eisen, als bedoeld in artikel 8.13, eerste lid. onder f, van de Wet milieubeheer,
een middel kunnen zijn om eerder verleende flexibiliteit als het ware weer in te
trekken.56 Hetzelfde geldt voor het Door middel van artikel 8.15 en 8.16 van de
Wet milieubeheer inbouwen van bepaalde (financiele) zekerheden opdat
vergunningvoorschriften niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden zullen
worden nageleefd.

Bij dit laatste valt onderandere te denken aan een bedrijfsovername, waarbij
de nieuwe vergunninghouderniets ziet in hethebben van een gecertificeerd milieu-
zorgsysteem en een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan en, blijkens eerdere ervaringen,
weinig belang stelt in continue verbetering van milieuprestaties en behoud van

een goede en open relatie met de overheid of omwonenden. In zo'n geval kan het
onwenselijk zijndat denieuwe vergunninghouderevenveel keuze- enbeslissings-
vrijheid krijgt als zijn voorganger. 57 Weliswaarkan in theorie verdedigd worden,
dat zolangde voorschriften van de vergunningnietdreigen te worden overtreden,
er ook geen reden is om bijvoorbeeld de voorschriften (ambtshalve) te gaan
wijzigen. Dat neemt niet weg dat het zinvol kan zijn om ook in een vergunning
op hoofdzaken bepaalde garanties in te bouwen die ervoor zorgen dat het
nalevingsgedrag ook nog goed gecontroleerd kan worden wanneer bepaalde
voorzieningen in de sfeer van de bedrijfsinterne milieuzorg wegvallen, zoals een
meet- en registratiesysteem dat overeenkomstig EMAS of ISO 14001 is opgezet
en waarop het bevoegde gezag de vergunning heeft afgestemd.

55      De rechter lijkt hier vooralsnog evenwel sceptisch tegenover te staan. Zie V, ABRS 12-05-1999.
KG  1999,210. Hopelijkzaldeuitspraak vande Afdeling in de bodemprocedure op deze en andere

punten nu eindelijk eens wat meer helderheid verschaffen.
56          Vgl.  op dit punt ook  het rapport van de \ING. Docirwerking milieu:org en bedrijj\milieuplannen

in de vergunning, Oktober 1997. p. 6-7.
57       Opvallendis dat de literatuurover milieu en bedrij fsovernames vrijwel steeds het perspectie f kiest

van het beperken van de risico's van het overnemende bedrij f. Gekeken wordt met andere woorden
ofergeen 'lijken in de kast' zitten. Ziebijv. N.S.J. Koeman en A. ten Veen. Milieu en bedrij fsoverna-
me.TBA 1999, p. 266-272 en S.R. Schuit, Bedrijfsovername en milieu. in: R.J.J. van Acht en G.C.
Sicking. Privaatrec·lit en milieu. Zwolle 1994, p. 81 -87. Voor de omgekeerde situatie. waarin de
risico's voor de overheid en de omgeving groter lijken te worden door de reputatie en het verleden
van de overnemende partij, lijkt minder belangstelling te bestaan.
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4.4 Goedgekeurd bedrijfsmilieuplan

De eis dat bedrijven om in aanmerking te komen voor een vergunning op
hoofdzaken moeten beschikken over een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan roept
op zijn beurt weer andere vragen op. Net als bij de voorwaarde dat zij moeten
kunnen beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem kan ook hier
discussie ontstaan of de aanwezigheid van een bedrij fsmilieuplan wel iets is dat
mag meewegen bij de beslissing omtrent de vergunningverlening. We stuiten daarbij
in feite op de kwestie wat eigenlijk de reikwijdte is van de Wet milieubeheer en
in hoeverre bijvoorbeeld de niet limitatieve opsomming van administratief-
organisatorische zaken in artikel 8.13 van de Wet milieubeheerhet mogelijk maakt
om bij het opstellen van vergunningvoorschriften impliciet of expliciet rekening
te houden met de aanwezigheid van allerlei bedrijfsinterne milieuplannen en
milieuprogramma's.

Reeds uit jurisprudentie onder het regime van de Hinderwet weten we dat
een milieuzorgsysteem als zodanig niet in de vergunning kon worden voorgeschre-
ven, omdat zo'n systeem volgens de rechter allerlei elementen zou bevatten die
de reikwijdte van de Hw-vergunning te buiten gaan.58 Hoewel het toetsingskader
van de Wet milieubeheer wat dat betreft wel breder is dan dat van de Hw,59 valt
niettemin te verwachten dat zaken als een bedrij fsmilieuplan, een milieubeleidsver-
klaring en bij voorbeeld een programma voorhet uitvoeren van interne milieu-audits,
niet tegen de wil van de vergunninghouder mogen worden voorgeschreven.60 Zolang
de Wet milieubeheergeen expliciete grondslag biedt voorde opname van dergelijke
voorzieningen, staat ook het legaliteitsbeginsel daaraan vermoedelijk in de weg.
Afgezien daarvan is het ook uit het oogpunt van uitvoerbaarheid en handhaafbaar-
heid van groot belang om geen onduidelijkheid te laten bestaan overde vraag welke
onderdelen van een milieuzorgsysteem wel en welke geen deel uitmaken van de
vergunning. Uitonderzoek van de Inspectie Milieuhygiene weten wedathierdoor
in de praktijk grote problemen in de sfeer van rechtsonzekerheid en handhaafbaar-
heid kunnen ontstaan. Wat te denken van het voorbeeld dat de Inspectie geeft van
een milieuvergunning voor een grote onderneming in Zuid-Holland, waarin was
bepaald:

'De vergunninghouderis verplicht te werken volgens het vigerende BIM-systeem.
Het BIM-systeem moet zo vaak als nodig worden bijgesteld.' Daarbij is verder

58      Zieo.a. AGvB 29-12-1992. Men R 1994,2, Vz. AGvB 10-09-1991, NABM 1992,63 en Vz AGvB
10-09-1991. NABM 1991,86.

59        in Kamerstukken// 1989/90,21 087, nr. 6, p. 30-31 en 42-43, wordt gesteld dat er geen licht zit
tussen de reikwijdte van het begrip belang van de bescherming van het milieu in de Wm en de reik-
wijdte van het NMP. Dat geldt ook voor de niet limitatieve opsomming van mogelijke
vergunningvoorschriften in art. 8.13 Wm.

60      Zie ook de annotatie van Michiels bij ABRS 30-06-1995, AB 1996,6.
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vermeld: 'de directie van bedrijf X moet de actuele versie van het B IM-systeem
vaststellen.' En verder: 'Het milieuprogammadient jaarlijks. opeen vast tijdstip.
aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond te worden overgelegd
Tevens dient daarbij gerapporteerd te worden overde uitvoering van het voorgaande
milieuprogramma. Het milieuprogramma moet zijn gebaseerd op het BMP. De
werking van het BIM-systeem moet regelmatig worden onderworpen aan interne
en externe verificatie. De externe verificatie moet ten minste eens per drie jaar
uitgevoerd worden. De exteme deskundige moet in overleg met de DCMR
Milieudienst Rijnmond worden geselecteerd.

,61

Overde inhoud van hetbedrij fsinternemilieuzorgsysteem, het bedrij fsmilieuplan
en het milieuprogramma vermeldt de tekst van de betreffende vergunning niets.
Weliswaar lijkt er aan het milieujaarprogramma. dat kan worden gezien als de
operationalisering van de op basis van het bedrijfsmilieuplan te nemen milieumaat-
regelen, een soort van goedkeuringsvereiste verbonden, maar wat de consequenties
daarvan zijn is verder in het geheel niet duidelijk. Uit de jurisprudentie over het
gebruik van allerlei typen emissiebeheersplannen blijktdat de rechterhierterecht
grote moeite mee heeft.62 Hij lijkt daarbij vooral aandacht te hebben voor de
bescherming van de positie van derden-belanghebbenden en hun rechten op
inspraak en rechtsbescherming. 63

Dat laatste verklaart waarschijnlijk ook mede waarom de rechter geneigd
is om beslissingen tot goedkeuring van de meest uiteenlopende buitenwettelijke
planconstructies als besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te
beschouwen. Zelfs wanneer de goedkeuring van een bedrijfsmilieuplan moet
worden gezien als een appellabel bestuursbesluit, zoals bedoeld in artikel 1:3 van
deze wet, betekentditechternog nietdat de inhoud van dieplannen het wettelijke
toetsingskader voorde vergunning opzij kunnen zetten. Uitde jurisprudentie over
milieuconvenanten kan namelijk worden afgeleid dat toezeggingen, die zijn gedaan
in het informele vooroverleg of afspraken die voortvloeien uit convenanten, onverlet
latendat hetbevoegde gezag bij de vergunningverleningeen eigen afwegingdient
te maken bij de toetsing van een aanvraag aan de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van
de Wet milieubeheer. Een convenant ofbedrij fsmilieuplan kan niet in plaats treden
van de milieuhygienische toetsingdieopbasis van de wetmoet worden verricht. 64

noch - ongeacht of sprake is van goedkeuring - het gebruik van duidelijke en
handhaafbare vergunningvoorschriften vervangen.

65

61     Inspectie Milieuhygiene, De vergunning op hoofitaken, Den Haag 1998. p. 13.
62      Zieo.a. ABRS 19-10-1995,Men R 1996,13. AB 1996.165 m.nt. Van Gestel (OBA). AIRS 23- 10-

1997. M en R 1998,28K.
63      Vgl. ook ABRS 06-01-1997, AB 1997,167 m.nt. Verschuuren en VZ ABRS 31-03-1998, M en R

1998.84 m.nt. Van Gestel (Ruhr Carbo).
64      Zie in deze zin bijv. reeds AGvB 01-09-1992. M en R 1993. 2, m.nt Gilhuis.
65     Vgl. recentelijk nog Vz ABRS 28-05-1999, M en R 1999,70 m.nt. Van Gestel.
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Wel kan er bij de invulling van open normen, zoals bij de vraag wanneer een

vergunning ingevolge artikel 8.22 Wet milieubeheermoet worden geactualiseerd,
rekening worden gehouden met afspraken die voortvloeien uit het doelgroepenover-
leg of uit milieuplannen en programma's die een bedrijf zelf maakt.66 Wanneer
er in een provinciaal of gemeentelijk milieubeleidsplan op wordt gewezen dat dit
soortafspraken en plannen bij de uitvoering van het overheidsbeleid een rol spelen.
ontstaat er zelfs een vrij formele juridische binding via de band van artikel 8.8,
tweede lid, van de Wet milieubeheer.67 Daarin is namelijk geregeld dat bij de
vergunningverlening altijd rekening dient te worden gehouden met het geldende

milieubeleidsplan, hetgeen in juridische termen betekent dat erdoor het bevoegd
gezag slechtsgemoti veerd van af mag worden geweken. Maarook het zorgvuldig-
heidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht,
kan ertoe dwingen dat buitenwettelijke afspraken en plannen in elk geval bij de
voorbereiding van het besluit van het bevoegde gezag tot vergunningverlening
moeten worden betrokken. 68

4.5 Milieujaarverslag

Een kanttekening kan ten slotte worden geplaatstbij de in decirculaire opgenomen
voorwaarde dat bedrijven die een vergunning op hoofdzaken wensen openheid
over hun milieuprestaties moeten betrachten en daarom in elk geval dienen te
kunnen beschikken over een milieujaarverslag. Niet ontkend kan worden dat het
maken van zo'n verslag iets zegt over de bereidheid van bedrijven om openheid
te betrachten over hun milieuprestaties. Uit onderzoek naar de kwaliteit van de
eerste generatie milieujaarverslagen van bedrijven blijktechterdat deze nog voor
forse verbetering vatbaar is. 69

Zo kan worden vastgesteld dat veel verslagen weinig duidelijkheid bieden
overde financiele aspecten die samenhangen met verbeteringen van de bedrij fsinter-
ne milieuzorg. zoals de hoogte van de milieu-investeringen en het budget voor

66       Art. 8 22 van de Wm verlangt dat het bevoegde gezag regelmatig beziet of beperkingen waaronder
een vergunning is verleend of voorschriften die eraan zijn verbonden, nog toereikend zijn. Het ligt
voor de hand om bij de invulling van het begrip 'regelmatig' waar mogelijk aan te sluiten bij de
cyclus van bedrijfsmilieuplannen die in het doelgroepenoverleg wordt gehanteerd.

67      Zie in die zin ook het CTW-advies inzake de relatie tussen convenanten en milieuvergunningen.
Kamentukken 11 1993/94.23 400 Xl. nr. 53. p. 5

68      Zie P. Houweling. Delastigederde-belanghebbendeinhetmilieurecht.in: FC.M.A. Michiels. (red )
Recht op het dc,el af. Deventer 1998. p. 252. 'Betrekken bij' betekent in de terminologie van art.
8.8. eerste lid. Wmdathet patom factoren die bij de voorbereiding van een besluitop de aanvraag
een rol spelen. zonder dat dit betekent dat deze factoren uiteindelijk ook de inhoud van het besluit
mede hoeven te bepalen. Zie W. Brussaard e.a. (red.). a. w. 1996. p. 143

69 M.A Robesin. Milieujaarverilagen beoordeeld. Utrecht 1997 en KPMG, Milieuverslaglegging

over 1995 in Nederland. Den Haag  1997.
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onderzoek en ontwikkeling. Ook lijken bedrijven erg terughoudend met het
openbaar maken van auditrapporten en het verschaffen van inzicht in de milieu-
gevolgen van hun producten.70 Omdat een systematische evaluatie van hoofdstuk
12 van de Wet milieubeheer nog niet heeft plaatsgevonden, blijft het gissen in
hoeverre daarin als gevolg van het optreden van de wetgever inmiddels verbetering-
en zijn opgetreden. Zel f heb ik daar zorgen over, omdat de wet naar mijn mening
openkele punten onvoldoende waarborgen biedt, met name waarhetde vergelijk-
baarheid en de controle van de betrouwbaarheid van de verschafte milieu-informatie
betreft.71 De verwachtingen mogen daarom niet al te hoog gespannen zijn.

Een andere vraag is echter wat de toegevoegde waarde is van het hebben
van een milieujaarverslag als juridische eis voor het krijgen van een vergunning
op hoofdzaken. Op grond van artikel 12.2 van de Wet milieubeheer, gelezen in
samenhang met het Besluit milieuverslaglegging,72 moet worden vastgesteld dat
er al circa 250 (middel)grote bedrij ven zijn die krachtens de wetjaarlijks een milieu-
verslag dienen te publiceren.73 Dit ongeacht of zij een over een gecertificeerd
milieuzorgsysteem beschikken of in aanmerking wensen te komen voor een meer
flexibele vergunning. De potentie le meerwaarde van de eis dat bedrijven die een
vergunning op hoofdzaken willen overeen milieujaarverslag moeten beschikken

is, gelet op het voorgaande. vooral at-hankelijk van de mate waarin ook van
bedrijven die daartoe niet krachtens hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer verplicht
zijn. een milieuverslag mag worden verlangd in ruil voor meer keuzevrijheid en
flexibiliteit. Bij het beantwoorden van deze vraag helpen de tekst van de wet en
de parlementaire geschiedenis ons echter weinig verder.

Artikel 12.1 van de Wet milieubeheer vermeldt slechts dat bij algemene
maatregel van bestuurcategorieen van gevallen kunnen worden aangewezen waarbij
inrichtingen, die ernstige nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken en die
vallen onder het bevoegd gezag van Gedeputeerde staten of het bestuur van een

regionaal openbaar lichaam in de zin van de Kaderwet bestuur in verandering,
als verslagplichtig mogen worden aangemerkt. Uit de memorie van toelichting
bij de Wet milieubeheer blijkt zonneklaar dat het uitdrukkelijk de bedoeling is
geweest om voorshands alleen een beperkte groep van grote bedrijven, verantwoor-

delijk voorhet leeuwendeel van de milieubelasting binnende doelgroepindustrie.

70 WeI kunnen o.g.v. art. 12.2, vierde lid, van de Wm. bij amvb nadereeisen worden gesteld ten aan
zien van een 'beschrijving op hoofdlijnen' van de milieuzorg m b.t. pro(lucien. Een uitvoeringsbesluit
dat daarop betrekking heeft bestaat voorshands echter nog niet.

71       Zie H. J. Bremmers, Milieu,erslaglegging: de Wet milieubeheer uitgebreid. TVVS 1997. p 7-9.
72     Vgl. Stb. 1998.655.
73     Aanvankelijk ging het op basis van hfst. 12 van de Wm om zo'n 330 verslagplichtige bedrijven.

maar later zijn met terugwerkende enkele tientallen bedrijven uit de basismetaalindustrie alsnog
uitgezonderd van de plicht tot het maken van een milieujaarverslag. Zie het Besluit van 22-03-2000.
Stb. 2000,152. Het merkwaardige is dat de uitgezonderde bedrijven wei verslagplichtig blijven
op grond van het convenant met de Basismetaal. Blijkens de toelichtig is het daarom vooral de
bedoeling om deze bedrijven te bevrijden van het maken van een publieksverslag
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verplicht een milieujaarverslag te laten maken voorzowelde overheid als hetgrote
publiek.74 Opmerkelijk genoeg wordt daarentegen in de toelichtingbij het Besluit

milieuverslaglegging opgemerkt:

'Vooropdientte worden gestelddat de wetgevernietheeft beoogd een exclusieve

regeling te geven van het instrument milieuverslag Daarbij is de wetgevererzich
van bewust geweest dat op grond van hoofdstuk 8 van de Wm, in het bijzonder
op basis van artikel 8.13. eerste lid. Wm reeds in de praktijk Inilieuverslagverplich-
tingen in vergunningen werden opgenomen, die bovendien doorde rechter werden

geaccepteerd, zie bijvoorbeeld Vz ABR RvS 7 oktober 1994, AB 1995, 245 m.nt.
ThGD. Het was uitdrukkelijk nietde bedoeling aan deze praktijkeen eindete maken.
Bij de totstandkoming van titel 12.1 Wm is aangegeven dat ook voor bedrijven
die niet rechtstreeks op grond van de wet verslagplichtig zouden worden. het
milieuverslag een nuttig instrument kan zijn. (...) Verwacht mag worden dat
inderdaad in toenemende mate bedrijven bereid zullen zijn om milieuverslagen
te gaan uitbrengen. en er geen bezwaar tegen zullen hebben dat dit ook op de ene
of andere wijze in de vergunningen wordt vastgelegd, zeker wanneer daar een
opschoning van andere rapportageverplichtingen tegenover staat.75 Met name bij

de grotere en complexere bedrijven die toteen verdere uitbouw van hun bedrij fsmi-
lieuplan en milieuzorgsysteem overgaan en opteren voor een vergunning op
hoofdzaken, zal zich dit voordoen. .76

Hoe moeten we nu verklaren dat er enerzijds slechts enkele honderden grote
bedrijven zijn. die verplicht zijn om op grond van hoofdstuk 12 van de Wet
milieubeheerjaarlijkseen milieuverslag uittebrengen.77 terwijl eranderzijds van
de aard en omvang van deze verplichtingen lijkt te kunnen worden afgeweken
op grond van hoofdstuk 8 van diezel fde wet? Het kan toch niet zo zijn dat op basis
van artikel 12.1 van de Wet milieubeheer een verslagplicht in het leven wordt
geroepen voor een beperkte categorie van bedrijven, terwijl artikel 8.13 van de
Wet milieubeheerhet mogelijk maaktom vervolgens andere bedrij ven, tegen hun
wil, meteenzelfde ofopzijn minst vergelijkbare verplichting teconfronteren. Ware
dat echt zo. dan zou de Wet milieubeheereen innerlijke tegenstrijdigheid bevatten.
Bovendien zou men kunnen verdedigen dat er dan sprake is van een inbreuk op
het legaliteits-en het specialiteitsbeginsel omdatde specifieke legitimatie omeen
verplichting tot het maken van een milieuverslag op te leggen aan bepaalde

inrichtingen gebaseerd op het ene wetsartikel, elders in de wet, weer wordt
ontkracht en ornzeild.

74      Zie ook het commentaar bij artikel 12.1  Wm van D. van der Meijden. in : Th. G. Drupsteen [et
al. 1 Wet milieubeheer: k,Abladig c·(„mnentaar. V UGA' s-Gravenhage

75     Zie in dat verband ook Kamer;tukken 11 1996/97,24572. nr. 5. p. 6-7.
76     Toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging, S/b. 1998.655. p. 30-31
77    In een concept-wetsvoorstel milieuverslaglegging dat enige tijd in het informele circuit heeft

gecirculeerd wasoverigens nogsprake van een aantal van zo'n 3500 bedrijven datals verslagplichtig
zou worden aangemerkt.
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We zijn hierkortom weer terug bij de vraag naar de wettelijke grondslag voor de
criteriadie worden aangelegd bij het verlenen van een vergunning ophoofdzaken.
Duidelijk is geworden dat de idee daarachter mede is gebaseerd op een soort van
'do ut des'; een 'ik doe opdat gij doet'.78 Er lijkt met andere woorden iets van
wederkerigheid in te schuilen. Ook in de st-eer van de milieuverslaglegging zou
het wellicht zo kunnen zijn dat een milieuverslagplicht kan worden opgenomen,
wanneer daar een vermindering van andere rapportageverplichtingen en meer
tlexibiliteit tegenover staat. Dit betekent mijns inziens niet noodzakelijkerwijs
dat daarmee tevens de idee van de wederkerige rechtsbetrekking in het milieurecht
wordt omarmd.79 Niet te ontkennen valt weliswaar dat overheden en bedrijven
tot op zekere hoogte met elkaars belangen rekening moeten houden. Het feit dat
ook van het informele vooroverleg bij de vergunningverlening een zekere
'prejudicierende' werking kan uitgaan, bevestigt dat reeds.80 Maar ook het feit
dat uit wetgeving en vergunningvoorschriften verplichtingen voorbedrijven kunnen
voortvloeien om milieunadelige gevolgen te melden of te rapporteren aan het
bevoegde gezag draagt in zekere zin een element van wederkerigheid in zich, 81

al was het maar omdat alleen op die manier de vergunning op termijn actueel kan
worden gehouden en effectief toezicht en handhaving mogelijk blijft.

Acceptatie van de idee van de wederkerige rechtsbetrekking in het milieurecht
kan echterook misleidend zijn. Wanneeralsgevolg daarvan de indruk wordt gewekt
dat het bij de vergunningverlening vooral gaat om een 'coproductie' tussen twee

partijen met gelijksoortige belangen en vergelijkbare onderhandelingsposities.
zijn we op de verkeerde weg. Juist op dit beleidsterrein gaat het immers bijna per
definitieom verhoudingen tussen drieof meerpartijen metdikwijls tegengestelde,
of op zijn minst (deels) ongelijksoortige, belangen. Verliest men dat uit het oog
dan dreigen zwakkere of stemloze belangen, zoals Damen het treffend heeft
uitgedrukt, gemakkelijk te worden 'weggehorizontaliseerd'. terwijl het bestuur
met de belangen van anderen wei eens te uitbundig rekening zou kunnen gaan
houden.82 lets anders is evenwel dat wanneer bedrijven willen dat het bevoegde

78       Zie R.A.J. van Gestel. Milieuzorgop maat bedrij fsinternemilieuzorg gekoppeldaan een flexibele
pergunning.in: PC.Gilhuise.a. Bed rijfsiliterne mitiet,zorg en zergunning\'erlening: 'Is het gra;
grc,ener bij de buren'7. De enter 1998, p. 38

79      Vgl. #oor een korte samenvatting van die discussie in het Nederlandse bestuursrecht P. de Haan.
Th.G  Drupsteen en R Fernhout. Bertutir,rec·ht m de rcic'iale rec·htsstaat. Deel I. Deventer 1996.
p. 27 e.v. Zie voor een meer dogmatisch getinte bestrijding van de idee van de wederkerige
rechtsbetrekking vooral E.C.H.J. vander Linden en A.Q.C. Tak (red.). Eenzijdig en wederkerig?,
Deventer 1995.

80    De term is van L.J.A. Damen. Leidt de Algemene wet bestuursrecht tot een verbetering van de
juridische kwaliteit van het milieurecht'L in· L.J.A. Damen en N.S.J. Koeman, De Algemene M'et

bestiturs re(·ht in haar betekenis <ci/,r het milieurec·ht. \IMR \994-1. Zwolle 1994. p. 8.
81     Denk o.a. aan art. 8.12, derde lid. 8.19, derde lid, en 17.2, eerste lid, Wm
82 L.J.A Damen. Samenwerkingen at'spraken in het milieurecht: doodnormaal?, in: M.V C Aalders

en R.J.J. van Acht (red.), Abpraken in het milieurecht. Zwolle 1992, p. 9-28.

222



Wettelijke condities voor de vergtinning op hoofd:aken?

gezag zijn beleids-en beoordelingsvrijheid op zodanige wijze gebruikt dat zij meer
eigen verantwoordelijkheid krijgen bij het terugdringen van hun milieubelasting,
daarvoor best een tegenprestatie mag worden verlangd. Dat kan natuurlijk alleen
wanneer de wet dat ook toelaat, maar als ik het goed zie bieden zowel de Wet
milieubeheer als de IPPC-richtlijn daarvoor de nodige ruimte.

5 Wettelijke grondslagen

Op basis waarvan mag van bedrijven die een vergunning op hoofdzaken willen,
worden verwacht dat zij op milieugebied meer of andere dingen doen dan hun
concurrenten? Wat is bovendien de juridische basis voor het onderscheid tussen

koplopers en anderen bij de vergunningverlening en de handhaving? En is er
eigenlijk wel een wettelijke basis voor dit onderscheid te vinden? Wanneer we
vanuit dat perspectief opnieuw naar de Wet milieubeheer kijken dan valt op dat
op basis van deze wet weliswaar naar allerlei zaken moet worden gekeken. Van
belang zijn bijvoorbeeld de aard van de inrichting (homogeen of heterogeen), de
omvangen de productiecapaciteit en de ernst van de milieunadelige gevolgen die
een inrichting veroorzaakt. Mede op basis daarvan kan namelijk worden vastgesteld
of een bedrij f vergunningplichtig is of onder vergunningvervangende algemene
regels valt, of er een milieueffectrapport moet worden opgesteld voor bepaalde
bedrij fsmatige activiteiten, of veranderingen binnen de inrichting al dan niet met
een melding kunnen worden afgedaan en of erjaarlijks een milieuverslag moet
worden gepubliceerd. Vreemdisevenweldatereigenlijk nergens expliciet wordt
gedifferentieerd tussen milieu-ambitieniveaus.

Toch bieden zowel de Wet milieubeheerals de IPPC-richtlijn daartoe wellicht
enige mogelijkheden. Bij de vergunningverlening moet deze ruimte in de eerste

plaats worden gezocht in de artikelen 8.11,8.12 en 8.13 van de Wet milieubeheer
en artikel 3 jo. artikel 9 van de IPPC-richtlijn. De uitleg van deze artikelen is

namelijk in belangrijke mate bepalend voor de het beschermingsniveau van de
aan een milieuvergunningte verbinden voorschriften en de keuze-en beslissings-
vrijheid voorbedrijven. De sleutelrol is daarbij weggelegd voorartikel 8.11, derde

lid, van de Wet milieubeheeren artikel 3 IPPC. Eerstgenoemde bepaling stelt dat
aan een milieuvergunning voorschriften worden verbonden, die 'nodig' zijn ter
bescherming van het milieu en dat daarbij moet worden uitgegaan van de 'grootst
mogelijke' bescherming tegen milieunadeligegevolgen, tenzij dat 'redelijkerwijs'
niet kan worden gevergd. Backes heeft verdedigd dat op grond van dit artikel bij
elke vergunningplichtige inrichting in feite slechts 6dn juistpakket van milieuvoor-
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schriften hoort.83 Voorschriften die uit milieuoogpunt nodig zijn moeten in de
vergunning worden vastgelegd, terwijl onnodige voorschriften daarin juist niet
mogen worden opgenomen.84 Wanneer dat inderdaad zo zou zijn. lijkt er weinig
discretionaire ruimte te bestaan voor differentiatie naar milieuambitie.

Artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer veronderstelt in mijn ogen.
anders dan de algemene weigeringsgrond van artikel 8.10 ofde intrekkingsbevoegd-
heid van artikel 8.25.evenwel toch een zekere mate van beleidsvrijheidof althans
ruimte voorbelangenafweging.85 Zijn de gronden voor het weigeren of intrekken
van een vergunning namelijk eerst en vooral bedoeld om de belangen van de
aanvrager te beschermen tegen eventueel misbruik van bevoegdheid door het
bevoegde gezag dat andere (algemene) belangen zou willen laten prevaleren boven
die van de wetgever, bij de bevoegheid om voorschriften aan de vergunning te
verbinden ligt dat toch een slag anders. 86 Deze is altijd mede toegekend met het
oog op de bescherming van de belangen van derden. Deze belangen laten zich
niet vernauwen tot het milieubelang. Dit vloeit in feite ook voort uit artikel 3 van
de IPPC-richtlijn, waarin is bepaald dat de bevoegde autoriteiten in de lidstaten
de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat een installatie zo
zal worden geexploiteerd dat:

a) alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen,
met name door toepassing van de beste beschikbare technieken:
b) geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt:
c)overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende
afvalstoffen het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waardat niet gebeurt.
moeten die stoffen ten nutte worden gemaakt of. wanneer dat technisch of
economisch onmogelijk is zodanig worden verwijderddat milieu-effecten worden
voorkomen of beperkt,
d) de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt;
e) de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de
gevolgen daarvan te beperken.

83      Zie Ch. Backes, m.m.v. H.F.M.W, van Rijswick. Bedrijfsinterne milieuzorgen vergunningverlenig
in Nederland en Duitsland. Deventer 1998. p. 18.

84      Vgl. ook ABRS 30-03- 1999, NA BM 1999 K 16, waarindoorderechter wordtopgemerkt: 'Wanneer
een bepaalde voorziening eenmaal noodzakelijk wordt geacht ter bescherming van het milieu. dan
moet deze. gelet op artikel 8.1 1, derde lid, van de Wm, worden voorgeschreven en bestaat er niet
de ruimte om, zoals verweerder hebben gedaan. op grond van andere belangen dan milieubelangen
hiervan af te wijken.'

85     Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt&Van Male. Hoofdstukken van bestuursrecht. Elfde druk. Den
Haag 1999. p. 181.waarhet onderscheid tussen beleids- en beoordelingsvrijheid in die zin wordt
gerelativeerd dat ook bij beoordelingsvrijheid ruimte voor belangenafweging kan bestaan. zolang
het maar niet gaat om individuele belangen.

86      P. NicolaY, Beginielen van behoorio'k bestuur, Deventer 1990. p. 350-351 en P. Nicolay, Rubriek
beginselen van behoorlijk bestuur, NTB 1987. p. 95-96.
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D bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maategelen worden

getroffen omhet gevaar van verontreiniging te voorkomenen hetexploitatieterrein
weer in een bevredigende toesland te brengen.'

Nauwelijks ontkend kan worden dat wat 'passende' preventieve maatregelen zijn,
wat een 'doelmatige' wijze van energiegebruik is en wat de 'nodige' maatregelen
zijn om ongevallen te voorkomen een bepaalde mate van beleidsvrijheid voor het

bevoegde gezag veronderstelt. Het lijkt me bijvoorbeeld niet mogelijk om alleen
vanuit het milieubelang te bepalen welke maatregelen nodig zijn om ongevallen
te voorkomen. Erzal bij de vergunningverlening altijd een afweging moeten worden

gemaakt tussen de kans dat zich een ongeval voordoet met alle mogelijke gevolgen
van dien voor natuuren milieu, de gezondheid van werknemers en omwonenden
en detechnischeen economische mogelijkheden omdoor middel van preventieve
maatregelen ongevallen te voorkomen. Tegelijkertijd zullen daarbij sociale aspecten
die bijvoorbeeld te maken hebben met arbeidsomstandigheden niet onnodig in
het geding mogen komen. Welke maatregelen 'nodig' zijn om ongevallen te
voorkomen is met andere woorden z6 contextueel bepaald, dat het bevoegde gezag
dikwijls zelf criteria zal moeten aanleggen om in concreto te kunnen waarborgen
dat een individuele milieuvergunning op degelijke punten passende preventieve
maatregelen bevat.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voorhet gegeven dat ingevolgde de IPPC-
richtlijn moet worden gestreefd naar een hoog niveau van bescherming voor het
milieu 'als geheel'.87 waarbij duidelijk vooreen multi-media-aanpak is geopteerd.88

Dat wil zeggen dat aan milieugevolgen ophet vlak van lucht, bodemen waterniet
steeds hetzelfde gewicht hoeft te worden toegekend. Het gaat om een integrale

afweging, waarbij gestreefd moet worden naar een optimum dat 'meer is dan de
som der delen'.89 Dit impliceert een extern gezichtspunt, omdat men niet vanuit
een intern milieugezichtspunt, watdat ookprecies moge zijn,0 kan komen tot een

waardering van uiteenlopende milieugevolgen. In een ecocentrische benadering
is het immers de wet van de natuur die zorgt voor 'afwegingen'. In het recht is

het altijdde wet van de mens die bepaalt welke keuzes er worden gemaakt tussen

bijvoorbeeld milieu en economie, zonder dat daarmee is gezegd dat er aan het
milieubelang geen bijzondere positie kan worden toegekend.

87        Vgl. o.a. de Artt.  1. 2.9. eerste lid. en 9, vierde lid, van de IPPC-richtlijn.
88     Zie ook J.H.G. van den Broek, IPPC in werking getreden, M en R 1997, p. 9.
89 Deze terminologie is atkomstig uit een gelijknamige nota 'Meer dan de som der delen' over

milieubeleidsplannen. Zie Kamerstukken li 1983/84,18 292.
90     Moeten we ons verplaatsen in de 'belevingswereld' van dieren en planten en kan dat weI?
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5.1 Beleidsruimte en differentiatiemogelijkheden

Bij de milieuvergunning gaat het dus niet uitsluitend om bescherming van het
milieubelang als zodanig, maarook om het zoveel mogelijk voorkomen van gevaar,
schade of hinder voor particulieren." Het legaliteits- en het specialiteitsbeginsel
verzetten zich er daarom in miJn ogen minder snel tegen dat rekening wordt
gehouden met deze belangen, omdat die de kans dat een vergunning uiteindelijk
kan worden verleend eerder vergroten dan verkleinen. Dat is alleen anders op het
moment dat de wetgever het meewegen van bepaalde particuliere belangen van
de aanvrager of van derden uitdrukkelijk van belangenafweging heeft uitgesloten.

92

Of wellicht ook, zoals Van Male heeft opgemerkt, als het honoreren van niet
wettelijk beschermde belangen resulteert in een verkapte weigering van de
vergunning.93 Bij het verlangen van een tegenprestatie door de overheid van het
op een bepaalde wijze inkleuren van de beleids- en beoordelingsvrijheid om te
komen tot een zogenaamde vergunning op hoofdzaken is daarvan in mijn ogen
evenwel geen sprake.94 Ook bedrijven die niet aan de eerdergenoemde buitenwette-
lijke criteria voldoen krijgen in beginsel immers gewoon een milieuvergunning.
De ruimte die daarin wordt geboden voor het maken van eigen keuzes en
afwegingen is in dit geval alleen ook in negatieve zin afgestemd op hun kennis-
en ambitieniveau en verantwoordelijkheidsbesef.

De beslissing omtrent de aard, de hoeveelheid en de gedetailleerdheid van
de noodzakelijkerwijs aan de vergunning te verbinden voorschriften veronderstelt
echterniet alleen een feitelijke beoordeling, maar vrij weI steeds ook een normatieve
keuzeen duseen belangenat-weging. Het isevidentdatergeen voorschriften 'nodig'
zijn betreffende het tegengaan van geluidhinderof bijvoorbeeld verkeersaantrekken-
de werking als van een specifieke inrichting op deze punten geen milieunadelige
gevolgen te verwachten zijn! Maar ligt het niet evenzeer voor de hand dat het aantal
voorschriften, het detailniveau en het sturende karakterdat 'nodig' is om 'de grootst
mogelijke' bescherming tegen milieuschade tebewerkstelligen, afhankelijk is van
mddr zaken dan de meest recente milieutechnische inzichten? Te denken valt aan
de wijze waarop een ondernemingzijn bedrij fsinterne milieuzorg heeft georgani-
seerd. de betrokkenheid en creativiteit van het personeel de bereidheid tot zelf-
reflectie. blootstelling aan externe kritiekende wil omtestreven naareen continue
verbetering van de eigen milieuprestaties.

91      Vgl. in die zin expliciet de tekst van de artt. 123.13 en 17 van de Hinderwet.
92 Dat lijkt ook de grondhouding van W. Konijnenbelt, Het specialiteitsbeginsel in het Nederlandse

en het Franse administratieve recht. NTB 1994. p. 306.
93       R.M.vanMale. Enkeleaspecten vanhet begripbelanghebbende inde Algemene wetbestultrsret·hi.

VAR-preadvies. Alphen aan den Rijn 1992. p. 79.
94      Wei komt dit dicht in de buurt van het ten principale als doelstelling laten meewegen van binnen

de beleidscontext vallende particuliere belangen, waar E. Helderen R.J. Jue, Belangenafweging
in het bestuursrecht. Bestuurs#·etenschappen 1987, p. 2.5-41.op p. 36 zich tegen verzetten.
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De criteria voor het afgeven van een vergunning op hoofdzaken lijken er mede
voor bedoeld om dit soort van niet-milieutechnische factoren een plaats te geven

in de belangenafweging bij de vergunningverlening. Van zo'n belangenafweging
moet dan echter wel sprake kunnen zijn. Dat kan alleen wanneer er bij het in
voorschriften vastleggen van het milieubeschermingsniveau niet alleen hoeft te

worden gekeken naar wat de meest recente milieutechnische inzichten zijn. Met
Michiels denk ik dat dit ook niet per se hoeft, omdat artikel 8.11, derde lid, van
de Wmen het daarin besloten liggende alara-beginsel, zoals al gezegd, een zekere
beleidsvrijheid ververonderstelt.95 Dit betekent dat ook andere aspecten dan
milieuhygienische een rot kunnen spelen in de belangenafweging.96 Uit de

wetsgeschiedenis volgt in dat kader dat al naar gelang ereen grotere keuze is aan

technieken, middelen of maatregelen om met eenzelfde mate van effectiviteit
milieuschade tegen te gaan, er dienovereenkomstig ook meer ruimte is voor het
bevoegde gezag om rekening te houden met de belangen van de aanvrager en die

van derde-belanghebbenden.
97

5.2 Beleidsvrijheid en beschermingsomvang

Zaken als de geografische ligging van een inrichting, de kennis en de financiele

positie van een bedrij f en dekosteneffectiviteit van milieu-investeringen kunnen,
alduseen veelgebruikte handleiding voor vergunningverleners van het ministerie
van VROM, meespelen bij het vaststellen van debeschermingsomvang die artikel
8.11. derde lid. van de Wet milieubeheer van vergunninghouders vergt.'8 Kan ten

aanzien van de milieugevoeligheid van een bepaald gebied dan wellicht nog worden

volgehouden dat het omzuiver milieukundige afwegingen gaat, bij de concurrentie-

positie is dat zeker niet meer het geval. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat bij de
vraag of van bedrijven in de vergunning redelijkerwijs kan worden verlangd dat
zij gebruik maken van de beste beschikbare technieken gekeken moet worden naar

wat vergelijkbare bedrijven in dezelfde bedrijfstak op milieugebied presteren,

95 F.C.M.A. Mi chi eis. Beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid?, AA  1998. p. 899.  Zie ook G.H.L.
Weesing. Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid: gegeven of te laten vrijheden?. in: T Hoogenboom
en L.J. A.Damen. Iii de s.feer van administratiefre(·lit. Utrecht 1994. p. 433 en 435. wijst eroverigens
op dat ook in het geval de bewoordingen van de wetgever lijken te wijzen in de richting van
beoordelingsvrijheid er soms toch sprake kan zijn van beleidsvrijheid en dus ruimte voor

belangenafweging, zoals o.a. bij art. 8.23, eerste lid, Wm.
96       Zie H.J.A.M. van Geest. Een gewijzigd toetsingscriterium voor Wm-vergunningen en de Richtlijn

Veehouderij en stankhinder, G.9.7078. p 348-351, die opmerkt dat ook andere zaken dan milieu-
technische inzichten mede kunnen bepalen wathetmaximaal haalbare beschermingsniveau is. Ook
hij grijpt hiervoor terug op het gebruik van de term 'redelijkerwijs' in art. 8.11, derde lid. Wm.

97     Zie in deze zin ook Kamerstukken il 1988/89.21 087, nr. 3, p. 75.
98      Vgl. o.a. VROM, Wegen naar een nieuM·e miheuvergunning, Den Haag 1995. p. 85 e.v.
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waarbij ook internationale ontwikkelingen in een branche mee kunnen wegen.
99

In de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is bovendien met enige
regelmaat uitgemaakt dateconomische factoren een rol mogen spelen bij de 'alara-
toetsing' van vergunningvoorschriften in die zin dat deze in principe ook uit dat
oogpunt haalbaar moeten zijn.'00 Een enkele keer gaat de Afdeling zelfs zo ver
dat wordt gesteld dat indien vergunningvoorschriften 'toereikend' kunnen worden
geacht, gelet op hetgeen bijvoorbeeld is bepaald in circulaires of richtlijnen, het
opleggen van een hogerbeschermingsniveau met een beroepophetalara-beginsel

101als 'onnodig bezwarend' moet worden aangemerkt.
Recentelijk heeft de Raad van State echter geoordeeld dat het individuele

bedrij fseconomische belang van de aanvragergddn rol mag spelen bij het vaststellen
van de vergunningvoorschriften. Er zou slechts gekeken mogen worden naar
hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden gezien de economische situatie van
de bedrijfstak als geheel.'02 Met Verschuuren heb ik evenwel verdedigd dat dit
standpunt, mede gelet opde IPPC-richtlijn, slechts houdbaaris voorzoverdaarbij
wordt bedoeld een ondergrens te leggen in de milieuprestaties die van iedere
vergunninghouder minimaal mogen worden verlangd en niet een maximum waaraan
het bevoegde gezag ten aanzien van individuele bedrijven strikt gebonden is. 103

We moeten ons daarbij wel realiseren dat de bereidheid van koploper-bedrijven
ommilieuprestaties te leveren die veruitsteken boven het gemiddelde, zich slechts
in beperkte mate laat afdwingen met behulp van wettelijke regels en vergunning-
voorschriften.

Veeleer lijkt hier een meer onderhandelende en communicatieve stijl van
regulering op zijn plaats. Er zal daarbij rekening moeten worden gehouden met
de manier waarop deze bedrijven zelf tegen milieuvraagstukken aankijken.
Voorkomen moet worden dat koploper-bedrijven het optreden van de overheid
ervaren alseen bestraffing, omdat van hen 'zwaardere milieuvoorzieningen' worden
verlangd dan van hun minder (pro)actieve broeders, terwij! daar 'nothing but
trouble' tegenover staat.'04 Maardat neemt niet weg dat deze bedrijven zichzelf
best. in ruil voor meer keuzevrijheid en flexibiliteit en een groen imago bij de
overheiden hetpubliek. zouden moeten kunnen commiteren aaneen hogerniveau
van milieubescherming dan de rest van de branche. Dit kan zich praktisch onder

99    Kamentukke,1 / 1991/92.21 087, nr. 13, p 34 ennr. 15411. p. 9.
100 ABRS 29-04-1994. AB 1994, nr 662mnt ThG[). Vz ABRS 15-02-1994. M en R 1994. nr,80.
101 A BRS  16-09- 1996, M en R  1997. nr. 42.  In deze zaak waar het ging om voorschriften om hinder

als gevolg van trillingen tegen te gaan accepteerde de Afdeling bovendien dat onderscheid werd
gemaakt tussen bijvoorbeeld trillinggevoelige woningen op en buiten een industrieterrein

102    ABRS 24 juni 1999, M en R 2000. nrs. 7 en 8 m.nt. Verschuuren.
103     R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren. Alara: minimumregel of beginsel met aspiraties. jIf m  R

2000. p. 56-63
104     Dat is het belangrijkste bezwaar van Jongma tegen een benadering van het alara-beginse 1 waarbij

individuele bedrij fsomstandigheden wei een rol zouden kunnen spelen bij de vergunningverlening.
Zie haar annotatie bij ABRS 24-06- 1999. AB 2000,93.
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andere vet-talen in het (laten) doen van onderzoek naarnieuwe technologieen, het
uitbrengen van een milieuverslag waarin ofhet uitvoeren van een periodieke externe

milieu-auditdooreen onatliankelijke certificatie-instelling waarbij de organisatie
wordt doorgelicht.

Het feit dater waarschijnlijk maar een kleine groep van bedrij ven bereid zal
zijn om zich hieraan te commiteren acht ik geen onoverkomenlijk bezwaar. Bij

koplopers gaat het altijd om een select gezelschap. Dat laat onverlet dat deze

bedrijven een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen vervullen en een aanzuigend
effect hebben op de meelopers in de rest van de bedrijfstak. Veel dubieuzer acht
ik het afzwakken van de criteria voor een vergunning op hoofdzaken door met
allerlei tussenvarianten, zoals de 'vergunning op maat', op de proppen te komen.

Dat ondergraaft het exclusieve karakter en de positieve invloed op het imago van
koplopers. Het gevaar is dat hierdoor een soort van verstikkende 'wollen deken'

of, vriendelijker gezegd, een 'mantel der liefde' over de milieuambities van
bedrijven wordt gelegd. Dit terwijl de idee achter de vergunning op hoofdzaken

juist is om bedrijven ook op milieugebied meer en beter met elkaar te laten

concurreren.

5.3 Codificatie van afspraken in de vergunning?

Volgens mij hoefthet feitdaterineen enkel geval (nog?) geen expliciete wettelijke
grondslag bestaat voor de criteria die warden gebruikt bij het verlenen  van een

vergunning op hoofdzaken niet automatisch te betekenen dat afspraken daaromtrent

niet in de vergunning kunnen worden vastgelegd.'05 Duidelijk is echter dat daar

een uitleg van het legaliteitsbeginsel bij hoort die ruimte laat voor het opnemen
van verplichtingen in de vergunning die vrijwillig worden aanvaard.'06 Ik kom
daar in het volgende hoofdstuk nog op terug, maar vermeld hier reeds dat de
interpretatie van het legaliteitsbeginsel door Van Ommeren deze visie lijkt te
ondersteunen. Hij verdedigt namelijk dat de verplichtende voorwaarden van

vergunningen die geen specifieke wettelijke grondslag hebben, toch bindend kunnen

zijn voor de vergunninghouder doordat deze zel f die voorwaarden aanvaardt. ,107

Ik zou me daar met 6dn wezenlijke kanttekening achter willen scharen. Het blijft

105 Met betrekking tot het opnemen van een verplichte milieu-audit in de vergunning echterexpliciet
anders A.B. Blomberg in haar annotatie bij ABRS 07-07-1998. AB 2000.99.

106     Ik wijs erop dat in het kader van een strafrechtelijk sepot o.g.v. 244. derdelid, WbvSv ook mogelijk
lijkt om het laten uitvoeren van een milieu-audit te hanteren als een voorwaarde om van verdere

vervolgingaf te zien. Vgl. in die zin ook A B. Blomberg. Handhavingin drievoud. M en R 1997.

p.  101. Ook hier is echter sprake van instemming door de betrokkene.
107   F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd. Deventer 1996, p. 351.
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in mijn ogen van groot belang dat de aanvaarding van extra voorwaarden in de
vergunning ook daadwerkelijk op vrijwilligheid berust.

Wanneer we dat laatste in het achterhoofd houden lijkt er weinig tegen het
opnemen van bijvoorbeeld een milieujaarverslagplicht in de milieuvergunning
op het moment een bedrijf zelf in de aanvraag aangeeft dat het bereid is omin het
kader van zijn eigen bedrij fsinterne milieuzorgsysteemjaarlijks een milieuverslag
op te stellen dat aan bepaalde specificaties voldoet. Het kan zijn dat een bedrijf
al in het bezit is van een EMAS-systeem op basis waarvan jaarlijks toch al een
milieuverklaring 'moet' worden opgesteld en openbaar gemaakt en dat het graag
wil dat het bevoegd gezag de bestaande rapportageverplichtingen in de vergunning
daar zoveel mogelijk op afstemt. '08 Niet goed in te zien valt wat er dan op tegen
is omdaaromtrent in de vergunning iets te regelen, ondanks het feit dat het bedrij f
wellichtniet valtonderde verslagplicht uithoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer
en er dus formeel geen expliciete wettelijke basis voor is.'m Het bedrij f wil het
zelf. het milieu wordt erzeker niet slechter van en derden zullen ergeen bezwaar
tegen hebben. Bovendien zou door de aanvraag onderdeel uit te laten maken van
de vergunning overeenkomstig artikel 8.11, eerste lid, van de Wet milieubeheer,
hetgeen nog altijd gebruikelijk is,"0 een vergelijkbare plicht kunnen ontstaan.

Zolang op deze wijze niet via de achterdeur hele milieuzorgsystemen aan
de vergunning worden vastgeknoopt, hetgeen uiteen oogpunt van doelmatigheid
trouwens ook contra-productief is, lijkt me dit uit rechtsstatelijk oogpunt niet op
onoverkomenlijke problemen te hoeven stuiten. De rechter zal echter wel op zijn
hoede moeten blijven om te voorkomen dat bedrijven onderdruk van de overheid
bepaalde verplichtingen op zich nemen die vervolgens tegen hen kunnen gaan
werken. Een grensgeval is in dat opzicht wellicht het in de vergunning laten

opnemen van een plicht om auditrapporten steeds integraal openbaar te maken,
onderhet motto datdoorhet bevoegde gezagalleen indat geval bij het uitoefenen
van toezichthoudende bevoegdheden rekening zal kunnen worden gehouden met
de resultaten van externe audits.

Ten eerste is deze claim van het bevoegde gezag onjuist omdat toezicht-
houders reeds opbasis van artikel 5:17 van de Algemene wetbestuursrecht inzage
in relevante delen van auditrapporten kunnen vorderen, althans voor zover dat
ingevolge artikel 5.13 van deze wet voor hun taakvervulling redelijkerwijs

108 Bij bedrijven die verslagplichtig zijn op grond van hoofdstuk  12 van de Wm geschiedt dat ook.
getuige o.a. de integratiebepaling van art. 8.12, vierde lid. van de Wm. De term moeten is tussen
aanhalingstekens geplaats, omdat bedrijven dieeen EMAS-certificaat willen weliswaareen openbare
milieuverklaring moeten uitbrengen, maar deelname aan het systeem zelf niet verplicht is.

109   Of men zou art. 8.13 van de Wm als zodanig moeten willen beschouwen. maar door het niet
limitatieve karakter van die bepaling zouden dan nog veel meer bedrij fsinterne zaken onder het
regime van de vergunning kunnen worden gebracht.

110   Zieeindrapportprojectgroep VIEW, Twee jaar Wet milieubeheer, Den Haag  1995,  p.   17
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noodzakelijk is."' In de tweede plaats zouden ertwijfels kunnen rijzen ten aanzien
van de vraag of het zwijgrecht, gebaseerd op artikel 6 EVRM, op deze wijze niet
wordt doorkruist. Geredeneerd zou wellicht kunnen worden dat de gegevens die
op deze wijze kunnen vrijkomen omtrent het niet naleven van wettelijke
verplichtingen, niet langer onafhankelijk van de wil van de betrokkene bestaan.
zoals wordt geeist in de jurisprudentie van het Europes Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM) omeen beroep te kunnen doen op het'nemo tenetur-beginsel':12
Wat dit voorbeeld echter vooral duidelijk maakt is dat ereen dunne grens bestaat
tussen ongelegitimeerde overheidsdwang en prikkelende sturing. Het eerste is
taboe, het tweede niet. Sterker nog, om koploper-gedrag te bevorderen lijkt het
zelfs noodzakelijk te kiezen voor een wijze van regulering die aansluit bij de
belevingswereld van bedrijven en erop gericht is belemmeringen weg te nemen
en technologische innovatie te stimuleren. 113

De volgende vraag die we ons daarom moeten stellen is ofer wettelijke stimuli
zijn die het voor bevoegde gezagsinstanties mogelijk maakt om te komen tot een
a-bureaucratische stijl van vergunningverlening en handhaving met een zekere

aantrekkingskracht voorgoedwillende bedrij ven. Op de wettelijke mogelijkheden
en beperkingen voor een op de milieuhouding van bedrijven toegespitste
handhavingsstrategie zal ik echterpas aan heteind van dit hoofdstuk naderingaan,
omdat deze nauw samenhangt met de gevolgen van het streven naar meer
flexibiliteit en keuzevrijheid voor de handhaafbaarheid. Bij de wettelijke  rand-
voorwaarden voorde vergunning ophoofdzaken beperk ik mebovendien totenkele
van de meest pregnante voorbeelden.

6 Wettelijke stimuli

Wat voorsoortnormstellinghoort ernueigenlijkbij koploper-bedrijvenen welke
mogelijkhedenbiedt de huidige milieuwetgeving? Opdeze vraag wil ikthans wat
dieperingaan. Omdatin de verschillende vormen van flexibiliteit. zoals die in het
vorige hoofdstuk zijn behandeld, de belangrijkste wervingskracht schuilt van een

vergunning op hoofdzaken, zal ik me vooral daarop richten. Daartoe ga ik aan
de hand van enkele voorbeelden kijken in hoeverre:

111 Opsporingsambtenaren kunnen overigens op grond van art. 19 Wed hetzelfde doen.

112    Ik kom hier in het volgende hoofdstuk nog op terug, maar merk hier vast op dat getuige o.a. HR
22-06-1999. M en R 2000. 21 m.nt. Hendriks. recentelijk nog maar weer eens is gebleken dat de
Hoge Raad in milieuzaken totop heden zeer terughoudend lijkt in het aannemen dat rapportagever-
plichtingen in het milieurecht in strijd zijn met het  nemo tenetur-beginsel'.

113   Zie KUB/Haskoning/LWACO, Ditur-aam c,nderne,neit en regelgeving.Den Haag 2000.
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a) de wetgever het toestaat of wellicht zelfs bevordert dat proactieve
bedrij ven bij de vergunningverlening meerkeuze-en beslissingsvrijheid
krijgen dan hun concurrenten met betrekking tot de manier waarop zij
hun milieunadelige gevolgen verder wensen terug te dringen:
b) er door middel van het koppelen van een milieuzorgsysteem aan de
vergunning voor kan worden gezorgd dat voor veranderingen in de
bedrijfsvoering minder vaak een vergunnings- of meldingsprocedure
hoeft te worden gevolgd;
c) koploper-bedrijven ruimte kunnen krijgen van het bevoegde gezag
om zelf bepaalde prioriteiten te mogen stellen bij het verminderen van
de milieunadelige gevolgen die zij veroorzaken.

Meer in het bijzonder wil ik onderzoeken in welke mate de Wet milieubeheer en
de IPPC-richtlijn ertoe bijdragen dat het bevoegde gezag aan koplopers met een
gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteemeen meer op milieudoelen en minder
op technische milieumaatregelen toegespitste vergunning kan verlenen. Tevens
wordt bekeken of door in de aanvraag of de voorschriften bij een vergunning
explicietof impliciet te verwijzen naareen bedrijfsmilieuplan of milieuzorgsysteem,
gezorgd kan worden dat een vergunning op hoofzaken minder snel 'slijt' dan
traditionele milieuvergunning. En 'last but not least' komt aan de orde inhoeverre
de bedoeling van de wetgever om te komen tot een integrale milieuafweging op
het niveau van de inrichting als geheel bevordert dat bednj ven op basis hun eigen
milieubeleidsplannen en milieuprogramma's een bepaalde voorkeursvolgorde
hanteren bij het reduceren van hun milieubelasting, waarbij extra inspanningen
binnen hetene milieucompartiment (bijvoorbeeldenergiebesparing) een tijdelijke
stand still situatie op een ander milieuveld (denk aan grondstoffengebruik of
bepaaldeemissies naarde lucht) kunnen compenseren. Waar nodig zal ook worden
gekeken naar jurisprudentiele randvoorwaarden waarbinnen deze verschillende
vormen van flexibiliteit (materieel, procedureel en temporeel) dienen te blijven.

6.1 Voorkeur voor doeten of middelen?

Artikel 8.12 van de Wet milieubeheer biedt het bevoegde gezag een zekere
beoordelingsvrijheid om aan een vergunning voorschriften te verbinden waarin
niet de middelen, maar de doeleinden zijn aangegeven die de vergunninghouder
in het belang van de bescherming van het milieu op een 'door hem te bepalen
wijze dient te verwezenlijken. Een centrale gedachte achter de opname van dit
artikel in de Wet milieubeheer was om de eigen verantwoordelijkheid en
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keuzevrijheid van bedrijven te stimuleren.'14 Maarhoewel hetonderscheidtussen
doel- en middelvoorschriften al veel langer bekend is, is de invulling die eraan
wordt gegeven doorde wetgever lang niet altijd hetzelfde geweest. Dit blijkt reeds
uit het feit dat tot 1981 op basis van artikel  17 van de Hinderwet en de jurispru-
dentie van de Kroon een duidelijke voorkeur voor middelvoorschriften bij de
vergunningverlening gold."5 De drijfveerdaarachter was de (vermeende) behoefte
aan rechtszekerheid van de vergunninghouder. Deze zou steeds nauwkeurig moeten
kunnen weten waaraan hij zich te houden heeft teneinde bestuursrechtelijk of
strafrechtelijk optreden te kunnen voorkomen. 116

De wettelijke voorkeur voor het gebruik van middelvoorschriften in de milieu-
vergunning werd bij deherziening vande Hinderwetin 1981 geschrapt. Dat werd
ook toen al gemotiveerd met een beroep op de behoefte aan flexibiliteit bij
ondernemers en de slagvaardigheid van het bevoegde gezag.'17 Lambers wijst er
in zijn handboek milieurecht, daterend uit 1977 (!), al op dat het systeem van de
Hinderwet niet flexibel genoeg was en te veel op details gericht om de voortdurende
ontwikkelingen in industriele complexen en productieprocessen binnen uiteenlopen-
de inrichtingen te kunnen volgen: 18 Hij constateerde destijds in de praktijk al een
sterke behoefte om, in weerwil van de Kroon-jurisprudentie. meergebruik te maken
van doelvoorschriften. Als redenen noemt hij onderandere dat veel bedrij ven beter
bemensd zijn en meer kennis hebben van milieuhygienische processen dan
gemeenten, de vergunningverlening sneller en eenvoudiger kan geschieden,
bedrijven bij het werken met doelvoorschritten minder vaak een verandering in
de vergunningnodig hebben alsgevolg van een wijzigingen in hun bedrij fsvoering
en zich beter zouden kunnen beschermen tegen het verlies van concurrentie-
gevoelige gegevens.

119

Edn argument dat Lambers destijds nog niet noemde. maar dat naarmate de
lat voor milieuprestaties in het beleid van de overheid hoger komt te liggen wel
steeds belangrijker wordt, is dat doelvoorschriften technologische innovatie
bevorderen. Door niet 66n bepaalde zuiveringstechniek voor te schrijven, maar
slecht een bepaald milieuresultaat vast te leggen, kan optimaal gebruik worden
gemaakt van de technische kennis en creativiteit van bedrijven om tegen zo laag
mogelijke kosten een zo hoog mogelijk milieurendement te realiseren, ervan
uitgaande dat de milieudoelen in de vergunningnetals die in bedrij fsmilieuplannen,

114    Ziebijv. M.G. Hordijk. De Wet milieubeheer: bedoelingen en verwachtingen van de wetgever. in:
M. Klijnstra en R. Uylenburg, Ervaringen met de Wet milieubeheer. Zwolle 1995. p. 10-11.

115 Op basis van de WIv was het werken met doelvoorschriften echter al eerder mogelijk. Zie bijv.

KB 22-02-1977, /11 en R 1977, 162 m.nt. MD.
116      B. van Andel. J.K. Maken W. Klein.integrate basisvergit nning/doe tvoorschriften. Leidschendam

1984. p. 104.

1 \1      Kamerstukken 11 1977/78, 15 027. nrs. 1-4. p 23.
118     C. Lambers. Milieurec·lit. Deventer 1977, p. 55.
I 19 Idem p. 55-56.
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periodiek worden bijgesteld. Daarnaast stimuleren doelvoorschriften de eigen
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, die bij middelvoorschriften dikwijls
gemakkelijker kan volstaan met een afwachtende en defensieve houding. Het
bevoegde gezag is dan immers het eerst aan zet op het moment dat het betere

milieuprestaties wenst. Bij een milieuzorgsysteem dat wordt gekoppeld aan de
vergunning is daarentegen tot op zekere hoogte van een omgekeerde situatie sprake.
Omdat bedrijven in dat verband regelmatig hun bedrijfsmilieuplan en milieu-
programma moeten bijstellen overeenkomstig de afspraken in het doelgroepenover-
leg en de voortdurende verbetering van milieuprestaties die op grond van ISO 14001
en EMAS wordt verlangd. kan het bevoegd gezag kan een wat meercontrolerende
houding aannemen en bezien of er aanleiding is, de vergunning eventueel te
actualiseren of ambtshalve te wijzigen en voor het overige aansluiten bij de door
het bedrijf zelf gewijzigde plannen.

Een bijkomend voordeel van het werken metdoelvoorschriften bij met name
grote complexe bedrijven is dat het kiezen voor het vastleggen van emissiegrens-
waarden of gelijkwaardige parameters aansluit bij het streven naar een integrale
aanpak van milieuproblemen als bedoeld in de IPPC-richtlijn. Artikel 9, derde
lid. van deze Europese milieurichtlijn bepaalt namelijk dat de milieuvergunning
emissie-grenswaarden bevat voor verontreinigende stoffen. met name de genoemde
in bijlage III. die in significante hoeveelheden uitde betrokken installatie kunnen
vrijkomen. geletophun aarden hunpotentieel vooroverdracht van verontreiniging
tussen milieucompartimenten (water. bodem. lucht). "  Uit de slotzin van hetderde
lid volgt dat de grenswaarden zonodig kunnen worden aangevuld of vervangen
door gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen. Het
vierde lid. van artikel 9 IPPC steltdat de grenswaarden, parameters en technische
maatregelen moeten worden gebaseerdopde beste beschikbare technieken, zoals
bedoeld in artikel 10 van de richtlijn. 'zonder dat daarmee het gebruik van een
bepaalde techniek of technologie wordt voorgeschreven'.

Hierdooroogt de IPPC-richtlijn zelfs nog wat strengerdan het nationale recht
waarhet gaat omde voorkeur voor doel- boven middelvoorschriften.12' In artikel
8.12. tweede lid. Wet milieubeheer. is immers bepaald datnogaltijd middelvoor-
schriften aan de vergunning kunnen worden verbonden voor zover dit 'naar het
oordeel van het bevoegde gezag' noodzakelijk is.123 In artikel 9. vierde lid. IPPC

120   Op dit punt lijkt IPPC strenger dan de Wm. omdat daarin niet verplicht is gesteld dat in elke
vergunning grenswaarden worden opgenomen vooreenzelfde lijst van stoffen. Zie J.M Verschuuren.
Europese eisen aan de integrale milieuvergunning. Men R 1993. p. 108.

121      Indezezinook Ch. Backes, Bedrijjrinterne milieu:.org en vergunningverlening iii Nederiand eli
Duitwland. Deventer 1998. p. 68-72.

122 De voorkeur voor doel- boven middel, oorschriften moet niet verabsoluteerd worden. Van belang
is wei om te realiseren dat de keuze ;oor dit soort voorschriften sterk contextueel hepaald is en
derhalve om een individuele benadering vraagt waarbij rekening wordt gehouden met zaken als
de kennis van de vergunninghouderen locatiespecifieke omstandigheden. Zie ook Kamerstukken
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lijkt het voorschrijven van het gebruik van bepaalde concrete technieken of
technologiean echter in zijn algemeenheid te worden verboden. Er staat immers
onder andere in te lezen

'Onververminderd artikel  10 zijn de emissiegrenswaarden. de parameters en de
gelijkwaardige technische maatregelen. bedoeld in lid 3. gebaseerd op de beste
beschikbare technieken. zonderdat daarmee het gebruik van een bepaalde techniek
of technologie wordt voorgeschreven. met inachtneming van de technische
kenmerken en de geografische ligging van de betrokken installatie, alsmede de

plaatselijke milieuomstandigheden.'

Toch hoeft dat niet in tegenspraak te zijn met het feit dat, ingevolge het derde
lid van artikel 9 van de richtlijn, in doelvoorschriften neergelegde emissiegrens-
waarden eventueel kunnen worden vervangen door technische maatregelen met
een vergelijkbaareffect. Het is namelijk mogelijk omin vergunningvoorschriften
met 'gelijkwaardigheidsclausules' te werken.123 In plaats van dEn technisch middel
voor te schrijven wordt dan het behalen van een bepaald milieudoel verlangd
waarbij verschillende technische opties aan de vergunninghouder worden
voorgelegd waaruit hij kan kiezen:24 Ook kan er wellicht onderscheid gemaakt
worden tussen het vereisen dat bepaalde 'technische maatregelen' worden genomen,
zoals de eis dat bepaalde afvalstoffen luchtdicht moeten worden afgedekt om
geurhinder te voorkomen of dat in de open lucht opgeslagen grondstoffen uit het
oogpunt van voorkoming van stofverspreiding vochtig moeten worden gehouden,
en het in de vergunning tot in detail regelen door middel van welke 'technieken
en technologieen' dat exact dient te geschieden. Bij dit laatste kan men denken
aan de wijzen waarop en de materialen waarmee de afvalstoffen worden afgedekt
of de wijze van besproeiing van de genoemde grondstoffen.

De vraag blijft dan intussen nog wel wat de in artikel 9, vierde lid IPPC
uitgesproken voorkeur vooremissiegrenswaarden in de vergunning voorzin heeft,
zolang in de aanvraag overeenkomstig artikel 6 van de IPPC-richtlijn en artikel
5.1 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer, nog weI steeds de
beoogde technologieen en technieken (gedetailleerd) moeten worden beschreven.

/1991/92,21087, nr. 154c. p 5.
123    Een voorbeeld vindt men in VROM/ EZ, Circulaire: Energie in de milieuvergunning,Den Haag

1999. p. 10 waar bevoegde gezagsinstaties wordt geadviseerd geen doelvoorschriften op te nemen
m.b.t. energiebesparing vanwege het feit dat koppelen van een doel aaneen energie-efficiency -index
onnodig ingewikkeld en slecht handhaafbaar zou zijn. Voorgesteld wordt om in de vergunning
waar mogelijk aan te sluiten bij het bedrijfsenergieplan en afwijking daarvan toe te staan op
voorwaarde dat daardoor minstens evenveel energie wordt bespaard.

124 De opties die door het bevoegde gezag als gelijkwaardig worden gezien moeten dan mijns inziens
bij voorkeur wei in de vergunning worden vastgelegd om interpretatieproblemen over welke
milieumaatregelen wei en welke niet een vergelijkbaar resultaat waarborgen te voorkomen. Zie
ook R.A.J. van Gestelen J.M. Verschuuren, Juridisc·he aspecten van de vergunning op hoofdzaken,
Publicatiereeks Milieu & Bedrijven VROM, Den Haag 1997, p. 24.
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Ik kom daar nog op terug bij het 'koppelen' van een milieuzorgsysteem aan de
vergunning en de functie van de aanvraag daarbij, maar wil eerst kort wijzen op
enkele anderejuridische beperkingen aan het gebruik van doelvoorschriften. Vast
staat namelijk dat doelvoorschriften ook uitvoerbaaren handhaafbaar zullen moeten
zijn en dat. vooral bij bedrijven die niet over de nodigde technische kennis
beschikken, nietaltijd metdit soort normen zal kunnen worden volstaan.125 Daar
staat tegenover dat doelvoorschriften niet te gemakkelijk moeten worden
geassocieerd met vage normen die veel interpretatieruimte laten aan een bedrijf,
want dat hoeft in bepaalde opzichten helemaal niet zo te zijn. 126 In de praktijk
gaat het vaak om hele concrete emissiegrenswaarden, concentratiewaarden ofjaar-
vrachten die meestal ook getalsmatig omschreven zijn.117 Uit de parlementaire
geschiedenis kan echterindirect worden afgeleiddathetbij doelvoorschriften niet
alleen omdit soort normen hoeft te gaan. Ook ten aanzien van zaken als hetgebruik
van grondstoffen en energie, het beperken van de milieunadelige gevolgen van
verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting en de doelmatige
verwijdering van afvalstoffen zou, aldus de wetgever, dikwijls met doelvoorschrif-
ten kunnen worden volstaan ten einde ook op deze punten een te indringende
bemoeienis van de overheid met de interne bedrij fsvoering van een vergunninghou-
der te voorkomen. 128

Een laatste voordeel van het werken met doel voorschriften is dat deze kunnen
bijdragen aan een integrale aanpak van de milieunadelige gevolgen. Door
bijvoorbeeld te volstaan met maximum-jaarvrachten van stof X die door de
inrichtingalsgeheel mogen worden geemitteerdin de vorm van eenemissiegrens-
waarde in de vergunning, wordt voorkomen dat voorschriften moeten worden
gesteld ten aanzien van elke afzonderlijke puntbron. Dit kan ertoe bijdragen dat
de vergunning beter aansluit op het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem, waarin
meestal ook naar de milieugevolgen van de inrichting als geheel wordt gekeken.
Als gevolg daarvan krijgt de vergunninghouderbovendien wellicht wat meerruimte
om zelf te bepalen hoe hij de emissies van stof X terugdringt en hoe hij dat op
de meest doelmatige wijze kan doen.

115   Kamer. titkken 11 1988/89.21 087. nr 3. p. 35.
126 Het onderscheid met zorgplichten is echter ook weer niet zo groot als wei eens wordi gedacht. In

het volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in.
127    Bij veel doelvoorschriften in Wvo-vergunningen is dat bijvoorbeeld het geval. In het CLIWVO-

handboek, Wvo-vergunningverlening, Oktober 1995. p. 101 wordt daarom uit het oogpunt van

handhaafbaarheid zelfs een voorkeur uitgesproken voordoelvoorschriften. omdatdoor middel van
gestalsmatige lozingseisen en zintuigelijke waarneming dikwijls heel concreet en objectief kan
worden bepaald  of aan een lozingsnorm wordt voldaan.

118   Kamerwukken i 1991/92,21 087, nr. 154a, p. 8.
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6.2 Grenzen aan het werken met doetvoorschriften

Een voorwaarde om in vergunning op hoofdzaken met doelvoorschriften te kunnen
werken is dat er zekerheid moet zijn dat de vergunninghouder bereid en in staat
is om zelfstandig en zonder voorbehoud te voldoen aan de stellen doelen. Deze
capaciteit zal aannemelijk gemaakt moeten worden.'19 Dat betekent dat uit de
aanvraag. het bedrij fsmilieuplan en het zorgsysteem voldoende duidelijk zal moeten
blijken dat het bedrijf in kwestie de wil heeft om de gestelde doelen (tijdig) te
realiseren en ook het vermogen om dat te doen. Hierbij is het van belang om te

kijken naar zaken als de organisatie van de bedrijfsvoering, opleidings- en
trainingsprogramma's voor het personeel, maar ook naar voorgenomen milieu-

investeringen en geplande onderzoeksinspanningen. Dit betekent dat er bij de
overheid wel voldoende technologische kennis aanwezig zal moeten zijn om
accurate milieudoelen te stellen. Verder zal er vaak een duidelijk referentiepunt
moeten zijn waar het gaat om het voorschrijven van reductiepercentages en het
kwantificeren en meten of de milieudoelen worden gehaald:30

Wanneer dit soort van essentiele voorwaarden niet vervuld zijn is het werken
met doelvoorschriften geen optie. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat
de Afdeling bestuursrechtspraak als uitgangspunt hanteert dat er niet zoiets bestaat
alseen recht opdoelvoorschriften in diezindat gesteld kan worden dat voorschri f-
ten die geen concreet doel bevatten, maar alleen middelen of maatregelen. in

beginsel te beperkend zijn voorbedrij ven omin de Wet milieubeheer-vergunning
te worden opgenomen.13' Voor het overige vloeien de juridische grenzen aan de
voorkeur voordit type voorschriften bij proactieve bedrij ven vooral voort uit eisen
van rechtszekerheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Zo blijkt uitjurispruden-
tie, die al is ingezet onder het regime van artikel 17, eerste lid, van de Hw, dat
de Raad van State er groot belang aan hecht dat het gebruik van doelvoorschriften
erniet toe leidtdateen inrichtingin werkingis zonderdathet voorde vergunning-
houder ofderden voorafduidelijk is wat voor soort voorzieningen moeten worden
getroffen om het beoogde milieudoel te bereiken. 132

De rechter lijkt verdereen keuze voordoelvoorschriften ook niet te accepteren
als de controle op de naleving van zo'n voorschrift lastig is en er in combinatie

129 MDW-werkgroep. Vergunningprocedures bij bedriifsvestiging. Den Haag 1998. p.32.
130   Zie AIRS 26-04-1999, Men R 1999,10!Ken VROM. Wegen naareen meuwe miheuvergunning.

Den Haag. 1995. p. 108.
131 AIRS 2 -08-1995, M en R 1996,108, AB 1995,725.
132 Zie o.a. ABRS 15-07- 1999, AB 1999,448. en AGRvS 26-09-1991, nr. G05.89.11 15,NABM 1991.

88. Het bevoegd gezag had in de overwegingen bij de vergunningverlening een toelichting in de
vorm van een brochure opgenomen met denkbare concrete maatregelen en voorzieningen die getroffen
kunnen worden om, bijv. naar aanleiding van klachten van derden, aan de doelvoorschriften te
voldoen. De Afdeling overwoog echter, onder verwijzing naarhaaruitspraakvan 19 april 1989,
005.87.1035. dathetterugverwijzen naareen dergelijke algemene richtlijn door het bevoegd gezag
slechts mogelijk is als die richtlijn in een aan de vergunning te verbinden voorschrift is vastgelegd.
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met bijvoorbeeld de ligging van een inrichting problemen te verwachten zijn. Een
voorbeeld uit de jurisprudentie levert de casus waarin een discotheek-exploitant
in het geweerkomt tegen het feitdat een geluidsbegrenzer wordt voorgeschreven
voor zijn muziekinstallatie. Hij is van mening dat zolang de inrichting voldoet
aan de bij de vergunning opgelegde geluidsnormen, ergeen verplichting kan bestaan
tot het aanbrengen van een begrenzer. De Afdeling oordeelt echter dat, gelet op
de lokatie van de discotheek (in een woonwijk) en het rechtszekerheidsbeginsel.
concretisering van de wijze waarop aan de geluidsgrenswaarde zal worden voldaan

is toegestaan. In dit concrete geval zou zelfs ten onrechte niet zijn bepaald op welke
waarde de geluidsbegrenzer moet zijn afgesteld. 133

Naast dit voornamelijk op overwegingen van handhaafbaarheid en rechtszeker-
heid steunende argument worden doelvoorschriften soms niet geaccepteerd, indien
min of meer vast staat dat bepaalde voorzieningen noodzakelijk zijn om een in
de voorschriften opgenomen doel te bereiken. Zo kan hetzijn dater feitelijk maar
66n adequaat middel is om hinder of milieunadelige gevolgen te voorkomen. In
een milieuvergunning vooreen betonfabriek kon, volgens de rechter, bijvoorbeeld
niet met een doelvoorschrift ter voorkoming van geluidhinder worden volstaan.
Alleen door ramen en deuren gesloten te houden zou in de praktijk de naleving
voldoende kunnen worden gegarandeerd. 134 In de uitspraak werd daaraan echter

toegevoegd dat het de vergunninghouder vrij stond om op basis van geluids-
metingen te trachten aan te tonen dat ook zonder het sluiten van deuren en ramen
aan de grensvoorwaarden kan worden voldaan. in welk geval om intrekking van
het voorschrift zou kunnen worden verzocht.

In het verlengde van dit laatste voorbeeld wordt door de rechter ook wel
bepaald dat bij het stellen van doelvoorschriften in de vorm van een grenswaarde
voldoende zekerheid dient te bestaan dat de doelstelling in het vergunningvoor-
schrift ook daadwerkelijk (tijdig) kan worden gehaald. Zoconstateerde de Afdeling
bestuursrechtspraak ten aanzien van de vergunning vooreen 'vatenconditionerings-
bedrij f' dat een daarin opgenomen geurconcentratienorm op zichzel f toereikend
kon worden geacht om hinder te voorkomen. Uit het advies van de toenmalige
Adviseur Beroepen Milieubeheer leidde de Afdelingechter af dat nietzonderhet
treffen van uitgebreide voorzieningen aan deze norm zou kunnen worden voldaan.
Nunoch uitde aanvraag. noch uitdedaarbij behorende tekeningen e.d. Week welke

emissiebeperkende maatregelen genomen zouden gaan worden, stond het volgens
de rechterniet vast dat in de praktijk aan dit voorschrift zou kunnen worden voldaan
en moest het worden vernietigd. 135

133 ABRS 30-01-1997. No. E03.94.1406.

134   AGRvS 12-09-1994. G05.92 1149.NABM 1994,54. Vgl. ook AGRvS 15 maart 1991, Men R 1992.
nr 5

135 ABRS 11-07-1995.AB 1995,616. Zieook ABRS 19-08-1996. No. E03.95.1667, ABRS 10-10-1996.

E03.94.1440, ABRS 27-01-1997, No. 605.93.1780.
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Wanneerten tijde van de vergunningverlening niet duidelijk is ofde gestelde doelen
zullen worden verwezenlijkt, bepaaltde rechterook wel dathet vergunningbesluit
in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is genomen en een verkapte weigering
van de vergunning inhoudt.136 Van een dergelijke weigering kan onder andere
sprake zijn wanneer doelvoorschriften worden voorgeschreven ten aanzien van
bepaalde vormen van indirecte hinder. Daarbij gaat het om gevolgen voor het
milieu, die worden veroorzaakt door activiteiten buiten de inrichting, die wel aan
de inrichting zijn toe te rekenen. 137 Gedacht kan onderandere worden aan overlast
van af- en aanrijdend verkeer en bezoekers van de inrichting.138 Het probleem is
namelijk dat het daarbij vaak gaat om gedragingen van derden, die de vergunning-
houdernietgeheel in zijn machtheeft. In de vergunningvoorschriften kan dan niet
veel anders worden voorgeschreven dan dat de vergunninghouderzelf maatregelen
of voorzieningen treft om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook in sommige andere gevallen accepteert de rechter dat in plaats van
doelvoorschriften middelvoorschriften worden opgelegd. Dat geldt, zoals al eerder
gezegd, wanneerop het moment van vergunningverlening nog niet goed bepaald
kan worden hoe een bepaaide emissiegrenswaarde moet luiden.'39 Het omgekeerde,

namelijk dat wanneer duidelijk is dat gestelde emissie-eisen door de inrichting
kunnen worden nageleefd, kan worden volstaan met doelvoorschriften en het
voorschrijven van bepaalde technieken niet nodig is, komt echter sporadisch ook
wei voor.14oVast staat bovendien dat het ontbreken van duidelijke en handhaatbare
doelvoorschriften niet kan worden ondervangen door de aanwezigheid van een
bedrijfsmilieuplan of milieuzorgsysteem. 141

Alles bij elkaar laat de huidige stand van de jurisprudentie evenwel een
betrekkelijk terughoudende opstelling van de rechter ten aanzien van doelvoor-
schriften zien.142 Daarbij moet worden aangetekend dat in het kader van vergunning-
en voor lozingen op het oppervlaktewater, zowel door het bestuur als de rechter
een wat ruimhartiger standpunt lijkt te worden ingenomen waar het gaat om het
werken met doelvoorschriften:43 Wellicht is dat ingegeven door het bestaan van
Europese richtlijnen met betrekking tot het aquatische milieu, die verlangen dat
lozingsnormen of concentratie-eisen worden vertaald in nationale lozingsvergun-

136 ABRS 29-04- 1997. M en R 1998,23.
137 ABRS 24-06-1997, AB 1997,298 m.nt. ChB.
138 Zie daarover o.a M.P. Jongma. Indirecte gevolgen van inrichtingen. M en R 1997. p. 271-278.
139 Zie o a. ABRS 20-08-1997. M en R 1998, 24 m.nt. AV. onder 25.

140 ABRS.11-11-1996, No. 005.93.047 l  en ABRS 08-11 -1996. No. G05.93.471.

I 41 Vz ABRS 28-05-1999, M en R 1999,70 m.nt. Van Gestel.

142     Zoook Ch. Backes. Legaliteit vandeflexibele vergunning, in: L.F. Wiggers-Rust(red.). Dejlexibele
milieuvergunning en bedrijfsinterne milieuzcirg. Lelystad 1997, p. 30.

143 Zie respectievelijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Discussienota, De vergunning op
hoofdlijnen. Den Haag, Januari 1998 en ABRS 11-1 1-1996, nr. 6.05 93.0471.
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ningen.144 Desalniettemin lijkt me ook bij de Wet milieubeheer-vergunning een
(meer) terughoudende wijze van toetsing door de Raad van State op zijn plaats
waar het de keuze tussen doel- en middelvoorschriften betreft, omdat in artikel
8.12, tweede lid, te dien aanzien uitdrukkelijk een zekere beoordelingsmarge is
toegekend aan het bevoegde gezag.

6.3 Nadere eisen

In het vorige hoofdstuk is al vastgesteld dat milieuzorgsystemen gericht zijn op
een continue verbetering van milieuprestaties. Wanneermen de vergunning daarop
wenst af te stemmen is het van belang dat deze niet voortdurend open gebroken
hoeft te worden. Niet iedere verandering in de bedrijfsvoering zou dan hoeven
te resulteren in een herziening of wijziging van de vergunning. Of dat nodig is
hangt echter in belangrijke mate af van de vraag in hoeverre binnen de grenzen

145van de vergunning al met die veranderingen rekening kan worden gehouden.
In datkaderheeftde wetgevertijdensdetotstandkoming van de Wet milieubeheer
de suggestie gedaan om, indien het beperken van de vergunning tot 'hoofdzaken'
in bepaalde gevallen wenselijk is. de mogelijkheden voor het combineren van
doelvoorschriften met hetstellen van nadereeisen. beter tebenutten. Dooropeen
creatieve manieromte gaan met de in artikel 8.13, eerste lid. onder f, van de Wet
milieubeheer neergelegde bevoegdheid zou de vergunning een meer 'dynamisch
karakter' krijgen en zouden de besluitvormingsprocessen van overheden en
bedrijven beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

146

De mogelijkheid omnadere eisen te stellen was overigens reeds opgenomen
in artikel 17, derde lid. van de Hw. 147 Als een belangrijk doel van deze bepaling
werd in de toelichting bij de wijziging van deze wet in 1981 genoemd dat het een
snellere afhandeling van vergunningaanvragen mogelijk zou maken:

144    Ziebijv. ABRS 24-04-1994, AB 1994. 399 m.nt. ThGD. Dat Wpo-vergunningeneenmeer'open'
karakter hebben en vaker doelvoorschriften bevatten is overigens niet nicuw. Zie R.J G.M
Widdershovenen G.H. Hagelstein. De milieuverginning in bedrilf, Deell:De Wabm-yergim mn g
dmirgelic·ht. Achtergrondstudie nr. 14. Den Haag 1992. p. 72.

145   Zie J.E. Hoitink. Bertaande rec·hien in her milie u rec·lit. Deventer 1998. p. 28.
\46   Kamervukken li 1988/89.21 087. nr. 3. p 37.
147   Art. 17. derdelid Hw luidde: 'Aan de vergunning verbonden voorschriftenkunnende verplichting

inhouden te poldoen aan door overheisorganen die bij het voorschrift zijn aangewezen. gestelde
nadereeisen. In de beschikking waarbij zodanigeeis wordt gesteld of gewijzigd. wordt tevenseen
termijn aanvangende op het tijdstip waarop die beschikking van kracht is geworden vastgesteld.
eerst bij het verstrijken waarvan ten aanzien van die eis de verplichting ingaat.' Ook in de artt.
28. derde lid. Wh. 41. zesde lid. Aw en 28. derde lid. Wgh was de mogelijkheid opgenomen tot
het stellen van nadere eisen.
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'Soms zullen nog niet alle gegevens die voor de beoordeling tot in detail van de
door de inrichting mogelijkerwijs te veroorzaken gevaar. schade en hinder nodig
zijn. kunnen worden verstrekt. Indien de ontbrekende gegevens nade vergunning-
verleningen het in werking brengen van hetgeendoorde vergunning wordt gedekt,
alsnog worden verstrekt, kan toch door het stellen van nadere eisen de nodige
detaillering in de opgelegde voorschriften worden aangebracht. Uiteraard dient
van deze mogelijkheid slechts gebruik te worden gemaakt in gevallen waarin de
vddr de vergunningverlening beschikbare gegevens voldoende zijn voor de

.148formulering van de basisvoorschriften in de vergunning.

In het kader van de vergunning op hoofzaken wordt aan het instrument nadere
eisen echterook wel een andere functie toegekend. Bij hetbestuderen van teksten
van recente vergunningen op hoofdzaken valt al snel op dat de bevoegdheid tot
het stellen van nadere eisen ook vaak wordt gehanteerd als een 'stok achter de
deur' om eenmaal verleende flexibiliteit desnoods weer in te kunnen trekken om
de nakoming van eerdere afspraken, die bijvoorbeeld zijn neergelegd in convenan-

ten of een bedrijfsmilieuplan, kracht bij te zetten. Aantekening verdient daarbij
evenwel dat achterde formulering van artikel 8.13, eerste lid, onder f, van de Wet
milieubeheer ook enkele rechtsstatelijke beginselen schuil gaan, te weten de eis
van rechtszekerheid en het zogeheten verbod van 'ddtournement de pouvoir' ofwel
misbruik van bevoegdheid. Deze mogen niet zomaar opzij gezet worden:49 Het
rechtszekerheidsbeginsel verlangtin dat verband bij voorbeeld dat de relatie tussen
het primaire vergunningvoorschrift en de nadere eis niet te los wordt. omdat dan
voor zowel de vergunninghouder als voor derden niet meer duidelijk is welke
veranderingen door middel van deze constructie kunnen worden geregeld en waneer
een nieuwe vergunning vereist blijft. Misbruik van bevoegdheid dreigt op zijn
beurt, wanneerin het vergunningvoorschrift zelf nietduidelijk wordt aangegeven
waarvoor te zijner tijd nadere eisen kunnen worden gesteld. Dat is van belang,
omdat de verleidingzou kunnen ontstaan omnadereeisen alseen verkaptsanctie-
instrurnent te gaan gebruiken. Eerder vergunde ruimte zou er als het ware mee

kunnen worden ingetrokken met voorbijgaan aan dedaarvoorgeldende inspraak-
en rechtsbeschermingsprocedures. Gelet op de bestaande jurisprudentie over het
gebruik van nadere eisen mag verwacht worden dat de rechter alert zal zijn om
daar een stokje voor te steken. 150

148   Kamerstukken U 1977/78.15027. nrs. 1-4. p. 23.
149     Vgl. ook P. Jong. Handlwajbaarmilieurec·lit: bestuursrechtelijke handhaafbaarheid van milieureclit

aix ncirmstellingsprcibleem. Deventer 1997, p. 268 e.v.
150    Zie ook J.E. Hoitink. Bestaande rec·hien in het milieurec·lit. Deventer 1998, p. 33-37.
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6.4 Randvoonvaarden

Over de inzet van het instrument 'nadere eisen' bestaat nog niet zo heel veel
jurisprudentie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat pas door
ontwikkelingen, zoals de opkomst van de vergunning op hoofdzaken, de potentiele
mogelijkheden van dit instrument zijn gaan leven. In de bekende uitspraak tegen
het Overslagbedrijf Amsterdam heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor
het eerst uitgelaten over het gebruik van nadere eisen ten aanzien van een
vergunningophoofdzaken 'avant la lettre'. De milieuvergunningen van dat bedrijf
bevatten voornamelijk doelvoorschriften, die voor een deel waren geformuleerd
als grenswaarden. maardie soms ook het karakter hadden van een zorgplicht. Deze
open normen zouden, nadat de vergunning was verleend, nader worden ingevuld
met behulp van doorhetbedrijf zelfopte stellen emissiebeheersplannen. Als 'slot
op de deur' bevatten de vergunningen bovendien de mogelijkheid tot het stellen
van nadereeisen. Hiermee zouden debeheersplannen desnoods gewijzigd kunnen
worden indien het bevoegde gezag dat aangewezen zou achten.

Het op deze manier werken met emissiebeheersplannen achtte de Afdeling
bestuursrechtspraak evenwel in strijd met de wet. Als bezwaren werden onder
andere aangevoerd dat de plannen eenzijdig door de vergunninghouder waren

opgesteld, dat deze pas geruime tijd na het van kracht worden van de vergunningen
in werkingzouden tredenendateen publicatie-en goedkeuringsvereiste ontbrak.
Hierdoor kon rechtsonzekerheid voor derden onstaan. omdat de mogelijkheden
tot het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de inhoud van de vergunning de facto
werden beperkt. Volgens bestendigejurisprudentie zouden voorschriften opgrond
waarvan nadere eisen kunnen worden gesteld bovendien niet zodanig algemeen
en onbepaald zijn. dat met het stellen van nadere eisen in feite nieuwe voorschriften
aan de vergunning worden verbonden. respectievelijk voorzieningen worden
verlangd die in de voorschriften zelf dienen te zijn vastgelegd. Volgens diezelfde
jurisprudentie mogen voorzieningen die noodzakelijk zijn in het belang van het
voorkomen ofbeperken van gevaar, schade of hinderniet in een nadereeis worden

vastgelegd, doch moeten deze in de vergunningvoorschriften worden vastgelegd.
Deze jurisprudentie ligt overigens in de lijn van de kritiek die de Raad van

State reeds als wetgevingsadviseur had bij het wetsvoorstel vergunningen en
algemene regels. gelet op hetgeen in dat verband al over de verruiming van de
mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen werd opgemerkt dat:

(...) 'het instrument van de nadere eis- in de zin waarin het eerste lid. onder f. het
bedoelt -opsteeds kwistiger wijze wordt gebezigd. Nietzelden worden nagenoeg
ongeclausuleerde bevoegheden tot het verlangen van ingrijpende voorzieningen
gegeven aan bestuursorganen o fambtenaren (Dienst voorhet Stoomwezen, Directie
Provinciale Waterstaat en andere). De raad is van oordeel dat de bevoegdheid tot
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nadere eisen geopend moet blijven, maar dat in het voorschrift zelf moet worden
vastgesteldop welke onderwerpen die eisen betrekking hebben. Bovendien verdient
het aanbeveling in de wet vast te leggen dat die nadere eisen worden gesteld door

.151het bevoegde gezag zelve.

In de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak tegen de
vergunning voor het tankerreinigingsbedrijf Ruhr Carbo is door de rechter nog
eens nadrukkelijk bevestigd dat de Raad voorshands weinig ziet in een oprekken
van wat met nadere eisen aan flexibiliteit kan worden bereikt. Nadere eisen152

dienen, aldus ook deze uitspraak, te blijven binnen het kader van het gestelde
primaire voorschrift en kunnen slechts een nadere detaillering of invulling dat
voorschrift mogelijk maken.153 Daarmee is echternog allerminst duidelijk watdit
betekent voor de praktijk. Mag bijvoorbeeld een doelvoorschrift met daarin
opgenomen een concrete bandbreedte waarbinnen de emissies moeten blijven,
door middel van het stellen van een nadere eis later worden 'ingevuld' met een
middel of voorziening ter bereiking het gestelde doel? Mij dunkt van wel, ook
al zou geredeneerd kunnen worden dat in zo'n geval een 'nieuw' voorschrift aan
de vergunning wordt verbonden. Bij een detaillering ofspecificering van doelvoor-
schriften zal namelijk al snel sprake zijn van het voorschrijven van bepaalde
middelen. Daar lijkt mij op zichzelf niet zo heel veel tegen, zolang  het
milieubeschermingsniveau niet wordt verlaagd en de inrichting voor het overige
niet wezenlijk van karakter verandert.

De vraag blijft alleen of de doelgebondenheid, die ook volgens artikel 8.13,
eerste lid en onder f van de Wet milieubeheer geldt bij de bevoegdheid tot het
opleggen van nadere eisen,154 geen geweld wordt aangedaan wanneeral te globale
normen in de vergunning met behulp van nadere eisen mogen worden ingekleurd.
Zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld in de vergunning een algemene
zorgplichtbepaling opte nemen, waarbij alleen in vage bewoordingen is aangegeven
dat in bepaalde gevallen nadere eisen kunnen worden gesteld door een daartoe
aangewezen bestuursorgaan, dan blijft van die doelgebondenheid weinig over.
In dat geval zouden belangrijke wijzigingen in de inrichting kunnen worden
aangebracht. zonder dat daarvooreen vergunningprocedure ofactualiseringsplicht
wordt gevolgd, waarbij de (uitgebreide) openbare voorbereidingsprocedure van

15\   Kamer.stukken 11 1988/89,21087, A, p. 25.
152 Vz ABRS 31-03-1998, M en R 1998, 84. m,nt. Van Gestel (Ruhr Carbo)
153     Zieook Vz ABRS 11-09-1997, Men R 1998,63, waarin het ging om deafwijzing van een nadere

eis op grond van een 8.40-amvb. ter invulling van een algemene zorgplichtbepaling.
154 In artikel 8.13. eerste lid onder f is de beperking opgenomen dat nadere eisen alleen betrekking

mogen hebben op (...) 'in het voorschrift geregelde, daarbij aangegeven onderwerpen (...)'.
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de Awb moet worden doorlopen.155 Volgens de systematiek van de Wet milieube-
heer is op de totstandkoming van besluiten waarbij nadere eisen worden opgelegd
met name titel 4.1 van de Awb van toepassing. Dat betekent dat de betrokkenheid
van derden niet automatisch voldoende is verzekerd. 156

Niet uitgesloten is ook dat de rechter in de toekomst het verbod van
ddtournement de pouvoirof dttournement de procedure ten tonele zal voeren om
te verdedigen dat een al te 'flexibel' gebruik van nadere eisen in strijd is met het
recht. Zo kan worden verdedigd dat sprake is van misbruik van bevoegdheid,
wanneer als de doelvoorschriften in de vergunning niet worden nageleefd, 'voor
straf' strengere normen worden gesteld door middel van het gebruik van de
bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen. Dit in plaats van daartegen met de

gebruikelijkebestuursrechtelijke dwangmiddelen opte treden. Daarvoorbestaan

aparte procedures. Het bestuursorgaan dat de nadere eisen mag stelien hoeft
bovendien niet noodzakelijk het gezag te zijn dat op grond van artikel 18.2, eerste
lid onder a van de Wet milieubeheer is belast met de zorg voor de bestuurlijke
handhaving, zodat ook in dat opzicht van een doorkruising van bevoegdheden
sprake kan zijn, wanneer nadere eisen worden ingezet als alternatief voor
bestuurlijke dwangmiddelen.

6.5 Beperkingen aan de procedurele flexibiliteit

Hoewel dooreen combinatie van bijvoorbeeld doelvoorschriften met nadere eisen

deprocedurele flexibiliteit van de vergunning kan worden vergroot, blijven erook
dan beperkingen rusten op hetdoorvoeren van veranderingen in debedrij fsvoering
zonderdat een vergunning-of meldingsprocedure wordt gevolgd. Artikel 12 IPPC
en artikel 8.19 van de Wet milieubeheerstellen in dat opzicht bijvoorbeeldbepaalde
grenzen. Uit het tweede lid van artikel 12 van deze nchtlijn volgt dat een
'belangrijke wijziging' in de exploitatie van een vergunningplichtige install atie
niet geschiedt zonder een aparte vergunningprocedure. Een dergelijke wijziging
is, aldus artikel 2, tiende lid, onder b IPPC:

'een wijziging in de exploitatie die volgens de bevoegde autoriteiten negatieve
en significante effecten kan hebben op mens of milieu.'

155    Zie ook Kamerstukken 11 1988/89,21087, nr. 3, p. 77: 'in alle gevallen geldt dat de nadere eisen
niet zodanig mogen zijn dat daardoor buiten de in de voorschriften geregelde ondewerpen wordt
getreden. Anders zou sprake zijn van een wijziging van de vergunning zonder dat de daarvooor
geldende procedure wordt doorlopen.'

156    Denk aan de hoorplicht van art. 4:8 Awb bij beschikkingen die niet op aanvraag zijn genomen.
waarbij derden slechts in bepaalde gevallen in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun
zienswijze naar voren te brengen. Zie ook art. 8.13. tweede lid Wm. waarin een facultatieve regeling
inzake openbare kennisgeving is neergelegd
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Nietduidelijk is of alleen fysieke wijzigingenindeexploitatie vergunningplichtig
zijn of dat ook veranderingen in de organisatie of de werkwijze die op indirecte
wijze van invloed kunnen zijn opde volksgezondheidofde milieuhygiene daartoe
moeten worden gerekend. Helder is alleen wel dat voor (andere) wijzigingen in
de zin van artikel 2, tiende lid, onder a, een lichter regime geldt. Normaliter zal
daarbij met een simpele kennisgeving kunnen worden volstaan.

Hoewel het onderscheid tussen belangrijke wijzigingen en overige wijzigingen
niet onredelijk voorkomt valt op dat de IPPC-richtlijn aan bevoegde gezags-
instanties geen criteria aanreikt en een ruime beoordelingsmarge laat omte bepalen
wanneer van negatieveen significanteeffecten sprake is. Het huidige artikel 8.19,
tweede lid, van de Wet milieubeheeris opdat puntal iets scherpergeformuleerd.157
Daarin is namelijk geregeld dat een eenmaal verleende vergunning tevens geldt
voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan, waarvan
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de
aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de
nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting veroorzaakt. Dit houdt in dat
voortechnologische veranderingen die weliswaargunstige gevolgen hebben voor
de omvang van de (totale) milieubelasting, maar waarbij de aard van de
milieugevolgen verandert, toch steeds een vergunningprocedure moest worden
doorlopen.158 De ratio daarvan is. blijkens de wetsgeschiedenis, dat het voor de
vergunninghouder moeilijk objectief te bepalen zou zijn of de aard van de
milieugevolgen (of het emissiepatroon) in samenhang ten gunste verandert. 159

Afgezien van de vraag of het bevoegde gezag milieutechnisch nu wei altijd
zoveel beter in staat is om te beoordelen of een verandering uitsluitend mi lieu-
gunstige gevolgen heeft, Ivdoetzich hierdoorde wat merkwaardig ogende situatie
voor dat voor milieuneutrale gevolgen geen vergunning is vereist, terwijl dat bij
bepaalde milieugunstigegevolgen, namelijk die betreffende de aard, wel hetgeval

157     Zie voor een bespreking van artikel 8.19. tweede lid. Wm (oud) o.a. P. Houweling en R. Snel, De
aangeklede melding: een gewenst fenomeen?. M en R 1999. p. 126-132: P. Houweling en R.
Uylenburg. Het rechtsoordeel over de melding in het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. NTB
1998. p. 253-261: P.J. Hodl, Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit: De melding in
het milieurecht  kan  flexibel  gehanteerd  worden.  Gst. 7031, p 245-251  en R. Uylenburg.
Meldingsplichtenin hetmilieurecht, in: R.L. Vucsan (red.). Dea,i·b-mens: boeman u.f underd<IX?.
Nijmegen 1996. p. 271-285.

158    Zie bijv. Vz ABRS 24-12-1998, M en R 1999.95 m.nt. Uylenburg en Van der Wilt
\59    Kamerwukken 11 1988/89,21 087. nr. 3. p. 81-82.Wijzigingen in het patroon van uitworpen van

verschillende stoffen in lucht, bodem of water. kunnen in verschillende omstandigheden de ene
keer gunstig en de andere keer ongunstig voor het milieu zijn. Gezien de onvergelijkbaarheid van
de gevolgen van emissie van verschillende stoffen zou het bedrijf niet goed kunnen beoordelen
of de verandering in de bedrij fsvoering al of niet als milieugunstig beoordeeld moet worden.

160   Hierop is eerder al kritiek geuit door R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren, Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit ... en de kwaliteit van het milieu?. in: R.A.J. van Gestel en
Ph. Eijlander (red.), Markt en wet. Deventer 1996. p. 165. Tevens is de suggestie geuit om de
vergunninghouder de mogelijkheid te geven bewijs te leveren dat een bepaalde verandering (per)
saldo milieugunstige gevolgen heeft, waarna met een melding zou kunnen worden volstaan.
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is.16' Daar komt bij dat. aldus de parlementaire geschiedenis, voorzienbare,
periodiek terugkerende. veranderingen in het productieproces nu juist zouden
moeten kunnen worden geYncorporeerd in de vergunningvoorschriften, zodat men
niet aan een melding toekomt. In de praktijk ontstonden hieromtrent echter162

problemen toen de A fdeling bestuursrechtspraak geen ruimte leek te willen bieden

voor uitbreidingen of veranderingen van de inrichting die bleven binnen de in
doelvoorschriften opgenomen grenzen, maar waarbij de milieunadelige gevolgen
niet louter milieuneutraal of milieugunstig waren. 163

'llustratiefis het recente voorbeeld vaneen wegenbouwerdie een paralleltrommel
voorhet warm recyclen van oudasfalt inzijnbedrijfwilde bijplaatsten en dit, omdat
hetbinnen de grenzen van hetgeen vergund zou zijn, wilde afdoen meteen melding
ex. art. 8.19. tweede lid. van de Wm. Toen een derde hiertegen in hetgeweerkwam
enomhandhavendoptreden verzocht. omdathij naarzijn zeggen meergeurhinder
ondervond dan voor die tijd. repliceerde het bevoegde gezag met de opmerking
dat ten tijde van de melding verwacht mocht worden dat gelet op de geurbeperkende
voorzieningen. bijplaatsing van de trommel geen gevolgen zou hebben voor de
aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de
milieunadelige gevolgen. Bovendienstelde hetbevoegdgezag datde vergunning-
houder erop mocht vertrouwen dat de trommel kon worden gebruikt. omdat wanneer
het zou zijn gegaan om vergunningplichtige veranderingen geen andere

voorzieningen doorhet bevoegde gezag zouden zijn geeist. dan de reeds aanwezige.
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak accepteerde deze redenering
echter niet. Van een meldingsplichtige situatie zou slechts sprake zijn: 'wanneer
deze niet op enigerlei wijze ertoe leidt dat de van de inrichting te duchten

milieubelastingtoeneemt. De omstandigheiddat de veranderingkan plaatsvinden
.164binnen de door de vergunning gestelde grenzen doet daarbij niet terzake.

Hoewel in het verleden bij geringe uitbreiding van de milieubelasting het volstaan
met een melding door de rechter weI is geaccepteerd, lijkt de Afdeling bestuurs-
rechtspraak daaraan thans paal en perk te willen stellen.165 Voor de wetgever is
dit aanleiding geweest om de meldingsregeling in de Wet milieubeheer te
verruimen.166 Het nieuwe artikel 8.19. tweede lid, van de Wet milieubeheer komt
daarom te luiden.

161    Vgl. in die zin ook de. verder ietwat onbehouwen kritiek. van E. Alders, De vergunning 'op de
groei'  - de legedop van art. 8.19 Wm. Men R  1999. p. 223. Zie ook F.C.P.L. Tonnaer. Handboek
van bet Nederiands milieurec·ht. lJtrecht 1994, p. 612.

\61    Kamenmkken 11 1988/89,21 087. nr. 13, p. 45. Ook onder art. 2. derde lid, van de Hinderwet was
hetoverigensal mogelijk in het het Inrichtingenbesluit vastte stellen dat voor bepaalde verandering

in de inrichting kon worden bepaald dat met een melding kon worden voisman.
163    Zie o a. ABRS 16-06-1995. M en R 1995.126 m.nt. Nijhoff, AB 1995.556 m.nt. Michiels

(koelcompressoren). ABRS 12-12-1996. BR 1997. 244 en Vz ABRS 20-02-1997. KG 1997,171.
164 VZ ABRS 16-09- 1999, JM 1999. 144 m.nt. Zigenhorn.

165     Zie voor de soepelere houding in het verleden o.a. Vz ABRS 09-12-1992, M en R 1993.80 m.nt.
Peeters en AgvB 27-07-1989. M en R  1991, 9.

166 Zie daartoe Kamentukken // 1998/99,26552. nrs. I e.v.
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'Een voor een inrichting verleende vergunning geldt tevens voor veranderingen
van de inrichting of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met
de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften. maardienietleiden tot andereof grotere nadelige gevolgen voor
het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat:
a. deze veranderningen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend,
b. het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door de vergunninghouder
schriftelijk overeenkomstig de krachtens het zevende lid, onder a, gestelde regels
aan het bevoegde gezag is gemeld, en
c. het bevoegd gezag aan de vergunninghouder schriftelijk heeft verklaard dat de
voorgenomen verandering voldoet aan de aanhefen onderdeel aen de verandering
naar zijn oordeel geen aanleiding geeft tot toepassing van de artikelen 8.22,8.23
of 8.25.'

De leidende gedachte achter deze wetswijziging is dat wordt overgestapt van een
systeem waarin een verandering pas gemeld mag worden als die gunstiger of
neutraal is ten opzichte van de feitelijke situatie op het gebied van de milieu-
belasting, naar een systeem waarin een verandering wordt getoetst ten opzichte
van de situatie die gold bij het verlenen van de oorspronkelijke vergunning. Volgens
de ministerbetekent ditconcreetdat wanneerin de vergunning een doelvoorschrift
is opgenomen, waarin is bepaald dat een bepaalde installatie een maximale
geluidbelasting van 55 dB(A) mag vertonen, en de geluidbelasting van de
aanwezige machines slechts 50 dB(A) is, een nieuwe machine mag worden
bijgeplaatst, zolang de totale geluidproductie daardoor maarniet hoger wordt dan
55 dB(A).167 In dat geval zou er dus noch een wijzigingsvergunning, noch een
melding nodig zijn. 168

Stel evenwel dat in ditzelfde voorbeeld uit de aanvraag of de vergunning-
voorschriften blijktdaterbinnen de inrichting slechts twee productielijnen actief
zijn. In dat geval is een uitbreiding met een derde productielijn slechts toegestaan

als degeluidbelastingbinnen deoorspronkelijkgestelde grenzen (55 dB(A)) blijft.
Wel dient de nieuwe productielijn vooraf officieel gemeld worden aan het bevoegde
gezag en moet dat schriftelijk verklaren dat actualisering, ambtshalve wijziging
of intrekking van de vergunning nietnodig is.169 Als opnieuw in hetzelfde voorbeeld
doorde uitbreiding, behalve de geluidbelasting, ook andere milieunadelige gevolgen

167 Dit voorbeeld wordt door de minister van VROM zelf gegeven in Handelingen 16 maart 2000.
Handelingen Il 1999/2000.57, p. 4011.

168     Hetzou wei kunnen zijn datingevolgehet nieuweartikel 8.13, eerste lid, onderg, een 'mededeling'
van de verandering moet worden gedaan aan het bevoegde gezag opdat deze op de hoogte blijft
van de feitelijke situatie in een bedrijf. maar hier zijn geen rechtsgevolgen aan verbonden.

169    Zie ook het verder uitgewerkte voorbeeld in Kamerstukken 11 1998/99,26552, nr. 3, p. 8-9.
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ontstaan. terwijl die niet zijn vergund of vallen binnen de daarvoor gestelde

grenswaarden, blijft een vergunningprocedure vereist.
Het meest pikante element in de herziening van artikel 8.19 van de Wet

milieubeheer is dat daarmee wordt ingegaan tegen het advies van de Raad van
State, ditmaal niet als rechter maarals wetgevingsadviseur, die constateert dat de

voorgestelde flexibilisering in strijd is met artikel 8.11, eerste en derde lid, van
de Wet milieubeheer. De Raad stelt daartoe vast dat het wetsvoorstel op zichzelf
aansluit bij de veranderende visie op het instrument milieuvergunning. Hij
constateert namelijk dat de nadruk daarbij meer komt te liggen op de eigen
verantwoordelijkheid van bedrijven in relatie tot de vergunningverlening en
handhaving, teneinde bedrijven te stimuleren om een op de bescherming van het
milieu gericht gedrag te vertonen zonder dat daarbij sprake is van een keurslijf
aan voorschriften en de noodzaak van een voortdurendoverheidstoezicht. Zonder
daaroverals zodanigeen negatief oordeel te willen vellen komt de Raadniettemin
tot de vaststelling:

'Voordit soort bedrijven zouden vergunningen moeten worden afgegevendiehun
meer vrijheid geven en die ook rekening houden met voorzienbare uitbreidingen
en wijzigingen van de inrichting.:m Deze ruimte zal slechts geboden kunnen worden
doormiddel van doelvoorschriften en ineendergelijksysteemzijnalleen relevant
de grenswaarden voor alle nadelige milieugevolgen die de inrichting tot gevolg
kan hebben en dan nog binnen het kader van de omschrijving van de inrichting
en haar werking. zoals vermeld in de aanvraag. De memorie van toelichting
suggereert een ruimte voor flexibiliteit die niet is terug te voeren op de wetteksl
en in het bijzonder conflicteert met artikel 8.11. eerste en derde lid. WMB. Naar
de mening van de Raad is een dergelijke flexibilisering van het vergunningensysteem
niet te realiseren binnen het huidige kader van de WMB en zou daartoe een meer

.171fundamentele aanpassing van deze wet nodig zijn dan thans wordt voorgesteld.

Niet gemotiveerd wordt door de Raad van State waarom er nu precies sprake is
van een dermate ernstig conflict met artikel 8.11, eerste en derde lid, van de Wet
milieubeheerdat deze wetswijziging geen doorgang zou mogen vinden. Hoewel

het op deze manier gissen blijft denk ik dat de Raad wellicht bang is (geweest)
dat door de voorgestane verruiming van het meldingenregime bij wijzigingen in
de bedrijfsvoering de grondslag van de aanvraag verlaten wordt. 172 datmilieugevol-

170     Interessant is wie de Raad van State precies bedoelt met dir soort bedrijven'. Het lijkt erop dat
men het oog heeft op (koploper)bedrijven. waarvoor het ministerie door middel van het gebruik
van doelvoorschriften meer eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit wenst te creeren.

171 Kamerstukken 11 1998/99.26552. A. p. 2.
172     Zie ook ABRS 29- 10-1999. M en R 136K, waarin de Afdeling zich verzette tegen de constructie

waarbij in een een vergunningvoorschrift was bepaald dat met goedkeuring van GS gebruik mocht
worden gemaakt van andere (bagger)werktuigen dan de in de aanvraag vermelde. omdatdit in strijd
zou zijn met het systeem van de Wm en met name art. 8.19.
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gen op onaanvaardbare wijze tegen elkaar uitgewisseld worden en dat emissie-
normen in de vergunning worden opgevuld. waardoor niet de grootst mogelijke
bescherming tegen milieunadelige gevolgen wordt bereikt. Omdat de laatst-
genoemde bezwaren de meest principiele zijn, wil ik daar het eerst op ingaan.
Vervolgens kom ik meer in het algemeen terug op de functie van de aanvraag,
omdat deze in bredere zin van belang is voorde manier waarop milieuzorgsystemen
worden gekoppeld aan de vergunning op hoofdzaken.

6.6 Prioritering en opvulling?

In hoeverre maakt het gebruik van doelvoorschriften in combinatie met de
verruimde meldingsregeling het mogelijk dat aan koploper-bedrijven een bepaalde
vrijheid wordt gelaten om eigen prioriteiten te stellen bij het terugdringen van de
door hem veroorzaakte milieunadelige gevolgen? Is het bovendien ook toegestaan
om de vergunning op hoofdzaken zo in te richten dat een vergunninghouder
optimaal rekening kan houden met de kosteneffectiviteit van zijn milieu-
investeringen in die zin dat hij niet steeds op alle terreinen (lucht, bodem,water,
afval etc.) even hard hoeft te lopen? Luidt het antwoord op deze vragen bevestigend
dan betekent dit dat er een emissieruimte gecreerd kan worden waarbinnen
verschillende milieugevolgen tegen elkaar afgewogen mogen worden. Maar dat
roept op zijn beurt weer vragen op over de betekenis van het alara-beginsel en
de manier waarop opvulling van de emissienormen kan worden voorkomen. Dat
het hier een lastige materie betreft volgt al uit de Nota naar aanleiding van het
verslag bij het eerder genoemde wetsvoorstel meldingen. Aan de ene kant wordt
daarin namelijk met kracht ontkend dat in het nieuwe meldingenregime een
saldering tussen milieugevolgen wordt toegestaan:

' Van een dergelijke saldo-benadering is overigens ook bewust afgezien omdat het
vergelijken en waarderen van verschillende soorten milieugevolgen in het algemeen
een nieteenvoudige aangelegenheid is. Bij een beleid gericht op de terugdringing
van allerlei milieugevolgen is prioriteitsstelling weliswaaraangewezen. echterhet
bij voorbaaten in het algemeen mogelijk maken van het afstrepen van verschillende
milieugevolgen tegen elkaar gaat in een dergelijk beleid te ver. Wanneer het gaat
om bekende milieugevolgen kan het bevoegd gezag. gemotiveerd en vooraf
afgewogen en begrensd. overigens in de vergunning de mogelijkheid van een

.173
uitwisseling van milieugevolgen opnemen.

Tegelijkertijd wordt in dit citaat de indruk gewekt dat, voor zover het gaat om
bekende milieugevolgen, in de voorschriften bij de vergunning wel kan worden

173    Kamerstukken 11 1999/2000,26552. nr. 5, p. 2-3.
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geregeld dat er een zekere uitwisseling plaatsvindt. De vraag is hoe deze zaken

met elkaarte rij men zijn. Wellicht heeft deze schijnbare tegenstelling iets te maken
met spanning die er op dit punt is tussen theorie en praktijk. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat in de praktijk de belangrijkste milieuafwegingen bij bedrijven, wanneer

zij over een bedrij fsintern milieuzorgsysteem beschikken of deelnemen aan het

doelgroepenoverleg, reeds daaren bij de totstandkoming van het bedrijfsmilieuplan
zijn gemaakten vaak niet meer worden overgedaan bij het opstellen of beoordelen
van de vergunningaanvraag.174 Hoewel er veel onzekerheid bestaat over de
mogelijkheden om milieumaatregelen gefaseerd uit te voeren,175 is het daarbij

een misvatting om ervan uit te gaan dat erthans bij de vergunningverlening geen
intercompartimentele afwegingen en daarmee samenhangende kosten-baten-analyses
worden gemaakt.

Een voorbeeld treft men al aan in de eerdergenoemde handreiking voor
vergunningverleners van het ministerie van VROM. Daarin wordt erop gewezen
dat wanneereen bedrijf recentelijk op grote schaal in bepaalde milieuvoorzieningen
heeft geknvesteerd, het in veel gevallen niet redelijk is om direct daarna op datzel fde
onderdeel weer nieuwe milieumaatregelen voor te schrijven bij een gevorderde
stand der techniek, zonder dat er rekening wordt gehouden met terugverdien-
tijden.176 Het gevolg hiervan is dat er op het bewuste terrein tijdelijk een 'stand
still situatie' optreedt en vernieuwingen op het gebied van milieubescherming elders
binnen de inrichting zullen moeten worden gezocht. Zolang het resultaat van die
afweging is dat de vergunning in zijn totaliteiteen optimaal milieurendement biedt.
kan men zich afvragen of dat ook niet precies hetgeen is wat de makers van de
Wet milieubeheerhebben bedoeld met een 'integrale afweging'.177 Twijfels rijzen

evenwel als gevolg van het feit dat door de rechter omtrent de uitleg van artikel
8.11, derde lid. van de Wet milieubeheer onlangs nog is bepaald dat:

'Wanneer een bepaalde voorziening eenmaal noodzakelijk wordt geacht ter
bescherming van het milieu. dan moet deze, gelet op artikel 8.11. derde lid, van
de Wm, worden voorgeschreven en bestaat er niet de ruimte om. zoals verweerders
hebben gedaan, op grond van andere belangen dan milieubelangen hiervan af te

wijken.
.178

174    A. Castelijn. P.O. de Jong. J.de Ridder. A.J. Schilstraen C. Lambers, Meer dan de scim der delen.
Den Haag 1998. p. 41-45.

175   Projectgroep VIEW, Twee ]aar Wet milieubeheer. Den Haag 1995. p. 43-45.

176 VROM. Wegen naar een nieuwe milieuverguit,ting.Den Haag 1995, p. 101-102. In het ECW-advies.
Vergunning met beleid, Den Haag 1996. p. 10 wordt zelfs opgemerkt dat wanneer de vergunning
zou worden gebruikt om in zo'n geval sterk vernieuwende milieuvoorschriften bij een bedrij f ingang
te laten vinden. zelfs het risico van ddiournement de pouvoir onstaat.

\77   Kamerstukken il 1990/91.21 087. nr. 13. p. 8.
178   Zie in dit verband ABRS 30-03-1999, E03.95.1404. NABM 1999, K16.
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Daar komt nog bij dat in de terminologie van de Wet milieubeheer aan de
vergunning voorschriften moeten worden verbonden, die de grootst mogelijke
bescherming bieden tegen milieunadelige gevolgen. Dit leidt ertoe dat de rechter
doorgaans op het niveau van de individuele voorschriften, en dus op betrekkelijk
gersoleerde wijze, toetst aan het alara-beginsel.179 Het komt maar zelden voordat
de rechter zich uitlaat over de vraag of een emissienorm voor de inrichting als
geheel voldoet aan alara. 180 Een enkele keer gebeurt dat wanneer een bepaalde

emissie (denk aan geurhinder) alleen voorde gehele inrichting gemeten kan worden,
dan mag niet voorelke productielijn een aparte geurnorm worden opgelegd, zelfs
als deze normen conform de stand der techniek worden vastgesteld.'81

Vergunningen waarin uitdrukkelijk intercompartimentele afwegingen worden
gemaakt zijn zo mogelijk nog zeldzamer. Een goed, ofzo men wil slecht, voorbeeld
daarvan vormt de casus waarbij het ging om een revisievergunning voor een
inrichting waarin diergeneesmiddelen werden geproduceerd. Daarin was een
vergunningvoorschrift opgenomen dat ertoe diende om bepaalde wijzigingen in
de inrichting mogelijk te maken zonder dat daarvoor steeds een afzonderlijke
vergunningprocedure behoefde te worden gevolgd.182 Het voorschrift luidde

'Met goedkeuring van het bevoegde gezag kan worden afgeweken van de tot deze
vergunning behorende middelvoorschriften, indien de vergunninghouderaantoont
dat de uitvoering van die voorschriften zal leiden tot een wezenlijke oneven-
wichtigheid tussen enerzijds de omvang van het met een voorschrift te bereiken
doel en anderzijds: een geringe bedrijfszekerheid of; een onevenredig hoog
energieverbruik of; een onveilige situatie of; een onevenredige toename van de
emissie naar een andere milieticompartiment (cursief RvG) of een onevenredig
hoge investering c.q. onevenredig hoge bedrijfskosten.'

Met een summiere motivering schorste de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak de vergunning opbasis van het feitdat het voorschrift in strijd
zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel, mede omdat niet voldoende vast stond
of het belang van de bescherming van het milieu zich er niet tegen zou verzetten
dat in de genoemde gevallen van de in de vergunning opgenomen
middelvoorschriften kon worden afgeweken. Met geen woord wordtechtergerept
over obstakets die het alara-beginsel op dit punt zou kunnen opleveren. Toch is
dat mijns inziens wel de meest pregnante vraag die deze uitspraak oproept. Wat

179 Vgl ABRS 06-10-1997, M en R 1998,25 m.nt. Ten Veen of ABRS 08-12-1997, M en R 1998,
101.

180 Een uitzondering is ABRS 22-10- 1998, M en R 1999,89, waarin het ging om een geluidsnorm.
181    Zie ABRS 20-06-1995, AB 1996, 61 m.nt. Michiels. Vgl. voor de omgekeerde situatie. waarin

vanwege hetdiffuse karakter van een emissie geen voorschrift gesteld mag worden voordeomvang
van de totale emissies o.a. ABRS 21-08-1995. AB 1995,590 m.nt. Van Buuren.

182 Vz ABRvS 27 maart 1997, M en R 1997.91 m.nt. Van Gestel.
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in het geschetste voorschrift juridisch niet deugt is dat de vertaling van het alara-

beginsel, dat in de Wet milieubeheer uitdrukkelijk is gericht tot het bevoegde gezag,
ten onrechte wordt afgewenteld opde vergunninghouder.'83 De reden waaromdat
geschiedt is intussen weI duidelijk, zolang er geen operationele indicatoren zijn
om milieugevolgen tegen elkaar af te wegen is dit voor het bevoegd gezag natuurlijk
buitengewoon lastig. 184 Temeer omdat op dit punt economische overwegingen
en milieurendement nauw met elkaar samenhangen.

Kan de IPPC-richtlijn ons hier verder helpen? In de literatuur wordt, zoals
al eerder gezegd, doorgaans aangenomen dat bij de vaststelling van wat de beste
beschikbare technieken zijn die ingevolge deze Europese milieurichtlijn de basis
vormen voorhet beschermingsniveau van de vergunning, een zekere uitwisseling
of compensatie van milieugevolgen kan plaatsvinden.185 Maar over de manier
waarop de IPPC-richtlijn te dien aanzien moet worden uitgelegd, bestaat geen

eensgezindheid. In Groot-Brittannie lijken lokale bevoegde gezagsinstanties
bijvoorbeeld een vrij grote beslissingsruimte te krijgen om eigen afwegingen te
maken.186 terwijl men in Duitsland over het algemeen tendeert in de richting van
meer gebonden bevoegdheden.187 Bij onze oosterburen, waar overigens al veel

langer en intensiever is nagedacht over de gevolgen van de IPPC-richtlijn voor
het eigen milieubeleid, is men over het algemeen nogal sceptisch over het188

'holistische' concept van deze richtlijn, juist vanwege het ontbreken van eenduidige
maatstaven waarmee in een 'multi-media-benadering' integrale afwegingen moeten
worden gemaakt. Vee! meer dan bij ons is dat in Duitsland aanleiding geweest
voor fundamentele kritiek. Zo is daar door Dolde opgemerkt:

'Die Richtlinie nimmt die Umweltmedien Luft. Wasser und Boden in den Blick,
der holistische Ansatz bezieht sich auf die Erfassung und Beurteilung von
Verlagerungswirkungen. Auch der beschrankte holistische Ansatz der Richtlinie
leidet an dem Mangel. daB es keinen MaBstab fur die Beurteilung von

183 ABRS 23-12-1996. M en R 1997.18K. Zie ook ABRS 03-04- 1998. M en R 1998.104 m.nt. Ten

Veen en ABRS 16-04-1998. Milieurec·ht praak 1998.38.
184     Vgl  ook de interventie van Ch Backes ti.Idens de vergadering van de Vereniging voor Milieurecht

overcoordinatieregelingen in het milieurecht. in R.A. van de Peppel e.a Ablemmingsregelin gen
in de \Vet milieitbeheer. Deventer 1997. p, 46. diespreekt overeen methodiek omappels en peren
te vergelijken

185     Ingevolge art. 9. derde lid. Ippc moet daar b'J de vaststelling van emissiegrenswaarden in de
vergunning weI al zoveel mogelijk rekening worden gehouden vooroverdracht van verontreiniging
tussen verschillende milieucompartimenten.

186 Wei heeft hetmilieuministerie speciale handreikingen voor vergunningverleners gemaakt. waarin
een soort van (procedurele) methodiek voor het uitwisselen van milieugevolgen is opgenomen.
Zie in dat verband Environment Agency. Technic·al guidance note El : Benpractic·atenvircin,nental
opticin assessmeni /br integrated prilluti(iii (·(intr(,1. London  1997.

187   Zie o.a. L. Meinken. 'Best practicable environmental option: Die Umsetzung des integrierten
Umweltschutzkonzepts in England und Wales' NuR 1999. p 616-621 en G Lobbe-Wolff.
'Integrierter limweltschutz· Brauchen die Behorden mehr Flexibilittit?', NuR 1999. p 241-247.

188    Vgl. ook P.C Gilhuis. 'IPPC nu ernst', M en R 1999, p. 283.
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Verlagerungsfolgen gibt. Einen solchen MaBstab liefert auchdie Richtlinienicht.
wenn sieallgemein aufein hohes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt abstelit.
So sehr der medienubergreifende Ansatz zu begruBen ist. so sehr leidet er an
nachpru fbaren Kriterien furseine Handhabung. Solange das instrument der Oko-
Bilanz nicht fortentwickelt ist, kann der holistische Ansatz nur unzureichend

.189verwirklicht werden.

Dat die kritiek terecht is blijkt ook uit het feit dat ingevolge artikel 6, eerste lid,
van de IPPC-richtlijn. de aanvraag voor een vergunning slechts een beschrijving
hoeft te bevatten van de aard en omvang van de te voorziene emissies in elk

afzonderlijk milieucompartiment en geen inzicht verlangt in wat dat nu uiteindelijk
betekent voor de vergunning als geheel. Artikel 9, derde lid, bepaalt weliswaar

dat bij het opnemen van emissiegrenswaarden in de vergunning rekening moet
worden gehouden met wat men in het Duits 'Verlagerungsfolgen' noemt, maar
overhoe dat nu zou moeten hult de richtlijn zich in stilzwijgen. Een van de weinige
punten waarop de IPPC-richtlijn wel wat meeraanknopingspunten biedt dan onze
nationale wetgeving is waar het gaat om de vraag welke belangen mogen worden

meegewogen bij het bepalen van de beschermingsomvang die in een vergunning
moet worden vastgelegd.

Zo maakt bijlage IV van de IPPC-richtlijn duidelijk dat bij het bepalen van
wat de beste beschikbare technieken zijn in elk geval rekening moet worden

gehouden met de kosten en baten van milieuinvesteringen en het voorzorgs- en
preventiebeginsel.'w In de betreffende bijlage worden verder nog tal van andere
zaken genoemd die een rol spelen bij het bepalen van het vereiste

milieubeschermingsniveau, zoals de vooruitgang van de techniek en de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, de aard. de effecten en de omvang
van de betrokken emissies. de data van ingebruikneming van de nieuwe of
bestaande installaties.1" de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere
beschikbare techniek, het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip

van water) en de energie-efficientie, de noodzaak het algemene effect van de
emissies en de risico's ophet milieu te voorkomen oftoteen minimumtebeperken
en de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voorhet milieu
te beperken. Verder bepaalt artikel 9, zesde lid, van de IPPC-richtlijn dat tijdelijk
van in de vergunning op grond van de beste beschikbare technieken vastgestelde

emissiegrenswaarden e.d. mag worden afgeweken op basis van een door de

189 Zie K.P. Dolde, Die EG-Richtlinie iiber integrierte Vermeidung und Verminderung der
1-Imweltverschmutzung, Nzvll/ 1997.p. 314. Vgl. ook J Zottl. Die EG-Richtlinieiiberdieintegrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutz.ung, NuR 1997, p. 161-162

190 In dezelfde zin M. van Rijswick, De IPPC-richtlijn en de Nederlandse 'integrale' milieuvergunning.
Het Waterschap 1998, p. 564.

191     Dit is overigens een factor die ook in de nationale junsprudentie wei eens wordt meegewogen bil
de vraag welke milieu-investeringen nodig zijn. Zie bijv. Vz ABRS 07-05-1996. F03 95.0790.
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bevoegde autoriteiten goedgekeurd saneringsplan, mits dit tot een vermindering
van de verontreiniging leidt.

De manier waarop de beschermingsomvang in de vergunning moet worden
vertaald is dus verder uitgewerkt dan 'ons' alara-beginsel en biedt het bevoegd
gezag wat meer handvatten voor de toepassing ervan in concrete situaties. Toch
moet geconstateerd worden dat ook deze begripsomschrijving in de IPPC-richtlijn
nog weer nieuwe vragen oproept."2 Zo lijken de definities van de termen 'beste'
en 'beschikbare' met elkaar op gespannen voet te staan, omdat wat het meest
doeltreffend is natuurlijk niet altijd tevens het meest (economisch) haalbaar of
doelmatig hoeft te zijn.'93 Verder is ook uit de bijlage niet aanstonds af te leiden
hoe de verhouding is tussen de eis dat rekening moet worden gehouden met
eventuele kosten en baten en de andere eisen. Wel heeft Backes erop gewezen
dat uit de Britse ervaring met het begrip 'best practicable environmental option'
kan worden afgeleid dat wat op grond van IPPC als de beste beschikbare techniek
moet worden aangemerkt niet in algemene en abstracte termen kan worden
gevangen, maar dat daarbij vaak ook lokale en economische omstandigheden
relevant zijn, zelfs wanneer het gaat om relatief vergelijkbare installaties. 194

Daamaast is nog onduidelijk wat dejuridische status wordt van de zogenaamde
BAT-Reference documents (BREF's) die op basis van artikel 16 van de IPPC-
richtlijn moeten worden opgesteld omde informatie-uitwisseling tussen de lidstaten
over de beste beschikbare technieken te bevorderen:95 Afgewacht zal moeten
worden in hoeverre bij hetopstellen van de BREF'sdoorde Europese Commissie
intercompartimentele milieuafwegingen worden gemaakt en tot op welke hoogte
deze 'guidance-documents' nog ruimte zullen laten aan Nederlandse bevoegde
gezagsinstanties bil het toetsen van vergunningvoorschriften aan alara. Op twee
punten biedt de IPPC-richtlijn mijns inziens echter meer houvast dan de
Nederlandse wetgeving en jurisprudentie. In de eerste plaats stelt de richtlijn
onomwonden dat bij het vertalen van de beste beschikbare technieken naar de
vergunning vooreen individuele installatie rekening moet worden gehouden met

192    Zieindiezinook A  Long en C. Mereu, IPPCand Directive96/61/EEC, European Em·ircmmental
Lan· Re,·ieit· June 1999. p.  184.

193 De vraag is ook hoe het 'BAT-begrip' uit de IPPC-richtlijn zich verhoudt tot de begrippen
'BATNEEC' (Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs) uit art. 4. onder 1. van
richtlijn 84/360/EEG (Industriele luchtverontreiniging) en 'EFABAT' (Economically Feasible Best
Available Technologie) van art. 3,ondera. van richtlijn 93/1836 EEG(EMAS). Volgens J, Heimlich.
Der Begriff 'Stand der Technik' im deutschen und europilischen Umweltrecht, NuR 1998, p. 584
staat bij de laatstgenoemde begrippen meer de individuele benadering per inrichting of installatie
voorop, waarbij ook het kijken naar economische gevolgen juist minder op branche-niveau zou
hoeven plaatsvinden.

194    Zie Ch. Backes.Introduction. in: Ch. Backes en G. Betlem (ed.). /ntegrated pollution prerentifin
and  c'ontrol:  The  EC  directive  from  a  c·c,inparative   legal  and  ec·cincintic·   perspet·tive.  Den
Haag/London/Boston, 1999, p. 4.

195     Er zijn inmiddels verschillende (ontwerpen voor) BREF's voor papier en pulp, staal en cement.
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de kosten en baten van milieu-investeringen.'96Daarbij tendeertde richtlijn in mijn
ogen naareen individualistischeraanpakdan thans in de Nederlandsejurisprudentie
over het algemeen lijkt te worden voorgestaan.'97 Er moet bij het vaststellen van
de milieubeschermingsomvang immers niet alleen worden gelet op wat in een
bepaalde branche gebruikelijk is, maar bijvoorbeeld ook op de vraag of het gaat
om een bestaande of nieuwe installatie en wat de tijd is die een exploitant nodig
heeft om over te schakelen op een nieuwe techniek. Mede gelet op het feit dat bij
wat als de beste beschikbare techniek voor een bepaalde milieumaatregel moet
worden aangemerkt, ook het preventie- en voorzorgsbeginsel een rol spelen, zou
ik willen verdedigen dat daarbij niet alleen gekeken moet worden naar wat in de
betreffende bedrijfstak als de stand der techniek geldt. 198

Met name bij de grote installaties waarop IPPC betrekking heeft past een
individuele aanpak waarbij gekeken wordt naar wat van iedere afzonderlijke
exploitant, gezien zijn kennis, zijn ervaring, zijn eventuele locatiespecifieke
omstandigheden,1" zijn bedrij fsinterne organisatie en zijn financiele mogelijkheden
mag worden verlangd.lcm Een bedrijfstakgeorienteerde benadering zal namelijk
niet leiden toteen optimalisering van milieuprestaties, naarrato van ieders kennis,
middelen en mogelijkheden maarjuist naareen nivellering, waarbij de middelmaat
wet wordt. Dit verdraagt zich niet met het karakter van beginselen, die juist als
'Optimierungsgebote' moeten worden beschouwd. 201

Ditlaatste. en daarmee komikaan mijn tweede punt, isook dereden waarom

het opvullen van normen waartoe het nieuwe meldingenartikel in zeker opzicht
uitnodigt, gemakkelijk in strijd kan komen met de IPPC-richtlijn. Mijns inziens

196 1n Duitsland zijn sommigen daarom bevreesd dat door bij de codificatie van het UGB op dit punt
aansluiting te zoeken bij de IPPC-richtlijn, een vermindering van het milieubeschermingsniveau
bij de milieuvergunningverlening het resultaat zal zijn. Zie J. Heimlich. Der Begriff "Stand der
Technik" im deutschen und europaischen Umweltrecht. NuR 1998, p.584-585

197 Soms lijkt door de Nederlandse rechter wei degelijk voor een individuele benadering te worden

gekozen. waarbij ook de kosten van een milieu-investering voor de afzonderlijke vergunninghouder
een rol spelen. Zie bijv. ABRS 29-01-1999, M en R 1999, 77, waarin het ging om een Wvo-
vergunning en de kosten voor defosfatering voor het bedrijf aanmerkelijk hoger waren dan de
additionele kosten voor het zuiveringsschap. Nu de vergunninghouder bereid bleek om via de
jaarlijkse zuiveringslasten bij te dragen aan de kosten van zuivering door het waterschap verwierp
de rechter de eisen tot defusfatering door het bedrij f als zijnde onzorgvuldig gemotiveerd.

198     Vgl. ook de noot van Backes bij ABRS 28-01 - 1999, AB 1999,177, M en R 1999. 65. die in deze
zaak. waarin een milieuvergunning voor een motorcircuit met mogelijke milieunadelige gevolgen
voor natuurwetenschappelijke en ecologische waarden ter plaats werd geweigerd een impliciete
toepassing van het voorzorgsbeginsel bij de Wm-vergunningverlening ziet.

199    Zie art. 9, vierde lid, van de 1PPC-richtlijn waarbij o.a. de technische kenmerken. de geografische

ligging en plaatselijke milieuomstandigheden als relevante zaken worden genoemd bij het vastleggen
van het milieubeschermingsniveau in de vergunning.

200     Als ik het goed zie is dit ook wat H.J.A.M. van Geest, Integratie in de Wet milieubeheer: met name

de milieuvergunning, Gst. 6988, p. 266 beoogt met zijn opsomming van 'attentiepunten'. waarmee

rekening zou moeten worden bij de 'tenzij-clausule' van artikel 8.11. derde lid. van de Wm.
201   Zie over de karakterisering van rechtsbeginselen als 'Optimierungsgebote' die iets gebieden.

verbieden of veroorloven wat in meerdere of minder mate vervuld kan worden R. Alexy, Zum Begriff
de Rechtsprinzips, Rechtstheorie 1979, p. 79 e.v.
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kan het namelijk niet zo zijn dat wanneer in een doelvoorschrift een bepaalde
emissiegrenswaarde of bijvoorbeeld een maximum voor het verbruik van
grondstoffen en energie is vastgelegd. dooreen efficientere wijze van produceren
automatisch ruimte ontstaat voor uitbreiding van de productiecapaciteit, die in
beginsel slechts gemeld hoeft te worden overeenkomstig het nieuwe artikel 8.19.
tweede lid van de Wet milieubeheer als op een andere punt dan de toegestane

202milieugevolgen wordt afgeweken van de vergunningvoorschriften ofde aanvraag.
Doorde verwijzing in bijlage IV van de IPPC-richtlijn naar het preventie- en het
voorzorgsbeginsel zal het bevoegde gezag bij een voorgenomen verandering in
een inrichting.303 welke door de vergunninghouder wordt gemeld, zich extra af
moeten vragen oferbijvoorbeeld een actualisering van de vergunning noodzakelijk
is. Wanneer artikel 8.22 van de Wet milieubeheerrichtlijnconform moet worden
uitgelegd zal bij de vraag of er ontwikkelingen zijn op het gebied van technische
mogelijkheden tot bescherming van het milieu ook acht moeten worden geslagen
op het voortschrijdende inzicht van de vergunninghouder en de mogelijkheden
die hij, gelet op ziln bednj fsinterne situatie. heeft om milieuverontreiniging zoveel
mogelijk te voorkomen.204 Wel kan ik me voorstellen dat er bij koplopers meer
aandacht wordt geschonken aan afschrij vingstermijnen, experimenteerregelingen
waarbij tijdelijk wordt afgeweken van bepaalde vergunningvoorwaarden en wellicht
zel fs saldering van milieugevolgen op punten waar een bedrij f uitstijgt boven de
stand der techniek in de rest van de bedrij fstak. 205

Het voorschrijdende inzicht en de mogelijkheden van een individuele
vergunninghouder om preventieve maatregelen te nemen zullen bij een bedrijf
met een vergunning op hoofdzaken vooral moeten blijken uit de resultaten van
onderzoek naar de mogelijkheden tot verdergaande bescherming van het milieu
dan waann de andere aan de vergunning verbonden voorschriften voorzien. 206

Zo is het mogelijk om een onderzoeksverplichting op te leggen indien ten tijde
van de vergunningverlening nog niet exact duidelijk is of een vergunde activiteit
uberhaupt milieunadelige gevolgen zal veroorzaken of nog niet duidelijk is op
welke wijze de milieubelasting vooreen bepaald milieu-aspect optermijn het meest
et-fectief kan worden teruggedrongen.207 Zo'n onderzoeksvoorschrift kan er dan

202 Vgl Kameritukken li 1999/2000,26552. nr. 5, p. 2. Zie ook het voorbeeld m.b.t. energiegebruik.
zoals genoemd op p. 3.

203 Mits deze inrichting uiteraard valt onder de reikwijdte van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.
204   Zie ook J.M Verschuuren. De lacit,te wilde hamner in Nederland en de grand;lagen van het

Europees en internationaal milieurecht. Deventer 2000, p. 11 die erterecht op wijst dat de rechter
ook het in art. 8.11, derde lid van de Wm besloten liggende alara-beginsel in het licht van het
voorzorgsbeginsel zal moeten uitleggen.

205 Ruimte hiervoor kan wellicht ook worden gevonden in art. 13, tweede lid, IPPC waaruit volgt dat
de vergunning wordt bijgsteld bij 'belangrijke' veranderingen in de beste beschikbare technieken
en 'significante' beperking van de emissies zonder buitensporig hoge kosten mogelijk zijn.

206 Zie ook art. 8.13, eerste lid, onder b. van de Wm.

207 Vgl. o.a. ABRS 29-101998, M en R 1998,55 m.nt. Ten Veen.
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voor zorgen dat er op termijn meer structurele oplossingen komen voor milieu-
problemen waarmee de inrichting te kampen heeft. 208

6.7 Onderzoek

De crux van een goed milieuzorgsysteem is dat het de ondernemer in staat stelt
om zijn milieuprestaties (organisatorisch) te beheersen. Zowel EMAS als ISO 14001

zijn daarbij gericht op een voortdurende verbetering van die prestaties. In het vorige
hoofdstuk hebben we evenwel kunnen zien dat deze internationale normen voor
bedrijfsinterne milieuzorg die continue verbetering toch vooral door middel van
procedurele voorzieningen trachten te realiseren. 'Leren door te evalueren' is het
motto. Ook efficiency-verbeteringen zijn echter niet oneindig. Onderzoeksvoor-
schriften kunnendaaromeen nuttig instrument zijn ombedrijven te prikkelen hun
blikopdetoekomstterichten omtezien of technologische vernieuwing mogelijk
is en ambitieuze(re) milieudoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast
kunnen onderzoeksverplichtingen in de zin van artikel 8.12, derde lid, van de Wet
milieubeheer van belang zijn in het kader van de controle op de naleving van
doelvoorschriften en kan onderzoek wezenlijk zijn om bij voorbeeld een nulsituatie
of referentie-hoeveelheid vast te kunnen stellen waartegen een bepaalde

saneringsinspanning moet worden afgemeten.
209

Uit het oogpunt van flexibiliteit kunnen onderzoeksvoorschriften het voordeel
hebben dat de vergunninghouder zelf kan nagaan welke voorzieningen in zijn
situatiehet meest geschiktzijn omeen bepaald milieuresultaatte bewerkstelligen.
Zeker wanneerernog weinig bekend is over wat geschikte middelen zijn omeen
milieuprobleem effectief aan te pakken kan het van belang zijn dat een bedrij f
wordt gestimuleerd omzel f na te denken overeen oplossing. Daarmee stuiten we

evenwel op het probleem dat binnen het huidig wettelijk kader nog maar weinig
mogelijkheden lijken te bestaan om een vergunninghouder tot onderzoek te

verplichten indien erten tijde van de vergunningverlening nog geen duidelijkheid
bestaat of een in de vergunning vastgelegde milieudoelstelling ook (tijdig) kan
worden gerealiseerd en of het onderzoek daartoe bijdraagt.210 Het opnemen van

een onderzoeksverplichting moet volgens dejurisprudentie uitdrukkelijk worden
gemotiveerd:i' Bovendien dient ook aandacht te worden geschonken aan de vraag
of het verlangde onderzoek niet reeds eerder is verricht bij andere bedrijven of
zich er meer toe leent om op bedrijfstakniveau te worden uitgevoerd. In het

208   Kamerstukken 11 1988/89,21 087, nr. 3. p. 77.
209     Vgl. M.A. Eijkelhof en F.A.H. Montanus. Verplicht bodemonderzoek in milieuvergunningen: tot

op de bodem uitgezocht?, M en R 1992 p. 2-10.
210 Zie o a. ABRS 15-01-1997. M en R 1997, 89 en Vz ABRS 28-06-1999. M en R 1999.12

211 ABRS 09-09-1999, Men R 1999. 13
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doelgroepenoverleg kunnen daarover zonodig afspraken worden gemaakt. Is dat
gebeurd dan wordt het voorschrijven van eigen onderzoek door een individuele
vergunninghouderdoorde rechteral snel onnodig bezwarend beschouwd.112 Het
bevoegd gezag mag onderzoeksvoorschriften bovendien ook niet gebruiken ter
vervanging van doel- of middelvoorschriften. De vergunning dient namelijk wel
steeds een bepaalde minimum-bescherming te garanderen. 213

Ook in andere gevallen dienterechterevenwichttebestaan tussen dezwaarte
van voorgeschreven onderzoeksverplichtingen en de daardoor mogelijk te verwe-
zenlijken reducties.214 Die evenredigheid is er niet als toereikende voorschriften
in de vergunning zijn opgenomen om milieuverontreiniging tijdens de reguliere
activiteiten van een innchting te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te

beperken, maar desondanks een uitgebreid 'nulsituatie-onderzoek' wordt
215

verlangd.216 In anderegevallen ishet in beginsel mogelijk omopgrond van artikel
8.13, eerste lid, onder a, Wet milieubeheer een dergelijk onderzoek te gelasten
om een referentiekader te kunnen bieden voor eventuele toekomstige veront-
reiniging.217 Maarookdan magbij voorbeeldniet worden geeist dathetonderzoek
betrekking heeft op het gehele bedrijfsterrein als vaststaat dat op bepaalde delen
van dat terrein geen verontreinigende activiteiten zullen plaatsvinden. 218

Uit het oogpunt van tlexibiliteit is het van belang op welke wijze de resultaten
van onderzoeksverplichtingen doorwerken in een vergunning op hoofdzaken. In
dat licht verlangtde rechterniet alleen dat onderzoeksopdrachten in de vergunning
in het belang van de bescherming van het milieu gerechtvaardigd moeten zijn en
het kader van de bedrij fsvoering niette buiten gaan, maarook dat zij een duidelijke
onderzoeksopdracht bevatten.219 Dat wil zeggen dat, wanneer op grond van de
vergunning is voorgeschreven dat de vergunninghouderonderzoek moet doen naar
de mogelijkheid tot verdere reductie van bepaalde belangrijke emissies en daarover
bijvoorbeeldjaarlijks rapportdient uit te brengen aan het bevoegde gezag, uit het
oogpunt van rechtszekerheid is vereist dat de reactie van dat gezag terbeoordeling

212   Zie Vz ABRS 12-01 -1996, AB 1996,308 m.nt. ChB. Annotator Backes merkt in zijn bespreking
van de7e zaak terecht op hoe ver zelfregulering hier gaat nu de bedrijfstakstudies naar de
toelaatbaarheid van bepaalde geuremissies de facto de milieuhygienische normering bepaalt en
door de voorlopige voorziening van de rechter ook nog eens van de indi viduele vergunninghouder
wordt verlangd dat deze aangeeft wat de bedrijfstakstudie in concreto voor hem betekent.

213 ABRS 12-10-1998. AB 1999.62 m.nt Verschuuren
214   Vgl. met betrekking tot energiebesparing bijv. ABRS 29-05-1997, BR 1997, 756.
215 ABRS 22-08-1997. lIf en R 1998. 24.
216 ABRS 21-01 -1997, M en R 1997,70 m.nt. N.
217     Dat werd ook al toegestaan onder de Hinderwet. Zie AGvB 08- 10-1991, M en R 1992, 32
218    Zie o.a. ABRS 08-03-1996, 605.92.2505: Vz ABRS 01 -05- 1995, KG 1995, 257 en ook reeds Vz

AGvB 10-05-1990. BR 1990, 850.
219 ABRS 15-08- 1997. ./M 1998,3.
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van het onderzoek in een expliciet besluit wordt vervat.220 Op die manier komt
vast te staan of de vergunninghouder zich voldoende van zijn onderzoeksplicht
heeft gekweten en wordt duidelijk of deals gevolg daarvan genomen maatregelen,
naar het oordeel van het bevoegde gezag, toereikend zijn of dat wellicht nog
aanvullende voorzieningen nodig zijn. Het bestuur kan dus niet volstaan met de

mededeling dat het niet uitgesloten is dat rapportages overde uitkomsten van het
onderzoek de grondslag zouden kunnen zijn voor het nemen van concrete
maatregelen.221 Wanneer bedrijven of branche-organisaties zelf al het nodige
onderzoek doen naar verdergaande mogelijkheden om milieunadelige gevolgen
terug te dringen, past als gezegd terughoudendheid van hetbevoegd gezag bij het
opleggen van onderzoeksverplichtingen.222 Maar vereistis weI daterook iets naar
buiten komt van dat bedrijfs- of branche-interne onderzoek.

Dit kan op een aantal manieren geschieden. Zo kan door middel van een

wijziging in het bedrijfsmilieuplanduidelijk worden gemaakt dateigen onderzoek
noopt tot bijstelling van gestelde doelen of te nemen maatregelen. Verder dient
bij externe audits onder andere te worden onderzocht op welke wijze het streven
naar continue verbetering van milieuprestaties tot uitdrukking is gekomen in de

bedrijfsvoering. Ook daarbij kan het bedrijfsinterne onderzoek worden mee-
gewogen. Ten slotte geldt bij het opstellen van een milieuverslag dat, overeen-
komstig artikel 12.4. tweede lid, jo. artikel 3, eerste lid, van het Besluit

milieuverslaglegging, openheid van zaken moet worden gegeven over de resultaten
van dat onderzoek en de naar aanleiding daarvan genomen actie. Om ervoor te

zorgen dat de resulaten van het onderzoek doorwerken in de vergunning kan aan
een onderzoeksplicht bovendien de mogelijkheid om nadere eisen te stellen of
een goedkeuring door het bevoegd gezag worden gekoppeld.223

De rechter let er intussen weI opdat onderzoeksverplichtingen niet te eenzijdig
worden opgelegd aan de vergunninghouder. Ingevolge artikel 8.8, eerste lid, van
de Wet milieubeheer moet het bevoegde gezag zich bijvoorbeeld - zonodig op
grond van eigen onderzoek - een beeld vormen van de milieubelasting die een

2.20      ABRS 08-08- 1997..//11  1998.8 m.nt. S. Dathetmoetgaanombelangrijke emissies, leid ik af uit
de overweging dat: (.) 'nu de beoordeling van verweerders van de genoegzaamheid van het
onderzoek zozeer samenhangt met de thans in het geding zunde vergunning. de zorgvuldigheid
meebrengt dat van het schriftelijk besluit van verweerders waarin die beoordeling is neergelegd
medeling in een openbare kennisgeving wordt gedaan zoals is voorgeschreven in artikel. 3:44. tweede
lid. aanhef en onder a. in samenhang gelezen met artikel 3:19. tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.'

221 ABRS 03-02- 1998. Men R 1998.73 m.nt. Verschuuren. Weimogelijklijkthetinbepaaldegevallen
om de resultaten van onderzoek in de vergunning door te laten werken door aan de
onderzoeksverplichting de mogelijkheid te verbinden tot het stellen van nadere eisen. Zie ABRS
10-10-1996. E03.94.1440.

222   Vgl. ook VROM. Wegen naar een nieuwe milieuvergunning, Den Haag 1995. p.  113.
223    Zie ABRS 08-08-1997, AB 1998.299 m.nt. Blomberg.
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inrichting zal gaan veroorzaken. Waar de informatieverplichting van de
224

vergunninghouderstopten die van de vergunningverlenerprecies begint is echter
niet duidelijk. Dit wreekt zich met name daar waar metingen moeten worden
verricht en onderzoek moet worden gedaan om de controle op de naleving van
in de vergunning opgenomen doelvoorschriften te verzekeren. Ingevolge de artikel
9. vijfde lid. van de IPPC-richtlijnen moeten milieuvergunningen passende eisen
bevatten voorde controle op lozingen, onder vermelding van de meetmethode en
-frequentie, de procedure voor de beoordeling van deze metingen, alsmede de
verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningvoor-
waarden.225 Artikel 8.12, derde lid, van de Wet milieubeheerheeft bovendien een
soortgelijke strekking. De reden daarvan is dat de bewijsbaarheid van overtredingen
van dit type voorschriften niet zelden lastiger ligt dan bij middelvoorschriften
doorgaans het geval is.

Toch heeft de rechterin het verleden wei bepaald datniet allerlei periodieke
herhalingsmetingen e.d. in de vergunningzouden mogen worden voorgeschreven,
omdat het toezichtopdenalevingeen taakis van deoverheiddie niet mag worden
afgewenteld op de vergunninghouder.216 Onderzoeks- en rapportageverplichtingen
zouden bovendien niet zover mogen gaan dat overtredingen van
vergunningvoorschriften moeten worden gemeld aan het bevoegde gezag. 227

Inmiddels lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak hier een iets gematigder koers
te varen.128 Meer dan in het verleden lijkt men zich te realiseren dat meer
keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid biedende voorschriften ook meer
verantwoording verlangen van de vergunninghouder. In dat kader past een
benadering waarbij eerder wordt geaccepteerd dat met doelvoorschriften wordt
volstaan indien het bedrij f bereid is om op zich te nemen om door middel van
regelmatige metingen en rapportages aan te tonen dat normen in de vergunning
in acht worden genomen.229 Dit sluit aan bij het feit dat een voortdurende
zelfcontrole van de milieuprestaties de ruggengraat vormt van ieder
milieuzorgsysteem. Er moet daarom niet te snel worden geoordeeld dat hierbij
aansluiten in de vergunning tot onnodig bezwarende voorschriften leidt. Zulks
laat onverlet dat. zoals ik hierna nog zal verdedigen, de overheid de
eindverantwoordelijkheidhoudt bij dehandhavingen het toezichtop denaleving

224   Vgl. o.a. ABRS 13-07-1999, AB 2000.76 m.nt. Michiels.
225 Met controle op de 'lozingen' lijkt ook hier te zijn bedoeld controle door of vanwege de

vergunninghouder. Anders heeft de kennisgevingsverplichting weinig zin
226 Zie o.a. ABRS 30-06-1995, AB 1996,61. ABRS 18- 10-1995. NABM 1995.157. en ABRS 16·02

1996. E03.95.1427
227 ABRS 12-07-1995. AB 1996.164 m.nt. Michiels.

228   Zie bijv. ABRS 21-08-1999. M en R 1999.8. ABRS 19-1 1-1998. ABK(irt 1998,712 en ABRS
18-12-1998. ABKort 1999.77.

229   Vgl. ABRS 29-09-1998. Gs/. 7093,9 m.nt. Van Geest.
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van wetgevingen vergunningvoorschriften. Deze mag niet worden overgedragen
aan de vergunninghouder of een andere particuliere derde. 230

7           Koppeling

In het vorige hoofdstuk is al vastgesteld dat er verschillende manieren zijn om
een vergunning op hoofdzaken te koppelen aan een bedrijfsintern
milieuzorgsysteem, namelijk: a) door in de vergunning(voorschriften) impliciet
ofexpliciette verwijzen naar(onderdelen van) zo'n systeem ofb)doorelementen
van een milieuzorgsysteem deel uit te laten maken van de aanvraag. In het vorige
hoofdstuk is ook reeds geconstateerd dat een statische verwijzing in de vergunning
naar bij voorbeeld een bedrijfsmilieuplan, of een meet- en registratieprogramma
uit een milieuzorgsysteem uit het oogpunt van dynamiek weinig winst oplevert.
Voor zover het bewuste onderdeel valt binnen de reikwijdte van de Wet
milieubeheer is het gevolg dat het gewoon deel gaat uitmaken van de vergunning. El

Feitelijk betekent dit slechts dat, wanneer men wil weten waarop de vergunning
betrekking heeft, twee documenten geraadpleegd zullen moeten worden.232 Het
voordeel van expliciete koppeling voor de vergunninghouder kan zijn dat hij als
het ware zel feen deel van zijn vergunning schrijften dat administratief dubbelwerk
(denk aan het bijhouden van meet- en registratiegegevens in twee verschillende
systemen) wordt voorkomen. 233

Nadeel van expliciete koppeling is dat, met name bij onderdelen van een
milieuzorgsysteem die voortdurend aan verandering onderhevig zijn, ook steeds
de vergunning moet worden bijgesteld, tenzij met een melding kan worden
volstaan.134 Juridisch is er dus weinig bijzonders aan de hand bij deze vorm van

koppeling. Zolang de verwijzing in de vergunning naar bijvoorbeeld een
bedrij fsintern meetprogramma er niet toe leidtdater onduidelijkheid ontstaat ten
aanzien van welke emissiegrenswaarden of voorzieningen de vergunninghouder

230     Zie ABRS 24-08- 1998, M en R 1999,  16 waarin niet werd geaccepteerd dat een KIWA-certificaat
de betrouwbaarheid van een vloeistofdichte vloerafdichting afdekte. Aan de vergunning hadden
eisen moeten worden verbonden ter controle van de bodembeschermende voorzieningen.

231 Integrale koppeling van het zorgsysteemaan de vergunningis. zoalsal gezegd. nietmogelijk. omdat
dit de reikwijdte van de Wm te buiten gaat. Zie reeds Chr. Kooij. Bedrijfsinterne milieuzorg. in:
Chr. Kooij en D. Van der Meijden, Bedrijfsinterne milieu:org.\IMR 1991-1,Zwolle 1991, p. 6.

232     Dat is ook het geval bij veel voorkomende verwijzingen naar NEN-normen. CPR-richtlijnen e.d..
die eveneens niet afkomstig zijn van de overheid. Zie ABRS 03-04- 1998. M en R 1998.104 m.nt.
Ten Veen en Vz ABRS 28-10-1997. F03.97.0518.

233     Zie ook Ch. Backes m.m.v. H.F.M.W. van Rijswick. Bedrij.fsinterne milieuzorg in Nederland en
Duitsland. Deventer 1998, p. 23.

234   Deze mogelijkheid wordt genoemd in C.T. Nijenhuis en M.V.C. Aalders. Naar een flexibele
vergunning, Amsterdam  1995. p. 61-62. Men kan zich wel afvragen of het meldingeninstrument
bedoeld isom veranderingen in de organisatie van de bedrijfsinterne milieuzorg in normatieve zin
te vertalen naar de vergunning.
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gebonden is.235 is errechtens niet veel optegen. Uit het oogpunt van doelmatigheid
bestaat alleen het risico dat er verstarring in de dynamiek van de bedrijfsinterne
milieuzorg optreedt. In theorie zou dit kunnen worden voorkomen door'dynamisch
te verwijzen'. Dat wil zeggen dat wordt gerefereerd aan een bedrijfsintern plan
of programma, zonderdat de inhoud daarvan vooraf vast staat ofde tijdsduur van
het gekoppelde deel van het bedrijfsmilieuplan of milieuzorgsysteem waarop de
verwijzing betrekking heeft vooraf bekend is. Hieraan zal dan echter wel een
goedkeuring door het bevoegde gezag moeten worden verbonden om ervoor te
zorgen dat derden niet buiten spel worden gezet.236 Ook ditbetekent op zijn beurt
dus weerdat naarmate het gekoppelde deel vaker wordt gewijzigden erdus vaker
een expliciet besluit nodig is van het bevoegde gezag, waartegen bovendien
rechtsbescherming open staat. de tlexibiliteit van de vergunning afneemt.

Is dit alles anders wanneer er wordt gekoppeld door delen van het
milieuzorgsysteem op te nemen in de aanvraag? Die indruk is in het verleden wel
gewekt. Door het indienen van een beschrijving van het zorgsysteem zou de
aanvraag minder gedetailleerd hoeven te zijn.237 Door deze te koppelen aan de
vergunning zou bovendien in de vergunning zelf met minder gedetailleerde
voorschriften kunnen worden volstaan.238 De IPPC-richtlijn wijstechterzekerniet
in de richting van een 'aanvraag op hoofdzaken' als gevolg van het toevoegen
van een beschrijving van het zorgsysteembij de aanvraag.239 In de overwegingen
bij de richtlijn wordt vermeld dat het van groot belang is dat het bevoegde gezag
zich op basis van de aanvraag kan vergewissen van het feit dat in alle passende
maatregelen ter preventie of beperking van verontreiniging is voorzien.240 Ook
uit artikel 6 van de richtlijn, waarin een aantal gegevens is opgesomd die de
aanvraag minimaal moet bevatten. blijktdat ergrenzen zitten aan de mogelijkheid
om gegevens weg te laten uit de aanvraag. Dat is in het bijzonder van belang voor
de vergunningophoofdzaken. Omdat een dergelijke vergunning zelfreeds minder
gedetailleerd is dan de traditionele milieuvergunning kan niet ongestraft ook nog
eens de aanvraag worden beperkt tot enkele hoofdzaken. 241

235    Zie voor een geval waarbil dat bijv. niet in de haak was ABRS 24-08-1998. M en R 1999, 31.
236  Vgl. ook C.J.H. Cozijnsen, P,4itie van derden-belangliebbendeti bij nietm·e en toekc,in1rige

(intwikketingen ten aanzien van de regulering van inrichtin gen (11(,old\tuk 8 Wet milieubeheer).
Stichting Natuur en Milieu. Utrecht mei  1999. p. 8-9.

231   Kamerstukken 11 1991/92 21 087. nr. 1540, p. 5-6.
238      Zie Nota van toelichting Ivb, Stb 1993.50. p. 47. Sommigen hebben op de gevaren van een dergelijke

koppeling gewezen. Zie F P.C.L. Tonnaer. a.,1.1994, p. 99: 'In theorie zou de vergunning zelfs
kunnen bestaan uit de plicht om het door het bedrij f opgezette zorgsysteem ook daadwerkelijk uit
te voeren: een mooie vorm van 'zelfregulering' !'

239    De gedachte van een 'aanvraag op hoofdlijnen' vindt men o.a. in IPO-profiel. Veranderende rot
vergunningverlening en handhaving. Rijswijk 1997. p. 17

240     Zie met name overweging 13.
241    Dat laat onverlet dat niet iedere aanvraag even gedetailleerd hoeft te zijn. Verschillende lokale

overheden zijn daarom bezig met het maken van een model waarin de gegevensbehoefte optimaal
wordtafgestemdop de bedrijfssituatie. Zie bijv. Provincie Noord-Brabant, Aanvraagop maat, Den
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De aanvraag is cruciaal voor het inzicht in de mogelijk milieugevolgen van de
bedrijfsvoering, de wijze waarop de milieuzorg binnen het bedrijf is georganiseerd
en de uitleg van de voorschriften in de vergunning. Het bevoegd gezag moet op
basis daarvan kunnen beoordelen of de door de inrichting te veroorzaken
milieunadelige gevolgen voldoende kunnen worden voorkomen dan wei beperkt.
Wanneer de vergunning zelf minder aanknopingspunten bevat ten aanzien van
de (technische) middelen waarmee dat geschiedt. zal de aanvraag in elk geval
inzicht moeten verschaffen in de wijze waarop de bedrijfsinterne milieuzorg is
georganiseerd en de mate waarin de drijver van de inrichting in staat is om te
voldoen aan de in de vergunning neer te leggen (doel)voorschriften. Ook voor
derden is dat trouwens van groot belang. Hun rechten op inspraak en
rechtsbescherming zouden op onaanvaardbare wijze worden ingeperkt, wanneer
de aanvraag geen gegevens bevatoverde opzeten de inhoud van de bedrij fsinterne
milieuzorg, maar de vergunning daarop wel volledig wordt toegesneden.

Als de beschrijving van het milieuzorgsysteem uitgebreid is en tot gevolg
heeft dat de rest van de aanvraag minder gedetailleerd hoeft te zijn is er weinig
opvallends aan de hand. Er is dan opnieuw slechts sprake van 'communicerende
vaten'. Niet onder alle omstandigheden behoeft evenwel een gedetailleerde
omschrijving van het zorgsysteem bij de aanvraag te worden gevoegd. Zie in dat
verband het bepaalde in artikel 5.7, eerste lid, van het Inrichtingen en
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Daaruit volgt dat hetinbeginsel niet nodig
is dat de aanvrager gegevens die hij bij een eerdere gelegenheid al heeft verstrekt
in het kader van een bedrijfsmilieuplan of milieuverslag, en die bij het bevoegd
gezag bekend zijn, nogmaals bij de aanvraag verschaft. Het tweede lid van datzel fde
artikel waarborgt dat voor een ieder duidelijk is welke gegevens eventueel niet
bij de aanvraag voor de vergunning zijn aangeleverd. Indien deze gegevens van
belang zijn voorde beoordeling van de aanvraag zullen deze overeenkomstig artikel
3:21 Awb ter inzage moeten worden gelegd.242 Dat levert dus op zichzelf weinig
problemen op.

Dat laatste wordt alleen anders als aanvraag zelf weinig gedetailleerd is en
men deze, inclusief eventuele bijbehorende gegevens, overeenkomstig artikel 8.11,
eerste lid, Wet milieubeheer, niet langer integraal onderdeel wil laten uitmaken
van de vergunning, zoals onder het regime van de Hinderwet wettelijk verplicht
was.243 Dit zou wel grote invloed kunnen hebben op de flexibiliteit van de
vergunning. Op grond van artikel 5.1 Ivb moeten in de aanvraag namelijk zaken
worden vermeld als de productiecapaciteit, de indeling van de inrichting en de
tijden en dagen waaropdeze inwerking is, kenmerkende gegevens inzake grondstof-

Bosch 1999, te vinden op de internetsite van het ministerie van EZ: hrip://WH H'.minez.nl/.
242   Nota van toelichting hb. Stb 1997.493. p. 9.
243 Zie art. 14. tweede lid. Hinderwet.
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fen, tussen-, neven- en eindproducten, de milieubelasting gedurende normaal bedrij f
en de maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het terugdringen van die
belasting. Zouden dit soort essentiele gegevens uit de aanvraag geen onderdeel
meer uitmaken van de vergunning, dan zou op grond van de interne plannen en
programma's van het milieuzorgsysteem eenvoudigweg de grondslag van de
aanvraag kunnen worden verlaten, hetgeen in de jurisprudentie niet aanvaard
wordt. 244

Dat het verlaten van de grondslag van de aanvraag niet wordt geaccepteerd
is terecht. Het zou immers kunnen betekenen dat er, nadat de vergunning is
verleend, een heleandereinrichtingontstaat zonderdat een vergunningprocedure
wordt gevolgd en derden hun recht kunnen uitoefenen om bedenkingen in te
brengen tegen deze veranderingen. Nu een van de doelstellingen achter artikel
8.11, eerste lid, Wet milieubeheer jo. artikel 5.1 Ivb is dat de aanvraag voor een
milieuvergunning ervoor dient te zorgen dat de rechten van derden worden
gewaarborgd kan van een volledige ontkoppeling' van aanvraag en vergunning
geen sprake zijn. Met Michiels meen ik daarom dat de tweede volzin van artikel
8.11.eerstelid Wet milieubeheerniet al te letterlijk moet worden gelezen.245 Als
de inhoud van de vergunning op hoofdzaken op bepaalde punten wellicht
onvoldoende aanknopingspunten biedt omde omvang van het vergunde handelen
vast te stellen. is aanvullende informatie uit de aanvraag onontbeerlijk. Zijn de
daarvoor relevante delen van de aanvraag en eventuele daarbij gevoegde bescheiden
indat geval aldan nietbewustbuiten de vergunninggelateb, dan zoudie informatie
strikt geredeneerd niet gebruikt mogen worden door de rechter om de reikwijdte
van de vergunning vast te stellen.

Dat kan echter nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. De rechter
zal daarom naar verwachting door de ontkoppeling van de aanvraag aan de
vergunning heen prikken en waar dat nodig is de reikwijdte van de vergunning-
voorschriften uitleggen tegen de achtergrond van de aanvraag zel f of daarbij ter
inzage gelegde bescheiden.246 Dit mag er in mijn ogen alleen niet toe leiden dat
er zelfstandig op de aanvraag gehandhaafd gaat worden. Niet alleen is de manier
waarop de gegevens ineen aanvraagzijn geformuleerddaartoeoverhetalgemeen

244   Dat her 'verlaten van de grondslag van de aanvraag' niel wordt geaccepteerd heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak bij herhaling uitgemaakt. Zie o.a. AGvB 31-03-1991. AB 1992.481. m.nt.
Brenninkmeijer. AIRS 18-03-1996. Alen R 1997.26 m.nt. Backes. ABRS 22-09-1998. M ui R

1999.30, ABRS 29-09- 1998, M en R 1999.117, ABRS 19-10-1998, M en R 1999,94 en ABRS
30-01-1997, Men R  1998,12 m.nt. Backes, die opmerkt dat door de strikte lijn van de A fdeling
het belang van het vooroverleg sterk wordt verhoogd. omdat bij de aanvraag al in vergaande mate
duideli.jk zal moeten zijn wat het bevoegde gezag aan voorzieningen zal eisen in de vergunning.
In navolging van Drupsteen in zijn annotatie onder AGvB  14-09- 1993. A B 1994.312 mott worden
vasigestelddat ernog steeds geen duidelijke lijn te ontdekken is in de jurisprudentie m.b,t de vraag
wanneer nu precies wel of niet de grondslag van de aanvraag wordt verlaten

245   F.C.M.A. Michiels. De Wet milieubeheer. Deventer 1998. p. 56-57.
246 ABRS 10-04- 1997, M en R 1997, 121 m.nt. Verschuuren
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ongeschikt, maar zeker waar het de strafrechtelijke handhaving betreft gaat het
ook niet aan om het begrip 'voorschrift' in de zin van artikel 18.18 van de Wet
milieubeheer uit te breiden tot al hetgeen in een aanvraag is opgenomen. 247

De conclusie moet dus zijn dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden voor
deregulering van de milieuvergunning die kan worden bereikt door de koppeling
aan een milieuzorgsysteem. Met name waar het gaat om de bescherming van de
rechten van derden en de bewaking van de handhaafbaarheid van de vergunning
zijn ergrenzen aan de mogelijkheden om het aantal voorschriften en de mate van
gedetailleerdheid daarvan tot een minimum te beperken.

8              Conclusie

Proberen we de lijnen uitdit hoofdstuk samen te trekken dan vallen erenkele zaken

op. Wat misschien weI het meest naar voren springt is dat, ondanks het feit dat
noch de Wet milieubeheer, noch de IPPC-richtlijn ergens uitdrukkelijk aandacht
schenken aan de relatie tussen bedrij fsinterne milieuzorg en vergunningverlening,
er toch wel de nodige aanknopingspunten te vinden zijn voor het creeren van een
meer flexibele vergunning voor koploper-bedrijven. WeI is daarbij een aantal

rechtsstatelijk relevante spanningsvelden teontwaren. Dat begintal bij hetbeleids-
concept waarop de figuur van de vergunning op hoofdzaken wordt gebaseerd.
Weliswaar lijkt te kunnen worden verdedigd dat er niet zoiets omstredens als de
idee van wederkerige rechtsbetrekkingen ten grondslag hoeft te liggen aan een

dergelijke stijl van vergunningverlening, maardatneemt niet weg dat hierendaar
wei 'meerzijdige trekjes' opduiken. Dat geldt bijvoorbeeld al bij de criteria, waaraan
een bedrijf moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een vergunning op
hoofdzaken.

Voordeze criteria is geen expliciete wettelijke grondslag te vinden in de Wet
milieubeheer. De enige mogelijkheid die daarom overblijft is ze baseren op de
beleids- en ofbeoordelingsvrijheid van het bevoegde gezag. Voorzoverde gestelde
eisen zich onttrekken aan 'het belang van de bescherming van het milieu' in de
zin van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer, kan hun legitimatie
uitsluitendgelegenzijn indeeventuele beleidsvrijheiddieerschuiltin hetin artikel
8.11, derde lid, van de Wet milieubeheergecodificeerde alara-beginsel dat verlangt
dat bij de vergunningverlening wordt gestreefd naar het bereiken van de grootst
mogelijke bescherming tegen milieunadelige gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs
niet kan worden gevergd. Omdat wat de grootst mogelijke bescherming is die van
bedrijven mag worden verlangd niet alleen afhangt van wat hun concurrenten in

247    Zie ook Hof's-Hertogenbosch 15-10-1998. M en R 1999.27 m.nt. De Lange.
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binnen- en buiteniand aan milieuzorg doen, maar mede bepaald wordt doorzaken
als de kennis, creativiteit, inzet en bereidwilligheid van ondernemers om milieu-
belangen serieus te nemen, zou het goed zijn wanneer de wetgever dat soort
immateriele zaken stimuleert en zoveel mogelijk ondersteunt.

Om dat goed te kunnen doen lijkt het verstandig dat de wetgever om te

beginnen meer duidelijkheid biedt over de betekenis van het alara-beginsel voor
de vergunningverlening. Dat is nodig. omdat de rechter artikel 8.11, derde lid.
van de Wet milieubeheer thans soms zo lijkt te willen uitleggen dat vooral moet
worden gekeken naarde standdertechniek in de bedrijfstak. Voormogelijkheden
om daarvan in individuele gevallen af te wijken, lijkt dan weinig ruimte meer te
bestaan. Het is voorbedrijven weliswaar niet verboden om op milieugebied mddr
te doen dan hun concurrenten, maar er zijn weinig concrete wettelijke prikkels
om dat proces te stimuleren. Op dit punt zou het daarom goed zijn wanneer de

wetgever duidelijk maakt in hoeverre er ruimte is om koplopers meer keuze- en
beslissingsvrijheid en eigen verantwoordelijkheid te geven dan meelopers en

achterblijvers. Daarvoor is het noodzakelijk dat proactieve bedrijven weten wat
zij van de overheid terug kunnen krijgen voor bijzondere inspanningen. In het
huidige stelsel is dat vooral meer flexibiliteit. maar de precieze aard en omvang
daarvan is. mede doorde tussenkomst van de rechter, dikwijls niet zo erg duidelijk.

Aan de hand van voorbeelden is aangetoond dat zowel de Wet milieubeheer
als de IPPC-richtlijn aanknopingspunten bieden voor verschillende vormen van
tlexibiliteit, maar dat daarbij we I bepaalde rechtsstatelijke randvoorwaarden in
acht genomen zullen moeten worden. De strijd tussen tlexibiliteiten rechtszekerheid
is daarbij een terugkerend thema, zowel waar het gaat om keuzevrijheid bij de
manier waarop milieudoelen worden bereikt, als bij de mate waarin veranderingen
in een inrichting kunnen worden doorgevoerd zonder dat daarvoor een aparte
vergunningprocedure hoeft te worden doorlopen en bij de vrijheidomprioriteiten
te kunnen stellen bij het terugdringen van bepaalde milieunadelige gevolgen. Wei
zijneraccentverschillen. Bij hetbewerkstelligen van procedurele flexibiliteitdoor
bij de vergunningverlening rekening te houden met de aanwezigheid van een

bedrijfsmilieuplan en milieuzorgsysteem ligt de nadruk vaak wat meer op het
voorkomen van misbruik van bevoegdheden en procedures en het beschermen
van de rechten van derden. Dit terwijl bij het vraagstuk van temporele flexibiliteit
het tegengaan van concurrentievervalsing en het bewaken van de transparantie

van hetbesluitvormingsproces een hoofdrol vervult. Ook staathierde verhouding
tussen het cretren van ruimte voor eigen afwegingen bij het doen van milieu-
investeringen in relatie tot beginselen van milieurecht, zoals preventie. voorzorg
en alara, ter discussie. Bij de materiele flexibiliteit zijn, naast de eis van
rechtszekerheid, vooral ook de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de
vergunning in het geding.
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De wetgever zou er verstandig aan doen wat meer richtsnoeren te verschaffen
aan het bestuur ten aanzien van de (on)mogelijkheden voor het belonen van
koplopergedragende voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen omdaarvoor
in aanmerking te komen. Dit betekent niet dat er een hoofdstuk bedrijfsinterne
milieuzorg in de Wet milieubeheer wordt opgenomen, waarin precies wordt
geregeld waar een goed milieuzorgsysteem en bedrijfsmilieuplan aan moeten
voldoen en welktype vergunningvoorschriften past bij verschillende categorieen
van bedrijven. Het gevaar daarvan is namelijk dat zelfregulering in een keurslij f
wordt geperst waar bedrijven en lokale bevoegde gezagsinstanties niet op zitten
te wachten. Wenselijk is daarentegen wel dat de wetgeverduidelijk maakt waarop
de criteria voor het afgeven van een vergunning op hoofdzaken kunnen worden
gebaseerd, welke keuzemogelijkheden er zijn voor bedrijven en wat daarvan de
voordelen kunnen zijn. Hieruit volgt dat de betekenis van het begrip tlexibiliteit
juridisch nader uitgewerkt moet worden opdat bedrijven en overheden ook bij de
rechter niet voor verrassingen komen te staan.

Daarnaast kan wellicht gedacht worden aan zaken als het erkennen van
bedrijven die zich als koploper manifesteren door middel van het inbouwen van
selectiemechanismen in de regelgeving over milieuverslaglegging,248 het vergroten
van de mogelijkheden voor het doorvoeren van experimenten met nieuwe
milieuvriendelijke technologieen waarbij tijdelijk kan worden afgeweken van
bestaande regels of bijvoorbeeld het in het leven roepen van mogelijkheden om
juist bij dit soort bedrijven te komen tot een nog meer integrale aanpak van
milieuproblemen. Dit laatste zou kunnendoorhetbegripinrichting(gedeeltelijk)
bij de vergunningverlening voor bepaalde bedrijven los te laten of te combineren
met een keten- of concerngerichte aanpak van milieuvraagstukken.

248     Denk aan het opstellen van een jaarlijkse lijst van meest en minst vervuilende bedrijven.
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Zelfregulering binnen rechtsstatelijke kaders

1           Artikel 21 Grondwet als kader?

De in de vorige twee hoofdstukken behandelde casus over bedrijfsinterne

milieuzorg en vergunningverlening heeft duidelijk gemaakt dat het in verband

brengen van overheidsregulering en zelfregulering op het terrein van het milieu,
zowel kansen biedt vooreen effectievere en efficientere milieubescherming, alsook
spanning met rechtsstatelilke eisen kan oproepen. Het duidelijkst komt dat tot
uitdrukking op het niveau van de wetgever, waarbij van de wet enerzijds wordt

verwacht dat hij een integrale, effectieve en doelmatige milieuzorg in bedrijven
mogelijk maakt, maar anderzijds ook dat wordt gezorgd voor rechtszekerheid,

rechtsgelijkheiden betrokkenheid van deburgerbij milieurelevante besluiten. Om
over de juiste balans daartussen iets te kunnen zeggen hebben we een juridisch
kader nodig. Daarvoor keer ik terug naar de in het eerste hoofdstuk gegeven

probleemstelling. Deze luidt: In hoeverre laat artikel 21 van de Grondwet een

terugtred van de overheid toe ten behoeve van milieuzorg doorbedrijven en welke
fundamentele normen en beginselen zijn op die zorg van toepassing?

De keuze voor artikel 21 als ijkpunt in het juridisch toetsingskader vergt

wellichtenige toelichting. Op het eerste gezicht lijkt de relatie tussen deze grond-
wetsbepaling en de problematiek van de terugtredende overheid namelijk nogal
ver gezocht. Zoals al in het eerste hoofdstuk is vastgesteld legt de tekst van dit
sociale grondrecht uitsluitend een zorgplicht op de overheid waar het gaat om de
bescherming en de verbetering van het leefmilieu. Het grondwetsartikel rept verder
in hetgeheel nietoverzorgtaken ofplichten van anderen, zoals bedrijven, burgers
of bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Dat is op zichzelf ook weinig
verwonderlijk. omdat het vaststellen van de juiste verhouding tussen overheidsoptre-
den en particulierinitiatief bij de realisenng van sociale grondrechten doorgaans
primair als een zaak voor de wetgever wordt gezien.' Ook deze zal zich echter

ergens aan vast moeten kunnen houden. Dit geldt temeer nu artikel 21 verschillende
doelen herbergt die onderling met elkaar kunnen conflicteren.2

Zo is het evident dat de zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu onder bepaalde omstandigheden

1         Zie Th.G. Drupsteen, R. Fernhouten P. de Haan. Re{·hisvcirming in de sociale rechtsstaat, Deventer

1989,p. 27-28.
2      A. van Hall, Artikel 21 Grondwet, Het Waterschap 1996, p. 294.
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opgespannen voet metelkaarkunnen staan.3 Hetzel fde geldt voorde bescherming
van het milieu ten opzichte van andere door grondrechten gedektebelangen, zoals

bijvoorbeeld het bevorderen van voldoende werkgelegenheid. Het ligt voor de
handdatdeze zorgtaken zich niet onderalle omstandigheden vooreen gelijktijdige
maximale verwezenlijking lenen. Erzullen kortom keuzes moeten worden gemaakt
waarbij in alle gevallen zal moeten worden gestreefd naar optimalisering van
deelbelangen in het licht van het algemeen belang.4

Voor deze belangenatweging is de wetgever in formele zin volgens de
grondwetgeverde eerstverantwoordelijke.5 Hij moet ervoorzorgen dat milieube-
langen voldoende tot hun recht komen bij besluitvorming door bestuursorganen
en dat daarbij bepaalde procedurele waarborgen in acht genomen worden, zoals
het recht opopenbaarheid van mi lieu-informatie, inspraaken rechtsbescherming.
Dit opdat naast de belangen van individuele burgers ook stemloze, intrinsieke
milieuwaarden adequaat kunnen worden verdedigden ergeen verslechtering van
de milieukwaliteit in de hand wordt gewerkt door in strijd met de doelstellingen
van artikel 21 wetgeving in te trekken ofte vervangen door minderbeschermende
milieuregelgeving.6 De open formulering van artikel 21 Grondwet kan grotendeels
worden verklaard doordat de wetgever wordt geacht de daarin neergelegde
zorgplicht voor het milieu nader uit te werken. Dit neemt niet weg dat ook de
formele wetgever wel over criteria zal moeten kunnen beschikken om tot een
zorvuldige en rechtvaardige belangenafweging te geraken. Als die criteria niet
(geheel) uit artikel 21 zel f voortvloeien rijst onmiddellijk de vraag waaruit zij dan
wel kunnen worden afgeleid.

2         Het 'sociale' van artikel 21

Dat voor de verwerkelijking van het grondrecht op een schoon milieu in het
verleden zo zwaar geleund is op de wetgever laat zich mede verklaren door het
tijdsgewricht waarin de sociale grondrechten tot stand zijn gekomen. Het betreft
de periode gelegen tussen het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren
tachtig, kortom de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat. Burkens heeft daarover

3      P.C Gilhuis. De verhouding van miheurecht tot waterrecht. in: P.C Gilhuis en J J. de Graeff,
Waterbeheer en milieubeheer.\IMR \986-3, Zwolle 1986. p. 3. Bijbotsingenhoevenweslechts
te denken aan deaanleg van allerlei grote infrastructurele werken. zoals vliegvelden. wegen, dijken
en kanalen. waarbij natuurwaarden in het gedrang kunnen komen.

4     Zie in deze zin ook M.C Burkens. Algemene kerstukken van grondrec·hten naar Nederlands
(·c>nstilitticmeel rei·hI. Zwolle 1989. p. 82-83.

5        Art. 21  Grondwet werd ook gezien als een legitimatie voor de bestaande milieuwetgeving. Zie
H.A FJ. Tilborghs. Bewoonbaarheiden milieu. in: A.K. Koekkoek. W. Konijnenbelten F.C.L.M
Crijns (red.). C immentaar op hoofdstuk 1 van de her:iene Grondwer, Nijmegen 1982, p. 407

6       J.M. Verschuuren, De zorg van de overheid en het recht van de burger, M en R 1994, p. 82-83
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opgemerkt dat de sociale grondrechten in die tijd in de Grondwet zijn opgenomen
vanuit de idee van expansie: 'in een proces van "progressive implementation"
zouden zij gaandeweg nader tot realisering komen. Aan de mogelijkheid dat de
omstandigheden toteen regressieve beweging zouden nopen, werd niet gedacht.'7
Met Burkens kan evenwel worden vastgesteld dat vooral in minder voorspoedige
tijden waarbij sprake is van bezuinigingen en terugtred van de overheid de vraag
naar het normatieve gehalte van sociale grondrechten op scherp komt te staan.
De overheid moet in dat geval wel, maar kan of wil niet. Dit geldt zeker ook voor
artikel 21 Grondwet. Staan blijft op dat moment dat de Grondwet verplicht tot
bescherming 6n verbetering van het leefmilieu. Handhaving van een 'stand still-
situatie' is dus ook in dat geval niet voldoende. Overdie situatie heeft de regering
tijdens de grondwetsherziening opgemerkt dat:

'In de redacties waarbij opdrachten worden gegeven aan de wetgever ofde overheid
is een ruime beleidsmarge vervat voor de tot regeling o f zorg geroepen organen.

Diebeleidsmarge ligt metname hierin dat de mate en de snelheid van verwezenlij-
king van de in de bepalingen verwoorde belangen aan het inzicht van het betrokken
overheidsorgaan wordt overgelaten.'8

Zoals voor alle beleidsmarges, geldt ook hier echter dat de bevoegheid van de
overheid nooit onbegrensd is. Vlemminx heeft in dat kader met een beroep op de
grondwetsgeschiedenis en het internationale recht verdedigd dat naarmate het
niveau van verwezenlijking van het grondrecht noodgedwongen daalt, de motivering
in toenemende mate moet worden toegesneden op de middelen die de overheid
w&1 daadwerkelijk ten dienste staan. Als de kernverplichtingen in het gedrang

komen zou in zijn ogen er zelfs nog maar Edn behoorlijke motivering mogelijk
zijn. namelijk dat de hoogste priorteit is gesteld en alle passende middelen zijn
ingezetomde verwerkelijking van hetgrondrechtniet in gevaarte brengen.' Deze
'beleidsplicht' impliceert mijns inziensdat wanneerblijktdattraditionele vormen
van directe regulering, zoals ge- en verboden, onvoldoende effect sorteren, de
overheid gedwongen is te zoeken naar andere, effectieve instrumenten. 10

Gelet hierop kan men zich afvragen of de beleidsmarge die van toepassing

is op artikel 21 van de Grondwet zich, behalve over de mate waarin en het tempo
waarmee wordt opgetreden, ook niet uitstrekt overde manter waarop de wetgever
zich inspant om zich van zijn grondwettelijke taken te kwijten. Samen met
Verschuuren ben ik van mening dat zulks tot op zekere hoogte het geval is. Van

7      M.C. Burkens. Normen met onbestemd rechtskarakter. in: M.C Burkens en R. Crince Le Roy.
Burger en tiverheid.' s-Gravenhage  1994. p. 90-91

8 Algehele grondwetsherziening. Decl la Grondrechten. 's-Gravenhage 1979. p. 258.
9     F. VIemminx, Een nieuw prefiel van de Grondret·hten, Deventer 1998, p. 169-169.
10     Vgl. ook J.A Peters. Instrumenten van het milieubeleid: andere accenten. in: Ph. Eijlander. P.C.

Gilhuis en J.A.F. Peters (red.). Overheid en zelfregulering. Zwolle 1993, p. 87.
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de overheid mag namelijk een terughoudende opstelling worden verwacht als
wettelijk geconditioneerde zelfregulering bijdraagt aan een betere bescherming
van het milieu dan optreden door middel van gedetailleerde regelgeving." Het
kan niet zo zijn dat een grondwettelijke opdracht aan de overheid een legitimatie
vormt voor bedrijven en burgers om eenvoudigweg achterover te leunen en een
mentaliteit te bevorderen van 'ieder voor zich en de overheid voor het milieu'.
De kerndoelen van artikel 21 Grondwet - bescherming en verbetering van het
leefmilieu- mogen niet in gevaar worden gebracht door aan calculerendeburgers
of bedrijven een a-contrario interpretatie toe te staan waarbij de overheid de
'gelukkige eigenaar' wordt van het milieuprobleem. Wat dat betreft is de
tegenstelling tussen klassieke en sociale grondrechten een valse en schiet de
dominante westerse ideologie betreffende de functies van het recht tekort:

'The dominant ideology of law's functions is profoundly wrong in so far as it
separates the (permissible) use o f law to facilitate the pursuit of sel f-interest for
the (impermissible) use of law to promote actively the widercommon interest which
socialist ideals seek to identify. Individual self-interest requires collective
cooperation to build the solidarity without which many o f the intangible benefits
of individual life are undermined or lost. Not only are these intangible but they
are alsooften unnoticeduntil they begintodisappearin a serious decline of social
morale. 'community spirit'. public order. and civic responsibility.

.12

Het doemscenario. waarin de opdracht om het milieu te beschermen uit artikel
21 van de Grondwet als een exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid wordt
beschouwd. isechternietondenkbaar. Zekerniet wanneer we bijvoorbeeld bezien
hoe sommige van onze oosterburen denken over de in artikel 2Oa Grundgesetz
opgenomen Staatszielbestimmung Umweltschutz, diequadoelstellingen karakter
sterk lijkt op ons artikel 21:3 Ook deze grondwetsbepaling is in de Duitse literatuur
namelijk door velen met de nodige scepsis ontvangen. De onduidelijke redactie
van de tekst, 14 de niet afdwingbaarheid voor de burgeren de ongerichte opdracht
aan de overheid heeft veel kritiek geoogst.is In haar dissertatie over deze sedert

11      R.A.J. van Gestel en J M Verschuuren, Artikel 21 Grondweten zelfregulering in het milieurecht.
in: H.R.B.M. Kummelingen S.C. van Bijsterveld(red.). Grimdre(·hienen zelfregulering. Deventer
1997. P. 138

12       R. Cotterel. La,i· '.; c·mnintinity Legal the<)ri' in &(icic,logical per,pe(·tive, Oxford 1995. p. 268.
13      Ook in de Duitse literatuur ,#ordt bilv. opgemerkt dat deze zorgplicht voor de o erheid zich in de

eerste plaals lot de wetgever richt. Zie H.H. Klein, Staatsziel im Verfassungsgesetz - Empfehlt
es sich. ein Staatsziel limweltschutz in das Grundgesetz aufzuhnehmen" DVBI. 1991,p. 737.

14      Art. 20a GG luidt:  Der Staat schutzt auch m Verantwortung for die kunftigen Generationen die
naturlichen 1.Tbensgrundlagen im Rahmender verfassungsmaBigen Ordnungdurch die Gesetzgebung
und nach MaBgabe von Gesetz und Recht durch die voliziehende Gewalt und die Rechtsprechung.'

15      Zie o.a. D. Murswiek. Staatsziel Umweltschutz (Art. 20 a GG). Bedeutung fiir Rechtsetzung und
Rechtsanwendung. in· NVit·Z 1996. p. 222: 'Diese Vorschrift ist nicht gerade ein Glanzstuck an
Klarheit und Prfignanz der Aussage und weit davon entfernt. als Musterbeispiel gelungener
Verfassungs:isthetik geruhmt werden zu konnen.' Anderzijds erkent hij ook dat het gaat om yine
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1994 in de Duitse Grondwet verankerde milieuzorgplicht voor de overheid stelt
Hahn in dat verband onder andere:

'Jedenfalls darf der verstarkte Druck auf den Staat nicht das UmweltbewuBtsein
der Burgerersetzen. Dasgesellschaftliche UmweltbewuBtseinallein ist es letztlich,
daB den politischen ProzeB anregt und die treibende Kraft filr den Umweltschutz
ist. Durch das UmweltbewuBtsein der Gesellschaft wird der Staat zu einem
intensiveren Schutz der Lebensgrundlagen verpflichtet. Die Positivierung des
Umweltschutzes in der Verfassung wird sich aber eher kontraproduktiv auf das
UmweltbewuBtsein derGesellschaft auswirken und den Effekt einer"Beruhigungs-
pille" haben.' (...) Mit der Positivierung des Umweltschutzes besteht die Ge fahr,
daB die Bemilhung der Burger fur die Umwelt eine rucklaufige Tendens erfahrt
und sich passiv auf die staatliche Abhilfe verlassen wird. ,16

Wanneer we artikel 21 van de Grondwet als een 'kalmeringspil' voor de burger
moeten beschouwen, die hem de indruk moet geven dat het allemaal wel goed komt
met het milieu als we de bescherming ervan maar gewoon overlaten aan de
overheid, vertonen we wel erg weinig respect voor de historie en de idee van de
sociale grondrechten. Deze rechten hebben van oudsher immers betrekking op
zaken die vaak juist niet van staatswege ter beschikking komen:7 Als het gaat
om het creeren van voldoende werkgelegenheid, het bevorderen van culturele
ontplooiing of de zorg voor de bescherming van het milieu is de afhankelijkheid
van particuliere initiatieven groot en de macht van de staat gering.

Hirsch Ballin heeft in dat verband verdedigd dat sociale grondrechten als
correctie zijn te beschouwen op de paradigmatische tweeslag tussen overheid en
burger in de traditionele, voornamelijk opde klassieke vrijheidsrechten gebaseerde,
grondrechtendogmatiek:8 Volgens hem wordt daardoor het zicht verduisterd op
de mogelijkheden om aan maatschappelijke actoren zodanige procedurele. finan-
ciele en normerende stimulansen en faciliteiten te verschaffen dat zij ook zelf de
verwerkelijking van hun grondrechten kunnen bewerkstelligen. Daarop wijst in
zekere zin ook Alkema, die constateert dat de rol van intermediaire organisaties
bij de verwerkelijking van de sociale grondrechten in de tekst van de Grondwet
wel erg gemakkelijk naarhet tweede plan is verwezen."Ditterwijl het. zoals ook
Koopmans eerderheeft vastgesteld. toch bij uitstek omrechten meteencollectief

objektive Verpflichtungdes Staates(...) 'nichtlediglichumeinen unverbindlichen Programrnsatz.'
16   M. Hahn. Das Staats:iel Umwelt Achutz - Art. 20a Grundgese tz - "Au A gle ich vo,1 Defiziten oder

Umweltpolitis(·he Phrase?", Koln 1996, p. 159-160.
17    Zie F. Tanghe, Sciriale grtindrec·hten m#sen armiede en menwnrechien van de Middeleeuwen

tc}t de Franse rev(}lutie. Antwerpen 1986, Decl I.
18 E.M.H Hirsch Ballin. Werking en verwerkelijking van grondrechten. in: L. Heyde e,a. (red.).

Begrensde prijheid, Scheltens-bundel. Zwolle 1989. p. 128-145.
19       E.A. Alkema. De reikwijdle van fundamentele rec·hten -denatic,nale en internationaledimemies.

Preadvies NJV 1995-1. Zwolle 1995, p. 46.
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karakter gaat, waarbij vaak een schakel nodig is tussen overheid en burger.20 Van
Roermund heeftdaar vanuiteen rechtsfilosofisch perspectief nog aan toegevoegd
dat het denken over klassieke grondrechten in het verleden dikwijls te eenzijdig
gericht isgeweest opde individualiteit vande mensen daarmee opeen oneindige
verscheidenheid in de samenleving.2, Dit zou bijgedragen hebben aan een te strikte
en nogal kunstmatige scheiding van de publieke en de private sfeer, omdat de
samenleving onbestuurbaar wordt, indien van de overheid wordt verwacht dat zij
ook de verhoudingen tussen burgers onderling reguleert. Sociale grondrechten
dwingen de overheid, in de woorden van Van Roermund, echter tot keuzes in het

maatschappelijk veld:

'Zij moet haar neutraliteit opgeven. kan zich niet meer als een punt 'buiten' of
'boven' de samenleving opstellen en verliest dus in die zin haar statuut als enig
vertegenwoordiger van het algemeen belang en schepper van het recht. Anderzijds
kan zij niet de samenleving en haar geledingen aan zichzelfover laten. omdat niet
alle bestaande geledingen vanuit zichzel fenig onderscheid wensen te maken tussen

·22

eigen belang en collectief belang

Van Roermund dringt met deze opmerking door tot de kern van de zaak. Het
'sociale' van een grondrecht op bescherming en verbetering van het leefmilieu,
zoals neergelegd in artikel 21 van de Grondwet, zit hem er niet in dat de overheid
als een ware monopolist waakt over het milieubelang. Zo gemakkelijk laat zich
de vraag: 'van wie is het milieu'. niet beantwoorden.23 Meerdere goede antwoorden
zijn mogelijk en alleen al daarom is het onverstandig de zorg voor het milieu te
vereenzelvigen met de taken van de overheid. De regering heeft een dergelijk enge
uitleg bij de totstandkoming van de Grondwet van 1983 trouwens ook expliciet
van de hand gewezen. Nadrukkelijk is van regeringswege gesteld dat het leggen
van een milieubeheerstaak bij de overheid geenszins betekent dat burgers zich
als gevolg daarvan ontslagen kunnen achten van hun verantwoordelijkheid om
zorgvuldigomtegaan methet milieu.24 Hetzou veeleertoe te juichen zijn wanneer
burgers en bedrijven milieuzorg ook als hun eigen taak (gaan) zien.

Nu zal dat laatste waarschijnlijk door niemand worden ontkend. De vraag
is alleen of dit nu ook betekent dat er uit artikel 21 van de Grondwetof enig ander
grondrecht, direct ofwel indirect, een rechtsplicht voor de burger kan worden
afgeleid om zich het milieubelang aan te trekken?

20     Zie T, Koopmans, Vrijheden in beweging. Zwolle 1976. p. 6.
21    B. van Roermund, Themi\' terzijde: ointrekken van re(·ht\fil<)3(,fie. Nijmegen 1990, p. 20-24.
22     Idem p 23
33     Zie J.H. Nieuwenhuis. ('(ilifr(intatie eli (·cinipri,ini. , Tweede druk. Deventer 1997. p. 139 e.v
24      Kamentukken 1/ 1976/77.13 873. nr. 7. p. 22. Vgl daarover ook G.H. Addink. Het milieurecht

bezien in relatie tot algemene kerstukken van het staats- en bestuursrecht. in: M.C. Burkens en
R. Crince Le Roy (red.), a.it·.,  1984. p.  l l.

274



Zelfregulering binnen rechtsstatelijke kaders

3              Grondrecht of grondplicht?

Verschuuren heeftin zijndissertatie overhetgrondrecht opeen schoon leefmilieu
verdedigd dat uit de aard van het milieubelang voortvloeit dat het uitvoeren van
de milieubeheerstaak van de overheid in samenwerking met bedrijven, burgers
en maatschappelijke organisaties moet geschieden.25 Hij verklaart het feit dat dit
niet is terug te vinden in de tekst van de Grondwet vooral vanuit het oogpunt van
onze heersende grondrechtendogmatiek waarin, volgens hem, geen plaats is voor
fundamentele plichten voor de burger. 26

Hoewel, zowel in Nederland als daarbuiten,27 soms ook weI anders wordt
gedacht overde wenselijkheid van ecologische 'grondplichten',leeft deze discussie

niet erg in ons land. Recentelijk is deze problematiek evenwel weer wat actueler
geworden doordat in het kader van het vijftig jarig bestaan van de Verenigde Naties
dooreen groep van oud regeringsleiders is voorgesteld omde Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (UVRM) uit te breiden met een negentiental
fundamentele plichten.28 In artikel 9 van deze 'Declaration of human responsibili-
ties' is onder andere een burgerplicht opgenomen om duurzame ontwikkeling
wereldwijd te (helpen) bevorderen. De letterlijke tekst luidt:

'All people, given the necessary tools. have a responsibility to make serious efforts
to overcome poverty. malnutrition, ignorance. and inequality. They should promote
sustainable development all over the world in order to assure dignity, freedom,
security and justice for all people.'

Men zou zich kunnen afvragen ofhet voorstel omeen fundamentele verantwoorde-
lijkheid van de burger voor zijn milieu expliciet vast te leggen in een mensen-
rechtendocument - of impliciet te lezen in artikel 21 Grondwet - geen welkome
correctie zou zijn op de huidige situatie waarin de grondwettelijke bescherming
van het milieu in de praktijk erg zwak is en de zorgplichten van anderen dan de
overheid vaak onderbelicht blijven.29 Niet goed valt in te zien waarom er vanuit

25    J. Verschuuren. Het grondrecht op bes(·herming van het leefmitieu.Zwo\\e 1993. p 199.

26      J.M. Verschuuren. Fundamenteleplichten ten opzichte van de natuur?, in: J.P. Loof & P.B.Cliteur
(red.). Mensenrechren, dierenrechten. ec·osysteemrec·hten. Leiden 1997. p. 100.

27       In de grondwetten van verschillende Duitse Bundesltinder komen ecologische grondplichten voor
en in de literatuur wordtdoormensen als M. Fiihr, OkologischeGrundpflichten als verfassungsrecht-
liche Dimension, NuR 1998, p. 6-14 ook wei verdedigd dat art. 20a Grundgesetz daarvoor een
rechtsbasis biedt.

28        De tekst en toelichting van deze Uni versal Declaration of Human Responsibilities is opgenomen
in NJCM-bulletin 1998, nr. 8, p. 1094-1098. M. De Blois, De universele verklaring van de
verantwoordelijkheden van de mens: enige kanttekeningen, NJCM-bulletin \998. p. 1037-1052
laatoverigens zien datdit nietde eerste poging is om fundamentele rechten en plichten te koppelen.

29      Zie Ch. Backes, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu, in: J.B.J.M. ten Berge, P.J.J.
van Buuren, H.RB.M. Kummelingen B.P. Vermeulen, De Grondwetals voorwerpvanaanhoudende
Zorg, Zwolle 1995. p. 185-204.
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een mensenrechtenoptiek niet gewezen zou mogen worden opde morele en ethische
plichten van burgers.30 bedrijven of maatschappelijke organisaties tegenover de

gemeenschap in het algemeen of bepaalde categorieen burgers in het bijzonder. 31

Artikel 29 UVRM doet dat bijvoorbeeld al sinds jaar en dag en hetzelfde geldt
voorandere mensenrechtenverklaringen.31 Ook in de eerste grote en gezaghebbende
internationale milieuverklaring, de Declaratie van Stockholm uit 1972.33 wordt
het 'recht' op een leefbaar milieu reeds gekoppeld aan een (morele) plicht van
de mens omhet milieu ook op adequate wijze te beschermen. Daar staat in artikel
4 immers te lezen:

'Man has the fundamental right to freedom. equality and adequate conditions of
li fe, in an adequate environment of aqualitythat permits a life of dignity and well-
being, and he bears asolemn responsibility to protect andimprovetheenvironment
for present and future generations.'

Het woord recht heb ik hierboven tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het
hier gaat om een beginselverklaring die als 'soft law' te kwali ficeren valt. Dat er
wordt gesproken wordt over'man' in plaats van 'everyone' en over'responsibility'
in plaats van 'duty' lijkt er bovendien Op te duiden dat bedoeld is de mensheid
in hetalgemeen aan te spreken en geen afdwingbare rechtsplichten voorindividuen
jegens de overheid in het leven te roepen.34 Hoewel de preambule bij het Verdrag
van Aarhus, inzake toegang tot in formatie, inspraak bij besluitvormingen toegang
tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden op dit punt aanzienlijk stelliger is
geformuleerd,35 lijkt de bedoeling van dat verdrag niet anders. Volgens mij is dit
laatste van groot belang. Zorgplichten van bedrijven en burgers tegenover elkaar
zijn in het milieuprivaatrecht op zich niet zo bijzonder. De jurisprudentie leert
dat opdie maniersoms zel fs tegen grensoverschrijdende milieuschade kan worden

30     In de niet-Westerse visie op mensenrechten is dat zelfs heel gebruikelijk. Vgl. S Prakash Sinha.
Human Rights: An Non-Western Viewpoint, Arc·hiv fur Rec·hts- und Sozialphili, ophie  \98\. p
76-91. Het debatover burgerschapsplichten vindtbij onsechter veeleer vanuiteen politicologisch
en (rechts)sociologisch perspectief plaats. Zie in dat kadero.a. WRR. Eigentijds burger3(·hap,Den
Haag 1992 en H. Kleijer en G. Tillekens (red.). Burgerst·hap 3nder int,raal: Een v,I·ic,Ic,giA(·lie
kijk op de verant\*c,(irdelijke burger. Leuven/Apeldoorn 1997.

31     R. Fernhout en W. van Genugten. Plichten van de Mens. NJB 1998. p. 310-311
32      Art. 29. eerste lid. luidt: ·Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap. zonder welke de vrije

en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.' Zie verder o.a. art. 18. eerste
lid van het Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin de verantwoordelijkheid van de ouders
voordeopvoedingen de ontwikkeling vanhun kinderenis vastgelegdenart. 19, derdelid. IVBPR.

33     Verklaring van 16 juni 1972, DR· A/Conf 48/14. p. le.v.
34     A. Rest, Europaischer Menschenrechtsschutz als Katalysator fur ein verbessertes Umweltrechi,

NuR 1997. p. 210-211. Anders (?) H.J.A.M. van Geest, Boekbeschouwing, RMTh 1994, p. 464.
35      De preambulestelt o.a.: 'Recognizing alsothat every person has theright toliveinan environment

adequate to his or her health and well-being, and the duty, both individually and in association
withothers. toprotectand improvetheenvironment for thebenefit of presentand future generations.'
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opgetreden.36 lets anders blijft evenwel het geval waarin een grondrecht of
mensenrecht wordt gebruikt als grondslag voor het aannemen van een juridisch
afdwingbare plicht van de burger tegenoverde overheid om in casu milieuschade
ongedaan te maken of te vergoeden. 37

De enkele keerdat doorde Nederlandse overheid in het verleden met succes

een beroep is gedaan op 21 Grondwet geschiedde dat om met behulp van een actie
uit onrechtmatige daad op te kunnen treden tegen een bedrijf dat in strijd met de
maatschappelijke zorgvuldigheid de bodem vervuilde.38 Dat veroorzaakte de nodige

opschudding, juist omdat volgens sommigen de overheid in dat geval dit sociale
grondrecht gebruikte als wapen tegen de burger. 39 Hetzelfde argument vormt als
ik het goed zie ook het belangrijkste bezwaar van het Nederlands Juristencomita
voor de Mensenrechten tegen het opnemen van grondplichten in een klassiek
mensenrechtendocument; misbruik ligt op de loer.40 Grondplichten constitueren
namelijk geen grenzen aan het overheidsoptreden en zijn ook niet opgezet om
individuen tegen de macht van de staat te beschermen. 4I

Hoewel er internationaal nog niet of nauwelijks verdragen bestaan waarin
aan individuen uitdrukkelijk een grondrecht of grondplicht ter bescherming van
het leefmilieu wordt toegekend,42 blijkt uit de jurisprudentie dat uit sommige
mensenrechten via een omweg wel degelijk rechten en verplichtingen voort kunnen
vloeien voor burgers en bedrijven.# Een goed voorbeeld biedt de zaak Lopez
Ostra.44 In deze casus ging het om gezondheidsklachten van de omwonenden van

een zuiveringsinstallatie die zonder vergunning afval verwerkte van enkele Spaanse
leerlooienjen. Dat het hierbij ging om door een bedrijf veroorzaakte hinder
tegenover een burger hoefde volgens het Europese Hof voor de Rechten van de

36     HR 23-09-1988. N./ 1989.743 m.nt. JHN en JCS (Kalimijnen).
37     Zie ook B. A. Braczyk. Rec·htsgrund und Grundrec·ht, Berlin 1996. p. 157-158
38     HR 14-04-1989, AB 1989,486 m.nt. Kieijs-Wijnnobel.
39 H.R.B.M. Kummeling, Sociale grondrechten als wapen van deoverheid tegen de burger, NTB 1992,

p 1-10
40      Vgl. het commentaar van de NJCM op de Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden

van de Mens. NJCM-bulletin 1998. p. 1103-1111.
41        Zie C. Zoethout. The Rule of Law and the ldea of Human Responsibilities: Towards a new Ethics

ofConstitutional Law?, in: D.J. Elzinga, F. Goudappelen H.R.B.M. Kummeling (ed.), C (,nstitutiona-
lism, Univer#aliJm and Demcic·racy. Groningen 1999, p. 119-133

42 Sommige verdragen bevatten weI een collectief recht op een schoon milieu. Zie o a. art. 24 van
het Handvest van Banjulvan 19 januari 1981 dat luidi: 'All peoples (...) have aright toa general
satisfactory environment fabourable to their development.' Dit handvest is door de Organisatie
van Afrikaanse Eenheid (OAS) ondertekend. 1LM 1982. p. 59. Mondiaal bestaaner wei verschillende
grondwetten waarin het recht van burgersopeen schoon milieu is gekoppeld aan een fundamentele
(morele) verplichtingom samen metde staat. bedrijven en maatschappelijkeorganisatieste zorgen
voorde bescherming en verbetering van het milieu. Zie het rapport van de speciale VN-rapporteur
F. Ksentini. Human rights and the environment. E/CN.4/Sub.2/1994. p. 58-59 en p. 81 e.v.

43        Ch. Backes. Rechtskarakter van hetinternationale milieurecht, in: Ch. Backese.a.. Internationaal
milieurecht in Nederiand.VMR 1998-1. Deventer 1998, p. 15

44 EHRM 09-12-1994. Men R 1995,82 m.nt. Kamminga, ./8 1995.67 m.nt. Heringa. AB 1996.56
m.nt. van der Vlies.
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Mens (EHRM) niet in de weg te staan aan een beroep op artikel 8 EVRM. omdat

opdeoverheid onderomstandigheden een positieve verplichting rust omhetrecht
opprivacyen gezinsleven te beschermen. Het Hof concludeerde toteen schending
van dit artikel vanwege het feit dat de overheid het bedrij f jarenlang zonder
milieuvergunning liet draaien en zelfs in beroep ging tegen elke rechterlijke
uitspraak om tot sluiting over te gaan. Het verweer van de overheid dat het
betreffende bedrij f een belangrijk economisch belang vertegenwoordigde voor
de lokale gemeenschap en dat zij de bewoners uiteindelijk toch had geevacueerd
werd door het Hof als volgt verworpen:

'The Court notes. however, that the family had to bear the nuisance caused by the

plant foroverthree years before moving house with all the attendant inconveniences.
They moved only when it became apparent that the situation could continue
indefinitely and when Mrs Ldpez Ostra's daughter's paediatrician recommended
thatthey doso. Underthese circumstances. the municipality'soffercould notafford
complete redress for the nuisance and inconveniences to which they had been
subjected. Having regard the foregoing. and despite the margin of appreciation
left to the respondent State. the Court considers that the State did not succeed in
striking a fairbalance between the interesto fthe town'seconomic well-being-that
of having a waste-treatment plant - and the applicant's effectiveenjoyment of her
right to respect for her home and her private and family life.'

Dit voorbeeld toont aan dat inbreuken op het recht op een schoon leefmilieu in
grond- of mensenrechtelijke termen vaak hun oorsprong vinden in horizontale
verhoudingen. Tegelijkertijd laathetziendathetnietper se nodig is omecologische
grondplichten te introduceren.45 Het Hof houdt de overheid verantwoordelijk voor
het overschrijden van haar beleidsvrijheid in het kader van de afweging tussen

economische belangen enerzijds en privacy- en milieubelangen anderzijds. Daarmee

wordtnietontkenddathetbedrijf in kwestie ook zelfstandigeen verantwoordelijk-
heid draagt voor het voorkomen van milieu- en gezondheidsschade ten opzichte
van mevrouw Lopez Ostra en anderen. De overheid is alleen wei de enige eind-
verantwoordelijke voorhet waarborgen van de grondrechtelijk gewaarborgde balans
tussen de rechten van het individu en die van de gemeenschap.

Waar het sociale grondrechten betreft betekent dit niet dat de wetgever de
rechten en plichten van burgers jegens elkaar en ten opzichte van het milieu
gedetailleerd en dwingend moet regelen. Loeff heeft daartegen in zijn preadvies
voor de NJV uit 1953 al met klem gewaarschuwd.46 Hij verklaart het ontstaan van
sociale grondrechten dan ook uit de immanente behoefte van de mens tot
levensbehoud en zelfhandhaving. Deze menselijke eigenschap zou ertoe hebben

45 In dezelfde zin ook J.J.M. van Lanen. Mensenrechten en milieubescherming: Van een wankel

evenwicht naar een sterk samenspel. N,/CM-Bulletin 1999. p. 1045-1046.
46           1.1.  Loeff.  De soc·iale gr<mdrechten van de mens. Handelingen NJV, Zwolle 1953, p. 129-132.
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geleid dat de 'burger' zich geleidelijk los is gaan maken van feodale structuren
en zijn medemens is gaan zien als een subject met dezel fde behoeften en verlangens,
die hem behulpzaam kan en wil zijn bij het vervullen van zijn levensbehoeften.
Daartegenoverpast, aldus Loeff, een bescheiden en terughoudende opstelling van
de overheid:

'Zij moet zich beperken tot - o f liever nog - zij moet er een eer in stellen voor de
activering van deze aanleg de gunstige voorwaarden te scheppen. de daaruit
voortkomende initiatieven te stimuleren. le steunen. te coordineren en zo nodig
optactische wijze verplichtend voorte schrijven en opniet mindertactische wijze

·47daarop haar toezicht uit te oefenen.

In hoeverre sociale grondrechten, zoals artikel 21 van de Grondwet, daadwerkelijk
aansluiten bij de natuur of het wezen van de mens laat ik graag voor rekening van
Loeff. Maar niet langer te ontkennen valt, dunkt me. dat de vereenzelviging met
verplichtingen van de overheid, gelet op het voorgaande, toch in elk geval enige
relativering verdient. Het gaat haar macht te boven om, zonder hulp vanuit de
samenleving, te garanderen dat milieuschade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Wat zij echter, ook bij zelfregulering, wel zal moeten doen is bewaken dat de
probleemdefinitie bij milieuvraagstukken niet te eenzijdig wordt bepaald door
economische motieven zodat ookanderesociale en ecologische belangen worden
meegewogen, zorgen dat transparant blijft of gestelde milieudoelen worden
gerealiseerd opdat er maatschappelijke druk wordt gehouden op de uitkomsten
van het (zelf)reguleringsproces en ingrijpen wanneer calculerend gedrag de
overhand krijgt op eigen verantwoordelijkheid. De staat heeft niet zozeer een
'Erfullungsverantwortung' als wel een 'Auffangverantwortung'. 48

Dat laat onverlet dat grondrechten ook steeds bepaalde morele plichten en
verantwoordelijkheden met zich brengen voor anderen dan de overheid. Het is
niet. omdat daarover niets terug te vinden is in de tekst van grondwetten en
verdragen, dat dergelijke morele verplichtingen geen integrerendbestanddeel van
de idee van de mensenrechten uitmaken. Met Raes kan worden vastgesteld dat
verantwoordelijkheden, zoals die ten opzichte van de natuurlijke leefwereld en
jegens toekomstige generaties, intrinsiek gekoppeld zijn aan aanspraken op
universaliteit van deze rechten.49 Steinberg spreekt in het kader van het Duitse
artikel 2Oa Grundgesetz heel treffend over 'dkologische Grundpflichten', als een
soort van niet afdwingbare 'vorverfassungsmaBigen Voraussetzungen':

47     Idemp. 175
48        Vgl. W. Hoffmann-Riem, Vom Staatsziel Umweltschutz zum Gesellschaftsziel Umweltschutz, Die

Verwaltung 1995, p. 447-448.
49   K. Raes, Grondrechten en sociale solidariteit: Notities over de interdependenties tussen

mensenrechten en morele verantwoordelijkheid, Rec·ht en Kritiek 1992, p 102-125.
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Ihnen kann lediglich die appellative Bedeutung zukommen, im Sinne einer<<an
den Burgeradressierten Verfassungserwartung>> zu verdeutlichen. daBder Schutz
unddie Bewahrungder Umwelt letztlich vom Verhalten jedes Einzelnen unddamit
- wie bei der Realisierung grundrechtlicher freiheiten nicht anders - vom
Vorhandensein okologischer Selbstverantwortung und Burgertugenden abhangen
Und diese kann der Staat ohnehin nicht dekretieren. Es handelt sich bei ihnen um

diejenigen vorverfassungsmaBigen Voraussetzungen, von denen die Verfassung
•50

abhangt, die sie abernicht selber-jeden falls nicht unmittelbar-garantieren kann.

Het feit dat deze collectieve verantwoordelijkheid voor het milieu zich niet op
een simpele wijze laat vertalen in afdwingbare individuele rechtsplichten of
praktische handelingsimperatieven van burgers of bedrijven doet niet af aan hun
rechtsstatelijke relevantie. Wezenlijk voorde beantwoording van de vraag in welke
mate de overheid voorde verwerkelijking van het grondrecht opbescherming van
het leefmilieu verantwoordelijk is, blijft uiteindelijk de fundamentele doel-orientatie

en resultaatgerichtheid van artikel 21 Grondwet. Hoewel men over de juridische
status daarvan zeer verschillend kan denken en sommigen, mede als gevolg van
het afwezige 'regelkarakter',5' bildeze grondwetsbepaling zelfs niet eens willen
spreken over 'recht',52 leid ik uit dat artikel twee kerndoelen af die naar mijn
mening ook als hoekstenen voor het juridisch toetsingskader bij zelfregulering
doorbedrijven kunnen dienen.53 Het betreft respectievelijke een plichtomhet milieu

niet (verder) te laten verslechteren en een inspanningsverplichting om te streven

naar een hoog niveau van bescherming.

4          Kerndoelen van artikel 21

Anders dan Drupsteen ben ik van mening dat artikel 21 van onze Grondwet niet
alleen een functie heeft als formele publiekrechtelijke grondslag van het door de

3 54overheid te voeren milieubeleici. Hoewel het gaat om een vage norm met een

50     R. Steinberg. Der rikologi.*c·he Vermixung.ixtaat. Frankfurt am Main 1998. p. 137
51     Zie M.C. Burkens, Grondrechten in de nieuwe Grondwet, NJB 1976. p. 714 en M.C. Burkens,

Grondrechten als rechtsnormen en als rechtsbeginselen. in: Gegevende Grondwet, Deventer 1988.
p. 5 1 e.v. Methet 'regelkarakier' van bepaalderechtsnormen wordt doorgaans bedoeld dat ze direct
toepasbaar zijn en. anders dan beginselen, een concreet resultaat voorschrijven  Zie P. Scholten,
Ver:amelde geschriften. Eerste deel, Zwolle 1980, p. 395 e.v

52 Ar.deren verdedigen dat grondrechten in het algemeen en de sociale in het bijzonder vaak meer
het karakter van rechtsbeginselen dan van rechtsregels vertonen. Vgl D.F. Scheltens. Rechtsbeginse-
len en mensenrechten, AA 1991, p. 798. Zie ook P.W.C. Akkermans, Dekweisbare Grondwet, Zwolle
1985. p. 14 e.v

53        In de rechtstheoretische literatuur heeft vooral Dworkin zich hard gemaakt voorhet serieus nemen

van rechtsbeginselen Zie bijv. R. Dworkin, Taking rights, seriou1ly, Cambridge. Massachusetts,
1982. p. 22 e.v. en R. Dworkin, A matter of principle, Oxford 1986.

54 Th.G. Drupsteen, Het milieurecht in disharmonie?, AA 1996, p. 88.
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hoog beginselkarakter waaruit niet direct af te lezen valt of hij in een bepaald
concreet geval van toepassing is en, belangrijker nog, welke beslissing uit die
toepasselijkheid voortvloeit. is er mijns inziens slechts een gradueel verschil met
rechtsnormen waarbij dat wel het geval is.55 Tegenstanders zulien er wellicht op
wijzen dat de in artikel 21 neergelegde criteria 'bescherming en verbetering van
het leefmilieu' geen richtsnoer kunnen bieden voor de wetgever, het bestuur of
de rechter om uit te maken of overheidsoptreden (niet) gewenst is. Wanneer we
een klein uitstapje maken naar de Wet milieubeheer, dan valt echter op dat
nagenoeg dezelfde begrippen da reen centrale plaats innemen in het toetsingskader!
Zo bevat artikel 8.10 Wet milieubeheer. naar reeds in het vorige hoofdstuk is
gebleken, de bevoegdheid om een milieuvergunning te weigeren 'in het belang
van de bescherming van het milieu'. Artikel 8.11 bepaalt verder. zoals ook al eerder

gesignaleerd, dat beperkingen en voorschriften aan een vergunning moeten worden
verbonden die nodig zijn terbescherming van het milieu en die de grootst mogelijke
bescherming bieden tegen milieunadelige gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet
kan worden gevergd. Deze artikelen kunnen als kembepalingen van de Wet
milieubeheer worden beschouwd. Zelfs de reikwijdte van deze wet wordt mede
bepaald door de begrippen bescherming en verbetering van het milieu. 56

Ik denk dat het bestuur met vage begrippen uit de Wet milieubeheer als het
belang van de bescherming van het milieu wel degelijk iets kan. Zolang er een
objectivering kan plaatsvinden met behulp van andere wetten, beginselen, plannen,
milieukwaliteitseisen, deskundigenberichten en dergelijke, die iets zeggen over
de toestand waarin het milieu zich bevindt aan de ene kant, en richtlijnen,
convenanten en technische normen aangaande de stand der techniek en de
gebruikelijke milieuzorg in verschillende branches, aan de andere kant, hoeft dit
ook voor de rechter geen onoverkomenlijke problemen op te leveren. Niet goed
in te zien valt waarom dat voorde inhoud van dezelfde begrippen in de Grondwet
wezenlijk anders zou moeten zijn. Daar komt bij dat ook over de vorm waarin de
grondwettelijke zorgplicht van de overheid gestalte moet krijgen, niet geheel in
het duister hoeft te worden getast door de nationale rechter. Over zaken als de
openbaarheid van milieurelevante bedrij fsgegevens, de toegang tot de rechter en
de verhouding tussen het recht op privE-eigendomen de inbreuken die daarop onder
omstandigheden uit milieuoogpunt gerechtvaardigd zijn, heeft het EHRM zich
de laatste jaren regelmatig uitgelaten.57 Er lijken daarom steeds minder goede

55     Zie i.h.a. ook B.W.N de Waard. Beginse/en van behoor/Uke recht.,pleging. Zwolle 1987. p. 97.
56        Uit art. 1.1. tweedelid, aanhef en sub b, Wm vloeit voort dat in deze milieuwet onderbescherming

van het milieu, mede de verbetering daarvan dient te worden verstaan.
57      J. van Lanen en J.M. Verschuuren, Hetmi lieu voorhet Europees Hof voorde Rechten van de Mens:

naar een geleidelijke erkenning van een mensrecht op bescherming van het milieu. M en R 1999,
p. 213-219.
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argumenten te geven waarom een verdragsconforme interpretatie van artikel 21
niet mogelijk zou kunnen zijn.

Betekent dit nu dat uit artikel 21 van de Grondwet deductief kan worden

afgeleid wanneer milieuwetgeving in het algemeen noodzakelijk is of juist
achterwege moet blijven? Het antwoord luidt: nee! Hoewel sommigen uit dit
grondwetsartikel opmaken dat de daarin neergelegde zorgplicht geen (enkele:?)
terugtred van deoverheid verdraagt.58 valtdie stelling naar mijn mening nietgoed
volte houden. Omgekeerd lijkt een speurtocht naar milieuthema's die voor eens
en altijd taboe zijn voor wetgeving evenzeer gedoemd te falen. Veranderende
feitelijke omstandigheden en vragen naar het wezen van de staat. de grenzen aan
het overheidsoptreden en het doel van de staat zijn daarvoor te zeer met elkaar
verweven.59 Kijkend naarde recente geschiedenis van het milieurecht valt op dat
de milieuproblemen waarmee we thans te kampen hebben. tot zo'n dertig jaar
geleden door de overheid nog maar mondjesmaat werden onderkend. Inmiddels
is de zorg voor het milieu een in de Grondwet neergelegde staatstaak en is er een
golf van milieuwetten tot stand gebracht. De laatste jaren treedt er evenwel een

kentering op waarbij deregulering. marktwerkingen hetzoeken naaralternatieven
voor en in wetgeving die beter aansluiten bij het zelfregulerend vermogen van
de samenlevingen het daarin aanwezige verantwoordelijkheidsbesef, hoog op de
politieke agenda staan.60 Deze totale omwenteling. die heeft plaatsgevonden in
een tijdsbestek van slechts enkele decennia. maant tot enige voorzichtigheid bij
het zoeken naar de kerndoelen in artikel 21 van Grondwet die primair door de
overheid zouden moeten worden beschermd.61

Toch laten zich uitartikel 21 naar mijn overtuigingtwee globale kerndoelen
ofwel randvoorwaarden destilleren die zowel voor overheidsregulering als voor
zelfregulering relevant zijn.62 Als ondergrens lees ik in deze grondwetsbepaling
een verwijzing naar het 'stand-still beginsel' dat ook elders binnen en buiten de
Nederlandse milieuwetgeving te vinden is.63 In zijn algemeenheid is tijdens de

grondwetsherziening van 1983 door de regering namelijk al opgemerkt dat als
gevolg van de codificatie van sociale grondrechten. beschermende wetgeving ter

58      N.J.M. Nelissen. H.E. Broringen J J. Lambers-Haquebard. De terugiredende ri ·erheid. Preadvies
VMR 1994-3, Zwolle 1994, p. 97.

59      Vgl. A.M. Donner. Overhet doel van destaat. in: A.M. Donner. Tussen het echte en het gemaakte.
Zwolle 1986. p. 71-78.

60       Vgl. ook R.A.J. van Gestel. Marktwerking, dereguleringen weigevingskwaliteit: wie biedtermeer?,
in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (red.) Her ac·tuele re(·lit il. Lelystad 1995. p. 237.

61      1ndezelfdezin Th. G Drupsteen, P.C. Gilhuis. C.J. Kleijs-Wijnnobel. S.D.M. de Leeuw en J.M.
Verschuuren. De toekomit van de Wet milieubeheer, Deventer 1998. p. 221.

62     Ook bij onze oosterburen hebben sommigen wei een poging ondernomen om uit het grondrecht
opeenschoon leefmilieu een 'Kernbestandgarantie' afte leiden. Ziebijv. M. Kotulla, Verfassungs-
rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Einfiihrung eines Umweltgrundrechtes in das
Grundgesetz. Kritische Juslt 2000/1, p. 22-34, m.n. p. 24 en de aldaar genoemde literatuur.

63      Zie bijv. art. 5.2 Wm en art. 9 van de kaderrichtlijn water 76/464 EEG., PB EG L 129.
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concretisering van de daarin neergelegde zorgplichten voor de overheid tegen
intrekking kunnen worden behoed.64 Ook uit de ratio van artikel 21 vloeitdat voort.
Wanneer milieuwaarden definitief vernietigd mogen worden zou het grondrecht
het nut van zijn eigen bestaan, alsmede de waardigheid van het menselijk leven
ontkennen. Daaruit volgt niet dat milieubeschermende wetgeving nooit zou mogen
worden ingetrokken of vervangen door minder vergaande normen.65 Geheel of
gedeeltelijkbuiten de macht van de (nationale) overheid liggendeornstandigheden
kunnen daartoe immers nopen.

66

De in artikel 21 besloten liggende beleidsplicht veronderstelt wel dat er steeds
een belangenafweging plaatsvindt. Een terugtred van de wetgever in de vorm van

vermindering of vereenvoudiging van milieuregels (deregulering) of het geheel
of gedeeltelijk overschakelen op alternatieven voor wetgeving (zelfregulering)
dient met het oog daarop uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.67 Dat zulks in het
verleden vaak niet is gebeurd, en het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet
ersoms aan in de weg kan staan omdat aan derechter voorte leggen, isgeen reden
om daar anders over te denken. De rechtspraktijk bij onze Zuiderburen laat zien
dat de rechter, door het sociale grondrecht op een schoon milieu in verband te
brengen met beginselen van milieurecht,68 bij voorbeeld weI degelijk op een zin volle
wijze (materiele) wetgeving en bestuursbesluiten kan toetsen.Een mijlpaal in de
Vlaamse rechtspraak is op dit punt een schorsingsarrest van de Raad van State
van 29 april 1999 inzake de toetsing van een overheidsbesluit aan het 'stand-still
beginsel'. In deze zaak ging het om de toelaatbaarheid van een wijziging (lees:
versoepeling) van het zogenaamde VLAREM II-besluit, waarin onder andere de
exploitatievoorwaarden zijn opgenomen voor het toestaan van autoraces op de
openbare weg. Kort gezegd kwam het er in dit geval op neer dat er door een
wijziging van artikel 5.32.10.2, § 4 van VLAREM II vaker in de weekenden
autowedstrijden op de openbare weg zouden mogen worden georganiseerd. Op
een schorsingsverzoek van deheer Jacobs, die al eerder met succes was opgekomen
tegen individuele ontheffingen van de vergunningvoorwaarden, stelde de Raad
van State dit keer een duidelijk grens door te overwegen dat:

(...) 'artikel 23 van de Grondwet voor eenieder het recht op de bescherming van
een gezond leefmilieu inhoudt, dat dit grondrecht onder meer lijkt in te houden

64       Algehele grondwetsherziening,  Deel  la Grcindrechien.'s-Gravenhage 1979. p.258-259.
65       D. Pieters. Sciciale grondrec·hiencipprestaties in de grcmdwetten vande tandenvan de Europese

Gemeenschap. Antwerpen 1985. p. 446.
66     Te denken valt aan natuurrampen, zoals overstromingen en plotseling sterk toenemende bevol-

kingsgroei, maarook aan supranationale wetgeving die zou kunnen dwingen tot bepaalde ingrepen
in de natuur of de ruimtelijke ordening. zoals een verhoging of verlaging van het waterpeil.

67      Zie ook Kamen·tukken / 1976/77.13 827. nr. 55b, p. 27-28 en 3 1.
68     Daarvoor werd in Belgie eerder reeds gepleit door L. Lavrijsen. The precaurtionary principle in

Belgian jurisprudence: Unknown, unloved?, Eurcipean Environmental law Review 1998. p. 82
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dat de versoepeling van de bestaande milieunormen slechts als verenigbaar met
de Grondwet kan worden geacht indien daarvoor dwingende redenen voorhanden
zijn: dat het uit die bepaling voortvloeiend 'standstillbeginsel' voor het Vlaamse
Gewest in neergelegd in het decreet van 5 april 1995 houdende algemenebepalingen
inzake milieubeleid: dat artikel 1.2.1. § 2, van dat decreet immers bepaalt: 'Op
basis van een afweging van de verschillende niaatschappelijkeactiviteitenstreeD
het milieubeleid naar een hoog beschermingsniveau. Het berust onder nieer op
het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief liandelen. het beginse! dat
milkieu-aantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, het
standstilibeginse! en het beginsel dat de vervuilerbetaalt'·.dat de Vlaamse regering
deze beginselen dient indachtig te zijn wanneer zij op grond van artikel 20 van

het rnilieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 algemene of per categorie van
inrichting geldende milieuvoorwaarden uitvaardigt; (...)Overwegende dat uit het
voorgaande blijkt dat door de bestreden bepaling de bescherming van de mens en
het leemilieu tegen de hinderlijke effecten van de exploitatie van omlopen voor

motorvoertuigen wordt afgebouwd. dat. zoals reeds gezegd, wil dergelijke regeling
verenigbaar zijn met artikel 23 van de Grondwet, daartoedwingenderedenen moeten
worden opgegeven, dat noch uit het administratief dossier, noch uit het door de
verwerende partij gevoerd verweer het voorhanden zijn van dergelijke redenen
kan worden ontwaard: ·69

Uit dit arrest van de Raad van State blijkt met zoveel woorden dat de door de
Vlaamse milieuwetgever gecoditiceerde algemene beginselen van milieubeleid
op deze wijze inroepbaar zijn voor de rechter, ondanks het feit dat ze niet
gedefinieerd zijn, er geen beperkende voorwaarden aan zijn verbonden en over
hun juridische status in het verleden bij sommigen twijfel bestond.70 Dat deze

rechtspraak in Belgie geen eendagsvlieg lijkt, kan wellicht worden afgeleid uit
het feit dat de rechter daar inmiddels ook het voorzorgbeginsel over de band van
het grondrecht op een schoon leefmilieu heeft toegepast in een andere zaak. Daarin

ging het om het verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van enkele

hoogspanningsmasten zonderdat daarbij rekening werd gehouden met eventuele

gevaren voorde volksgezondheid als gevolg van vrijkomendeelectromagnetische
straling.7' In de nota waarbij de effecten van het aanbrengen van extra hoogspan-

ningskabels in kaart hadden moeten worden gebracht was bijvoorbeeld geen
melding gemaakt van het feit dat deze electriciteitsleidingen rechtboven een aantal
woningen. waaronder die van appellante. zouden komen te hangen. De rechter
oordeelde daaropdat ersprake was een moeilijk te herstellen mogelijk nadeel voor

69    RvSt. 29-04-1999. TMR 1999, p. 301-304. A.J.T. 1999.424 met bespreking door S. Wijckaert,
'Het standstill'-effect in de milieurechtspraak van de Raad van State, A.J. T. 1999, p. 413-419.

70 Zie overdie twij fels o.a. K. Loontjens. De beginselen van het VIaamse milieubeleid, in: M. Faure
en K. Deketelaere (red.). /us commune en milieurecht: Actualia in het milieure(·hi in Belgie en
Nederland. Antwerpen/Groningen 1997, p. 89

71 Zie daarover uitgebreid I. Larmuseau. Het voorzorgsbeginsel gantroduceerd in de Belgische
rechtspraak: zoveel hoofden. zoveel zinnen?. TMR 2000. p. 24-32
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omwonenden en een bedreiging van het grondwettelijk gewaarborgde recht op
bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu en schorste vervolgens
de bouwvergunning.

Deze voorbeelden laten mijns inziens zien dat er veeleer een cultuuromslag
in het denken van onder andere de rechter moeten plaatsvinden, waarbij het
grondrecht op bescherming en verbetering van het leefmilieu serieus genomen
wordt. Dat enkele Nederlandse milieuorganisaties onlangs een algemene maatregel
van bestuur ter toetsing aan de rechter hebben voorgelegd wegens vermeende strijd
met artikel 21 van de Grondwet en het alara-beginsel valt in dat opzicht toe te
juichen. Het ging in casu onder andere om de vraag of het beschermingsniveau
van de bewuste vergunningvervangende algemene maatregel van bestuur een

teruguitgang impliceerde ten opzichte van de voordien bestaande situatie waarin
voor de gehele bedrijfstak een vergunningplicht gold.72

Hoewel de rechter in de zojuist genoemde zaak aanvankelijk niet aan een
inhoudelijke beoordeling toe kwam vanwege niet-ontvankelijkheid van de eisers
laat het voorbeeld zien dat er met enige creativiteit best iets met het grondrecht
aan te vangen valt, zonder dat dit per se ten koste hoeft te gaan van klassieke

rechtsstatelijke waarden als rechtszekerheid. Vereist lijkt 'slechts' dat er
geobjectiveerde maatstaven zijn om te bepalen of er al dan niet sprake is van
verminderde milieubescherming.73 Daarop wijst de rechterook in een recente zaak
waarin het Nederlandse beleid ter implementatie van de EG-Nitraatrichtlijn ter
discussie stond.74 De rechtbank stelde dat eisers in die zaak onvoldoende
gespecificeerd hebben aangegeven waarom van strijd met artikel 21 Grondwet
sprake zou zijn, hetgeen in dit geval noodlottig is, omdat de overheid bij de
uitoefening van zijn grondwettelijke taak nu eenmaal een ruime beleidsrnarge
toekomt. De rechter volgt hiermee een al jaren bestaande lijn waarbij rechtstreekse
toetsing aan artikel 21 als het even kan wordt ontlopen.75 Naar mijn mening zijn
daarechter steeds minder goede redenen voorte vinden. Niet alleen laat de toetsing
aan het EVRM zien dat daar uit klassieke grondrechten zonodig positieve
verplichtingen voor de overheid om het milieu te beschermen kunnen worden

72     Zie Rb Den Haag 30-09-1998. M en R 1999.23 m.nt. Verschuuren.
73        Het is daarom ook tegenvallend dat de rechter in hoger beroep zich zo gemakkelijk af maakt door

o.al opte merken dat het alara-beginseleen redelijkheidscomponent bevatdie dwingt tot marginale
toetsi ng. De milieuorganisatie wezen in hun betoogbijvoorbeeld opde parlementaire geschiedenis
van de Wm waaruit kan worden afgeleid dat er een bewijslast op het bestuursorgaan rust wanneer
men een geringer milieubeschermingsniveau wenst toe te staan dan overeenkomt met de best
toepasbare technieken. Van een dergelijke motivering is in de toelichting bij het Besluit
tuinbouwbedrijven met bedekte teelt geen sprake. Zie verderookde kritischenoot van Verschuuren
bij Hof's-Gravenhage 21-10-1999. M en R 2000.2.

74        Rb Den Haag 24-11 -1999, Men R 2000,24 m.nt. Jans en Verschuuren.
75      Vgl. ook ABRS 27-04-1992, M en R 1993,79 m nt. Verschuuren en ABRS 05-07-1995, M en R

1996.1 I m.nt. Backes.
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afgeleid uit verdragsbepalingen76 die vaak minder rechtstreeks verband houden
met de milieutaken van de overheid dan als in artikel 21 Grondwetomschreven.17

Ditterwijlbovendien deontwikkeling van beginselen van milieurecht, zoalsalara.
voorzorg en preventie in de literatuur en jurisprudentie in volle gang is.78 Deze
beginselen, die inhoudelijk iets zeggen over de inhoud en omvang van het
milieubeschermingsniveau waarop zowel het beleid van de overheid, als het
handelen van bedrijven en burgers moet zijn gericht,79 zouden de rechter extra
houvast kunnen bieden bij een verdragsconforme interpretatie van artikel 21. Als
een soort van algemene beginselen van behoorlijk handelen zouden zij zowel in
hetpubliekrechtalsin hetprivaatrecht richtinggevend kunnen zijn daar waar voor
het bestuureen ruime beleids- ofbeoordelingsvrijheid bestaat ofde wet aan burgers
een bepaalde handelingsvrijheid laat.

Het tweede kerndoel heeft betrekking op de toekomst. In die richting vergt
artikel 21 Grondwet een zorg waaraan letterlijk geeneinde komt. Het gaatdaarbij
in de terminologie van Vlemminx omeen ' voortdurende nimmer atlatende zorg'
die de overheid, zelfs in tijden van grote voorspoed, dwingt tot constante
waakzaamheid.80 Het bestaande milieubeschermingsniveau mag niet worden
vastgelegd. maar moet juist geleidelijk worden verhoogd:'In dat opzicht sluit
de eerder genoemde beleidsplicht, die besloten ligt in deze bepaling, nauw aan
bij hetdoordecommissie Brundtland geformuleerde begrip 'duurzame ontwikke-
ling'.82 Datbeginsel of. misschien nog beter.83 ideaal ziet opeen gebruik van natuur
en milieu waardoor wordt voorzien indebehoefte van de huidigegeneratie, zonder

76     Zie R Lawson. Positieve verplichtingen onder het EVRM: opkomst en ondergang van de 'fair
balance'-test. Deel I en Il. NJCM-bulletin 1995. p. 558-573 en 727-750.

77      Zieo.a. EHRM 19-02- 1998. M e,i R 1998.66 m.nt. Verschuuren (Guerra)betreffendedepositieve
verplichting van de (Italiaanse)overheid om omwonenden vaneenchemische fabriek teinformeren
over de milieu-effecten en de eventuele preventieve maatregelen bij een ramp met de betreffende
installatie en EHRM 09-06-1998. NJB  1998, p. 1313 (McGinley vs Egan) waarin uit art. 6 EV RM
een recht op een effectieve en toegankeli.ike procedure om milieurelevante informatie op te vragen
werd afgeleid en EHRM 26-08-1997. Men R 1999.13 m.nt. Verschuuren waarin het ging om een
recht op effectieve toegang tot de rechter o.g.v. art. 6 en 13 EVRM.

78       Ik wijs hier slechts op serie artikelen in het tijdschrift voor Milieu en Recht gestart in januari 2000.
Zie ook P. van den Biesen. Het 2000-debat van Milieu en Recht. M en R 2000. p. 2

79    Deze beginselen van milieurecht zou men in de filosofie van W. van Gerven. Begin*elen ran
behmirlijk handelen, Zwolle 1983. p. 15-17 kunnenzienals richtinggevende uitgangspuntendie
gelden in het publiekrecht en het privaatrecht en zowel van toepassing zijn op het handelen van
de overheid als dat van de burger. ongeacht of het om horizontale verhoudingen gaat of posities
van bown- of ondergeschiktheid.

80       F. VIemminx. Grondrec·hten en moder,ie beelde,ide kunst, Zwolle  1992. p.  195
81       H. Bressers, Duurzaamheidsbeleidende Wetmilieubeheer. in: J. van Geesten A. Ringeling(red.).

Evalueren metbeleid. Den Haag 1998. p. 99. merktop dat duurzaamheid als doel niet te beschouwen
is als een vast punt. maar als een richting die voortdurend zal moet blijven worden nagestreefd,

82 WCED. Our Common Future. Oxford/New York 1987.
83       Anders dan A. Nollkaemper, De kracht van hetonbepaalde: de rechteren het beginsel van duurzame

ontwikkeling. M e,i R 2000, p. 88-90 ben ik met J.M. Verschuuren. De laarste wilde hamAter in
Nederland en de grc,ndslagen van het Europees en internationaal milieurecht, Deventer 2000.
p. 12-13.geneigdomduurzameontwikkelingmeeralseenideaaidanalseen rechtsbeginseltezien.
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daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien en te streven naar een zo hoog mogelijk niveau

van milieubescherming als redelijkerwijs te bereiken is. Hoewel dit natuurlijk mooi
klinkt is het probleem dat er lang niet altijd wetenschappelijke eensgezindheid
bestaat over de waardering van mi lieurisico' s.84 Evenmin is duurzaamheid een
waardevrij begrip: het veronderstek normatieve keuzes.85 Bij het maken van die
keuzes is steun nodig die niet alleen aan artikel 21 kan worden ontleend.

Zo kan men zich afvragen hoe, zowel praktisch als principieel, met de
belangen van ongeboren generaties of andere stemloze belangen rekening moet
worden gehouden. Een blauwdruk lijkt daarvoor niet te geven, maarook hier ligt
naar mijn stellige overtuiging een belangrijke taak te wachten voor beginselen
van milieurecht. Te denken valt bijvoorbeeld aan het voorzorgsbeginsel. Dit
geleidelijk van beleidsuitgangpunt tot rechtsnorm geevolueerde principe,86 dat
reeds in tal van internationale verdragen en verklaringen is opgenomen,87 verlangt
onder andere dat reeds met mogelijke milieunadelige gevolgen rekening wordt
gehouden als daaromtrent nog geen (volledige) wetenschappelijke zekerheid
bestaat.88 Een cruciale functie van dit beginsel is om toekomstige milieuschade
met mogelijk onherstelbare gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Leidraad

daarbij is het uitgangspunt: 'in dubio pro natura', ofwel -buiten de sfeer van natuur-
bescherming- 'bij twij fel nietinhalen'.89 Dat isnietalleen van wezensbelang voor

de bescherming van dieren en planten, die sowieso nooit voor zichzelf kunnen
opkomen, maar ook voor de bestaansmogelijkheden van toekomstige generaties
waarvoor als gevolg van de maat van de tijd hetzelfde geldt.

84      S. Gutwirth, Mens. natuur en recht: Grondslagentheoretische bedenkingen bij de verhoudingen
tussen rechtssubjecten en rechtsobjecten, in: S. Gutwirth (red.), Milieu rechtgezet, Gent 1994,
p. 1-30.

85 Dat concludeert ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in: WRR. Duurzame
ri ic·o's: een blijvend gegeven, Den Haag 1994.

86 Beleidsdoelstellingen, regels en beginselen blijken in depraktijknietaltijdop iedermoment duidelijk
te onderscheiden. Zie R. Dworkin, Is Law a System of Rules?. in: R. Dworkin (eds.), The philosophy
of law, Oxford 1986, p. 48

87     Instructief is o.a. ook de recente uitleg van de Europese Commissie, Communication on the
precautionary principle van 2 februari j.1, COM (2000) 1, waarin maatstaven zijn opgenomen. waarbij
met de uitleg van het voorzorgsbeginsel rekening zou moeten worden gehouden.

88        Vgl. uit de overvioedige literatuurdaarover bijv. N. de Sadeleer. Het voorzorgsbeginsel: een stille
revolutie. Tijds(·hrift voor Milieurecht \999, p 82-99 en de aldaar vermelde bronnen.

89       Zie P.C.E. van Wijmen. Natuurwaarden en voorzorg: hetanterieuriteitsbeginsel, in: Ch. W. Backes.
P.C. Gilhuis en J.M. Verschuuren (red.). Het voorzorgbeginsel in het natuurbeschermingsrecht,
Deventer 1998, p. 14
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5           Beginselen als 'vulmiddel'

Beginselen van milieurecht kunnen de 'vrije ruimte' in (grond)wettelijke regels
helpen inkleuren." Deze rol wordt nog eens extra benadrukt wanneer we ons
realiseren datartikel 21 Grondwet de wetgeverlegitimeert,ja hemzelfs opdraagt,
omeen voortdurende verbetenng van milieuprestaties nate streven. Dit veronder-
steltnamelijkdat wettelijke normen. vergunningenen afsprakenover milieudoel-
stellingen regelmatig moeten worden geactualiseerd als nieuwe technologische
inzichten of kennis over milieugevolgen daarom vragen. In dat opzicht is het met
andere woorden onvermijdelijk dat milieurecht flexibel is en voortdurend in
beweging blijft. Het verklaart vooreen nietonbelangrijkdeel ook het procedurele
en dynamische karakter van veel milieuwetten," het veelvoorkomende gebruik
van open normen en discretionaire bevoegdheden en de hoge omloopsnelheid van
de meeste materiele milieunormen.

Indeze turbulente omgeving kunnen beginselen van milieurecht, zoalsalara,
preventie. voorzorg en stand still. houvast bieden aan het bestuur en de rechter
bij de interpretatie van milieuregels en doen ze dat in de praktijk soms ook al
gewoon.91 Het belang vandeze 'richtinggevende' functie van beginselen zal naar
verwachting alleen nog maar toenemen wanneer de wetgever vaker ruimte gaat
bieden voor zelfregulering.93 In dat geval blijft namelijk onverkort van kracht dat
wetten ernaarhun vormen inhoudopgerichtmoeten zijn omburgersen bedrij ven
zoveel mogelijk vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen.94 Deze
rechtsstatelijke waarborgen mogen niet in het gedrang komen bij een voortgaande
terugtred van de wetgever.95 ook niet wanneer deze een goed bedoelde poging
is tot herstel van het primaat van de samenleving. 96

Hoewel de overheid, zoals reeds bleek in de zaak Lopez Ostra, vaak een ' wide
margin of appreciation' heeft bij het afwegen van de belangen van het individu

90 Ziei.h.a. metnameook M.C. Burkens. Grondrechtenals normenen beginselen. in: M.M.den Boer.
C.R. Niessen, Th. G.M. Simons(red.). Gege\'eit de Gr(indwet. Deventer 1988, p. 60, die opmerkt
dat m.n. voorsocialegrondrechten die geen rechtstreekse geldingbezitten als rechtsregel. interprelatie
in het licht van rechtsbeginselen die aan deze grondrechten ten grondslag liggen van belang is.

91     Vgl. ook Ch.W. Backes. Schoon milieurecht=schoon milieu?. M en R 1999. p. 70
92      Zie o.a. J.M. Verschuuren, Naareen codificatie van beginselen van milieurecht. Rec·hien Kritiek

1995. p. 421-445
93      P.C. Gilhuis. Milieurecht na 2000. een blik pooruit. M en R 1999. p. 88 heeft erop gewezen dat

het zoeken naar beginselen juist niet in strijd hoeft te komen met het streven naar een flexibel en
proceduregericht milieurecht dat veel ruimte laat voor zelfregulering.

94      Vgl. J.H. van Kreveld. De wetgeverals boodschapper. in: W.J. Witteveen, P. van Setersen G Van
Roermund. Wat maakt de wet .symbolisch?, Zwolle 1991. p. 58.

95        H.D. van Wijk. Voortgaande Ierugired. Amsterdam 1959, p. 21 heeft reeds de aandacht gevestigd
op de rol van rechtsbeginselen om de grenzen van het overheidsoptreden te kunnen bepalen en
bewaken bij een terugtred van de wetgever.

96     De discussie over het primaat van de wetgever of de politiek, zoals die onlangs weer eens is
opgebloeid, verhult m.i. te zeer waar het echt om gaat. namelijk: hoe kan de overheid het belang
van de burger zo goed mogelijk dienen?
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tegenover die van de gemeenschap.'7 mag zij zich niet afzijdig houden wanneer
fundamentele rechten van de burger als gevolg van milieuverontreiniging door
bedrijven in het geding dreigen te komen. Op haar schouders rust als gezegd de

eindverantwoordelijkheid die niet kan worden ontlopen doorbepaalde milieutaken
over te laten aan private personen of organisaties.98 Deze verantwoordelijkheid
heeft een formele en een materiele kant. Enerzijds zal de wetgever, of desnoods
de rechter, namelijk kaders moeten scheppen die ervoor zorgen dat het proces van
zelfregulering in goede banen wordt geleid.99 Voorkomen moet bijvoorbeeld worden
dat door aan bedrijven meer eigen verantwoordelijkheid te geven, belangen van
derden worden veronachtzaamd. Anderzijds mag ook de doeltreffendheid en
doelmatigheid van vrijwillige milieuzorg door bedrijven niet uit het oog worden
verloren. Daarom dienen er van overheidswege altijd voldoende middelen,
capaciteit en kennis in huis te worden gehouden om te kunnen optreden indien

zelfregulering niet tot gewenste resultaten leidt.
In de rest van dit hoofdstuk wil ik nog wat nader ingaan op de vraag hoe de

procedurele en materiele randvoorwaarden, die vanuit een rechtsstatelijk perspectief
aan het terugtreden van de overheid moeten worden gesteld. zich tot elkaar
verhouden. Leidraad daarbij is dat het bij zaken als effectiviteit en doelmatigheid
gaat om rechtsstatelijk relevante noties, ook al kunnen zij niet op 66n lijn worden

geplaatst met rechtsstatelijkebeginselen, zoals rechtszekerheid, rechtsgelijkheid
en democratische legitimatie. Ik ben er daarbij van overtuigd dat een verdrags-
con forme uitleg van artikel 21 van de Grondwet tegen het licht van jurisprudentie
die het EVRM oplevert, tezamen met de doorontwikkeling van fundamentele

beginselen van milieurechteen belangrijke 'weegschaalfunctie' kan vervullen bij
het vinden van de juiste balans tussen overheidsregulering en zelfregulering.

Om daaraan een bijdrage te leveren wordt in de volgende paragrafen op een

rijtje gezet wat de sterke en zwakke kanten zijn van het werken met vrijwillige
bedrijfsmilieuplannen, milieuzorgsystemen en milieuzorgcertificaten. Dit in relatie
tot de manier waarop vooral de wetgever daar thans mee omspringt. Waarborgt
dit weI voldoende dat de kerndoelen van artikel 21 Grondwet worden gehaald en
komen daarbij geen democratische of rechtsstatelijke uitgangspunten in het
gedrang? Om te beginnen wil ik echter kort iets zeggen over de manier van

vergelijken. Het opsommen van voor- en nadelen veronderstelt immers een

97        Vgl. m.b.t. de verhouding tussen het belang van een goede ruimtelijke ordeningen de bescherming
van het landschap versus het in art. 8 EVRM neergelegde recht op respect voor de eigen woning
EHRM 25-09-1996, N./ 1997,555 m.nt. EJD.

98 Met betrekking tot het recht op onderwijs heeft het Hof dat al eens heel expliciet uitgemaakt in
EHRM 25-03-1993, NJ 1995.725 m.nt. E.A.A.: § 27 (...) 'the State cannot absolve itself from
responsibility by delegating its obligations to private bodies or individuals.'

99     Zie J. Black. Constitutionalizing self-regulation, The Modern litw Review 1996. p. 24-56
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referentiepunt. De keuze daarvan is in belangrijke mate medebepalend voor de
uitkomst van de vergelijkingstest.

6          Pro's en contra's van zelfregulering; eerlijk vergelijken

Bij het vaststellen van wat de voors en tegens zijn van milieuzorg door bedrij ven.
is het steeds van belang dat we oog houden voor wat Gilhuis weI eens het
'sollicitatie-procedure-effect' heeft genoemd.'00 Daarmee refereerde hij aan het
verschijnsel dat bij de werving van nieuw personeel nogal eens eisen aan de
sollicitanten worden gesteld waaraan de in dienst zijnde en goed functionerende
medewerkers opgeen stukken na kunnen voldoen. Vertalen wedit naardediscussie
over de pro's en contra's van zelfregulering op milieugebied dan valt op dat de
potentidle zwakten van bedril fsinterne milieuzorg - maar hetzelfde geldt in grote
lijnen ook voor convenanten of bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen - dikwijls
te gemakkelijk worden afgezet tegen theoretische voordelen van wetgeving. 101

Dit levert regelmatig een karikaturaal beeld van de werkelijkheid op.
Bedrijven worden in termen van Van Gunsteren nog te vaak beschouwd als

'monsters in de publieke sfeer.' "2 Het zijn (geld)wolven die zich niet bekommeren
om het milieu zolang zij daartoe niet gedwongen worden door de goede jager (de
overheid), die gelijkelijk opkomt voorde belangen van alle schapen (de burgers).
Op het politieke toneel is voorhen officieel geen plaats. terwijl iedereen weet dat
hun optreden daar ook vaak noodzakelijk is. Dat geldt niet alleen voor het
werkgelegenheidsbeleid waar sociale partners - werkgevers en werknemers - al
vanouds een centrale rol spelen en veel 'sociaal recht' te vinden is in collectieve
arbeidsovereenkomsten. Ook op een jong beleidsterrein als milieubeheer weten
we inmiddels dat de betrokkenheid van bedrijven bij de verwezenlijking van
ambitieuze milieudoelen niet kan worden gemist. 103

Als de overheid bijvoorbeeld wil dat grootverbruikers uit de industrie. de
raffinaderijen en de elektriciteitsproductiesector tot de wereldtop gaan behoren.
waar het gaat om iets als energie-efficiency, maakt een wettelijk bevel daartoe
waarschijnlijk niet veel kans van slagen. We zien dat juist waar van bedrijven een
hoog aspiratieniveau verlangd wordt, de laatste jaren alternatieve instrumenten

100   P.C. Gilhuis. Milieurechi op weg naar de jaren negentig. Zwolle 1989. p. 27.
101 In dezeifde zin M.V.C. Aalders, Milieuconvenanten in Nederland en enkele Europese lidstaten.

TMA 1998. p. 96-97.
102   H. van Gunsteren. Culturen van besturen. Amsterdam 1994, p. 81 e.v.
103 Hetdoelgroepenoverleg wordtdoorhet ministerie van VROM zelfs beschouwdals een stillerevolutie.

Zie H. Bakker(red.),Destille revolutte : industrieenoverheid werkensamenaaneenbetermil le 11,
Den Haag 1998.
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als milieuzorgsystemen, convenanten, 104 meeijarenafspraken en bedrijfsmilieuplan-
nen opkomen:05 Het is derhalve niet verwonderlijk dat met betrekking tot een
mondiaal milieuthema voorde 21ste eeuw als het klimaatbeleid van regeringswege
wordt voorgesteld ominstrumenten te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij het
zelfregulerend vermogen van bedrijven:06 Daarbij wordt niet alleen gedacht aan

invoering van marktcon forme mechanismen, zoals verhandelbare emissierechten, 107

maar ook aan nieuwe generaties van milieuconvenanten en meerjarenafspraken,
ondersteund door regelgeving. 108

Velen blijven zich evenwel afvragen of het milieu weI beter wordt van 'softe'
instrumenten, zoals convenanten.'09 Getwij feld wordt vaakaan deeffectiviteiten
aan de afdwingbaarheid van ditsoort vrijwillige afspraken. Opzichzelf is die twijfel
alleszins legitiem. Het verleden heeft al te vaak voorbeelden laten zien waarbij

afgesproken milieudoelstellingen niet (tijdig) worden gehaaid."'Zo heeft het eerste

convenant verpakkingen niet tot een duidelijke vermindering van het verpakkingsaf-
val geleid."'De Rekenkamer heeft verder in een onderzoek naarhet beleid terzake
van de preventie van afvalstoffen vastgesteld dat de doorwerking daarvan in
convenanten en bedrij fsmilieuplannen nog veel mogelijkheden voor verbetering
biedt. Tegelijkertijd wordt doorde Rekenkamergeconstateerd dat van de bestaande

wettelijke mogelijkheden om afvalpreventievoorschriften in de milieuvergunning
op te nemen ook nog maar weinig gebruik is gemaakt. 112

Kijken we naarde effectiviteit van milieuwetten op het gebied van afvalstoffen
dan is ook daarde situatie weinig rooskleurig. In werkelijkheid blijkt de naleving
van wetgeving tegen te vallen en is controle en handhaving vaak lastiger en

104     VROM. EZ. het IPO en VNO/NCW en zo'n 80 groteondernemingen hebben een convenantgesloten,
waarin bedrijven hun procesinstallaties (laten) vergelijken met de wereldtop op het gebied van
energiebesparing. zoals die er naar verwachtingin 2012 uit zal zien. Vgl. Kamerstukken 11 1998/99.
25405. nr. 21. Zieoverdeinhoudook J.H.G. vanden Broeken J Niezen. Convenant Benchmarking
energie-efficiency, /If en R 1999. p 152-159.

105 De eerste berichten wijzen erop dat de aanpak van MJA's en BEP's redelijk succesvol is, maar
dat energiebesparingsfspraken nog te weinig worden doorvertaald naar de vergunning. Zie o.a.
M. Mulder. Energie in de milieuvergunning, M en R 1998. p 174-180.

106    Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Kamerstukken 11 1998/99.26603. nr. 2. p. 76. Vgl. ook het advies
vande VROM-raad. Tran,it ie naar een ki,c,Isti,farme energie hui.#hc,uding.Den Haag 1998. p. 16,

107 Verhandelbareemissies als instrument in het milieubeleid. Kamerstukken li 1998/99.26578, nr. 1.

108    Dat het ondersteunen van zelfregulering door wetgeving belangrijk is, zeker als het gaat om het
milieudoelstellingen die de bestaande praktijk overstijgen. blijkt ook buitenlands onderzoek. Zie
o.a. S. Eden. Regulation. self-regulation and environmental consensus: Lessons from the UK
packaging waste experience. Bminexs Strategy and the Environment 1997. p 232-241.

109   Zie N.J.H. Huls. Wordt het milieu beter van een convenant?. Rec·ht en Kritiek \996, p 72-95.

110   Vgl. o.a. het kritische rapport van de Rekenkamer. Convenanten van het Rijk met bedrijven en
instellingen. Den Haag 1995 en de eerder genoemde dissertatie van R, A. van de Peppel. Naleving
van milieurecht. Deventer 1995.

111    W.Th. Douma, Het Nederlandse verpakkingenbeleid gerecycled, M en R 1998. p. 208.
112   Rekenkamer. Afvalpreventie, Kamerwukken 11 1996/97.25 375. nrs. 1-2, p. 30-34. Waar wei

afvalpreventievoorschriften in de vergunning voorkomen blijkthet bedrij fsmilieuplan daartoe vaak
een stimulans.
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kostbaarder dan men wellicht zou vermoeden. Uit onderzoek volgt zelfs dat op
het terrein van de afvalstoffenwetgeving duidelijk sprake is van een hand-
havingstekort. Definitiekwesties, zoals wat volgens de wet (niet) tot het begrip
a fvalstof moet worden gerekend, slecht functionerende meldingstelsels, het veel
te grote aantal te handhaven wettelijke voorschriften, technische bewijsproblemen
en de spreiding van verantwoordelijkheden over tal van actoren zijn daarvoor
belangrijke oorzaken: 13 Hoewel klassieke juridisch-bestuurlijke instrumenten,
zoals vergunningen en algemene regels, op papier dus vaak meer doortimmerd
zijn waarhet gaat om mogelijkheden omnaleving afte dwingen en free ridergedrag
te beperken dan bij vormen van zelfregulering, is het nog maar de vraag of dit in
de praktijk nu ook altijd tot zoveel betere resultaten leidt. 114

Glasbergen heeft zich bovendien afgevraagd of de veelvuldig gevoerde
discussie onderjuristen overde juridische status en verbindendheid van flexibele
instrumenten als convenanten weI de meest relevante is.115 Volgens hem wordt
te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat de overheid zich moeilijk een
grootschalig en langdurig juridisch gevecht met belangrijke industriele sectoren
kan veroorloven. Hetzelfde geldt voor bedrij ven. Beide hebben, aldus Glasbergen,
te maken met 'de schaduw van de toekomst': partijen komen elkaar voortdurend
weer tegen en hebben de ander uiteindelijk toch nodig."6 Belangrijker vindt hij
het daaromdat in het proces waarin milieuconvenanten tot stand komen een morele
binding wordt opgebouwd en dat het 'co-venanting proces' als leerproces is
georganiseerd. Dat dit vaak zo is, leidt Glasbergen onderandere af uit het feitdat
het aantal free-riders bij de meeste doelgroepenconvenanten en meetjarenafspraken
relatief gering is, omdat koploperbedrijven de rest van een sector vaak kunnen
meetrekken en andere bedrijven stimuleren om ook iets aan hun milieu-imago te
doen. Het leerelement komt daarnaast tot uitdrukking in de systematische
monitoring en evaluatie van behaalde resultaten. 117

113    G.H. Addink en Ch,W. Backes e.a.. //andhal'ing milieuregelgeving afral.\Eciffen, litrecht 1998.
p. 30 e.v.

114 R J J. Eshuis en P de Graaf. Misstanden en misverstanden: De alternatieve instrumentatie van

milieubeleid. M en R 1998. p. 230
115   P Glasbergen. Milieusturing op maat: Over de karakteristieken van het co-venanting proces,

Be,titurrwetenschappen \ 999, p. 16
1 16     Zieook J.M van Dunne. Moeder maaktgeen bastaard. privaatrechtelijke aspecten van convenanten,

NJB 1993. p. 486. die ook nog op andere specifieke kanten van 'duurovereenkomsten' wijst
117 Uit recente evaluaties van enkele doelgroepenconvenanten blijkt dat er weI degelijk leereffecten

optreden bijbedrijven. maarook dat voortgangsrapportages nog vaak te lang op zich laten wachten.
Ziebijv. K. van den Bergen A. Kroes. Evaluatie bedrijfsmilieuplannen in de t·hemisclie industrie.
Inspectie  milieuhygiene,  Den  Haag  1999  en C.T. Braams. Ba\ismetaal: de tweede generatie
bedrijj\milieuplanlien. Inspectie milieuhygiene. Den Haag 1998.
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7          Effectiviteit en doelmatigheid

Ondanks dat er niet of nauwelijks harde empirische gegevens zijn om te staven
dat het stimuleren van het werken met convenanten, bedrijfsmilieuplannen.
milieuzorgsystemen en certificaten effectiever of doelmatiger is dan wetgeving
of vergunningverleningsec, isdat weleen vaak gehoorde veronderstelling: 18 Het

leervermogen van bedrijven speelt daarin een central rol. In hettweede hoofdstuk
isgeconstateerddat debesluitvorming van overheden en bedrijven vaaknietgoed
op elkaar aansluiten. Van overheidszijde lijkt dat mede te komen doordat in het
proces van beleidsvormingen normstelling nog te vaak een 'Defence-Announce-
Defend-Strategy' gevolgd wordt."' Dat wil zeggen dat er door het bestuur eerst
binnenskamers wordt getracht om overeenstemming te bereiken over beleidsuit-
gangspunten en de inzet van instrumenten. Daarna wordt politiek draagvlak gezocht.
Pas als dat allemaal is geschied wordt gepoogd om de maatschappelijke acceptatie
te beYnvloeden door de gekozen aanpak uit te leggen aan de doelgroep en
vervolgens het beleid zo goed mogelijk te verdedigen tegen eventuele kritiek van
buitenstaanders. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de
responsiviteit van overheidsorganen in de zin dat vanuiteen open en bereidwillige
houding rekening wordt gehouden met de wensen, klachten en behoeften van
indi viduele burgers in de praktijk vaak nog te wensenover laat. 1"Ookuit empirisch
onderzoek op milieugebied blijkt dat bovendien deze gesloten strategie van
beleidsvorming serieuze tekortkomingen vertoont. 12 1 Maarde vraag is of ditalleen
te wijten is aan het teveel in zichzelf gekeerd zijn van de overheid.

7.1 Geslotenheid en :elfreferentialiteit

Strategische besluitvormingsprocessen in grote, complexe bedrijven vertonen ook
een eigen dynamiek die moeilijk rechtstreeks te beinvloeden lijkt doorde overheid
in de vorm van wetten of vergunningvoorschriften. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken aangevoerd. In de eerste plaats is gewezen opmogelijke zelfreferentiele

118     Er is wei empirisch onderzoek gedaan naarde kosten en baten van milieuconvenanten in vergelijking
met marktcon formeinstrumenten. Zie R.C.N. Wit.B.A. Leurs, G. de Wit. m.m.v. M.V.C. Aalders.
Kosten en baten van milieuccinvenanten in vergelijking met marklconft,rme instrumenten. Den
Haag 1999. Op dat onderzoek is echter ook weer stevige kritiek gekomen vanuit het bedrij fsleven
zie W. Klerken en J H G van den Broek. Arena 1999/1.p. 5 en 7.

119     P. van Meegeren. Het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van beleid. Beleidswetens<·hap
1997. p. 308-309

120     Algemene Rekenkamer, Klantgerichtepubliekedienstverlening Kamentukke,1 11 1 996/97.25285,
nrs. 1-2, p. 44.

121    Zie o.a. M.P. Wolsink. Maats(·happelijke acc·eptatie van windenergie; houdingen en aordeten
van de bevc,iking, Amsterdam  1997 en P  van Meegeren. Commitnicatie en maatsc·happetijke
acceptatie van milieubeleid, Wageningen 1997.
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eigenschappen van private rechtspersonen. Evenals natuurlijke personen lijken
zij hun omgeving vaak vanuit een eigen perspectief waar te nemen. Bedrijven
filteren de signalen die op hen afgevuurd worden. Zij bezitten in zekere zin een

eigen identiteit waardoor waarschuwingssignalen vanuit de overheid of derden
dat er iets aan de hand is vaak niet (tijdig) worden opgepikt. Communicatie met
bedrijven door middel van wetten of voorschriften kan kennelijk niet worden gezien
als een simpel transformatieproces. waarin een boodschap doorde verzender wordt
gestuurd naar een ontvanger en vervolgens uitgevoerd. De interpretatie van de
ontvangerimpliceert in dit geval namelijkeen stukeigen autonomie en zelfregule-
rend vermogen. Hij krijgtnietzozeereen boodschap, maar (re)construeert die zelf.
Het uitgangspunt daarbij is steeds dat ook bedrijven als ultieme drijfveer een wil
tot overleven ofwel behoud van continufteit in de bedrijfsvoering bezitten. Wat
dat betekent verwoordt Herweijer als volgt.

(...) 'bedrijven [zijn] gerichtop het behoud van hun autonomie. Worden bepaalde
factoren in de omgeving van het bedrij f een bedreiging dan zal het bedrij fsmanage-
ment proberen dezebronnen van verstoring tebeheersen. Tegen deze achtergrond
is het begrijpelijk dat de milieuargumenten vaak pas naeen con flict of crisis door
dringen in de bedrijfsinterne besluitvorming. Zolang niet volstrekt helder is dat
de weliswaar aan het papier toevertrouwde milieuvoorschriften door de overheid
serieus worden genomen en bij overtreding kunnen leiden tot sluiting van het bedrij f
overheerst de natuurlijke neiging omdeze milieuvoorschriften als irrelevant terzijde

·122te schuiven. dus te negeren.

Andersdan Herweijerenigszins lijktte suggereren geloof ik nietdateraltijdboos
opzet van bedrijven in het spel is. Hoewel bekend is dat rationele, economische
motieven in de praktijk een niet te onderschatten motief zijn voor overtreding van
milieuregels.123 is het zeker niet de enige verklarende factor. Niet naleving van
normen kan zowel het gevolg zijn van onwil, onkunde en onwetendheid, als
calculatie. Onwil kan opzijn beurt worden veroorzaakt doordat men nietovertuigd
is van de juistheid of geldigheid van de norm, daar principiele bezwaren tegen
heeft. gemakzuchtig is of gewoon geen zin heeft om zich te voegen naarde norm.
Ook onkunde en onwetendheid kunnen echter verschillende oorzaken hebben.
Zo kan de norm die moet worden nageleefd niet voldoende duidelijk zijn voor
degeadresseerde. Maarhet kan ook zijndat denormop zichzelf duidelijk is. maar
voor de degene die hem zou moeten naleven niet helder is op welke wijze de
normconforme toestand kan worden bereikt of behouden. Onwetenheid en onkunde
kan hem verder onderandere zitten in de karaktereigenschappen van een persoon

122    M Herweijer, Veronderstellingen over de effecten van algemene regels. in: J. van Geest en A.
Ringeling(red.), Evalueren met beleid: de  Evalliatiecommissie Wet milieubeheer in bedrijf. Den

Haag 1998, p. 90.
123     A. de Lange. Sanctiesinhet milieurechtinrechtseconomisch perspectief. DenD 1992. p. 323-328.
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of de manier waarop een organisatie is opgezet. Ten slotte kan ook calculerend
gedrag met het oog op het niet naleven van normen verschillende oorzaken hebben.
Erkan bijvoorbeeld sprake zijn van berekening uit persoonlijk gewin ofals gevolg
van sociale druk vanuit de omgeving.

124

Huisman, De Lange en Niemeyer hebben erop gewezen dat vooral grote
bedrijven geen homogene organisaties zijn, maar conglomeraten van afdelingen
en individuele werknemers met eigen belangen en motieven om milieuregels al
dan niet na te leven. Ontbreken van voldoende technische kennis, slecht
managementen gemis aan leiding en intern toezicht en een onduidelijke organisatie-
structuur kunnen overtredingen  in  de hand werken. 125  Het  is mede daardoor
mogelijk dat in wetten en vergunningvoorschriften verpakte boodschappen lang
niet altijd tijdig op de juiste plaats terecht komen. Bedrijven kunnen bovendien
ook meerof mindergevoeligzijn voor kritiek vanbinnen ofbuitendeorganisatie.
De belangrijkste achterliggende vraag is daarom in hoeverre het stimuleren van
zelfregulering door de overheid dat proces juist bevordert of afzwakt.

7.2 (On)tijdigheid

Aan het einde van hoofdstuk 2 van dit boek is al geconstateerd dat de overheid
vooral bij grote. complexe bedrijven dikwijls op een te laat moment om de hoek
kijken alshetgaatomhet verbinden van voorwaarden aan belangrijke milieurele-
vante bedrijfsbeslissingen. Als de overheid wil dat bedrijven meer uit zichzelf
duurzaam gaan ondernemen dan is het zaak dat bijvoorbeeld al bij het ontwerpen
van producten zoveel mogehjk rekening wordt gehouden met milieunadelige
gevolgen. Onze huidige milieuwetgeving is daarop echterniet genoeg toegesneden.
Zo rust er in bepaalde gevallen weliswaar een kennisgevingsverplichting of
onderzoeksplicht op de schouders van producenten die een bepaald product op
de markt wil brengen.126 maar die zijn er vaak met een specifiek doel en niet om
milieunadelige gevolgen in het algemeen zo vroeg mogelijk te voorkomen.
Hetzelfde geldt goeddeels voor de kennisgevings- en onderzoeksverplichtingen
dieopgrond van hetinternationale milieurecht gelden voorhet opde markt brengen
van nieuwe stoffen en het inventariseren van de risico's van sommige bestaande

124 Zie vanuit het omgekeerde perspectief, namelijk welke factoren zijn van (positieve) invloed op
denaleving R.A. van de Peppe\.Nateving van mil ieurec·ht. Deventer 1995.p.43-45. Van de Peppel
onderscheidt vij f categorieen. te weten: eigen belang. positieve of negatieve prikkels. gewoonte.
sociale druk en morele overtuiging.

125    W.Huisman. A. de Langeen E. Niemeyer. Milieucriminaliteit vergthandhavingop maat.Justitiele
Verkenningen \994/9, Themanummer: Zelfregulering en milieurecht, p. 26 e.v

126     Vgl, bijv. art. 3 Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) of art. 2 Bestrijdingsmiddelenwet (Bmw).
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milieugevaarlijke stoffen.127 De Europese richtlijnen die hierop van toepassing
zijn, beogen in de eerste plaats de eigenschappen van deze stoffen in kaart te
brengen en niet zozeerde milieunadelige gevolgen zo vroeg mogelijk te voorkomen
of te beperken.128 De daarmee gepaard gaande administratieve verplichtingen
prikkelen waarschijnlijk niet zozeer het initiatief om 'groen' te gaan ontwerpen,
alswel de weerzin tegen (nog) meer bureaucratie. In het kader van de verlening
van een Wet milieubeheer-vergunning kunnen ook geen eisen worden gesteld aan
producten en stoffen, zodat integrale afweging van de milieugevolgen van stoffen,
producten en productieprocessen niet goed mogelijk is. 129

Dit voorbeeld toont tegelijkertijd aan waarom het stimuleren van zelfregulering
zo belangrijk is. De ontwikkeling van productzorgsystemen laat immers zien dat
op deze maniertoch al iets kan worden ondernomen:30 ook als een bepaalde materie
nog te ingewikkeld is om door middel van wetgeving geregeld te worden,131 er
op korte termijn bijvoorbeeld geen politieke consensus over te bereiken valt of
de materie nog te zeer in beweging is om reeds in algemene regels te worden
vastgelegd. 131 Een ander voordeel is dat bedrijven de milieuvraagstukken die
producten en productieprocessen met zich brengen veelal gemakkelijker als dan
geheel kunnen beschouwen dan de milieuwetgever. Die heeft bij een integrale
benadering doorgaans te maken met domeinconflicten ten opzichte van andere
wetsfamilies. Bovenal is het uit een oogpunt van (kosten)effectief en doelmatig
milieubeleid van groot belang dat er op een zo vroeg mogelijk moment in de
productieketen maatregelen worden genomen, omdat milieunadelige gevolgen
dan nog zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. 133

Zowel onze kennis over de toestand waarin het milieu zich bevindt. alsook
de methoden en middelen omdaarin verbeteringen aan te brengen, zijn voortdurend
in beweging. In de literatuur wordt daarom wei verdedigd dat milieunormen
onvermijdelijk 'poreus' zijn, omdat ze vrijwel altijd snel achterlopen bij de

127    Zie de kennisgevingsstelsels o.g.v. EG-richtlijnen 67/548. PbEG. L 259 en 793/93. PbEG. L 84
128 Een uitgebreide beschrijving van dit stelsel geeft A den Breejen. Het stoffenbeleid· Integraal.

wetenschappelijk en Europees, M en R 1999. p. 3-9.
129 Een duidelijk voorbeeld is ABRS 29-01-1999. G.1.7100. nr  10 m.nt. Van Geest.
130     In dena jarenlange voorbereiding toistandgekomen Nota Produkten Milieu. Kainer,mkken 11

1993/94.23562. nr. 2. p. 57 werd al aangekondigddat productgerichte maatregelen uit verschillende
sectorale milieuwetten in de Wm zouden worden gantegreerd

131 Ten aanzien van produclen speelt o a de lastige  imag of regelingen voor producten aan de
milieu\#·etgeving moeten worden toegevoegd of milieudoelstellingen in productwetten moeten worden
opgenomen. Zie R Uylenburg. Milieugericht produktenbeleid. M en R 1994. p. 300-308.

132     Dat de invoering van een productgericht milieuzorgsysteem in de praktijk soms ook snel kan gaan
blijkt uit de eerste proefprojecten  Zie bijv. P. Vissers. Implementatie van productgerichte milieuzorg
kan snel. Arena 1999. p. 12-13. Vgl. ook VROM. Productgeric·lite milieu:c,rg: uitleg en

praktijkervaringen, Den Haag 1998.
133     Zieook de voordelen genoemd in de VROM-handreiking, Prodlic·tgeric·hre mi lietizi,rg.Serie Milieu

& Bedrijven, Den Haag 1999, p. 11-14.
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empirische werkelijkheid.134 Dat verklaart mede het belang van open normen en
zorgplichten in het milieurecht.135 Nog nieteerdergebleken gevaren van bestaande
activiteiten, alsmede risico's van nieuwe acti viteiten, kunnen daardooreerderonder
de werking van een rechtsnorm worden gebracht.136 Uitgaan van de veronderstelling
dat er geen verantwoordelijkheid voor bedrijven bestaat, zolang de wet niets ge-
of verbiedt zou in dat opzicht groteske gevolgen kunnen hebben. Het zou een
vrijbriefbetekenen omte wachten met milieumaatregelen, zelfs wanneerdaardoor
gevaar voor onherstelbare milieuschade ontstaat. Dit is niet alleen in strijd met
fundamentele beginselen van milieurecht als preventie en voorzorg, maar ook
fnuikend voor een effectief milieubeleid. Wanneer daarom door middel van
zelfregulering kan worden voorkomen dat op een te laat moment door bedrijven
rekening wordt gehouden met milieubelangen.137 dan isdat opbeide punten winst.

Wat dat laatste betreft biedt de in de hoofdstukken 4 en 5 behandelde casus

hoop. In het kader van deopzet van hun bedrij fsinterne milieuzorgsysteemdienen
ondernemers al op een vroeg moment te beoordelen wat belangrijke milieudoeistel-
lingen zijn voorde komendejaren enop welke manierdiehetbeste gehaaldkunnen
worden. Hetdoelgroepenoverleg speeltdaarin een belangrijkerol. Ophet niveau
van bedrijfstakken worden afspraken gemaakt en convenanten gesloten met de
overheid overde milieudoelstellingen diebinneneen bepaalde branche alsgeheel
op een bepaald tijdstip moeten zijn gerealiseerd. Daarbij vindt intensief overleg
plaats binnen branches en tussen branche-organisaties en de overheid waardoor
een goed zicht onstaat op de wederzijdse verwachtingen. In de daarop volgende
fase worden de in convenanten neergelegde afspraken vertaald in bedrijfsmilieu-
plannen. Daarin wordt op het niveau van de individuele inrichting, dikwijls na
overleg met het bevoegde gezag, door de bedrijfsleiding aangegeven wat de
belangrijkste milieudoelen zijn voor de middellange termijn en op welke wijze
die het beste kunnen worden bereikt.

Door de in convenanten en bedrijfsplannen neergelegde afspraken en
milieudoelstellingen een belangrijk aangrijpingspunt te laten vormen in het
vooroverleg over bijvoorbeeld het verkrijgen van een milieuvergunning zal de

134 In het onderzoek van H.E. Broring. C. Lambers, M. Schekema en H. Bolt. Kroonberciepen

milietthygiene. Deventer 1985. p. 24-29 worden als essentielekenmerken van het milieubeleidsterrein
genoemd: de ecologische samenhang: het nieuwe en vernieuwende karakter: de technische
complexiteit en de aanwezigheid van buitenwetlelijke normen.

135   Ook R.J.G..M. Widdershoven e.a. Bektultr1rec·Itt#praak in milieuges(·hillen: evatuatie van de
Tijdelijke "/t Krcion ger(·Iii lien op het terrein van het milieure(·ht. Zwolle 1991 p. 22-25 wijzen

op de noodzaak van constante vernieuwing in het milieurecht en de behoefte aan instrumenten
waarmee op korte termijn vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd.

136   Vgl. M. Heldeweg. Norinstelling en expertise.Den Haag 1993, p. 22 e.v.
137 Uit onderzoek blijkt o.a. dat veel bevoegde gezagsinstanties op een te laat moment met bedrij ven

communiceren over hun mogelijkheden om zelf iets aan milieupreventie te doen. Het vooroverleg
wordt daartoe, mede als gevolg van coordinatieverplichtingen. niet optimaal benut. Zie C.J M.
Vermunt en E.M. Potiek. Ervaringen met preventie en reguiering, Den Haag 1999. p. 15.
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138

nalevingsbereidheid daarvan in een latere fase naar verwachting toenemen.
Naarmate de normadressaten zelf betrokken zijn geweest bij de totstandkoming
van een norm en het gevoel hebben gehad daar hun eigen stempel op te kunnen

drukken, zal echter niet alleen de acceptatie van een later overheidsbesluit
toenemen. Zekerbij grote. complexe bedrij ven kan het bevoegde gezag ook winst

boeken op het vlak van de kwaliteit van debesluitvorming. Laterecon flicten over

de uitleg van open normen die bij voorbeeld verwijzen naar de stand der techniek
of de gebruikelijke milieuzorg in een branche, kunnen daardoor waarschijnlijk
tot op zekere hoogte worden voorkomen. 139

Een ander voordeel van het werken met convenanten en bedrij fsmilieuplannen
die periodiek moeten worden geevalueerd, is dat het zelflerend vermogen van
branche-organisaties en bedrijven wordt geprikkeld. Doorhet proces van monitoring
en herziening worden zij geconfronteerd met de gevolgen van eerdere afspraken
en gekozen doelen. Het dwingt tot nadenken over de vraag waarom bepaalde

doelstellingen niet zijn gehaaid. wie daarvoor binnen een bepaalde bedrijfstak
verantwoordelijk is - identificatie van free-riders - en wat er in de toekomst moet
worden gedaan omeerdergestelde milieudoelen alsnog te realiseren. Hierbij komt
echter ook de rol van de overheid om de hoek kijken. Free riders en easy riders
zullen immers moeten worden aangepakt. Daarvoor is een stok achterde deurnodig,
zoals de mogelijkheid tot het aanscherpen van de vergunning voor notoire
achterblijvers. Bovendien zal de overheid ervoor moeten waken dat niet te
gemakkelijk wordt gekozen voorde oplossingdat nietgehaalde milieudoelstellingen
naar beneden toe worden bijgesteld. omdat ze in de ogen van bedrijven 'weI te
ambitieus zullen zijn geweest'. Hierbij treedt uit rechtsstatelijk oogpuntevenwel
ook een dilemma aan het licht.

Ligt het namelijk voorde hand dat in de beslotenheid van hetdoelgroepenover-
legen het vooroverleg overeen milieuvergunning vaak de beste onderhandelingsre-
sultaten kunnen worden bereikt. de vraag is wei of het bestuur daardoor geen
vooringenomen positie krijgt.140 Verderkan worden betwij feld of derden doorhet
toegenomen belang van informele afspraken tussen bedrijven en overheden niet
te gemakkelijk buiten spel worden gezet.14' Weliswaarbehouden zij formeel hun
rechten op inspraak en rechtsbescherming. Materieel zal het informele voortraject

138     Zie in deze zin ook M.V.C. Aalders. De handhavingsmix als effectief middel tot gedragsverandering.

RegelMaar 1998. p. 285.
139    In Duitsland is daarnaar al geruime tijd geleden onderzoek gedaan. Zie E. Bohne. Der m Icirmale

Rei·hifstaat:  Eine empirig·he und re(·Ittlic·he  Unrerm·hung zum Ge&etzes-\711134 rg unter bejimderer
Beriic·ksic·htigung dex Immiuic,nsichutzes, Berlin 1981. p. 77 e.v.

140 Ook B.J.Schueler. Vernietigen en <,pniellw worzien. Zwolle 1994. p. 99 wijst op het 'commitment'
ran ambtenaren aan het vooroverleg. Art. 2:4, eerste lid. Awb verlangt echterdat bestuursorganen
hun laak zonder vooringenomenheid vervullen

141 Zie B J. Schueler. J. Struiksma, F.C.M.A. Michiels. P.J.J. van Buurenen A R. Neerhof. En,aringen

met de Awb: Bed uiten<,rer ruirntelijke ordening, milieuen H(indplaat.#en, Deventer 1996. p. 30.
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echter vaak zijn schaduw vooruit werpen en kan het voor de niet 'professionele'
belanghebbende:42 die door de overheid aanvankelijk niet is toegelaten tot de
onderhandelingstafel, buitengewoon lastigzijn het resultaatdaarvan later viaeen
formele rechterlijke procedure open te breken. 143

Een gemakkelijke oplossing voor dit dilemma bestaat echter niet. Zelf heb
ik al eens voorgesteld om met behulp van wetgeving het vooroverleg wat
transparanter te maken door enkele bescheiden inhoudelijke eisen te stellen aan
het verslag van het vooroverleg. Dat verslag. waaraan thans geen inhoudelijke
eisen zijn gesteld, moet op grond van artikel 3:21, eerste lid onder b van de Awb
door het bevoegde gezag bij de aanvraag voor een milieuvergunning ter inzage
worden gelegd.144 Het ligt voor de hand dat het verslag melding maakt van zaken
als: met wie er tijdens het vooroverleg gesproken is en wat de belangrijkste
conclusies zijn geweest:45 Niet bij voorbaat verwerpelijk lijkt me ook omenkele
aandachtspunten in de wet op te nemen met betrekking tot onderwerpen die tijdens
het vooroverleg standaard aan bod dienen te komen, zoals de invulling van de
zogenaamde verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer, initiatieven op het
gebied van bedrijfsinterne milieuzorg en de manier waarop de aanvrager in de
toekomst rekening denkt te houden met eventuele klachten van derden.

Tegelijkertijd zal er echter terughoudendheid moeten worden betracht bij
het formeel regelen van het informele vooroverleg. Te vergaande juridisering
daarvan zou wel eens onbedoelde effecten kunnen hebben. 146 Daarom zie ik niet
veel in het wettelijk regelen dat (bepaalde) derden verplicht bij het vooroverleg
worden betrokken. Dit zou namelijkjuist een verminderde bereidheid van bedrijven
en bevoegde gezagsinstanties tot gevolg kunnen hebben om vrijuit en hardop na
te denken over mogelijke oplossingen en alternatieven bij het reguleren van
milieuproblemen in de vergunning. Voorkomen dient te worden dat er in zo'n
situatie een 'voor-vooroverleg' ontstaat. Daarmee isevenwel nog niet gezegd dat
het verstandig isomde verplichtingtothetal dan nietmaken van eenbetekenisvol
verslag van het vooroverleg in de toekomst maar helemaal ter vrije beoordeling

142     Met niet professioneel bedoel ik hier de doorsnee omwonende of de lokale milieuactiegroep die
niet regelmatig procedures voeren. Het zijn 'one shotters' in plaats van 'repeat-players' in termen
van M. Galanter, De duivel schijt altijd op de grote hoop, in: Vakgroep rechtsfilosofie en
rechtssociologie, Groningen: Een kennismaking met de rec·hiss m·ic,/(,gie en rechtsantropologie.
Nijmegen 1987. p 465-506.

143 Zie in deze zin ook B.W.N. de Waard, De rechter en de onderhandelende overheid. in: M.L.M.

Hertogh. N.J.H. Huls en A.C.J.M. Wilthagen (red.). Omgaan met de onderhandelende overheid.
Amsterdam 1998. p. 211

144     R.A.J. van Gestel. Katern milieurechten recht van de ruimtelijke ordening. AA 1997, p. 3033-3034.
145      Dat het (ontbreken van) een verslag van het vooroverleg door de rechter soms wei degelijk serieus

genomen wordt blijkt o.a. uit AGvB,  18-07- 1989, AB 1999,211 m.nt. AFMB. Zie echter ook KB
27-10-1982, AB 1983,382 m.nt. FO.

146    Zieookheteindverslag vande Commissie Evaluatie Awb, Toepassing en effecten van de Algemene
wer besmursrecht /994-/996, 's-Gravenhage, 1996, p. 38.
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van het bestuur over te laten. 147Ik geloof niet dat dit dejuridiserend zal werken,
omdat dit er gemakkelijk toe kan leiden dat belanghebbenden dan zelf gaan
verzoeken om een verslag en dat via de rechter proberen af te dwingen. 148

Meer heil verwacht ik van het op informele wijze proberen weg te nemen
van 'koudwatervrees' bij bedrijven om burgers en milieuorganisaties vroegtijdig
bij milieurelevante besluitvorming te betrekken. Dat zou kunnen gebeuren door
als overheid bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties vakeren vroeg-
tijdiger met elkaar in gesprek te brengen. Al in het doelgroepenoverleg moet
daarmee worden begonnen. Reeds in de sfeer van het opstellen van een intentiever-
klaring. bedrijfsmilieuplan of eerder nog bij de oprichting van een onderneming
zou de overheid moeten stimuleren dateen bedrijfmet mogelijke milieurelevante
gevolgen in contact treedt met omwonenden en lokale milieuorganisaties, zodat
dit net zogewoon wordt als het contact met andere zakelijke clientele, zoals banken,
verzekeraars. de kamer van koophandel etc.

7.3 (On)bestenidheid

De effectiviteit en doelmatigheid van milieunormen wordt ook bepaald door de
mate waarin ze degene voor wie ze bestemd zijn ook bereiken. 149 Voorwaarde
daarvoor is in de eerste plaats dat helder is tot wie de normen zijn gericht. Uit
onderzoek naar de vraag wie de normadressaat is van de wettelijke regels voor
inrichtingen in de Wetmilieubeheerblijktdatditindepraktijk nietaltijdduidelijk
is:50 Zo kunnen meerdere (rechts)personen samen 66ninrichting drijven,15' hetgeen
problemen kan opleveren ten aanzien van de vraag wie precies voor de naleving
van welke regels verantwoordelijk is.152 Omstreden is verder bijvoorbeeld in
hoeverre ook de werknemers van een bedrijf in rechte verantwoordelijk kunnen
worden gehouden voor de naleving van vergunningvoorschriften. 153

147 Dit lijkt weI het voorstel van de regering in het kader van de voorgestane samenvoeging van de
afdelingen 3.4 en 3.5 van de Aw'b tot den uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zie
Kamerstukken 11 1999/2000.27 023. nr. 3. p. 8.

148     Vgl. ook Kamerniikken li 1999/2000, nr. 5, p. 8 waar wordt opgemerkt dat alseen belanghebbende
zelf vraagtomeen bepaald stukaan het dossier toe te voegen. dit verzoek als regel zal moeten worden
aanvaard, tenzij dit 'apert onredelijk' is Daar komt men alleen achter via de rechter. zo lijkt me.

149     Vgl. ook W.J. Witteveen. Delegereniscommuniceren. in 1. Kolhoop (red.). Delegatie ran wetgevende
berciegdheid. Alphen aan den Rijn 1992. p. 46-89.

150  C.L. Knijff. G.T.J.M. Jurgens en Ch.W. Backes. De normadressaat van milieuregels \'c,or
mm·htingen, Publikatiereeks milieubeheer VROM, Den Haag 1998.

151 Vgl. daarover uitgebreid R. 1 lylenburg, Toekomst voor de stolpvergunning?. in· R. Uylenburg en

C.J, van der Wilt, De mi/ieuvergunning inonnvikke/ing. Alpenaanden Rijn 1999, p. 51-65
152     Ziebijv. ABRS 28-04-1997, AB 1999,43, ABRS 25-06- 1998. AB 1999,44 en Vz ABRS 31-07-1998,

AB 1999.45 alle m.nt. Knijff.
153 Met Knijff. Jurgens en Backes a.w. 1998, p. 117 ben ik van mening dat hier een beperkte uitleg

opzijn plaats is. medeom te voorkomen datde rechtspersoon zich achterzijn werknemers verschuilt.
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Ook op dit punt kan zelfregulering voordelen bieden. Bedrijven zelf weten vaak
het beste wieerbinnen hun organisatie voor kan zorgen dat dedoorhetbevoegde
gezag of de bedrijfsleiding gestelde milieudoelen ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd. In het vierde hoofdstuk is er in dat verband op gewezen dat bij het
opstellen van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem veel aandacht wordt besteed
aan het in kaart brengen van wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en
wie welke zaken registreert en rapporteert aan het management. Hoewel het bij
deze bedrijfsinterne regels en procedures niet gaat om juridisch afdwingbare
verplichtingen kunnen ze er wei voor zorgen dat boodschappen van de wetgever,
het bevoegde gezag en de bedrij fsleiding ook werkelijk daar terecht komen waar
dat nodig is. In dat opzicht zijn ze dus ook van groot belang voorde vertaling van
overheidsregels naar de praktijk van de werkvloer.

Los van het feit dat bij overheidsregulering niet altijd duidelijk is tot wie de
voorschriften zijn gericht is in hoofdstuk 2 van dit boek geconstateerd dat bedrijven
soms ook gewoon ongevoelig lijken voor signalen uit hun omgeving. Daarvoor
zijn verschillende mogelijke redenen aan te voeren. Zo kan bijvoorbeeld de
bedrijfscultuur gesloten zijn.154 Dit zal effect hebben op de 'responsiviteit' van
een onderneming, ofwel op het vermogen om zichzelf te corrigeren als gevolg
van kritiek van buiten.'55 Een sterke marktpositie kan leiden tot onverschilligheid,
slordigheid en gebrek aan motivatie om serieus om te gaan met klachten van
overheden en derden. Opvallend is in dat kader bijvoorbeeld dat verschillende
Nederlandse multinationals die, mede naar aanleiding van incidenten en milieu-
schandalen een eigen gedragscode hebben ontwikkeld waarin zij aangeven welke
ethische beginselen men zel f in binnen- en buitenland in acht wenst te nemen, dit
primair zien als een instrument gericht op het eigen personeel.156 Slechts een
enkeling kiest ervoor ook het publiek actief te informeren.

Essentieel voor een responsievere houding van bedrijven lijkt een gevoel
van afhankelijkheid; het besef dat men zijn doelstellingen niet (goed) kan realiseren
zonder hulp van anderen.157 Verwacht mag daarom worden dat zelfregulering
gestimuleerd wordt in situaties van relatieve onzekerheid overecologische risico's
en de mogelijke financiele en juridische consequenties daarvan. Een manier om
daarop in te kunnen spelen voor de overheid is door eisen te stellen aan de
milieuprestaties van bedrijven, zonder exact aan te geven op welke wijze deze

154     Bij de cultuur van een bedrijf kan men o.a. denken aan de doeleinden, opvattingen ten aanzien
van de aard en de wijze van produceren, percepties ten aanzien van het gedrag van concurrenten
en opvattingen over de gezagsstructuur. Zie R.W. Hommes en M. van 't Hof, Milieubeleid en
bedrijfsleven, beinvioeding van consumptie en productie, in: P. Glasbergen (red.), Milieubeleid:
Theorie en praktijk. 's-Gravenhage 1989. p. 39.

155 Zie Huisman e a . a.w  1994, p 30.
156    Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Kamerstukken 11 1998/99.26485, nr. 1, p. 2.
157      C. van Woerkum, Communic·arie en interarrieve beleidsvorming. Houten/Diegem  1997, p.  15.
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moeten worden bereikt. Dat kan onder andere door te werken met doelvoorschriften
in de vorm van emissiegrenswaarden of door te kiezen voor zorgplichten. Deze
kunnen bedrijven in meerdere opzichten 'Umweltempfindlicher' maken en
verdienen onderomstandigheden de voorkeurboven hetgebruik van voorschriften
die zo nauwgezet mogelijk aangeven met welke technische of organisatorische
middelen bepaalde milieuprestaties dienen te worden bereikt. De onbestemdheid
van milieunormen is in dat opzicht dus goed!

Uit de hoofdstukken 4 en 5 is duidelijk geworden dat het door middel van
open normen stellen van eisen aan de milieuprestaties van bedrijven het zelfregule-
rend vermogen kan stimuleren en tevens de tlexibiliteit van de bedrijfsvoering
ten goede komt. Voordelen van doelvoorschriften en zorgplichten uithetoogpunt
van effectiviteit en doelmatigheid kunnen zijn dat ze meer ruimte laten voor de
eigen deskundigheid van bedrijven bij het terugdringen van milieunadelige
gevolgen. een grotere stimulans zijn voorcontinue verbetering van milieuprestaties
en technologische vernieuwing dan voorschriften die de te nemen milieumaatregelen
dicteren, minder snel vervangen behoeven te worden bij wijzigingen in het
productieproces of veranderde milieuinzichten, een brede reikwijdte bezitten
waardoor ze gemakkelijkeronvoorziene situaties kunnen dekken en 'lastbut not
least' een grotere keuzevrijheid bieden aan ondernemers om zelf prioriteiten te
stellen bij het terugdringen van hun milieubelasting

Spreken over de goede kanten van de 'onbestemdheid' van milieunormen
zal milieujuristen echter ook een onbestemd gevoel geven. Want hoe zit het dan
met klassieke rechtsstatelijke waarden als rechtszekerheid, democratie en
rechtsgelijkheid? Dwingen die er juist niet toe dat rechtsnormen zo specifiek
mogelijk aangeven waaropzij betrekkinghebben?En isheteigenlijk wei zogoed
dat allerlei veranderingen in een bedrijf kunnen worden doorgevoerd zonder dat
daarvoor steeds een apart besluit door de overheid wordt genomen? Worden de
mogelijkheden voor inspraak en rechtsbescherming van derden daardoor niet
beknot? Hoe staathet ten slotte metde rechtsgelijkheid wanneerdoorte vertrouwen
op zelfregulering aan sommigebedrijven meerkeuzevrijheiden flexibiliteit wordt
geboden dan aan anderei Op deze vragen zal worden ingegaan in paragraaf 8.
Alvorens dat te doen wil ik echter eerst nog enkele opmerkingen maken over de
gevoeligheid en responsiviteit van bedrijven in relatie tot hun omgeving en de
invloed die dat heeft op hun zelfregulerend vermogen.

7.4 (On)gevoeligheid

Dezelfde zelfreferentiele eigenschappen die ervoor zorgen dat organisaties soms
ongevoelig lijken vooromgevingssignalen kunnen een belangrijke sleutel vormen
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voor verbetering van de kwaliteit van de milieuzorg in bedrij ven. Zelfreferentialiteit
veronderstelt namelijk een zekere eigen identiteit en daarmee het vermogen tot
zelfreflectie. In gewoon Nederlands betekent dit dat bedrijven kritisch naar zichzel f
kunnen kijken. Ze bezitten het vermogen om iets overzichzelf te leren en kunnen
daardoor als het ware 'leren leren'. De gevoeligheid die daarvoor nodig is, komt
evenwel primair van binnenuit en kan niet simpel worden opgelegd en afge-
dwongen. Leren leren kan daarom het beste op een wat meer indirecte wijze worden
gestimuleerd door de wetgever. 158

Overwogen zou bijvoorbeeld kunnen worden om bepaalde grote bedrijven
die nog niet zo'n instituut kennen, in hun onderneming een milieuombudsman
of nalevingscoordinator te laten aanwijzen. Hoewel het milieu daarvan niet
automatisch beter wordt kan deze persoon, mits hij over voldoende gezag, ervaring
en deskundigheid beschikt en een niet te geisoleerde positie inneemt binnen het
bedrijf, weI 'waakhondfunctie' vervullen. 159 Intern kan zo'n nalevingscoordinator
in overleg methet management leiding geven aan het bedrij fsmilieubeleidenerop
toezien dat gestelde milieudoelen ook tijdig worden gehaald. Gelijktijdig kan hij
een aanspreekpunt zijn voor werknemers en toeleveranciers waar het milieuaan-
gelegenheden betreft. Extern kan hij een rol spelen in de communicatie met het
bevoegde gezag en derde-belanghebbenden in de sfeer van klachten, informatiever-
schaffingen voorlichting. Doorzijnhybride positieals schakel tussen bedrij fslei-
dingendeomgevingkan hij bovendienbijdragen aan de vertaling vanomgevings-
signalen en helpen bij het opbouwen en instandhouden van het leervermogen van
deonderneming. Dat vermogenkan wellichtnog verder worden ondersteunddoor
zaken als het stellen van vakbekwaamheidseisen,160 het adviesrecht van onder-
nerningsraden inzake belangrijke maatregelen terzake van milieuzorg, 16' de
mogelijkheid van werknemers om overtredingen van milieuregels te melden aan

de Arbeidsinspectie of de Inspectie Milieuhygiene, etc. 162

Een meeruitgewerkt voorbeeld van de manier waarop het kervermogen van
bedrij ven kan worden geprikkeld door gebruik te maken van zelfreguleringsmecha-
nismen levert het in de hoofdstukken 4 en 5 van dit boek behandelde koppelen

158     Vgl. P.J. Klok.Stimuleringmetwetgeving, in: 1. Kolhoop(red.). Stimulerende we/geving. Alphen
aan den Rijn 1993. p. 35-37.

159  K.I. Han f. E.D. van de Gronden en W. B. Jeurgens. De milieuc·(Wirdinatcir in beeld. Rotterdam 1986.
p. 47-48.

160 Vgl. art. 8.13. eerste lid. onder d. van de Wm.

161    Zie art. 25, eerste lid, onder i. jo. art 28 van de Wet op de ondernemingsraden en bijv artikel 19.
tweede lid van de Wet op de Europese ondernemingsraden.

162    Medealsuitvloeiselvanhet SER-advies. Werki,emers en bedrijf\miliettzorg 11, Den Haag 1996
is besloten om geen apart meldings- en beschermingsregime voor milieuklachten in te stellen. Zie
Kamerxtukken 11 1 997/98.20 633. nr. 9, p. 1-5. Voor zover het gaat om milieugevaren die ook
de veiligheid en gezondheid van werknemers raken is de geheimhoudingsregeling van art. 34 Arbowet
van toepassing. in andere gevallen geldt art. 2:5 Awb. Dat zowel de werkgever als de werknemer
jegens elkaar zorgvuldig met milieuklachten moeten omgaan volgt ook uit art. 7:611 BW.
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van milieuzorgsystemen aan de Wet milieubeheer-vergunning. Het belang daarvan
is niet alleen dat bedrijven die moeite doen om zo'n zorgsysteem op te zetten en
dat te laten certificeren door een onafhankelijke derde. daar een beloning voor
krijgen in de zin van een minder gedetailleerde en meer keuzevrijheid latende
vergunning, waardoor wederzijds vertrouwen kan ontstaan tussen overheid en

bedrijf. Minstens even belangrijk is dat er als gevolg van het invoeren van zo'n
milieuzorgsysteem een cyclisch proces optreedt waarbij een bedrijf zichzelf
transparanter maakt. ziln milieuprestaties voortdurend meet, registreert en penodiek
door middel van interne en externe audits laat evalueren wat de milieuresultaten
zijn en in hoeverre er bijstellingen in de bedrijfsvoering nodig zijn. Hierdoor
worden bedrijven steeds opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen
handelen. Zo wordt een leerproces met betrekkingtot de continue verbetering van
milieuprestaties bevorderd, zoals dat door middel van wetgeving of vergunningver-
lening alltan nooit kan worden gerealiseerd.

Wetten en bestuursbesluiten zijn namelijk altijd een momentopname. Opbasis
van politiekedoelstellingen, milieubeleidsplannenen wetenschappelijk onderzoek
wordt tijdelijk in algemene regels of besluiten vastgelegd wat voor bedrijven (in
dit geval) heeft te gelden. Een milieuzorgsysteem is daarentegen juist geschikt

omonzekerheid en dynamiek te beheersen. Beide reguleringssytemen botsen niet

alleen. omdat de achterliggende waarden die zij vertegenwoordigen - rechts-
zekerheid, rechtsgelijkheiden democratische legitimatie versus (kosten)effectiviteit
en doelmatigheid - soms uiteenlopen, maar ook doordat ze qua tempo niet
synchroon lopen. Net als bij het versnellingsmechanisme van een automobiel is
er een koppeling nodig om de tandwielen van beide reguleringsmechanismen te
synchroniseren zodat ze bij het schakelen zonder luid geknars in elkaar kunnen
haken. Inhoofdstuk 5 vanditboek is voordeafstemming van een milieuvergunning
op het milieuzorgsysteemin beginselde voorkeuruitgesproken vooreen impticiete
koppeling. Dat wil zeggen dat er zo weinig mogelijk vaste verbindingen worden

gemaakt doorin de vergunning te verwijzen naar het private zorgsysteem. Bij het
uiteindelijkeenzijdige besluit tot vergunningverlening wordt daarmee alleen wei
zo goed mogelijk rekening gehouden.

Beseft moet worden dat de keuze voorde zojuistgenoemde impliciete vorm
van koppeling tussen overheidsregulering en zelfregulering niet loutereen kwestie
is van juridische techniek. Bij een al te starre verbinding treden er gemakkelijk
irritaties op. omdat de reguleringssystemen elkaars kenmerken gaan overnemen.
waardoor er functieverlies optreedt, publieke en private verantwoordelijkheden
door elkaar heen gaan lopen en rechtsstatelijke waarden in het gedrang komen.
Omeen concreet voorbeeld te geven: verplicht voorschrijven in milieuvergunningen
dat bedrijven. wanneerde overheid het nalevingsgedrag niet vertrouwt. een externe
milieuaudit moeten laten uitvoeren dooreen certificatie-instelling ter vervanging
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van reguliere toezichts- en handhavingsmechanismen, zal bij bedrijven waarschijn-
lijk al snel tot overgevoeligheid leiden. Op die manier wordt niet alleen diep
ingegrepen in de bedrij fsinterne organisatie, maarkrijgen instrumenten als milieu-
audits ook een andere functie dan waarvoor ze bedoeld zijn. 163

In plaats van een marktconform controle-instrument om milieunadelige
gevolgen snel te traceren en zoveel mogelijk te voorkomen, een onafhankelijk
advies te kunnen geven aan de bedrijfsleiding over eventuele gebreken in de
organisatie en een voorwaarde om zich qua milieu-imago door middel van een
bepaald certificaat te onderscheiden van de massa, worden het dwangmiddelen
in handen van de overheid. Bedrijven worden verplicht om hun organisatie
doorzichtiger te maken. zodat die openheid vervolgens door de overheid tegen
hen kan worden gebruikt als er vermoed wordt dat er op milieugebied iets mis
is met de bedrij fsvoering. Hoewel het uiterst handig kan lijken dat rnilieuovertre-
dingen op die manier op een presenteerblaadje bij de afdeling handhaving van
het bevoegde gezag worden aangereikt, moet met Waling worden vastgesteld dat
gedwongen transparantie in zo'n geval ook een keerzijde heeft:

' De enorme expostirediete verwachtenvaltals handhavers onbeperkt kennis kunnen
nemen van de in formatie in milieuzorgsystemen en die in formatie mogen gebruiken
zal er alsdan onontkoombaar toe leiden dat deze systemen hun belangrijke
preventieve werking verliezen. Werknemers zullen bang worden door hen zelf

gemaakte fouten le rapporteren. Managers zullen angstig zijn datgene wat er is
gebeurd in forse bewoordingen uiteen te zetten alvorens te reageren. Indien men
het gevoel heeft zich van rugdekking te moeten voorzien. zal dit onontkoombaar
invloed hebben op de inhoud van het milieuzorgsysteem. Bedrijven zullen de
neiging krijgen barrieres voor aansprakelijkheid in te bouwen in het systeem,
(belastende) informatie niet meer op te nemen, genomen maatregelen mooier

.!64
voorstellen dan zij zijn. enzovoort.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat dezelfde eigenschappen die zelfregulering tot
een effectieve en doelmatige wijze van beheersing van milieuproblemen maken
gemakkelijk kunnen omslaan in nadelen. Daarbij gaat het ook in het zoeven
genoemde geval niet uitsluitend om praktische bezwaren. Opnieuw zijn er ook
rechtsstatelijke waarden in het geding.165 Hendriks heeft er bijvoorbeeld in zijn
dissertatie al op gewezen dat het gebruik als bewijs in het strafproces van door
een bedrijf zelf verzamelde meetgegevens onder omstandigheden in strijd kan
komen met het in artikel 6 EVRM toegekende recht op een eerlijk proces en het

163 Zie Vz ABRS 07-07-1998. M en R 1999,15 m.nt. Van Geste 1.

164    C. Waling. Bedrijfsinterne milieuzorg: De keerzijde van transparantie, Justitiele Verkenningen
1999/2, p. 48.

165    Zie ook A.J.C. de Moor-van Vugt en F.J. van Ommeren, Certificering als reguleringssysteem?.
SEW 1999. p. 89-96.
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daarin besloten liggende nemo tenetur-beginsel.166 Uit dat beginsel vloeit voort
dat een verdachte niet verplicht is (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te
werken.167 Inmiddels is daarover, naar aanleiding van jurisprudentie van het
EHRM:68 het nodige te doen geweest. In het Saunders-arrest heeft het EHRM
onder andere bepaald dat het recht om jezelf niet te hoeven incrimineren
veronderstelt dat:

(...) 'theprosecutioninacriminal case seek to prove theircase against the accused
without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression
in defiance of the will of the accused. In this sense the right is closely linked to
the presumption ofinnocence contained in Article 6§2 ofthe Convention. (...)
The right not to incriminateoneselfis primarily concerned. however. with respecting
the will of an accused person to remain silent. As commonly understood in the
legal systems of the Contracting Parties. the Convention and elsewhere. it does
not extend to the use in criminal proceedings of material which may be obtained
from the accused through the use ofcompulsory powers but which hasan existence
independentof the will of the suspect such as, interalia, documentsaquired pursuant
to a warrant. breath. blood and urine samples and bodily tissue for the purpose
of DNA testing.'

Omdat het Hof het recht om zichzelf niet te hoeven incrimineren sterk liJkt te
koppelen aan hetzwijgrecht van de verdachtedat ten onzentneergelegdis in artikel
29 Sv. zien sommigen geen problemen in allerlei medewerkingsverplichtingen
van bedrijven ten behoeve van het toezicht en de handhaving. Zolang maar tijdig
de cautie wordt gesteld is erniets aan de hand. zo is hun stelling.'69 Bij zelfregule-
ring zou nu eenmaal een stukje zelfincriminatie horen! Anderen denken daar echter
wat genuanceerder over. 170 Hendriks en Waling wijzen er bovendien terecht op
dat. los van de exacte uitleg van de inhoud van het zwijgrecht, veel belangrijker
is dat de betrouwbaarheid van het bewijs in het geding is als bedrijven weten dat
door henzelf (in opdracht) vergaarde meetgegevens later eventueel tegen hen
gebruikt kunnen gaan worden. Dat gegeven lijkt mij minstens even belangrijk als
de vraag of het bewijsmateriaal al dan niet aanwezig is onafhankelijk van de wil
vande betrokkeneen watdat precies betekent. Wanneerauditrapporten en allerlei
andere bedrijfsinterne meet- en registratiegegevens niet meer 'veilig' zijn gaat
een nuttige functie die zij kunnen hebben voor het bedrij f zelf, om op de hoogte

166   L.E M. Hendriks. Tec·hniek en ncirmstelling ii, bet miliew trafre(·ht, Zwolle 1994, p. 157-159 en
p. 300-303.

167    Zie daarover uitgebreider o.a. J.M. Reijntjes (red.). Ne,710 tenettir. Arnhem  1996.
168     Vgl. o.a. EHRM 25-02-1993.N,/ 1993,485(Funke).EHRMOB-02-1996. NJCM 1996.706(Murray)

en EHRM 17-12- 1996. N./ 1997,699 (Saunders ).
169    A. de Lange. Zelfregulering en zelfincriminatie in het milieustrafrecht, At en R 1998. p. 132
170    Vgl. bijv. H.D. Wolswijk. Handhaving vande vergunningophoofdzaken, in: R. Uylenburgen ('. J

van der Wilt (red.). De milieuvergimning in cintwikkeling. Alphen aan den Rijn 1999. p. 92-96
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te blijven of men zich aan emissie-eisen houdt, verloren. Bovendien kunnen
dergelijke controlegegevens in dat geval waarschijnlijk ook niet meerterdisculpatie
worden gebruikt door goedwillende bedrijven om aan te tonen dat de overtreding
van een bepaald voorschrift niet verwijtbaar is. 171

8 Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en democratie

Zelfregulering door bedrijven op milieugebied kent niet uitsluitend voordelen,
maar bergt ook bepaalde risico's in zich. Deze liggen niet alltdn op het vlak van
de el'fectiviteit en doelmatigheid, waar gedragscodes, certificaten, convenanten
en bedrij fsinterne milieuzorgsystemen en dergelijke, door malafide ondernemers
soms ook weI gebruikt worden om achterblijvende milieuprestaties te verhullen
en de overheid buiten de deur te houden.172 De vrijheid die de wetgever en het
bestuur aan bedrijven laten, door te werken met minder gedetailleerde normen,
kan er in het slechtste geval ook toe leiden dat zij - of de burger - niet meer goed
weten wat er nu van hen verlangd wordt. Dit gevaar voor rechtsonzekerheid kan
nog worden versterkt door mogelijke onduidelijkheden over de juridische status
en rechtsgevolgen van door branche-organisaties of bedrijven zelf opgestelde
kwaliteitsnormen oftechnische standaarden,173 mede doorde overheid ondertekende
convenanten, goedgekeurde bedrijfsmilieuplannen etc.

Natuurlijk mag de overheid ook niet blind vertrouwen op de vrijwillige
milieuzorg in bedrijven. Netals in de 'gewone' burgermaatschappij zullen erook
in het bedrijfsleven waarschijnlijk namelijk altijd wel koplopers, meelopers en
klaplopers blijven. Sommige bedrijven blijken nu eenmaal uit zichzelf - al dan
niet mede daartoe aangespoord doorhun klanten, werknemers of zakenpartners -
bereid te zijn om verder te gaan dan anderen met het treffen van allerlei fysieke,
administratieve en organisatorische maatregelen om milieunadelige gevolgen te
voorkomen. Daarmee dringt zich de vraag op in hoeverre proactieve onderneming-
en, die een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de bedrijfsinterne milieuzorg,
ook meereigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en beslissingsvrijheid verdienen.

171 In Hof 's-Hertogenbosch 26-08-1998, M en R 1999 m.nt. JV wees overigens ook de burgerlijke
rechter een door milieuorganisaties o.g.v. art. 3:305a BW gevorderde periodieke rapportage aan
hen over immissiemetingen af. omdat het bedrij f dan bewijs tegen zichzelf zou moeten leveren,
althans haar onschuld zou moeten bewijzen.

172      Volgens G.J.N. Bruinsma, De afvalverwerkingsbranche, in: Enquetecommissie Opsporingsmethoden.
Inzake Opsporing, Kamerstukken 11 1995/96.24 072, nr.  18, p. 282 isditindeafvalbranchegeen
ongebruikelijke tactiek. Zie ook W. Huisman en E. Niemeijer. Zic·ht op organisatie(·riminalueit.
Den Haag 1998, Hoofdstuk 3 over milieudelicten, m.n. p. 87-91.

173    Zie M.H. Elferink. Verwijzing in wergeving: Over de publiekrechtelijken auteursrec·htelijke status
vannormahsatienormen, Deventer 1998. Vooralbij (aldanniet wettelijk verplichte) certificatierege-
lingen geldt bovendien ook nog eens de vraagofergeen sprake kan zijn van strijd met kartelwetge-
ving. Zie G.J.M. Evers, Certificatieregelingen en het mededingingsrecht. RegeiMaat 2000, p. 53-67.
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Belangrijkernog isechteropbasis van welkejuridische en milieurelevantecriteria
dat kan worden vastgesteld om rechtsongelijkheid en oneerlijke concurrentie tegen

te gaan. Vast staatimmers datde houding van de vergunninghoud(st)ernaarbuiten
toe allddn vaak geen goede graadmeteris omde betrouwbaarheid en milieuvrien-
delijkheid van een onderneming vast te kunnen stellen.

Tenzij we vinden dat vasthouden aan rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
op het terrein van het milieu minder belangrijk is dan elders, omdat de gevallen

hier naar hun aard sowieso zelden gelijk zijn en overheidsoptreden bijna per
definitie wordt gekenmerkt doorzoeken, tasten en onderhandelen,174 blijfthetook
als de wetgever ruimte biedt voor zelfregulering door bedrijven, van belang om
vast te stellen wat de juridische risico's zijn. Dat geldt ten slotte ook voor de
democatische legitimatie van milieurelevante beslissingen. Sedert het begin van
de jaren zeventig zijn de rechten van burgers en milieuorganisaties op het punt
van de inspraak. 175 de openbaarheid en de rechtsbescherming in het milieurecht
gestaag uitgebreid. 176 Bij allerlei moderne milieurelevante afspraken tussen

overheden en bedrijven en bedrijven onderling hoeven individuele burgers of
milieuorganisaties echter vaak strikt genomen niet te worden betrokken:77 Hun

rechten zijn in het bestuursrechtelijke milieurecht doorgaans gekoppeld aan
besluiten van de overheid:78 zoals het verlenen of wijzigen van een vergunning,

het goedkeuren van beheersplan of de reactie op een melding. 179

Dit laatste roept echter de vraag op of de burger niet teveel buiten spel komt
te staan als gevolg van met zelfregulering gepaard gaande dejuridisering:80 Het

gieten van relaties tussen overhedenen bedrijven in de vorm van publiekrechtelijke
regels ofbesluiten heeft namelijk vaak niet alleen een ordenende functie. Het vormt
tevenseen centraal aanknopingspunt voordebescherming van derden.181 Betekent

174   In die richting gaat ogenschijnlijk N Verheij. Rechtsbescherming in Nederland: teveel van het

goede'?. Justitiele Verkenningen 1991. p.  \8.
175   Zie in het algemeen R.L. Vucs:in. Bewuursregelgeving en in. praak, Deventer  1995.
176    Vgl. voor een overzicht van respectievelijk de ontwikkelingen op het vlak van de openbaarheid

en de rechtsbescherming o.a. M. Klijnstra. Openbaarheid in het ntilieurec·ht, Deventer 1998 en
R. Uylenburg. Rec·ht*behc·herming in liet milieurec·lit, Deventer 1992.

177     in de aanwijzingen  1 1 Um  13  'an de Aanwijzingen voor de Convenanten, Sic·rt. 1995,249 wordt

voor afspraken over publiekrechtelijke bevoegdheden waarbij de centrale overheid is betrokken
weI expliciet bepaald dat rekening moet w'orden gehouden met de belangen van derden

178    Daarbij moet worden aangetekend dat de burger vaak niet lijdzaam hoeft af te wachten of het
bevoegde gezag bereid is een besluit te nemen. maar dikwijls ook een besluit kan uitlokken  Een
voorbeeld bevatart. 18.14 Wmm.b.t. het verzoek om toepassing van bestuurlijke sancties

179 Rechtsbescherminginhet milieurecht wordtdoorgaans sterk get'dentificeerd met het handelen van
de overheid. Zie R. 1-Jylenburgen L Damen. Inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht.
AA 1990. p.205.

180     In  navolging  van Schuyt bedoel ik daarmee dat minder gebruik wordt gemaakt van formele
rechtsregels om socialerelaties (inclusief conflicten)teordenen. Zie C.J.M. Schuyt. Bronnen van

juridisering en hun confluentie. N./B 1997, p. 926. Vgl. ook de definitie van A C. Zijderveld.
Maatschappelijke juridisering, AA  1999, p. 634.

181      Nota Juridisering in het openbaar bestuur. Kamerstukken Il 1998/99.26 360. nr. 1. p. 14.

308



Zeuregulering binnen rechtsstatelijke kaders

de keuze voor mindergedetailleerde en meer tlexibiliteitbiedende vergunningen
en algemene regels daarom niet tevens een vergroting van de kans dat belangen
van zwakkere denden ondergesneeuwd raken? En zal dat vervolgens niet betekenen
dat er grotere druk op de rechter komt om de negatieve gevolgen van een terugtred
van de overheid te compenseren? Hij is immers de enige die achteraf kan toetsen
of de ruimte die de wetgever aan het bestuur laat om bij de vergunningverlening
en/of de handhaving te differentieren tussen koploperbedrijven en achterblijvers
op een juiste wijze wordt ingevuld. Wanneer de wet zelf echter geen duidelijke
toetsingscriteria biedt, zal hij ziln toevlucht moeten nemen tot (on)geschreven
beginselen. Daarmee zal de rechter al snel de verdenking op zich laden dat hij te
veel op de stoel van het bestuur gaat zitten, daarmee de democratische controle-
mogelijkheden ornzeilend. 182

8.1 (On)zekerheid

Zelfregulering is alleen mogelijk als de wetgever en het bestuur bereid zijn om
-  meer dan vroeger - met open normen te werken, die een zekere keuze- en
beslissingsvrijheid laten aan bedrijven en de rechterdat ook accepteert. Een voor
de hand liggend probleem is echterdat het gebruik van globale normen in wetten
en vergunningen zowel rechtsonzekerheid voor bedrijven zelf als derden kan
opleveren. Tevens zijn daarbij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in het
geding. Of wettelijke normen en vergunningvoorschriften, die slechtseen bepaald
resultaat of een zekere inspanning verlangen en dus niet een concreet gedrag
voorschrijven, wel steeds voldoende kenbaar, duidelijk en voorspelbaar zijn, 183

kan immers ook invloed hebben op de naleving en handhaafbaarheid. Zo leert de
ervaring dat bij het gebruik van doelvoorschritten en zorgplichten niet altijd
duidelijk is voor de overtreder, het bevoegde gezag noch het OM, of en wanneer
er precies sprake is van een normschending.184 Interpretatieverschillen over de
inhoud van de normen, de manier waarop en de middelen waarmee ze moeten
worden nageleefd,185 het tijdstip waarop of het tijdsbestek waarbinnen dat dient

182 Denk slechts aan dediscussieovertoetsingaan beginselen die is uitgebroken naaraanleiding van
het rapport Bestuur in geding. Zie ook Kamersmkken 11 26 360, nr. 2. p. 17 en 23-24. Vgl. ook
T. Koopmans, Nabeschouwing, in: E.A.G. vander Oudera (red.). Sc·hurende marhten. Prinsengracht-
reeks 1999/1. Amsterdam 1999, p. 49-50.

183  R.M. van Male, Re(·hter en bestuurswetgeving, Zwolle 1988. p. 403 spreekt hierbij van het
'duidelijkheidsbeginsel' en onderscheidt daarnaast nog twee aspecten van het rechtszekerheidsbegin-
sel. te weten het verbod van terugwerkende kracht en bescherming van opgewekt vertrouwen.

184     Ziedaaroveruitgebreid en met voorbeelden A.B. Blomberg. (in)spannende handhaving, Gs/. 1998.
nr, 7087. p. 617-623.

185 Bij doelvoorschriften en zorgplichten bestaater weliswaareen zekere keuzevrijheid t.a.v. de middelen
of maatregelen waarmee de normnaleving dient te worden gerealiseerd. maar dat is mijns inziens
geen onbegrensde vrijheid.
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te gebeuren en de wijze waarop het bewijs van de niet-naleving moet worden

geleverd. kunnen daaraan onder andere debet zijn.
Bij de behandeling van de casus over de vergunning op hoofdzaken in

hoofdstuk 5 zijn verschillende voorbeelden gegeven van gevallen waarin de rechter
het gebruik van open normen in een milieuvergunning niet toestaat. Dit oordeel
rust in de praktijk veelal op een geconstateerde strijd met het rechtszekerheidsbegin-
sel. Eenalgemene lijndie uitde jurisprudentie valttetrekken, isdat een inrichting
niet in werking mag worden gebracht. noch in belangrijke mate mag worden

gewijzigdzonderdat: a) voorde aanvrageren derde-belanghebbenden helderheid
bestaat over de aard en omvang van de milieueffecten die de (wijziging van) de
inrichting veroorzaakt; b) de in de vergunningvoorschriften vastgelegde milieudoe-
len geschikt zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu tijdig voldoende te
voorkomen of te beperken:186 c) de aanvrager zelf de kennis en capaciteiten in
huis heeft omde benodigde voorzieningen te treffen terrealisatie van die doelen:187

d) de haalbaarheid van de in de vergunning opgenomen resultaatsverplichtingen
voldoende aannemelijk is en e) de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van
de voorschriften op adequate wijze is gewaarborgd.188 Voor wat dat laatste betreft
moet worden vermeld dat de aandacht van de rechter voor handhavingsaspecten
van doelvoorschriften op dit punt nadrukkelijk aansluit bij de wil van zowel de

Europese als de nationale wetgever.
189

Als volstrekt onzeker is of bepaalde reductiedoelstellingen tijdig kunnen
worden gerealiseerd acht de rechter vergunningverlening soms in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel omdat sprake is van een verkapte weigering van de
vergunning:" Bij de eis van controleerbaarheid is verder nog van belang dat,
wanneer wordt gewerkt met reductiepercentages of saneringsdoelstellingen, er
natuurlijk een duidelijk referentiepunt moet zijn zodat ook vergelijking van
gegevens kan plaatsvinden. I,I Aantekening verdient daarbij evenwel dat niet alle
soorten van milieunadeligegevolgen even duidelijkkwantificeerbaaren meetbaar

zijn. Bij sommige di ffuse vormen van verontreiniging is datbijvoorbeeld niet steeds

het geval. In zo'n situatie kan het aangewezen zijn om. naast of in plaats van een
doelvoorschrift, tevens een middelvoorschrift of een zorgplicht in de vergunning

opte nemen. Dital naargelang de aard van de verontreiniging en debeschikbaar-
heid van technische middelen omdaarietsaan tedoen. debehoefte aan flexibiliteit

186   Vgl o.a. ABRS 19-10-1995. AB 1996.165 m.nt. Van Gestel (OBA)
187     In ABRS 11 -07-1995, AB 1995,616(Vatenconditionering) waren deinde voorschriftenopgenomen

geurnormen bijv, voldoende hoogom geurhinder tegen te gaan, maar kon nergens uit worden afgeleid
of deze normen ook haalbaar zouden zijn.

188    Zie voor een goed voorbeeld ABRS 21-08-1998, M en R 1999. nr 8.
189   Respectievelijk art. 9. vijfde lid. IPPC en art. 8.12. derde lid, Wm.
190   Zie bijv. ABRS 29-04-1997, M en R 1998, nrs. 23 en 25 rn.nt. TV.
191 VROM, Wegen naar een nieuwe milieuvergunning.Den Haag 1995. p. 108.
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en de aanwezigheid van andere mogelijkheden om de handhaafbaarheid te
waarborgen.

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat wanneer dit uit handhaafbaarheidsoog-
punt noodzakelijk is, er in de milieuvergunning voorschriften mogen worden gesteld
die strikt genomen strenger zijn dan alara. Een rookverbod dat alladn geldt bij
bepaalde brandgevaarlijke werkzaamheden is in de praktijk bijvoorbeeld soms
niet handhaafbaar. Daarom mag een dergelijk voorschrift zich in zo'n geval
uitstrekken overde gehele inrichting, ookal zou dat opgrond van alara normaliter
niet nodig zijn.'91 Mede om redenen van handhaafbaarheid en rechtszekerheid
mag in de vergunning echter niet gemakshalve worden voorgeschreven dat de
vergunninghouderconform het alara-beginsel dientte handelen.'93 Volgens artikel
8.11, derde lid,Wet milieubeheer moet de vergunningverlenerdit beginsel vertalen
in voorschriften. Die verantwoordelijkheid mag niet worden afgewenteld op de
vergunninghouder. Overde wijze waarop die vertaling dient te geschieden en de
vereiste mate van concreetheid en gedetailleerdheid van de voorschriften in een
milieuvergunning ophoofdzaken, waarin rekening wordt gel,ouden met heteigen
bedrijfsmilieuplan en milieuzorgsysteem van een vergunninghouder. kan men
evenwel verschillend oordelen. Het onderscheid tussen doelvoorschriften,
middelvoorschriften en zorgplichten is in dat verband alleen minderabsoluutdan
wel eens wordt gedacht.

8.1.l Doelen, middelen en zorgvuldigheid

Kijkend naar de verhouding doel- en middelvoorschriften geldt dat het bevoegde
gezag de eerstgenoemde voorschriften alleen op kan leggen, wanneer het ervan
overtuigd is dat degene die de doelen moet verwezenlijken daartoe ook feitelijk
in staat is. Dat wil zeggen dat er vooraf aanwijzingen zullen moeten bestaan dat
de vergunninghouder over voldoende kennis, menskracht dn middelen beschikt
om tijdig en op een adequate milieuhygienische wijze invulling te geven aan de
gestelde doelen:94 Het kunnen werken met doelvoorschriften die een in de tijd
voortschrijdende normstelling bevatten, impliceert bovendien dat bedrij ven bereid
en in staat moeten zijn om een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid te
nemen voor het vinden van nieuwe methoden en technieken om de verder
weggelegen doelen bijtijds te realiseren. Volstaan met doelvoorschriften

192 ABRS 21-08-1995. AB 1995. 590 m.nt PvB
193     ABRS 23-12-1996. Men R 1997,18K. Hetzelfde geldt voor een verwijzing naar 'de stand der

techniek' ABRS 16-04-1998, Milieurechtspraak 1998.38.
194   Zie in die zin ook L. Bomhof, De Wet milieubeheer bezien vanuit de rechtspraktijk. Alpen aan

den Rijn, 1993. p. 83.
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veronderstelt met andere woorden dat er enige zekerheid is dat er ook middelen
(zullen) zijn om die doelen te realiseren.

Vergeten wordt ook nog wel eens dat niet alle typen van voorschriften zich
laten indelen in categorieen van doel- of middelvoorschriften. Bij administratief-

organisatorische normen, zoals meet-, registratie en rapportageverplichtingen is
dat bijvoorbeeld niet het geval. Maar ook zorgplichten zijn soms moeilijk te
onderscheiden van doelvoorschriften. Bij eerstgenoemde voorschriften gaat het
doorgaans om kwalitatiefomschreven doelen,'0 meteen sterke ethisch-normatieve
lading. Daarin wordt dan een beroep gedaan op de geadresseerde om zich te
conformeren aan ongeschreven zorgvuldigheidnormen die meestal een hoog
aspiratie-niveau verlangen:96 Het betreft dan wettelijke normen of vergunningvoor-
schriften waarbij in relatief vage bewoordingen een bepaalde inspanning wordt

verlangd van de normadressaat. De reden voor die vaagheid kan zijn gelegen in
het feit dat het gewenste gedrag niet preciezer kan worden omschreven, omdat

hetobject van zorg technisch gewoonweg nietscherp te definieren valt. Maarhet

kan ook zijn dat bewust voor een open formulering is gekozen om de zorgplicht
te kunnen gebruiken in onvoorzienbare situaties, waarbij het op een bepaalde wijze
naleven van (doel)voorschriften ongewenste milieunadelige gevolgen veroorzaakt

die niet op een andere wijze worden gedekt.
197

Dikwijls hangt het van nuances in de formulering af of in een bepaald geval
sprake is van een zorgplicht, een doelvoorschrift, een middelvoorschrift of een
combinatie daarvan. "8 Stel dat het bevoegde gezag in een milieuvergunning bepaalt
dat verspreiding van zand, stof, zwerfvuil en ander verwaaibaar materiaal zoveel
als redelijkerwijs mogelijk moet worden voorkomen met behulp van voorzieningen,
zoals het aanbrengen van afdekkingen, het plaatsen van keerwanden of het
toepassen van besproeiing, maar de technische middelen waarmee dat dient te

geschieden aan de vergunninghouder overlaat.'"In zo'n geval, dat in de praktijk
ingegeven kan zijn door de wens om een inrichting flexibeler in te kunnen laten

spelen opzaken als wisselende klimatologische omstandigheden. ontwikkelingen
in de stand der techniek of voortdurende veranderingen in het productieproces.
is niet op slag duidelijk van welk type voorschrift sprake is.

Dat laatste is op zichzelf ook niet belangrijk, want zolang misbruik van

bevoegdheden wordt voorkomen, de rechtszekerheid kan worden gewaarborgd

195 Doelvoorschriften worden traditioneel veelal gezien als concrete' gekwantificeerde resultaatsver-
plichtingen. Zieo.a. de Circulaire Vergunning op hoofd:aken/Vergunning op maat.Den Haag 1999.
p. 15. In de IPPC-richtlijn treft men daarvoor in de plaats het begrip 'emissiegrenswaarde'. Vgl.
art. 9, derde lid.jo. art. 2 IPPC

196    R.A.J. van Gestel. Milieuzorg op maat. in: P.C. Gilhuis e.a. a.w. 1998, p. 47-48.
197     Denk bijv. aan desituatie dat het op een bepaalde wijze voldoen aan een geluidgrenswaarde visuele

hinder met zich brengt zonder dat daarop andere milieuvoorschriften van toepassing zijn.
198   Zie ook VIEW, Twee jaar Wet milieubeheer. Den Haag 1995, p. 28.

199 ABRS 29-03-1999, G.,r. 1999,7101, nr. 10 m.nt. HvG.
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en de overheid voldoende (toe)zicht en greep kan houden op de naleving is de
benaming van voorschriften minder interessant. Misbruik van bevoegdheid kan
echterontstaan wanneerbijvoorbeeldde wettelijke zorgplicht van artikel 1.la Wet
milieubeheer vrijwel letterlijk wordt vertaald in de vergunning. Dat lijkt namelijk
niet alleen in strijd te kunnen komen met het stelsel van de Wet milieubeheer, op
basis waarvan slechts voorschriften aan de vergunning mogen worden verbonden
die 'nodig zijn' in het belang van de bescherming van het milieu en die dus een
aanvulling moeten kunnen vormen op wat al in de wet staat.20 Belangrijker is dat
door opname in de vergunning van een dergelijke zorgplicht via een achterdeur
de mogelijkheid tot strafrechtelijke handhaving wordtbinnengehaalddie opgrond
van 1.la is uitgesloten. Door middel van 18.18 van de Wet milieubeheerjo. la
WED is de overtreding van vergunningvoorschriften immers strafbaar gesteld.
De terechte vraag is dan of op die manier de bedoeling van de wetgever niet erg
gemakkelijk wordt doorkruist. Met Michiels ben ik in dat verband van mening
dat het weinig overtuigend is dat, waar artikel 1.la Wet milieubeheerte algemeen
wordt gevonden om strafrechtelijk te kunnen worden gehandhaafd, ditzelfde feit
kennelijk geen enkele belemmering hoeft te zijn om de naleving met behulp van
het privaatrecht of het bestuursrecht af te dwingen.20' Dit neemt niet weg dat nu
de wetgever die keuze eenmaal heeft gemaakt, de koninklijke weg om deze te
beinvloeden ook wetswijziging blijft.

Het argument dat vage normen, zoals zorgplichten, per definitie strijd
opleveren met het rechtszekerheidsbeginsel gaat mij echter te ver. Met opnieuw
Michiels vind ik dat het bezwaar van het optreden van rechtsonzekerheid bij de
bestuursrechtelijke handhaving omte beginnen al enigszins wordt verzacht doordat,
alvorens zorgplichten door het bestuur gehandhaafd kunnen worden met behulp
van bestuursdwang of een dwangsom, ze eerst in een lastgeving geconcretiseerd
moeten worden en er normaliter een begunstigingstermijn geldt alvorens er een
sanctie aan verbonden wordt.202 Datzelfde zou, zoals Hendriks heeft verdedigd,
mutatis mutandis ookdienen tegeschieden bij de strafrechtelijke handhaving van
een zorgplicht in de tenlastelegging.203 Maar dat daarmee niet het gevaar wordt
weggenomen. dat voor de geadresseerde op het moment van het schenden van
de overtreding onvoldoende duidelijk was dat hij een zorgplicht schond, zie ik
ook wei in. Dit kan er in de praktijk op neerkomen dat met terugwerkende kracht

200      In die richting gaat ABRS 03-04- 1998, /If en R  1998,104 m.nt. TV. JM 1998.93 en ABRS  17-02-
1998. ./M 1998. 51. Zie voor 13 Wbb ook ABRS 24-03-1995. NABM 1995.19.

201 F.C.M.A. Michiels, Bestuurlijkehandhavinginontwikkeling, in: J.T.K. Bose.a., Handhaving van
het bestuursrec·ht, Preadvies VAR, Alphen aan den Rijn 1995. p. 21.

202      in de jurisprudentie heeft art.  1.la van de Wm overigens tot op heden geen rol van betekenis gespeeld,
hetgeen er op zou kunnen duiden dat er in de praktijk weinig gebruik van deze zorgplichtbepaling
wordt gemaakt.

203    L E.M Hendriks, De Hoge Raad en art  14 Wbb, M en R 1994, p  146.
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een sanctie wordt opgelegd voor een overtreding van een bepaald ge- of verbod,
waarvan de inhoud voor de overtreder vooraf niet duidelijk was.

Evenals Blomberg en Michiels zoek ik de oplossing voor het gebruik van
zorgplichten daarom in het zoveel mogelijk toespitsen op het verantwoordelijke
subject. omdat mede daardoor het handelingsrepertoire waarop een norm ziet
relatief beperkt kan worden gehouden.204 Dietoespitsingzou onderandere kunnen

geschieden door wettelijke zorgplichten, zoals artikel 1.la van de Wet milieubeheer
of artikel 13 van de Wet bodembescherming, te vertalen naar de vergunning op
hoofdzaken. Enige concretisering van de normmag daarbij worden verlangd, zeker
wanneer strafrechtelijke handhaving wordt beoogd, maar steeds moet in de gaten
worden gehouden dat door de zorgplicht neer te leggen in de vergunning al een
versmalling van het toepassingsbereik van de norm heeft plaatsgevonden.
Bovendien neemt de vangnetfunctie van zorgplichten uiteraard af naarmate ze
concreter worden geformuleerd. Misschien verklaart dat ook waarom de Hoge
Raad geen bezwaar had tegen de strafrechtelijke handhaving van een voorschrift
in een voormalige hinderwetvergunning dat luidde:

'Het is in de inrichting verboden hinderlijke werkzaamheden te verrichten. ,205

Hoewel ook dit voorschrift erg open is geformuleerd, wordt het door de Raad
gesauveerd, omdat het ertoe strekt om naast specifieke gedragsvoorschriften
onnodige - dat wil zeggen gelet op het normale bedrijfsproces redelijkerwijs
vermijdbare - hinder opleverende werkzaamheden alsmede werkzaamheden die

uitzonderlijk hinderlijk zijn. tegen te gaan. Daardoor zou het ook niet onbegrijpelijk
zijn of onvoldoende concreet.206 In zijn conclusie bij deze uitspraak wijst AG Van
Dorst erop dat het reeds onder de Hw niet ongebruikelijk is dat een dergelijk
'vangnet/paraplu/kapstok/plamuurmes-voorschrift' in vergunningen wordt opge-
nomen. Net als bij gewone strafbepalingen kan, volgens hem, ook hier de vraag
rijzen of zo'n voorschrift niet zodanig vaag is dat het in strijd komt met de eis van
legaliteit waaraan artikel 1 Sr uitdrukking geeft.

Niettemin ziet ook Van Dorst als een belangrijk verschil dat wettelijke
strafbepalingen in beginsel voor iedereen gelden zonder dat de burger de
mogelijkheid heeft om - behoudens via de moeizame weg van het strafproces -
het oordeel van de rechter in te roepen aangaande de strijdigheid met het
rechtszekerheidsbeginsel. Bij vergunningvoorschriften staat die weg, ook voor
de vergunninghouder, echter wei open. Wanneerhij vindtdat een inde vergunning
neergelegd voorschrift te vaag is om nageleefd te kunnen worden kan hij zich

204    A B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels. Handhaven met effect, 's-Gravenhage 1997. p 295
205 HR 27-06-1995, N./ 1995.722.

206 Zie rechtsoverweging 5.5.
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daartegen zelfs vrij gemakkelijk in rechte proberen te verzetten. Wanneer dat
achterwege wordt gelaten zal er in latere instantie naar mijn mening minder snel
aanleiding bestaan om aan te nemen dat voorde vergunninghouder niet duidelijk
was waaraan hij zich te houden had. Deze gedachte sluit aan bij dejurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake de 'formele rechtskracht' van
vergunningvoorschriften. Daaruit vloeit namelijk voort dat, als het besluit tot
vergunningverlening eenmaal van kracht is geworden, een later beroep van de
kant van de vergunninghouderdat de daarin neergelegde voorschriften niet hadden

mogen worden opgelegd, omdat voor vergelijkbare bedrijven bijvoorbeeld niet
eenzelfde plicht geldt,207 het voorschrift niet geheel duidelijk is of buiten de
reikwijdte van de wet valt,208 niet snel gehoor zal vinden bij de rechter.209

Voor de situatie dat een bedrijf ervoor kiest om op vrijwillige basis in ruil
voor meer flexibiliteit bij de naleving van publiekrechtelijke regels of voorschriften
zel f regels, plannen en procedures te ontwikkelen of afspraken te maken met de
overheid om de bedrij fsinterne milieuzorg op een zo kosteneffectieve en efficiente
wijze op orde te krijgen en te behouden, kan er nog een belangrijk argument worden
toegevoegd aan de stelling dat open normen als zorgplichten dan minder snel in
strijd met het legaliteits- of rechtszekerheidsbeginsel komen. Dat heeft mijns inziens
alles te maken met een stuk risico-aanvaarding. Wie, zoals bij een vergunning op
hoofdzaken, kiest voor meer flexibiliteit moet anderzijds bereid zijn grotere
onzekerheid te accepteren.210 Door zelf een systeem op te zetten dat er mede op
gericht is de naleving van wettelijke regels en vergunningvoorschriften te
waarborgen en dat onder andere bestaat uit een operationeel milieuprogramma
met concrete taakstellingen voor de organisatie, interne werkinstructies voorhet
personeel, metingen, rapportagesen periodiekeevaluaties, wordthet eenvoudiger
omteconstateren of een zorgplichtisovertreden. Hetnietof nietcorrect uitvoeren
van regels die een bedrijf zichzelf oplegt kan in de praktijk bijvoorbeeld een
aanwijzing zijn dat sprake is van een overtreding van een zorgplicht in de wet of
in een vergunningvoorschrift. 211

207 VZ ABRS 18-02-1997, M en R  1997,97, m.nt. Addink.

208 AGvB 22-04-1993. AB 1993.387, m.nt. FM.
209      lets anders wordt het wellichtals hetonherroepelijk geworden voorschrift (technisch)niet kan worden

nageleefd. Zie ook AGvB 23-10-1992, AB 1993,48 m.nt. FM.
210     Datersprake is vaneen keuze blijkto.a. uithet feitdataan bepaalde (buitenwettelijke) voorwaarden.

zoals het hebben van een bedrijfsmilieuplan en een milieuzorgsysteem moet worden voldaan om
iiberhaupt zo'n vergunning te kunnen krijgen.

211     Vgl. bijv. Hof 's-Gravenhage 10-04-1998. Men R 1998,96, m.nt H. waarbij hetniet navolgen van
interne voorschriften afkomstig van het bedrijf zelf. een belangrijke rol speelde bij het bewijs dat
de zorgplicht van art. 13 Wbb was overtreden door de verdachte.
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8.1.2 Rechtszekerheid geen regel, maar beginsel

Rechtsstatelijke beginselen hebben geen alles of niets karakter en we moeten ze
daaromook niette veel als rechtsregels willen interpreteren. Zo is het mijns inziens

niet verstandig om uit het rechtszekerheidsbeginsel af te leiden dat voorschriften
in een milieuvergunning slechts voor 66n uitleg vatbaar mogen zijn:12 Geboden
en verboden zijn altijd contextueel bepaald en dat is op milieugebied niet anders.
Bij sommige typen voorschriften heeft de wetgever er zelfs bewust voor gekozen

dat de norm, voor wat betreft de manier waarop de naleving moet worden

gerealiseerd, voor meerdere uitleg vatbaar is! Hiermee is niet gezegd dat aan een
milieuvergunning waar nodig en mogelijk niet zo nauwkeurig mogelijk moet
worden aangegeven waartoe degenediede inrichting drijft uiteindelijk gehouden
is. Objectieve en controleerbare eisen kunnen ook in het milieurecht niet worden
gemist.213 Dat is van oudsheral zo. maar we moeten ons ook realiseren dateraltijd
een spanning zal bestaan tussen de behoefte aan rechtzekerheid en flexibiliteit
op een dynamisch beleidsterrein als milieubeheer.214 Daarkomt bij dat rechtszeker-
heid voor de 66n niet noodzakelijk rechtszekerheid betekent voor ieder ander. Ik
wil dat graag illustreren aan de hand van een klassieke milieuzaak; het befaamde
'Roetzwakke kolen-arrest' van de Hoge Raad uit 1955. 215

Het ging in deze zaak om een Alkmaarse Bakker die van de Kantonrechter
een boete van zes gulden, subsidiairdriedagen hechtenis, opgelegd gekregen had
wegens overtreding van een voorschrift verbonden aan zijn door het college van
burgemeester en wethouders verleende Hinderwetvergunning. Het bewuste
voorschrift luidde:

'Bij het gebruik van kolen mag uits luitend gestookt worden met z.g. roetzwakke

kolen. zulks ten genoege van ons college.'

De Hoge Raad vernietigde het kantonrechtervonnis, omdat hij deze vergunningvoor-
waarde vanwege strijd met de wet onverbindend achtte. In tegenspraak met de

toenmalige Hinderwet beantwoordde het voorschrift niet aan de eis van: 'nauwkeuri-

geaangifte van het middel waardooraan de bezwaren van gevaar. schade ofhinder
wordt tegemoetgekomen, indien zulks niet mogelijkofbepaaldelijk nietgewenst
is moethetbedoogde gevolg nauwkeurigzijn aangegeven.' De vergunninghouder
zou, aldus de rechter, teveel in het onzekere worden gelaten omtrent de juiste

212   Zie in dat verband ook mijn kritiek op Vz. ABRS 28-05-1999. M en R 1999,79 m.nt. R\·G.
213     Zie bijv. ABRS 08- 10-1986, AB 1986.441 m.nt. JHvdV waar het gingomdeexploitatie van een

kermis waaraan vergunningvoorwaarden waren verbonden ter bestrijding vangeluidsoverlast. maar
de beoordeling of daarvan sprake was geheel aan de prije wil van de politie werd overgelaten

214    Zie ook C Lambers, Kroniek van het milieurecht, NJB 1998. p. 1493.
215 HR 20-12-1995. N./ 1956, 209, AB 1956,517 (Roetzwakke kolen).
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strekking van de gestelde voorwaarde, waarbij ook nogeens de mogelijkheid werd
opengelaten dat pas achteraf door de nadere vaststelling van het college van
burgemeesteren wethouders duidelijkzou worden ofde vergunning naarbehoren

was nageleefd. Om deze redenen wordt de casus in het juridisch onderwijs nog
altijd opgevoerd als een klassiek voorbeeld van een bestuursbesluit dat inbreuk

maakt op het rechtszekerheidsbeginsel.
216

Op basis van het Roetzwakke kolen-arrest mag echter niet te voorbarig de

conclusie worden getrokken dat open normen, zoals doelvoorschriften en
zorgplichten, op het terrein van het milieurecht per definitie met wantrouwen

moeten worden bejegend. In de eerste plaats is van belang dat op het arrest ook
fundamentele kritiek is geuit. Van Wijk heeft er bijvoorbeeld destijds reeds op

gewezen dat de vergunninghouder als hij zich bezwaard had gevoeld ook in beroep
tegen het voorschrift had kunnen gaan bij de Kroon.217 Nu de bewuste (koe-
ken?)bakker datnietheeft gedaan,218 en zich in plaats daarvan jarenlangconform
de opgelegde voorwaarde gedraagt om vervolgens plotsklaps kolen te gaan
gebruiken, waarvan hij blijkens de in het arrest genoemde feiten wist dat ze naar
het oordeel van B en W niet roetzwak waren, achtte Van Wijk het helemaal niet
zo voor de hand liggend dat de rechter hem de hand boven het hoofd hield. Dit
temeer, omdat er in het onderhavige geval ook belangen van derden in het geding
waren. Voorhen lag het destijds veel minder voorde hand omtegen het voorschrift
in het geweerte komen. Hun rechtszekerheid werd daarentegen evengoed aangetast
doordat de rechter het vergunningvoorschrift vernietigde. Tot het bestuureen nieuw

besluitnamzouden zij waarschijnlijk in de roetzitten. Een gerechtvaardigde vraag
is derhalve wie of wat er in een dergelijk geval door de rechter moet worden
beschermd: de vergunninghouder, het bestuur of eventuele derden en het milieu

als zodanig? Mijn voorkeur zou uitgaan naar de laatste groep en ik zie niet goed
in welk rechtsstatelijk beginsel daaraan in de weg staat.

Het is niet voor niets dat de wetgever de voorkeur voor het werken met
middelvoorschriften, zoals destijds in de Hinderwet vastgelegd, nadien heeft
losgelaten. Al te vaak bleken Hw-vergunningen met gedetailleerde middelvoor-
schriften niet goed uitvoerbaar en handhaafbaar, maar ook onnodig star voor
bedrijven. snel achterhaald en daardoor voortdurend aan veranderingonderhevig.
De naleving van deze Hw-vergunningen was in de praktijk mede daardoor
teleurstellend en er was overduidelijk sprake van een handhavingstekort.219 Niet

216    Zie Van Wij IUKonijnenbelt& Van Male, Hi,ofdnukken van bestuurs rec·ht.elfde druk, Den Haag
1999. p. 351.

217     H.D van Wijk. Onverbindende voorwaarde Hinderwetsvergunning?, opgenomen in: Besturen,net
recht: een keuze uit het werk van Pr<,f.mr. H.D. van Wijk,

'
s-Gravenhage 1974, p. 135-139.

218    Volgens Van Dale is een koekenbakker iemand die zijn vak niet kent.
219    Berucht is het onderzoek van Twijnstra en Gudde. Uitvoering iiinderwet. Leidschendam 1979.

Zie ook Kamerstukken 11 1 982/83.17 600 XI. nr. 129.
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vergeten mag worden dat ook dat spanning opleverde met het rechtszekerheidsbe-
ginsel! Dieervaringen uithet verledenzijn ongetwijfeld mede aanleidinggeweest
om ook bij de totstandkoming van de Wet milieubeheer uit te gaan van een zekere
voorkeur voordoel- boven middelvoorschriften. Inmiddels zien we dat de rechter
steeds meer geneigd lijkt om die wettelijke voorkeur te ondersteunen. Zo let de
bestuursrechterde laatste tijd beter dan vroeger op de moti vering van het bevoegde
gezag om middelvoorschriften op te leggen in een vergunning en is hij bereid om

meer eigen verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder te leggen.
Als voorgeschreven middelen niet te herleiden zijn tot een bepaalde

reductiedoelstelling wordt terecht bijvoorbeeld niet langer de redenering
geaccepteerd dat ze berusten op de beste beschikbare technieken.320 Dat zegt
namelijk nogniet of de middelen voldoende effectief zijn omde hoogst mogelijke
bescherming te bieden die artikel 8.11, derde lid van de Wet milieubeheer verlangt.
Hoewel deze bepaling blijkens sommige jurisprudentie geen ruimte biedt voor
een afweging tussen hetbelang van de bescherming van het milieuen individuele
bedrijfseconomische belangen,221 zouden locatiespecifieke omstandigheden of
ontbrekende kennisovermilieunadelige gevolgen erdesondanks toe kunnen leiden
dat de vergunning moet worden geweigerd ofdat experimentele technieken worden
toegepast. Dit lijkt ook in overeenstemming met de IPPC-richtlijn, die bij de
vaststelling van wat in een bepaald geval de beste beschikbare technieken zijn.
expliciet ruimte laat om onder andere rekening te houden met het voorzorgs- en
het preventiebeginsel.222

De rechter lijkt bovendien geneigd om eerderakkoord te gaan met het toestaan
dat open geformuleerde voorschriften aan een vergunning worden verbonden.
naarmate de naleving daarvan door het bedrij f zelf beter wordt gegarandeerd. Zo
stond hij enige tijd geleden een voorschrift toe dat het een vergunninghouder
mogelijk maakte om op een andere wijze aan bepaalde geluidgrenswaarden te
voldoen dan door ramen en deuren gesloten te houden. De daaraan verbonden
voorwaarde luidde echterdat in die situatie wei een akoestisch rapportzou moeten
worden overgelegd. waaruitzou volgen dat degeluidnormen, doorhettreffen van
brongerichte maatregelen aan de in het bedrij f aanwezige installaties, deuren en
ramen achterwege kunnen blij ven, zonderdat de grenswaarden worden overschre-
den. 123 Andere waarborgen ten aanzien vande naleving en handhaafbaarheid van

220 ABRS 12-03-1999. M en R 1999, 68 m.nt. Vogelezang-Stoute en Verschuuren
221     Zie ABRS 24-06-1999. M en R 2000. nr. 7 -8. m.nt. Verschuuren. Volgens sommige uitspraken

lijkt dit echter niet alleen voor individuele bedrijfseconomische belangen in enge zin te gelden,
maarbiji'oorbeeldook waarheteen bijzonderegevoeligheid voorbepaalde vormen van milieuhinder
betreft. Zie bily. ABRS 13-01-2000, ./M 2000.67, m.nt. Zigenhorn. waarin het ging om een
fruitbkweker die vreesde voor smaakbederf van haar producten als gevolg van het verlenen van
een revisievergunning aan een nabij gelegen pelsdierenfokkerij.

222    Zie art 2. elfde lid, IPPC jo. bijlage IV van deze Tichilijn.
223 Zie ABRS 29-09-1998. Gst. nr. 7093, nr. 9 m.nt. Van Geest,
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doelvoorschriften die tot op zekere hoogte in de vergunning kunnen worden

ingebouwd zijn: het voorschrij ven van periodieke herhalingsmetingen, het werken
met gemiddelde emissieconcentratienormen, het hanteren van bandbreedtes in

vergunningen waartussen emissies in elk geval moeten blijven of bijvoorbeeld
het combineren van doelvoorschriften met nadere eisen, onderzoeks-, meet-, en

rapportageverplichtingen. Ook hierbij moet evenwel in de gaten worden gehouden
dat naarmate een open norm meer wordt geconditioneerd, de flexibiliteit ervan
afneemt.

Het blijft zoeken naar een goede middenweg tussen vrijheid en gebondenheid.
Maar ook op het punt van rechtszekerheid zijn er meerdere wegen die naar Rome
leiden. Rechtszekerheid is niet iets dat alleen gewaarborgd kan worden door als

wetgeverof vergunningverlenerzogedetailleerden precies mogelijk vast te leggen
waaraan bedrijven zich te houden hebben. Sterker nog, dat kan zelfs averechts
werken. Het leidt bovendien dikwijls niet alleen tot omvangrijke bestuurlijke en
administratieve lasten, maar kan tevens innovatief potentieel en verantwoordelijk-
heidsbesef in de samenleving dood slaan. Om dat te voorkomen is het belangrijk
als wetgever en bestuur de mogelijkheid te scheppen, te kunnen differentieren
tussen bedrijven die een bepaalde eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen
nemen en ondernemingen waarvoor dat niet of in mindere mate geldt. De eerste
groep is in staat om zel f een stuk onzekerheid te reduceren en in ruil voor meer
flexibiliteit ook bereid om zel f instrumenten te ontwikkelen die de milieuzorg in

bedrij ven op het vereiste peil houden. Voorde tweede groep zal concreter moeten
worden aangegeven waartoe men gehouden is en zal de overheid meerals aanjager
en opvoeder moeten optreden.

De vraag is dan vervolgens alleen wel hoe de grens tussen deze groepen kan
worden afgebakend. Zonder goede criteria loopt men immers de kans ongelijke
gevallen gelijk te behandelen en gelijke gevallen ongelijk. Uit rechtsstatelijk

oogpunt is dit een doodzonde die indruist tegen fundamentele rechten, zoals niet
in de laatste plaats het aan het eerste artikel van onze Grondwet ten grondslag

liggende gelijkheidsbeginsel.

8.2 (On)gelijkheid

Concurrentievervalsing en liftersgedrag zijn serieus te nemen fenomenen in het

geval de wetgever op milieugebied zaken wenst overte laten aan het zelfregulerend
vermogen van bedrijven. Het maakt niet uit of het nu gaat om: a) het gebruik van
kwaliteitszorgsystemen in de afvalbranche;224 b) introductie van een certificeringsre-

224    G.W.M. van Vugt en J.F. Boet, Zuiver handelen in een vitile context, Amhem 1994, p. 85-88.
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geling voor de handel in duurzaam geproduceerd hout:125 c) vrijwillige sanering
van benzinetankstations in ruil voor de overname van de bodemsaneringskosten
dooreen speciaal daarvoor opgerichte stichting die financieel wordt gevoed door
de bedrij fstak ze|f;226 d)een doorde overheid in samenwerking metde autobranche
opgezette bijdrageregeling voorde verwijdering van autowrakken:227 e) het sluiten
van convenanten ter implementatie van Europese regelgeving of het maken van
onderscheidquatlexibiliteiten keuzevrijheid tussen bedrijven meten zondereen
bedrijfsintern milieuzorgsysteembij de vergunningverlening. Vroeg of laat doemt
altijd weer de discussie op in hoeverre de overheid eigenlijk kan vertrouwen op
zelfregulering door bedrijven, wat de beste manier is om free-rider-gedrag tegen
te gaan en vooral op welke wijze de koplopers op milieugebied onderscheiden
kunnen worden van de meelopers en de achterblijvers.

Vanuit rechtsstatelijk perspectief is van belang dat het gelijkheidsbeginsel
de overheid verplichttot een belangenafweging vanuit algemene gezichtspunten,

228

waarbij zoveel mogelijk objectieve differentiatiecriteria voor het voeren van
milieubeleid moeten worden vastgesteld en steeds dient te (kunnen) worden
gemotiveerd of deze criteria opeen juiste wijze zijn toegepast.229 In dejurispruden-
tie gaat het beginsel daarom vaak verscholen achter het verbod van willekeur en
het motiveringsbeginsel.230 maar de inhoud ervan bluft ook in dat geval recht
overeind. Onderscheid maken bij het opstellen. uitvoeren en handhaven van
milieunormen hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. zolang de wet daartoe de
ruimte biedt, dit niet in strijd komt met internationaal recht en de verschillen
bovenal niet discriminatoir zijn. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen
dat een klacht van bedrijven dat aan hen in strijd met het gelijkheidsbeginsel
bepaalde normen of sancties zijn opgelegd die niet gelden voorconcurrenten slechts
bij hoge uitzondering lijktte worden aanvaard.23' Wanneerniet met algemene regels
wordt gewerkt. maar met vergunningen, is er in de praktijk zelden sprake van
vergelijkbare gevallen.

Dat neemt niet weg dat wanneer de overheid proactieve bedrij ven meer ruimte
wil bieden voor zelfregulering het eerste vereiste is, dat bekend is onder welke

225      R. llylenburg, Een regeling voorde handel in duurzaam geproduceerd hou t. /It en R 1999, p. 36-41
en Houtcertificering en duurzaam bosbeheer, Kamer·,tukken 11 1998/99.25 273. nr. 30.

216   Kainerstukken Il 1998/99.22 343. nr. 44. p. 14.
227 Zie de brief van de minister van VROM, Kamer.wlikken il 1998/99.26 200 XI, nr. 56. mede n.a.v

kamervragen over de illegale export van autowrakken naar ontwikkelingslanden
228 E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel I van deGrondwetals fundamenteleconstitutionele norm, in: C.W.

Maris (red.) Gelijkheid en rec·lit. Zwolle 1998. p 130
229   Zie ook D.W.P. Ruiter.Het ongrijpbare gelijkheid5beginsel, Preadvies VAR 1985, p. 45-46.
230   P. de Haan, Th. G. Drupsteen, R. Fernhout, Bes tuursre<·lit in de sociale rec·lit#staat. Deel I. Deventer

1996. p. 103

231    Meestal is de conclusie dat van gelijke gevallen in de betreffende casus geen sprake is. Zie voor
66n van de vele voorbeelden HR  17-04-1996, BNB  1996.277. Vgl. voorde 'lagere rechtspraak
bijv. Rb Zutphen 21-06-1996, KG 1996,356.
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voorwaarden en omstandigheden die vooruitstrevendheid tot uitdrukking komt.
Er lijken dan grofweg drie belangrijke redenen te bestaan voorbedrijven om zich
proactief op te stellen en verder te gaan met het nemen van milieumaatregelen
dan op basis van bestaande wetten en voorschriften is vereist. Er moet doorgaans
namelijk sprake zijn van:

232

a) een bepaalde externe druk uit de omgeving van het bedrij f om meer
aan milieuzorg te doen.233 b) voldoende manoeuvreerruimte om eco-
efficiency-verbeteringen door te voeren en c) kansen om een234

competitief voordeel te behalen op naaste concurrenten.235

Bij al deze zaken, die overigens niet goed los van elkaar gezien kunnen worden,

speeltgelijke behandeling van overheidswege een rol. Deoverheidkan deexterne
druk opeen bedrij f op verschillende manieren, direct en indirect beTnvloeden. Een

voorbeeld van rechtstreekse beYnvloeding is het aanscherpen van vergunningen
en het uitoefenen van meer of intensiever toezicht op bedrijven die als risicovol
of onbetrouwbaar te boek staan. Zeker waar het de handhaving betreft zullen

belanghebbenden die geconfronteerd worden met een besluit om al dan niet te
handhaven doorgaans bijzonder attent zijn op de consistentie van het bestuursoptre-
den en op mogelijke precedentwerking.236 Mocht het bestuurdaarom bij voorbeeld

bepaalde geringe en tijdelijke emissieoverschrijdingen doorkoplopers eerder willen

gedogen dan bij achterblijvers, dan is het van belang daarvoorbeleid te ontwikkelen
dat in elk geval blijft binnen de relatief beperkte discretionaire ruimte die er
normaliter bestaat bij handhavingsbesluiten op milieugebied. 237

Maarook bij een indirecte beinvloeding van het milieugedrag van bedrijven
door middel van ruimte bieden voor zelfregulering, is gelijke behandeling van
belang. Juist vanwege het feit dat een strategie van 'command and control' vaak

232    J. Cramer. Op weg naar duurzaam andernemen: koppeling van milieu en markt,Epe \999.p. 48.
233    Die druk kan zowel uitgaan van de overheid als van consumenten en andere marktpartijen. Dat

zowel de maatschappelijke aandacht als de intensiteit van het overheidsbeleid van invloed is op
het milieugedrag van bedrijven en burgers blijkt uit R.A. van de Peppel, P.J. Klok en d. Hoek,
Effecten van milieubeleid. Beleidswetenschap 1998, p. 103-119.

234 Die ruimte wordt zowel door regelgeving beinvioed als door interne bedrijfsfactoren. Bedrijven
met een flexibele organisatie blijken beter in het ontwikkelen van innovatieve milieutechnieken
en sneller metde implementatiedaarvan. Zie K. Strasser, Cleanertechnology. pollution prevention
and environmental regulation. Fordham Environmental Law Jciurnal \ 997/1, p. 15-16.

235     Zieook K. Strasser, Pollution prevention, Fordham Envircmmental 1/lw Journal \ 996/1.p. 22-25.
236    P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens, F.C.M.A. Michiels. Bextitursdwang en dwangsom,Tweede

druk, Deventer 1999, p. 87 e.v.
237 Deze ruimte blijft mijns inziens bestaan ondanks het feit dat de rechter de laatste jaren strenger

is geworden waar het betreft de uitzonderingsmogelijkheden om van handhaving af te zien. Zie
o.a. Vz ABRS 03-04-1995, M en R 1996,92, ABRS 15-05-1997. G.u. 7071,8 m.nt. H.M.H.F.
Teunissen. ABRS 02-02-1998, M en R 1998,94 en ABRS 02-02-1998, AB 1998,181. m.nt FM.
Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de motivering om van handhaving af te kunnen zien.

Vgl. ABRS 23-09-1999, M en R 2000,27, m.nt. Uylenburg
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weinig geschikt is om te kunnen omgaan met verschillende aspiratieniveaus van
bedrijven op milieugebied zijn indirecte sturings-en reguleringsvormen de laatste
jaren sterk in opkomst.238 Bij geconditioneerde zelfregulering probeert de overheid
de keuze van instrumenten zoveel mogelijk af te stemmen op de motieven die
binnen een bedrijf of bedrijfstak kunnen leven om ook zelf iets aan milieuzorg
te doen. Deze motieven kunnen uiteenlopen van de wil om een groen imago te
krijgen of te behouden en belemmerende milieuregelgeving tegen te houden tot
en metde behoefte aan flexibiliteit,239 aanwezigheid van een bepaaldethisch besef
of het geloof in de gedachte dat voorkomen van milieunadelige gevolgen op termijn
altijd goedkoper is dan het opdraaien voor de schade. 240

Juist omdat wetteliJke regels en voorschriften die zelfregulering trachten te
bevorderen, vaak meer manoeuvreerruimte zullen willen laten aan proactieve
bedrijven, kunnen ze ook de onderlinge concurrentieverhoudingen in een bedrij fstak
bernvloeden. Wanneer men daarbij beseft dat de rechtsstatelijke betekenis van
rechtsgelijkheid op het terrein van het milieurecht moet worden uitgelegd in het
licht van het beginsel 'de vervuiler betaalt' hoeft dit niet zo snel problemen op
te leveren.24' Van overheidswege gelaten vrijheid aan bedrijven om zel f iets aan
milieuzorg te doen mag echter niet leiden tot kartelvorming of andersoortige
afspraken die de vrije-marktwerking in gevaarbrengen.242 Milieuconvenanten die
de overheid sluit meteen bedrijfstak ofeen individueel bedrij f mogen bijvoorbeeld
geen verkapte steunverlening opleveren of anderszins in strijd komen met het
(Europese) mededingingsrecht. 243

Vanuiteen rechtsstatelijk perspectiefblijft het meestprincipiele puntevenwel
de vraaghoe het terechtvaardigen valtdat bedrij ven op milieugebied verschillend
worden behandeld. Welke criteria kunnen met andere woorden worden gebezigd

238 Dat geldt niet alleen in Nederiand maar zeker ook daarbuiten. Vgl. voor een overzicht o.a. D.J
Fiorino, Rethinking environmental regulation: perspectives on law and governance. Harvard
Environmental l.ziw Review 1999. p 441-469 en M. Aalders en T. Wilthagen. Moving beyond
Command and Control: Reflexivity in the regulation of occupational safety and health and the
environment, Law and Pc,lic·y 1997, p 415-443.

239 Uit empirisch onderzoek blijkt dat in het bedrij fsleven veel scepsis bestaat tegen marktconforme
instrumenten en een sterke voorkeur bestaat voor het gebruik van milieubeleidsinstrumenten die.
ook qua milieudoelstellingen, meer flexibiliteit garanderen. Zie B.R. Dijkstra. Voorkeuren van
belangengroepen voor instrumenten van milieubeleid. Milieu 1999/2. p. 71-78.

240   Vgl. ook N. Gunningham en J. Rees. Industry self-regulation: an institutional perspective, La,i·
and Policy 1997, p. 363-414.

241 Ziein diezin ook G.A. Biezeveld, Naarintegrale rechtshandhaving methetoogopdeomgevingskwa-
liteit. M en R 1999, p. 250.

242     Zieo.a. H.G. Sevenster, Een beter milieu begint bij jezelf: De Europesecontext van de Nota Milieu
en Economie, in: M.V.C. Aaldersen H.D. Wolswijk (red.).Miheurechten eronomie. Zwolle 1998,
p. 67-68. Vgl. ook E.M. Basse. Trade law aspects in relation to use of environmental contracts.
in: P. Glasbergen (ed.). Co-operative Environmental Governance. Dordrecht/Boston/Lnndon 1998.
p. 179-199 en E.M. Basse. Environmental contracts as tools toimplement internationalobligations,
in: E.M. Basse (ed.), Environmental Law.Gadlura 1997, p. 121-172.

243  J.H. Jans, Europees milieurecht in Nederiand. Tweede druk, Groningen 1994, p. 260.
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om proactieven en reactieven te identificeren, in hoeverre is voor het hanteren
van die criteria een wettelijke basis te vinden en waarborgen de beoogde criteria
in voldoende mate dat een discriminatoire behandeling door de overheid wordt
voorkomen? Omdat deze vragen zich niet goed in abstracto laten beantwoorden
zal ik bij de beantwoording ervan teruggrijpen op enkele van de in hoofdstuk 4
en 5 behandelde problemen die zich voordoen bij het beleid inzake de afgifte van
een vergunning op hoofdzaken. Dit om te laten zien wat voor soort problemen
differentiatie tussen koploperbedrijven en achterblijvers bij de normstelling en
de handhaving meer in het algemeen kan opleveren en in welke richting de
oplossingen gezocht dienen te worden. Alvorens dat te doen wil ik echter het
differentiatieproces zelf nog wat verder problematiseren. Om te beginnen dient
daartoe de vraag te worden gesteld in hoeverre er uberhaupt wat te differentieren
valt, wanneer op grond van het alara-beginsel van ieder bedrijf wordt verlangd
dat het de grootst mogelijke bescherming tegen milieunadelige gevolgen in acht
neemt, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

8.2.1 Alara: geen regel, maar beginsel

Voor het antwoord op de vraag in hoeverre koplopers anders behandeld mogen
worden dan achterblijvers is de uitleg van het alara-beginsel van groot belang.
De betekenis die ogenschijnlijk door de wetgever en de rechter aan artikel 8.11,
derde lid van de Wet milieubeheer wordt gehecht stemt wat dat aangaat tot
nadenken. Uit de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie lijkt namelijk
te volgen dat bij het vastleggen van het milieubeschermingsniveau dat van een
bepaalde inrichting wordt verlangd, individuele bedrijfsomstandigheden slechts
in zeer beperkte mate mogen meewegen. Dit geschiedt via de zogenaamde 'tenzij-
clausule' uit artikel 8.11,derde lid, vande Wet milieubeheer.244 Bij het onderzoek
of bepaalde investeringsbeslissingen, die nodig zijn omeen bedrijf te laten werken
volgens de beste beschikbare milieutechnieken, aanleiding geven tot overmatig
hoge kosten en daarom redelijkerwijs niet mogen worden gevergd, lijkt vooral
te moeten worden gekeken naar wat er op dat gebied gedaan wordt in de
(internationale) bedrijfstak waartoe een inrichting behoort.245 Technische en
organisatorische maatregelen die reeds met succes in de betreffende branche worden

toegepast kunnen doorgaans zonder problemen worden voorgeschreven.
Locatiespecifieke omstandigheden, de handhaatbaarheid van milieunormen en
wellicht ook nog de extreme ingrijpendheid van bepaalde technologische

244     Een overzicht geeft J.E. Hoitink. Bestaande rechten in het milieurecht, Deventer 1998, p. 17 e.v.
245   Kamerstukken 11 1990/91,21 087, nr. 13, p. 34-35. ABRS 24-06-1999, Men R 2000. nrs. 7 en

8 m.nt. Verschuuren.
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maatregelen voor een individuele inrichting. kunnen nopen tot afwijking, maar
veel meer ruimte lijkt er niet te zijn 246

Het zojuist gestelde heeft ongetwijfeld te maken met overwegingen van
rechtsgelijkheid en voorkoming van oneerlijke concurrentie. Achterstallige
milieuinvesteringen die veel geld kosten, maar die in de rest van de bedrijfstak
gebruikelijk zijn, kunnen niet worden tegengehouden met een beroep op de
eventuele desastreuze economische gevolgen voor het individuele bedrijf of de
werkgelegenheid. Ook mag het gedurendeenigejaren nietnaleven van een strenge
milieunorm geen reden zijn om in een nieuwe milieuvergunning een minder
vergaand beschermingsniveau op te leggen.247 Dit alles lijkt mede bedoeld om
concurrentievervalsing en 'free riding' tegen te gaan. De vraag is mede daarom
echterofdezelfde benadering ook zou moeten gelden in het geval een bedrijf meer
kennis heeft dan de rest van de bedrijfstak. meer dan gemiddelde financiele
middelen bezit om milieuinvesteringen te kunnen doen, zelf al meeraan milieuzorg
doet dan in de rest van de branche gebruikelijk is of een nieuw productieproces
bezit dat (deels) dermate uniek is, dat van vergelijkbare bedrijven de bedrij fstak
niet gesproken kan worden.

Tegen rekening houden met individuele bedrijfsomstandigheden pleit dat
onduidelijk is hoe het bevoegde gezag zou moeten vaststellen in hoeverre in een
individueel geval een afwijking naar boven toe gerechtvaardigd is. Voor zover
het gaat om financiele mogelijkheden zou een accountantsverklaring daarbij
wellicht nog uitkomstkunnen bieden. maarbij het meten van bijvoorbeeld kennis
of ervaring van een bedrij fbiedt ook dat geen soelaas. Bovendien zou men kunnen
betogen dat concurrentievervalsing op deze wijze in de hand gewerkt wordt en
dat het onwenselijk is om koplopers te bestraffen door van hen hogere milieupresta-
ties te verlangen dan van andere bedrijven in hun branche. Op vrijwillige basis
mogen bedrij ven natuurlijk altijd verdergaan met het ontwikkelen van milieuvrien-
delijke technologieen. maar afspraken daarover juridisch vastleggen in de
milieuvergunning beschouwen veel bedrijven als strijdig meteisen van legaliteit,
rechtszekerheiden rechtsgelijkheid. Volgens Faureen Lefevere heeftde industrie-
lobby tijdens de totstandkoming van de IPPC-richtlijn met succes gepleit voor
het vaststellen van emissiegrenswaarden op Europees niveau in plaats van op
locatie- of installatieniveau.248 Het officiele argument daarbij was dat lokale

246   Zie ook H.J.A.M. van Geest. Integratie in de Wet milieubeheer: met name de milieuvergunning
(slot), Gst. 6988. p. 266.

247 Zieo.BABRS03-12-1998,MenR 1999.19. ABRS 11-12-1997, Men R 1998,43mnt. JV, ABRS
29-04- 1997.Men R 1998.23 m.nt. TV. ABRS 20-06- 1997. Men R 1997.115. ABRS 16-12-1996.
M en R 1997,42. ABRS 30-10-1997. M en R 1998,45.

248 M.G Faureen J.G J Lefevere. Integrated pollution prevention and control: an economic appraisal.
in: C. Backes & G. Betlem, /,1/egratedpollution prevention and (·011 trcil. Den Haag/Boston/London
1999. p. 110
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bevoegde gezagsinstanties de kennis en capaciteiten zouden ontberen omop maat
gesneden emissiestandaarden in de vergunning vast te leggen, terwijl dat bovendien
concurrentieverstorend zou werken. Volgens Faure en LEfevere is dat laatste, mede
geletopbuitenlands onderzoek,249 overigens twij felachtigen ishet bovendien niet
ondenkbaardat feitelijk minstens even belangrijk is geweestdat hetbedrij fsleven
zich opdeze wijze heeft willen ontworstelen aan de invloed van milieuorganisaties
en andere belanghebbenden. die het sterkstzijn georganiseerd ophet lokale niveau
en die aldaar proberen bedrij ven te laten streven naareen voortdurende verbetering
van hun milieuprestaties.250 Op de totstandkoming van technische milieunormen
op Europees zou veel minder democratische controle bestaan en de lobby van het
bedrijfsleven zou daar bovendien veel krachtiger zijn. 251

Een praktisch argument voor een individualistische benaderingswijze is
bovendien dat wanneerbij het vaststellen van het vereiste milieubeschermingsni-
veau uitsluitend of vooral wordt gekeken naar andere bedrijven in de branche,
dat zal leiden tot een 'nivellerende' en 'sub-optimale' milieuzorg in bedrijven.
Hierboven is immers geconstateerd dat er vaak een bepaalde externe druk vanuit
de omgeving van bedrijven nodig blijft om ondernemers ertoe te bewegen hun
milieuprestaties continu te verbeteren.252 In het vorige hoofdstuk is al verdedigd
dat het beginselkarakter van alara in dit verband wijst in de richting van een
'Optimierungsgebot', als gevolg waarvan bedrijven niet automatisch kunnen
volstaan met inspanningen die erop gericht zijn zich te conformeren aan de stand
der techniek in de bedrijfstak. De rechter lijkt daar desalniettemin soms op aan
te sturen wanneer hij concludeert dat een bepaalde milieumaatregel 'onnodig
bezwarend' is, mede geletophetgeen in de branche gebruikelijk is of 'niet nodig'
is in het belang van de bescherming van het milieu. 253

Een vergelijkbaar effect kan optreden wanneer de rechter overweegt dat het
bevoegde gezag, alvorens een milieunormin de vergunning voor te schrij ven, niet

249 Zij verwijzen o.a. naar A.B. Jaffe, S.R. Peterson. P.R. Portney and R.M. Stavins. Environmental
regulation and the competitiveness of US manufacturing: Whatdoes theevidence tell us?, Joi:nal
of Eronomir literature. 1995, p 132-163. Zie meer recent ook E. Wubben. What's in it for us'?
Or: The impact of environmental legislation on competitiveness. Buxinexi Strategy and the
Environment  1999,  p.  95-107, die concludeert  dat  voor de invloed van regulering  op  de
concurrentiepositie van bedrijven op de langere termijn vooral belangrijk is of bedrijven een
proactieve bedrijfsvoering bezitten, of milieuregelgeving ook wordt gehandhaafd en of er hoge
barritres zijn voor achterblijvende bedrijven om uit te treden.

250    Faure en Lefevere a. w. 1999. p. 110.
251 Zie ook R. Van den Bergh, M, Faure en J.G.J. Lefevere, The subsidiarity principle in European

environmental law: aneconomicanalysis, in: E. Eide& R. van den Bergh (eds ), Law ander )nomics
Of the environment. Oslo 1995. p 121-166

252 Vgl. vooreen interessante case-study ook J. Cramer. Responsiveness of industry to eco-efficiency
improvements inthe productchain: thecase of AKZONobel.Bu.,iness Strategy and the  Environment
2000. p. 36-48.

253 In ABRS 03-04-1998, M en R 1998, 104 m.nt. TV verbood de Afdeling het voorschrijven in een

Wm-vergunning van hetgebruik van een 'drupvrij' tankpistool, enkelomdat dit in debranche niet
gebuikelijk zou zijn
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alleen moet onderzoeken ofdeze norm in technisch opzicht haalbaaris. maarook
of dat uit economisch oogpunt het geval is.254 Op het moment dat daarbij alleen
wordt gekeken naar de milieuinvesteringen in de rest van de bedrijfstak, komen
we in een situatieterecht dat vandifferentieren tussen koplopersen achterblijvers
geen sprake meer is. Het gemiddeld genomen gebruikelijke wordt dan de norm.
Zonder het wellicht te beseffen is de rechter alara dan aan het uitleggen als ware
het een regel en geen beginsel. Het algemene, uniformerende en voor herhaalde
toepassing vatbare karakter wint het dan met andere woorden al snel van het
aspiratieve en dynamische element van deze bij uitstek inhoudelijkeen principiele
milieurechtsnorm.

In navolging van de spraakmakende Urenco-zaak, waarin het ging om de
uitleg van het alara-beginsel op het terrein van de kernenergiewetgeving, meen
ik dat er een afweging moet kunnen worden gemaakt tussen de omvang van de
kosten die zijn verbonden aan het voorschrijven van een bepaalde milieuvoorziening
en het daarvan te verwachten milieurendement.255 Daarbij zou alleen wei goed
moeten worden onderscheiden tussen hetgeen minimaal van ieder bedrijf mag
worden verlangd en wat maximaal haalbaar is. Als ondergrens kan dan gelden
dat milieumaatregelen die in een bedrijfstak gebruikelijk zijn, dat wil zeggen elders
al met succes toegepast, in beginsel voor iederbedrij f mogen worden voorgeschre-
ven. De technische en sociaal-economische haalbaarheid daarvan staat in dat geval
normaliterimmers buiten kij f. Anders isdat voor verdergaande milieuvoorziening-
en. Daarbij kan hetonderandere gaan omexperimentele technieken, het laten doen
van onderzoek naar toekomstige mogelijkheden voor milieubescherming of het
bieden van ruimte voor uitwisseling van milieugevolgen.

Wanneer men van een bedrijf een hoger niveau van milieubescherming
verlangt dan van vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche dient daarvoor wei
een rechtvaardigingsgrond te bestaan, tenzij de ondernemer op vrijwillige basis

verder wil gaan dan zijn concurrenten. Zo'n rechtvaardigingsgrond kan onder
andere uit het preventie- en het voorzorgsbeginsel voortvloeien.256 Om een
voorbeeld te noemen: stel dat een producent van voedingsmiddelen een bepaalde
stof X toevoegt aan zijn productieproces waarvan hij heeft ontdekt dat deze de
geurhinder die het gevolg is van stof Y neutraliseert. Laten we verder aannemen
dat over de milieueffecten van de stof onenigheid bestaat. In dat geval kan het
bevoegde gezag mijns inziens niet simpelweg volstaan met de constatering dat
de vergunninghouder voor wat betreft de geurhinder voldoet aan normen die in

254    Zie Vz ABRS 15-01-1994. AB 1994,662 m.nt. ThGD, Men R 1994.80 m.nt. Nijhoff.
255 ABRS 15-01-1996. AB 1996,296 m.nt. ChB, M en R 1996.54 m.nt. ThGD.
256 Deze beginselen worden doorde Europese Commissie, samen methet bronbeginselen ' de vervuiler

betaalt'. gerekend tot leidende uitgangspunten voor de verhouding tussen milieu en interne markt.
Zie de Mededeling van de Commissie, Interne markt en milieu. COM (99) 263 def. Dit blijkt
overigens ook reeds uit art. 174 EG-verdrag.
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de betreffende branche worden gehanteerd. Daarbij zou verder ook mee kunnen
wegen dat het bedrijf een nieuwe toetreder is tot de markt. Ten opzichte van de
rest van de bedrij fstak bestaat er in dat geval immers een relatief voordeel, omdat
er nog geen milieuinvesteringen zijn gedaan die terugverdiend moeten worden
enerook geen andere organisatorische of technische problemen hoeven te bestaan
met het omschakelen op een nieuwe techniek. 257

In veel gevallen zal hetechter lastig zijn ombedrijven te dwingen een hoger
niveau van milieubescherming na te streven dan gebruikelijk is overeenkomstig
destand dertechniek of verplichtis opgrond van bestaande milieukwaliteitseisen.
Wat de 'grootst mogelijke' bescherming van het milieu is die een individueel bedrij f
kan bereiken, is namelijk mede afhankelijk van zaken als kennis, ervaring,
creativiteit en inzet van het personeel, de organisatie van de bedrijfsinterne
milieuzorg en vooral ook het verantwoordelijkheidsbesef en de toekomstvisie van
de ondernemer. De aspiraties van bedrijven op deze punten laten zich niet goed
in resultaatsverplichtingen vastleggen. Wil men een individuele inrichting voor
wat betreft de bedrijfsinterne milieuzorg uit laten stijgen boven hetgeen in de
branche gebruikelijk is dan is het stimuleren van zelfregulering van groot belang.
Het alara-beginsel hoeft daaraan niet in de weg te staan. Vereist is alleen wei dat
bij het milieubeschermingsniveau voor zover dat uitstijgt boven de stand der
techniek voor de individuele inrichting rekening mag worden gehouden met
milieurendement en kosteneffectiviteit.

Omdat ook bedrijven iedere milieugulden maar 66n keer kunnen uitgeven
moeten zij worden geprikkeld om dat zo efficient mogelijk te doen. Vaak zijn
dwingende wettelijke of bestuurlijke maatregelen dan niet het meest geschikte
instrumentominnovatieve milieuvoorzieningen in bedrijven te bewerkstelligen.

258

Zoals reeds in het eerste hoofdstuk is verdedigd, geldt ook hier namelijk dat
wettelijkege-en verboden meergeschiktzijn omeen bepaalde minimumbescher-
ming te bieden dan om ervoor te zorgen dat bedrijven zich maximaal inzetten om
op milieugebied zo milieuverantwoord mogelijk te ondernemen. Om dat te doen
zalde wetgevermijns inziens vaak vooreen meercommunicatieve en onderhande-
lende strategie moeten kiezen: 259

(...) 'the legislator has to seek means to get the aspirational norms accepted in the
legal community. Thiscan bedone particularly by giving information to the public.
providing subsidies and creating institutions fordeliberation which stimulate the
communication between the executive. the judiciary and the adressees of the law.

257 Zie bijlage IV bij de IPPC-richtlijn EG 96/11, PbEG L 257. onder punt 7 en 8.
258    Heel duidelijk daarover is ook de ECW, Vergunnen met beleid. Den Haag 1996, p 32.
259   Evenals L. Fuller heeft ook P. Selznick, The moral (·(immonwealth. Berkeley  1992. p. 260 erop

gewezen dat een 'morality of aspiration' zich niet gemakkelijk in strikt geformuleerde wettelijke
regels en systemen laat vangen.
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Negative sanctions. such as fines and imprisonment. are less suited for the job
·260C )

Anders dan het basisbeschermingsniveau dat overeenkomstig alara kan worden
vastgesteld doorte kijken naarde stand dertechniek, de gebruikelijke milieuinveste-
ringen in de branche en eventuele milieukwaliteitseisen die een grenswaarde of
richtwaarde bevatten, geldt dat voor het optimale milieubeschermingsniveau
communicatie met bedrijven en ondersteuning van hun zelfregulerend vermogen
van wezenlijk belang is. Overeenkomstig de in de vorige paragraaf gehanteerde
driedeling, die externe druk, manoeuvreerruimte en concurrentievoordeel als
voorwaarden noemt om bedrijven te bewegen om zich proactief op te stellen,
kunnen daarbij vervolgens de instrumenten worden gezocht. Naast uitwisseling
van milieugevolgen, waardoor ruimte ontstaat om zelf prioriteiten te stellen bij
het terugdringen van milieunadelige gevolgen, kan bijvoorbeeld informatievoorzie-
ning een zeer geschikt middel zijn om de eigen verantwoordelijkheid en het
concurrentievermogen van bedrijven te prikkelen.261 Ikdenkdaarbij onderandere
aan het via de media ruchtbaarheid geven aan milieuprestaties van koplopers en
achterblijvers. Dat dit een krachtig instrument kan zijn wordt trouwens ook door
de wetgeveronderkend. In de memorie van toelichtingbij de Wet milieuverslagleg-
ging wordtdoorde regering bijvoorbeeld opgemerktdat hetbij aperte onjuistheden
of onvolkomenheden in het zogeheten publieksverslag, dat bepaalde bedrijven
overeenkomstig hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer moeten opstellen. soms
nuttiger kan zijn voor burgers en milieuorganisaties om de publiciteit te zoeken
dan om een procedure bij de burgerlijke rechter te starten. 262

Voor wat betreft het behalen van een competitief voordeel op concurrenten
door middel van het werken met milieuzorgsystemen, is er in opdracht van de
Europese Commissie interessant evaluatie-onderzoek gedaan naar onder andere
de marktvoordelen van bedrijven meteen EMAS-certificaat.163 Uitdat onderzoek
volgt dat bijna 50% van alle geregistreerde locaties met een milieuzorgsysteem
en verklaring van deelneming op grond van de EMAS-verordening van mening
blijkt dat er voor hen op dit moment nog te weinig marktvoordelen aan zijn
verbonden. Opmerkelijk is echterdat slechts 2% van de geenqueteerde bedrij ven

260   W J. Witteveen en B.M.J. van Klink. Why is soft law really law?: a communicative approach to
legislation. RegeIMaat 1999, p. 127.

261    Zie ook M.Fuhr, Industrial self-control in the regulation of chemicals, in: G. Winter (ed.). Ritk
as,e# nient and ri k management of tc,Xic (·hemic·al, in the Eurcipean C(immunity. Baden B·aden
1999. p. 167. die concludeert dat openheid en transparanlie voorwaarden Lijn voor het goed
functioneren van milieumanagementsystemen.

262    Kaniervukken 11 1995/96,24 572. nr. 3. p. 27-28. Aperte onjuistheden kunnen o.a. aan het licht
treden door het overheidsverslag en het publieksverslag met elkaar te vergelijken.

263   R. Hillary. M. Gelber. V. Biondi en M. Tamborra. An As.res.went of tlie implementation Atatu,
0.1' cwn(·el regulaticm (No 1836/93) E(·o-management and Audit St·hente in the me,nber states.
Final Report. London. June 1998
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van plan is om in de toekomst de deelname aan EMAS te beeindigen. Deze
merkwaardige tegenspraak kan wellicht worden verklaard doordat van alle
onderzochte bedrijven toch nog altijd 31% opgeeft als gevolg van de introductie
van het bedrij fsinterne milieuzorgsysteem kosten te hebben bespaard, 29% denkt
ereen beter imagodoor te hebben gekregen, 26% van oordeel is dat de arbeidsmo-
raal er door is verbeterd, 19 % vindt dat betere milieuprestaties het gevolg zijn
en toch ook nog altijd respectievelijk 11 en  10% van de bedrijven gelooft dat er
concurrentievoordelen mee worden behaald of consumentenvoorkeuren door
worden bevredigd.264 Uit hetzelfde evaluatie-onderzoek blijkt bovendien dat de
terugverdienperiode van de gemaakte kosten voor bedrijven die aan EMAS
deelnemen gemiddeld slechts 18 maanden bedraagt.

Opvallend is dat de belangrijkste doorde Europese Commissie voorgestelde
verbeteringen van de EMAS-verordening liggen op het vlak van decommunicatie
en informatievoorziening.265 Zo wordt bepleit om te kornen tot de invoering van
een duidelijk herkenbaar milieulogo. Naast de al bestaande verklaring van
deelneming, mag deze doordeelnemende bedrijven, mits aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan, ook worden gebruikt voor milieu-informatie met betrekking tot
hun acti viteiten, producten en diensten.266 Verder krijgen de lidstaten in het voorstel
expliciet de verplichting opgelegd zorg te dragen voor het verrichten van
promotionele activiteiten en hetgeven van voorlichting overde inhouden strekking
van de EMAS-verordening aan bedrijven en het publiek. Het belangrijkste267

voorstel voor de inhoudelijke verbetering is evenwel het oppoetsen van de
milieuverklaring. De opwaardering van dit milieuverslag, waarvan de belangrijkste
inhoudelijke doelen volgensde Commissie in de verordening zelf moeten worden
neergelegd,268 dat jaarlijks moet worden opgesteld en gecontroleerd door een
onafhankelijke verificateuren daarna openbaargemaakt, onderscheidt EMAS het
meest duidelijk van ISO 14001. Doorde voorgestelde inhoudelijke aanscherping
wordt betergemarkeerd dat de in de milieuverklaring opgenomen informatie voor
consumenten van belang is. dat EMAS-geregisteerde bedrijven ook een lokale

264 Een beknoptoverzicht van deonderzoeksresultaten vindt men bij: R. Hillary. Pan-European Union
assessment of EMAS implementation. European Environment \ 998/8, p.  184-192.

265 Zie reeds het primaire voorstel van de Europese Commissie van 30- 10-1998 voor de wijziging van
Verordening 1836/93 EG. PbEG L 168/1. COM 1998,622 def. en ook hetnadien doordeCommissie

gewijzigde voorstel. COM 1999. 313 def.
266 Daarbij geldt als voorwaarde dat er geen verwarring mag ontstaan m.b.t. het Europese milieukeur

voor producten. Thans mag de verklaring van deelneming op grond van art. 10. derde lid. van de
EMAS-verordening in het geheei niet worden gebruikt voorreclameop producten ofop verpakkingen

267    Impliciet gold die verplichting m.i. ook voordien reeds op grond van art. 10 EG-verdrag.
268 Ophetterrein vandeadressering(voor wieishet vcrs lagbedoeld) endeinhoudelijkeberichtgeving

overmilieuprestaties scholen veel EMAS-verklaringen in de praktijk te kort. Zie vooreen evaluatie
op dit punt bij onze Oosterburen C. Lange, A. von Ashen en H. Daldrup, Berichtsinhalte und
Adressatenorientierung vor Umwelterklarungen: Moglichkeiten zur Ausgestaltunggem. EMAS-VO.
Die Wirts(·halisprujung 1998/15, p. 636-647.
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verantwoordingsplicht hebbenjegens bijvoorbeeld omwonenden en milieuorganisa-
ties, dat de verstrekte gegevens bij moeten dragen aan de naleving van milieuregel-
geving en daartoe aan strenge inhoudelijke criteria moeten voldoen. 369

8.2.2 Geobjectiveerd vertrouwen

Om het verantwoordelijkheidsbesef en zelfregulerend vermogen van bedrijven
te prikkelen zoude overheid in haareigen milieubeleidconsequenterkoploperbe-
drijven moeten belonen en achterblijvers bestraffen. Bij de behandeling van de
casus in hoofdstukken 4 en 5 van dit boek is evenwel duidelijk geworden dat in
de praktijk merkwaardig genoeg dikwijls een omgekeerde strategie wordt gevolgd!
Bij de vergunningverlening en dehandhavingbleken koploper-bedrijven, althans
tot voor kort. overhet algemeen opeen zeer rigide en bevelende manierte worden
benaderd, terwijl ten aanzien van achterblijvers juist een communicatieve en
meedenkende aanpak werd gezocht. Hoewel we gevoeglijk mogen aannemen dat
dit geen bewust beleid is geweest. laat zich slechts raden wat de reden daarvan
is. Een goede verklaring is er niet.

Uit onderzoek van de Rekenkamer naar het gebruik van vergunningen door
de rijksoverheid volgt alleen wel dat van de vergunning als een relatief zwaar
beleidsinstrument tamelijk slordig gebruik wordt gemaakt.270 Bij de overgrote
meerderheid van pakweg zo'n honderd onderzochte vergunningenstelsels op
rijksniveau bleken geen beleidsregels te zijngeformuleerd waarindetoekennings-
criteria of aan de vergunning te verbinden voorschriften worden uitgewerkt.
Hetzel fde geldt voorde handhaving. Ook tedien aanzien ontbreekter vaak beleid
aangaandede vraag in welke gevallen met wat voor middelen tegen overtredingen
moet worden opgetreden. Hoewel de conclusies van de Rekenkamer op dit punt
nietonverkort mogen worden verplaatst naarde situatie van de milieuvergunning
opdecentraal niveau, lijkthetallerminst uitgeslotendatzich daarbij vergelijkbare
problemen voordoen. Inde Wet milieubeheerzijn immers ooknauwelijks expliciete
aanknopingspunten te vinden voor de afstemming van vergunningen en hand-

havingsinspanningen op vormen van zelfregulering in bedrijven. zoals milieuzorg-
systemen. convenanten en bedrijfsmilieuplannen.

271

Uitonderzoek van Blomberg en Michiels blijkt bovendien datin het milieu-
handhavingsbeleid bijvoorbeeld met convenanten nauwelijks rekening wordt

269 Een opvallende noviteit in het Commissievoorstel is dat de in de milieuverklaring opgenomen
informatie over milieuprestaties aan wettelijke voorschriften moet kunnen worden getoetst.

270   Algemene Rekenkamer. Vergunningen. Kamersrukken 11 1995/96.24656, nrs.  1 -2
271 Met uitzondering van hoofdstuk 12 inzake milieuverslaglegging biedt de tekst i an de Wm nergens

concrete handvatten omtrent de vraag hoe bevoegde gezagsinstanties met milieuzorgsystemen,
convenanten en bmp's moeten omspringen
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gehouden en dat door lokale bestuursorganen vrijwel steeds 66n en dezelfde
handhavingsstrategie wordt gevolgd voor alle meldings- en vergunningplichtige
bedrijven. Van een goed doordacht, uitgewerkt en op specifieke categorieen van
inrichtingen betrekking hebbend handhavingsbeleid lijkt in de praktijk nog
nauwelijks sprake.272 Mede als gevolg van de aanhoudende stroom van nationale
en zeker ook Europese milieuwetgeving en de druk die dit in het kader van de
uitvoering en handhaving legt opdecentrale overheden,273 lijkthet weiniggedurfd
om te veronderstellen dat bevoegde gezagsinstanties in de praktijk van de
vergunningverlening en de handhaving onvoldoende toekomen aan de afstemming
van hun inspanningen op het ambitieniveau van bedrijven.

Voor zover er op rijksniveau trouwens al criteria bestaan om koplopers en
achterblijvers op milieugebied te onderscheiden valt op dat vaak niet vast staat
wat de rechtsgrondslag daarvoorzou moeten zijn. Zo is in hoofdstuk 5 uitgebreid
ingegaan op de vraag of voor de afgifte van een meer tlexibele vergunning mag
worden verlangd dat een bedrijf voldoet aan allerlei buitenwettelijke criteria en
bijvoorbeeld beschikt overeen goedgekeurd bedrijfsmilieuplan, een milieuzorgcerti-
ficaat of een milieuverslag. Het antwoord daarop bleek sterk afhankelijk van de
manier waarop men tegen de reikwijdte van de toepasselijke milieuwetgeving
aankijkt en de mate waarin het bevoegde gezag beschikt over beoordelings- en
beleidsvrijheid op grond van het toetsingskader van deze wetgeving. Dat geldt
ook voor het milieugedrag van een bedrijf in het verleden. Dit is misschien wel
de belangrijkste onderscheidende factor om in elk geval notoire achterblij vers meer
flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid te ontzeggen. 274

Interessant is wat men uit het verleden laat meewegen en hoe. Zo kan men
zich afvragen in hoeverre het is toegestaan om als bevoegd gezag zaken als de
financiele positie of het nalevingsverleden van een bedrijf te betrekken bij de
beoordeling van een vergunningaanvraag. De gegronde vrees dat, gelet op het
criminele- of financiele verleden van de aanvrager, een eenmaal afgegeven flexibele
milieuvergunning waarschijnlijk niet lang zal worden nageleefd omdat de aanvrager
simpelweg niet te vertrouwen is.275 vormt zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
gezien geen expliciete weigeringsgrond in de zin van artikel 8.10 van de Wet

272 A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met e/fert. 's-Gravenhage 1997, p. 279.
273    Zie o.a. K. Bastmeijer. Effectiviteit van communautair milieurecht: aandacht voor alle schakels.

M en R 1997. p. 149-154 en J.W. van der Gronden, Handhaving van EG-milieurichtlijnen door
Nederlandse decentrale overheden. M en R 1996. p. 96-100. Veel uitgebreider nog J.W. van de
Gronden. De implementatie van her EG-milieurecht door Nederlandse decentrale overheden.
Deventer 1998, p. 336 e.v.

274     Idem: E.F. ten Heuvelhof. Eenzijdigof meerzijdigsturen van milieurelevant gedrag van bedrijven.
in: P.C. Gilhuis e a.D e effectiviteit van klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in
milieuhandhaving. Den Haag 1999, p. 23-25.

275 Kritiek hierop hebben o.a. J. Struiksma en F.C.M.A. Michiels. Gewapend bestltursrecht. Zwolle
1994, p. 69-70. Zij stellen voor een derde lid aan art. 8.10 Wm toe te voegen met het oog op
verruiming van de weigeringsgronden om milieucriminaliteit tegen te gaan.
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milieubeheer.276 Een eertijds in het wetsvoorstel 'Vergunningenen algemene regels'

opgenomen bepaling waarin opgrond van artikel 8.8 bij de vergunningenverlening
voor afvalverwerkingsinrichtingen de 'gegronde vrees' voor niet naleving kon
worden betrokken,277 is uiteindelijk vroegtijdig gesneuveld.278 Niettemin laat de

rechtspraktijk incidenteel voorbeelden zien waarin een impliciete toepassing van
een dergelijk betrouwbaarheidscriterium wordt gehanteerd. In de praktijk blijkt
daaraan vooral behoefte bij het weigeren of intrekken van een vergunning voor
complexe inrichtingen waar het uitoefenen van effectief toezicht op de naleving
technisch erg lastig is of anderszins onevenredige inspanningen van het bevoegde
gezag vergt.279Uitjurisprudentie blijktdat een 'vertrouwenscriterium' in dergelijke

gevallen, met name als het gaat om het weren van notoire achterblijvers, onder

omstandigheden uitkomst zou kunnen bieden. 280

8.2.3 Differentiiren bij het toezicht en de handhaving?

Bij de invulling van de beleidsvrijheid in het kader van het toezicht en de
handhaving zou de overheid ook op andere wijze rekening kunnen houden met
het geobjecti veerde vertrouwen dat zij heeft in een bedrij f. Zo bepaalt artikel 5: 13
Awb dat toezichthouders van hun bevoegdheden slechts gebruik maken voorzover
dat voorde vervulling van hun taak redelijkerwijs nodigis.18' Deze wetsbepaling.
die een uitwerking is van het evenredigheidsbeginsel bevat, laat ruimte voor een
belangenafweging. De toezichthouder dient van zijn bevoegdheden in beginsel

op de voorbedrijven en burgers minst belastende wijze gebruik te maken. Hij moet
daarbij steeds de verhouding tussen het doel van het toezicht - verzekeren van

de naleving - en de middelen waarmee en de manier waarop dat geschiedt,
nauwlettendinhetooghouden.2820mdatde naleving van vergunningvoorschriften
nietsteedsen overalomeenevenomvangrijke. frequenteen indringende controle

276    Zie over de pro's en contra's van een dergelijk 'betrouwbaarheidscriterium' uitgebreid P. Jong.
Handhaafbaar milieurecht, Deventer 1998, p. 163 e v.

277     In art. 13. eerste lid. onderg, vanhet wetsvoorstel VAR was de plichtopgenomen ombij de beslissing
op de aanvraag voor een afvalverwijderingsinrichting ook de gegronde vrees te betrekken dat de
vergunninghouder de voor hem geldende poorschriften niet zou naleven

218     Kainerstukken 11 1 990/91.21087. nr. 38. Als gevolg van een amendement,erdween het criterium
'gegronde vrees'. omdat het te subjectief en moeilijk handhaafbaar zou zijn.

279    Notitie Handhaving Wvo. Kamersrukken 11 1983/84.18516. nrs. 1-2, p. 8
280 Vgl. reeds Vi AGv B 05-07-1984, /If en R 1985. nr. 31 m.nt Gilhuis Meer recent werd dit punt

door Jurgens ook nog eens aangevoerd in haar noot bij Vz ABRS 23-05-1997, AB 1997.nr. 323.
281 Opde in milieuwetten aangewezen personen die zijn belast methettoezichtopdenalevingis sedert

de inwerkingtre(ling van de derde tranche afdeling 5.2 van de Awb van toepassing. Zie daarover
meer in het algemeen ook C.J. Kleijs-Wijnnobel en S D.M. de Leeuw. De gevolgen van de Derde
tranche Awb poor de Wet milieubeheer. M en R 1998. p. 30-35.

282   E.J. Daaider, G.R.J. de Groot en J.M.E. van Breugel. De partementaire geschiedenh ran de
Algemene ;i·et besmursrecht: Derde tran(·he. Alphen aan den Rijn 1998. p. 338.
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door de overheid vraagt, zal een toezichtsbeleid moeten worden geformuleerd.
Dit beleid, dat onder andere kan worden geformaliseerd in beleidsregels en/of
toezichtsplannen, dient mede ter voorkoming van willekeurige en dus ongelijke

behandeling. Zaken waarbij de formulering van het toezichtsbeleid rekening mee
zou moeten worden gehouden zijn dan naar mijn mening:

- De mate waarin de (niet) naleving van een norm bijdraagt aan het belang van de
bescherming van het milieu: 283

- de belangen van derden bij een regelmatige controle op de naleving van een
bepaald milieuvoorschrift;
- de menskracht en middelen die gemoeid zijn met een bepaalde vormof bepaalde
mate van controle in verhouding tot het daarmee te behalen rendement (de pakkans):
- het nalevingsverleden van een bedrijf,
- het risico dat normovertreding daadwerkelijk optreedt bij een minder frequent
of minder indringend overheidstoezicht.

Vooral bij de laatstgenoemde factoren zijn het gedrag en de houding van bedrijven
van belang. Het lijkt me zeer wel te verdedigen dat bij het bepalen van de aard

en omvang van het toezicht door het bevoegde gezag acht wordt geslagen op zaken
als het aantal en de ernst van de milieuovertredingen die de vergunninghouder
in het verleden heeft begaan, de mate waarin de financiele belangen in een bedrij f
of bedrijfstak parallel lopen met het belang van de bescherming van het milieu
- een ' fabrikant' van natuurzuiver bronwater kan zich waarschijnlijk minder snel
een milieuschandaal permitteren dan een afvalverwijderaar-, de mate waarin een

bedrijf openheid heeft betracht over zijn (slechte) milieuprestaties in de richting
van de overheid en zich op vrijwillige basis reeds onderwerpt aan private
milieuaudits in het kader van de certificering van het milieuzorgsysteem. 284

Het is natuurlijk niet zo dat bij bedrijven met een goede milieureputatie en
een gecertificeerd milieuzorgsysteem nooit meer steekproefsgewijze controles
doorde overheid hoeven plaatsvinden. Maarerkan wei selectievertoezicht worden

gehouden bij bedrijven die zich aantoonbaar proactief opstellen. Deze lijn kan
mijns inziens tot op zekere hoogte worden doorgetrokken bij de handhaving.
Hoewel zeker van koploper-bedrijven mag worden verwacht dat zij minimaal de

geldende wettelijke regels en vergunningvoorschriften naleven, is het niet
uitgesloten daterbij hen, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van experimentele
technieken, incidenteel toch bepaalde emissieoverschrijdingen plaatsvinden. De
vraag is dan hoe daarmee moet worden omgesprongen. Enerzijds mag er bij de
handhaving geen normvervaging optreden ofeen excuus-cultuurgroeien waarbij

283   Ook in de Openbaar Ministerie. Leidraad miheu, Den Haag 1994, p. 12-13 wordt onderscheid
gemaakt tussen kernvoorschriften en andere voorschriften.

284       In het kader van productcertificatie wordt dit ook voorgesteld in het M DW-rapport van de Commissie
Ringeling. Normatisatie en certificatie: s-Gravenhage 1996, p. 20.23 en 24.
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het bevoegde gezag omwille van de goede relatie met een bedrijf niet ingrijpt,
terwijl er toch voortdurend kleinere overtredingen plaatsvinden. Wanneer
handhavers zich in een dergelijke situatie te veel gaan opstellen als adviseur. in
plaats van als controleur. kunnen ze zich gemakkelijk op een hellend viak
begeven.285 De grens tussen kleine en minder kleine overtreding zal gemakkelijk
gaan vervagen en de handhaver kan in een positie terecht komen waarin hij, als
was het maar gevoelsmatig.286 niet goed meer terug kan. Anderzijds is het vaak
niet redelijk om bij de eerste de beste normoverschrijding sanctionerend op te
treden.

Wanneer een bedrijf zelf bijvoorbeeld een gedragscode hanteert waarin

bepaalde gedragingen van werknemers met mogelijke milieunadelige gevolgen
worden veroordeeld en gekoppeld aan een disciplinaire straf of maatregel, dan
zou het contra-productief werken en bovenal onrechtvaardig zijn om daar bij de
handhaving geen enkele rekening mee te houden. Hetzelfde geldt als de ondernemer
zel f regelmatig controleert en rapporteert of de doelstellingen uit een convenant

ofbedrijfsmilieuplan tijdig worden gehaald, zelt'zijn product- of milieuzorgsysteem
zoinrichtdat incidentele overschrijdingen van milieunormen eerderdan bij andere

bedrij ven worden opgemerkt, gerapporteerd en hersteld en verder zelf voorziening-
en treftomherhaling van milieuovertredingen te voorkomen. In dit soort gevallen
zal van (speciale) preventie bij het opleggen van een sanctie nauwelijks sprake
zijn, omdat een bedrijf er al van alles aan gedaan heeft om niet-naleving tegen
te gaan. Bovendien zal het repressief optreden van de overheid in zo'n geval al
snel als een bestraffing van een op milieugebied vooruitstrevende en open en
communicatieve opstelling ervaren.

Daarmee verdedig ik niet dat er bij proactieve bedrijven nooit meer streng
rnoet worden opgetreden tegen lichtere milieuovertredingen, maar weI dat daarbij
rekening moet worden gehouden metde vraag ofovertredingen willens en wetens

zijn begaan of wellicht zelfs in weerwil van het eigen zorgsysteem en wat er is
gedaan om (herhaling van) de overtredingen te voorkomen. Wanneerin het geval
van preventieve handhaving bij de vraag ofersprake is van een ernstigen dreigend
gevaar, rekening mag worden gehouden met de weigerachtige houding van de
overtreder en zijn opstelling in het verleden,287 valt mijns inziens niet in te zien
waaromdat bij repressief optreden, ofjuist bij afzien daarvan, niet evengoed zou

285   R.J. Vroegop. He/ gedogen gedoogd?. Middelburg 1996. p. 300.
286     Volgens de jurisprudentie levert impliciet gedogen niet snel een grond op voor het bestuur om af

te moeten zien van handhavend optreden. Uitgangspunt lijktin dejursprudentie steeds sterkereen
beginselplicht tot handhaving. Zie H.H.L. Krans, Recentegedoogjurisprudentie, JM 1999, p 455459.
Vgl. verdero.a. ABRS 02-02-1998, AB 1998, 181 m.nt. Michiels en Vz ABRS 10-03-1995. AB
1995. 464 m.t. Michiels. Zie ook ABRS 02-10-1997, AB 1998, 374 m.nt. Jurgens over de
mogelijkheden voor particle handhaving.

287     Ziebijv. Vz ABRS 01-11-1996, Men R 1997,173. m.nt. GJ en ABRS 24-02-1995, AB 1995.527
m nt  FM
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mogen gelden. Ook bij het gedogen van incidentele overschrijding van wettelijke
normen of vergunningvoorschriften zal echter wel een duidelijk beleid gevoerd
dienen te worden dat aansluit bij het landelijke beleidskader:88 dat wordt afgestemd
met het OM289 en zoveel mogelijk toegespitst op de persoon van de overtreder:"
In de praktijk zou dat gestalte kunnen krijgen doordat het tot handhaving bevoegde
gezag in een beleidsregel neerlegt hoe het met zijn bestuurlijke handhavingsbe-
voegdheden om wenst te gaan bij bedrijven die zich op milieugebied over het
algemeen positief onderscheiden. Omdat het daarbij volgens de landelijke
beleidslijnen en jurisprudentie steeds zal moeten gaan om tijdelijke overgangs-
of overmachtssituaties,2" ligt het voor de hand om daar waar mogelijk nader te
definieren wanneer in de praktijk sprake is van dergelijke situaties in het geval
door de wetgever of het bestuur deels vertrouwd wordt op zelfregulering. Bij het
bepalen van de vraag wanneer specifiek bij proactieve bedrijven (geen) sprake
is van een overgangssituatie waardoor milieunormen niet worden nageleefd zou
men als beleidslijn kunnen hanteren dat bijvoorbeeld bij het voldoen aan
inspanningsverplichtingen, zoals zorgplichten in wetgeving of in vergunningvoor-
schriften, mee moet wegen in hoeverre en waarom in gedragscodes en milieuverkla-
ringen van bedrijven neergelegde toezeggingen zijn waargemaakt. Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor in convenanten besloten liggende afspraken of in
bedrij fsmilieuplannen opgenomen milieudoelstellingen wanneerdeze niet (tijdig)
zijn gerealiseerd. Bij overmacht valt onder andere te denken aan bepaalde
kortstondige technische storingen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van
een nieuwe, experimentele techniek. Maar ook aan de situatie dat een bedrij f om
aan een reductiedoelstelling op het gebied van energie- of grondstoffengebruik
in de vergunning te voldoen, een convenant heeft gesloten met een ander bedrij f
overde levering van groene stroom of milieuvriendelijke grondstoffen en dat bedrij f
haar verplichtingen tijdelijk niet nakomt. 192

288  Zie vooral de Nota Grenzen aan gedogen, Kamerwitkken 11 1 996/97, 25 085. nrs.  1-2 en
Kamervukken 11 1989/90.21  1 3 7 nr 26 en Kamen·mkken /1 1991/92.22 343. nr. 2

289 Bestuurlijk gedogen staat normaliter immers niet aan strafrechtelijk ingrijpen in de weg. Zie reeds
HR 17-12- 1985, NJ 1986.591 m.nt ThWvV en recententelijk o.a. Rb Alkmaar 29-10-1998. M
en R 1999.49 m.nt. Hendriks en Rb Amsterdam 05 -03- 1996. A B 1996,232 m.nt. FM ( Westpoint).

290 Daarmee wordt voorkomen dat rechtsopvolgers door de zaaksgebondenheid van bij voorbeeld een
milieuvergunning automatisch dezelfde rechten verwerven als hun voorganger

291 Aandeeis vantijdelijkheid wordt zekerin het milieurecht zeer veel belanggehecht Ziebijv. AGvB.

18-06-1993, Gst. 6985,7. m.nt. Uylenburg.
292     P. Jong. Overmacht in het milieurecht. Men R 1998, p 100, noemteen aantal overmachtscategorieen

die nader ingevuld zouden kunnen worden voor een bepaald(e) bedrijAstak)
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8.3 (On)gelegitimeerdheid

Naast de instrumentele- en de waarborgfunctie vormt democratische legitimatie
de derde dimensie van het milieurechtin de sociale rechtsstaat.293 Het democratische
ideaal stelt daarbij zowel eisen aan de inhoudals de procedure waarop milieurele-
vante beslissingen tot stand komen.294 Inhoudelijk gaat het om gelijke aandacht.

zorg en respect vooralle burgers in het politieke proces voor wat betreft de kwaliteit
en de gevolgen van overheidsbeslissingen.295 Voorwat betreft de procedurele kant
van de zaak dient mijns inziens de nadruk te liggen op de toegankelijkheid van
milieuinformatie. de participatie-mogelijkheden voor de burger ten aanzien van
milieurelevante besluitvorming en de toegang tot de rechter. Dit vloeit onder andere
voort uit de Verklaring van Rio en het Verdrag van Aarhus.296 In de preambule

bij dit laatste verdrag wordt gesteld dat het. om het internationaal erkende recht
op een schoon leet'milieu waar te maken. van belang is dat:

(...) 'citizensmusthave access toin formation. beentitledtoparticipateindecision-
making and have access to justice in environmental matters. and acknowledging
inthis regard that citizens may need assistance in ordertoexercise theirrights (...)'

Ook in het nationale milieurecht is het niet ongebruikelijk om het recht op
openbaarheid, inspraak en rechtsbescherming op elkaar te betrekken. Reeds de

Werkgroep Duk. die in 1974 adviseerde over de harmonisatie van inspraak- en
beroepsmogelijkheden op milieugebied, concludeerde dat inspraak een noodzakelij-
ke voorwaarde is voor de overheid en particulieren om tot gemeenschappelijke
oplossingen voormilieuproblemen te komen.297 Mede omdat bij milieu-aangelegen-
heden degezondheiden het welzijn van alleburgersinhetgeding is, zoueen ieder
ook de mogelijkheid moeten hebben zo vroeg mogelijk in de besluitvormingsproce-
dure zijn zienswijzen kenbaar te maken en daartoe zo volledig mogelijk moeten
worden gernformeerd. Om inspraak effectief te laten zijn zou bovendien de kring
van beroepsgerechtigden ruim moeten worden getrokken en gekoppeld aan het

293 Het onderscheid is uiteraard ontleend aan J. van der Hoeven. De drie dimenvie# ran het

beiritursrechi. Preadvies VAR. Alphen a/d Rijn 1989. die op p. 15 en 20 de wording van de

democratische rechtsstaat vanuit een historisch perspectief omschrijft als een evolutie van de
verhouding tussen heerser en onderdaan naar een situatie van georganiseerde zelfregulering

294    Van de PoUDonner/Prakke. Handboek van liet Nederlands waats re<·ht. Zwolle 1995, p. 136 e.v
wijsterterecht opdatdeidee van de rechtsstaatop zichzelf tamelijk leegisendathetdemocratische
ideaal juist inhoud en dynamiek toevoegt.

295   Zie W. van der Burg, Her democ·ratist·h peripectief. Amhem 1991. p. 114.
296 Vgl. principle  10 van de Verklaring van Rio de Janeiro en het Verdrag betreffende toegang tot

informatie. inspraak bij besluitvormingen toegang totderechterin milieu-aangelegenheden. gesloten
te Aarhus op 25-06-1998.7rb 1998, nr. 289.

297 VROM, Werkgrciep Inspraak en beroepinilte uhygiene. Verslagen, adviezen, rapporten 1974. nr.
29. p. 20-22
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interventierecht in de voorfase.298 Daarmee werd de 'getrapte actio popularis' in
de vroegere Wet algemene bepalingen milieuhygiene een feit. 299

De ruime mogelijkheden voor de burger om invloed uit te oefenen op de
manier waarop milieuproblemen worden aangepakt sluiten aan bij de wens om
te komen tot een 'groen poldermodel', waarin de overheid in overleg met
maatschappelijke actoren vormt geeft aan het milieubeleid. We vinden die idee
in normatieve zin verder terug in het coOperatiebeginsel dat onder andere is
neergelegd in de modelwet van de Raad van Europa voorde bescherming van het
leefmilieu. Aldaar is het zelfs vertaald in de plicht voor publieke autoriteiten,
intermediaire organisaties en private personen om gezamenlijk te werken aan de
bescherming van het milieu op alle mogelijke niveaus.300 Om de hieraan ten
grondslag liggende idee te kunnen verwerkelijken dient niet alleen de overheid
te kunnen beschikken over adequate middelen om het milieubelang te verdedigen,
maar geldt dat evengoed voor burgers en milieuorganisaties. Daartoe is om te
beginnen vereist dat rekening wordt gehouden met het feit dat bescherming van
het milieu een 'openbare zaak' is die een ieder aangaat.

301

Zo is het niet voor niets dat artikel 3 van de Europese Richtlijn inzake vrije
toegang tot milieu-informatie iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon het recht
toekent om de daartoe bevoegde overheid te verzoeken deze informatie beschikbaar
te stellen,301 zonderdaarvooreen belang aan te hoeven tonen. Hetzelfde geldt voor
het al genoemde recht dat iedere willekeurige (rechts)persoon heeft om bij voorbeeld
bedenkingen in te dienen tegen het ontwerpbesluit om een milieuvergunning af
te geven aan een bedrij f en, indien deze niet gehonoreerd worden, naar de rechter
te stappen.303 Evenmin is het toeval dat in artikel 18.14 van de Wet milieubeheer
aan een ieder het recht is toegekend om het bestuursorgaan dat bevoegd is tot
toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of

298   Kamernukken 11 1976/77.  14 311. nr  3. p. 22. Overigens is niet iedereen voorstander van deze
koppeling. Zie bijv. H.J.A.M. van Geest. Uitgesproken over inspraak. RMTh 1999. p. 291.

299    Zie over de totstandkomingsgeschiedenis ook A.A.J. de Gier. J. Robbe. Ch.W. Backes en P.J.J
van Buuren, De actio popularis in liet ritimtelijke ordenings- en het milieurecht.Den Haag 1999
Zie ook A.A.J. de Gier en J. Robbe. De actio popularis in het ruimtelijke ordeningsrecht en het
milieurecht, (1) en (11), G.,1. 7109/7110 1999, p. 605-61 I en 639-643.

300    Art. 1 I  van de Modelact on the protection of the environment, Strasbourg 1994 luidt letterlijk:
'Public authorities. associations and private persons shall cooperate for the protection of the
environment at all possible levels.'

301 Zie H.Ph.J.A.M. Hennekens. Water: een openbare zaak, AA 1999. p. 374-375, die voorbeelden
geeft waar het de eigendom van (publieke) water(en) betreft. Zo is hij van mening dat de Wvo de
overheid de bevoegdheid geeft om regels te stellen voor het lozen van (afval)water.maar dat dit
voor bedrijven of burgers niet het recht impliceert om te mogen vervuilen.

302     Richtlijn 90/313 EEG. PbEG 1990. L 158. Zie ook art 4. eerste lid, Verdrag van Aarhus en art.
19.lvandeWm.

303 Doorde samenvoeging van de voorbereidingsprocedures van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Awb
tot 6/n uniforme openbare voorbereidingsprocedure dreigt de actio popularis in het milieurecht
echter wat in het verdomhoekje te komen Zie J.M. Verschuuren, De openbare voorbereidings-
procedure Awb en de actio popularis in het milieurecht. NTB 2000. p.  178- 183.

337



Hoofdstuk 6

intrekking van een vergunning ofontheffing, te verzoeken een daartoe strekkende
beschikking te geven.304 Uit de parlementaire geschiedenis bij de aanpassing van
de Wet milieubeheer aan de derde tranche van de Awb blijkt namelijk dat ook
deze bepaling volgens de regering voortkomt uit:

(...) 'de gedachte dat het milieu -een abstracte waarde die zelf geen stem heeft -
een zaak is van alle burgers. Men zou kunnen stellen dat iedereen dan dus
"belanghebbende" in de zin van de Awb is, voor zover het de toepassing van die
wet betreft. Waar dat begrip in de Awb juist een beperkende betekenis heeft. is
het gewenst om geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan over de bedoeling
van de wetgever in dit opzicht. Daarom wordt op dit punt geen wijziging van de

,305Wet milieubeheer voorgesteld.

De vraag die in het kader van dit boek van belang is luidt natuurlijk wat er van
deze ruime mogelijkheden vooropenbaarheid, participatie en rechtsbescherming
in het bestuursrechtelijke milieurecht overblijft bij een verschuiving van
overheidsregulering naar zelfregulering. Op dit punt zijn er namelijk her en der
verontrustende geluiden te horen. Zo concludeert bijvoorbeeld Golub in een
rechtsvergelijkende studie naar de werking van nieuwe instrumenten voor het
voeren van milieubeleid dat convenanten in veel lidstaten van de Europese Unie
gebreken vertonen waar het betreft de transparantie en duidelijkheid over de
juridische status. hetgeen weergevolgen kan hebben voorde rechtsbescherming.

306

Nietgezegd kan worden dat vanuit Europa op dit punt steeds het goede voorbeeld
wordt gegeven. Zo overweegt de Europese Commissie in een mededeling aan het
parlement dat milieuconvenanten die gebruikt worden ter implementatie van
Europese richtlijnen, de vorm kunnen hebben van private afspraken. Zolang deze
maarbindend zijn en de centrale overheden in de lidstaten garanderen dat afspraken
die decentrale overheden maken met bedrijven afdwingbaar zijn in rechte. zou
implementatie met behulp van een convenant een correcte omzetting kunnen
opleveren.307 Convenanten waarbij de Commissie zel fpartij is. zouden daarentegen

juist gadn juridisch afdwingbaar karakter mogen hebben.
Hoewel deze tegenstelling wellicht verklaarbaaris vanuitdebevoegdheidsaf-

bakening. zoals onderandere neergelegd in artikel 249jo. artikel 7 en 5 EG-verdrag

304   Uit ABRS 30-07-1998, /If en R 1999. 35. ./B 1998. 203 (De Groenen) blijkt dat de verzoeker
vervolgens ook belanghebbende is in de zin  van art. 20.13 Wm en dus beroepsgerechtigd

305   Kamervickken 11 1996/97.25 464.nr. 3. p. 56.
306   J. Golub (ed.). Ne,i in#trumetits ftir envircinmental pi,lin' in the ElI. London 1998
307 J,W, vande Grondena. it·.  1998. p. 72-73. Voor zoverhetgaatomrichtlijnendierechtenenplichten

voor particulieren in het leven beogen te roepen is Van de Gronden echter terughoudender.
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en het mede daaraan ten grondslag liggende subsidiariteitsbeginsel,308 blijft het
uit milieuoogpunt toch wat vreemddat gelijksoortige afspraken overhetbereiken
van milieudoelen de ene keer wel en de andere keerjuist niet bindend moeten

zijn. Voor het overige zijn de Europeesrechtelijke randvoorwaarden, met
uitzondering evenwel van met name de mededingingsrechtelijke aspecten en de
relatie met de interne markt:09 voor het werken met convenanten op het niveau
van de lidstaten redelijk helder.310 Ongeachthun juridische status moeten ze zoveel
mogelijk gekwantificeerde (tussen)doelstellingen en termijnen bevatten, dienen
ze gepubliceerd te worden op een voor het publiek toegankelijke wijze, moeten
ze voorzien in controlemechanismen en verslagleggingsplichten op grond waarvan
de resultaten kunnen worden geevalueerd en bekend gemaakt en moet deelname
eraan open staan vooreen iederdie aan de voorwaarden wil voldoen. Verder moeten
derden op dezelfde voet en onder gelijke voorwaarden informatie overde inhoud
ervan kunnen krijgen alsgeldt voorandere milieuinformatie opbasis van richtlijn
90/313/EEG en moeten convenanten, om strijd met mededingingsregels te
voorkomen, vooraf worden aangemeld bij de Commissie op grond van de
notificatierichtlijn.311

Ten slotte moeten de lidstaten ervoorzorgen dat als een convenant dat (mede)
dient ter implementatie van een richtlijn niet wordt nageleefd, er zonodig door
middel van wettelijke ofbestuursrechtelijke maatregelen wordt opgetreden: 12 Als
dat consequent gebeurt is er volgens de Europese Raad van Ministers niets op tegen
om vakergebruik te maken van milieuconvenanten -eventueel in combinatie met
andere instrumenten - om een proactieve aanpak van milieuproblemen in de
industrie te bevorderen, met name in sectoren met representatieve organisaties
en een beperkt aantal ondememingen.313 De Raad is van mening dat met name
de mogelijkheden voorde lidstaten omconvenanten te gebruiken ter implementatie
van Europese milieurichtlijnen verder kunnen worden uitgebreid, mits wordt

308 De strekking van deze artikelen is o.a. dat de instellingen van de Gemeenschap zich geen andere
bevoegdheden mogen toeeigenen om bindende normen uit te vaardigen dan die in het Verdrag worden
genoemd. Zie ook J.H. Jans, R. de Lange. S. Prechalen R.J.G.M. Widdershoven. Inleiding tot het
Europees bestuursrec·lit. Nijmegen 1999. p. 102 e.v

309     Zie over dit onderwerp dat meer dan genoeg stof genoeg biedt voor een afzonderlijke dissertatie
o.a. K.J.M. Mortelmans, Milieubeleid en mededingingsrecht: onvermijdelijke confrontatie en
gewenste integratie, NTER 2000. p. 21-28. H.G. Sevenster en H.H.B. Vedder, Integreren of
concurreren? De rol van niet-mededingingsbelangen, in het bijzonder milieubescherming, in het
kartelbeleid,  SEW  2000,  p.  2-16  en  K.J.M. Mortelmans. Niet-economische belangen  en  de
Mededingingswet. NJB 1999, p.  1244-1250.

310    Zie voor een uitgebreide uiteenzetting met voorbeelden o.a. J.M. Verschuuren, Sel f-regulation in
national environmental law and the implications for EC environmental law: Is a revision of the
legislatory framework needed?, in: International Yearbookof Environmental Law 2000. p 103-121.

311     Zie overde (on)mogelijkhedenom Europese milieurichtlijnen te kunnen implementeren metbehulp
van convenanten o.a. J.H. Jans, H.G. Seventer en H.H.B. Vedder (red.), Europees milieurecht in
Nederland, Den Haag 2000. p. 213-216.

312     Aanbeveling van de Commissie van 27-11-1996. EG 1996/733, PbEG L 333.
313 Resolutie van de Raad van 7-10-1997, EG 1997, PbEG C 32 1/02.
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voldaan aan de in de checklist van de Commissie genoemde voorwaarden, rekening
wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden van ieder convenant, de
eigenheden van nationale rechtsstelsels en onder voorwaarden dat de rechten en

verplichtingen van het individu onverlet worden gelaten. Uitdeze laatste zinsnede

maak ik op dat de Raad zich vooral zorgen maakt over de bescherming van de
belangen van derden, die geen partij zijn bij een convenant.

8.3.1 Derdenbescher,ning

Uit rechtsstatelijk oogpunt is een van de meest opvallenle zwakheden in het

juridisch kader voor zelfregulering door bedrijven dat _,nvoldoende oog bestaat
voorde bescherming van derden. Dat komt vooral da-.rnaar voren waarin de sfeer
van de bedrijfsinterne milieuzorg. met meerzijdige beleidsinstrumenten wordt

gewerkt. Of het nu gaat om 'echte' overeenkomsten, milieuconvenanten of
geaccordeerde bedrij fsmilieuplannen. al snel wordtduidelijkdathetoverwegend
bestuursrechtelijk getinte milieurecht vaak (nog) niet goed hierop aansluit.

Illustratief is de zaak waarin een tweetal milieuorganisaties aan de Minister
van Economische Zaken (EZ) inzage vroegen van bepaalde gegevens die verband
hielden met een tussen Novem BV en de branche-vereniging van Nederlandse
Ilzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI), alsmede haar leden, Hoogovens
Groep B.V. en Nedstaal B.V., gesloten contract over energiebesparing. In de
onderhandelingen die hadden geleid tot de meerjarenafspraak voordebedrij fstak

als geheel bleek dat het bedrijfsleven slechts bereid was een convenant met de
Minister te sluiten indien de door de individuele bedrijven met de NOVEM (een
zelfstandig bestuursorgaan) opte stellen contracten inzake concreteenergiebespa-

ringsmaatregelen niet in zijn bezit zouden komen. Van de kant van de bedrijven
was men bevreesd dat de Minister deze gegevens desgevraagd aan derden zou
moeten verstrekken. Daarom werd afgesproken dat de NOVEM alleen over het
totale energiegebruik in de sector zou terugrapporteren aan de betrokkenen bij

de meerjarenafspraak en zich voorhet overige zou verplichten tot geheimhouding.
Omdat normaliter op grond van de Wob verzoeken tot in formatie aan de minister
alleen ingewilligd hoeven te worden indien het gaat om documenten aangaande

een bestuurlijke aangelegenheid, die in zijn bezitzijn. dachten deconvenantspart-
ners de openbaarheidsverplichting te hebben omzeild. De rechtbank accepteerde
deze constructie echter niet, omdat:

'verweerder. hoe plausibel zijn keuze voor de hiervoor omschreven constructie
in het licht van het doorhem voorgestane energiebesparingsbeleidook moge zijn,
zichzelf bewust in een positie heeft gebracht waarbij hij niet gehouden kon zijn
op basis van de Wob gegevens aan een verzoeker te verstrekken. Naar het oordeel
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van de rechtbank gaat het niet aan dat verweerder op deze wijze de geest en
strekking van de Wob - kort gezegd: een zo groot mogelijke openbaarheid van

.314stukken, die betrekking hebben op een bestuurlijkeaangelegenheid -ontduikt.

In zijn overwegingen betrok de rechter in het bovenstaande geval uitdrukkelijk
het feit dat de overheid meerdere instrumenten ten dienste stonden om het doel
-eendeugdelijk energiebesparingsbeleid - te bereiken. Zij verkeerden in zijn ogen
niet in een dwangpositie om een meerjarenafspraak te sluiten. Op zichzelf is dit
juist, want ingevolge artikel 1.1. tweede lid, van de Wet milieubeheer kunnen in
de milieuvergunning voorschriften omtrent energiebesparing worden opgenomen
voor individuele inrichtingen. Dat neemt niet weg dat vrijwillige medewerking
van branche-organisaties en bedrijven van groot belang is om er achter te komen
in hoeverre en op welke wijze op dit punt een optimaal milieurendement kan
worden bereikt. Dat geldt niet alleen voor reductie van energiegebruik, maar ook
voor andere onderwerpen. In dat kader kan men zich afvragen of het wel altijd
zo wenselijk is dat met name milieu-informatie die bedrijven op vrijwillige basis
overleggen aan de overheid, en die niet rechtstreeks betrekking hebben op de
naleving van wettelijke regels of vergunningvoorschriften. in alle finesses openbaar
gemaakt moet worden. Anders dan de Europese richtlijn inzake openbaarheid van
milieu-informatie,315 kent de Wob noch de speciale openbaarheidsregeling in de
Wet milieubeheer een specifieke weigeringsgrond voor vrijwillig verstrekte
(bedrij fs)gegevens.3 16 Vooral waarhet de bescherming van concurrentie-gevoelige
informatie uit auditrapporten e.d. betreft mag worden verwacht dat proactieve
bedrijven, die veel hebben geinvesteerd in milieutechnologie, huiverig zullen zijn
voor openheid zonder een duidelijk beschermingsregime. 317

Hoewel het in de praktijk vaak niet gemakkelijk zal zijn om onderscheid te
maken tussen gegevens die verplicht moeten worden verstrekt en informatie waarbij
dat niet het geval is.318 moet mijns inzien worden voorkomen dat bedrijven uit angst
voor onbeperkte openbaarheid nuttige milieu-informatie voor de overheid gaan
achterhouden:19 Zeker waarhet concurrentie-gevoelige bedrij fsgegevens betreft

314 Rb Rotterdam 02-12-1994, M en R 1995.48 m.nt. Klijnstra.

315      Zie art.  3. tweede  lid.  onder f.  van  Richtlijn 90/313/EEG. PbEG 1990. L 158/56.
316 Een recentecasus waarin deze problematiek speelt en waarbij ook de vraag aan de orde kwam of

art. 3, tweede lid van richtlijn 90/313 EEG op dit punt rechtstreekse werking heeft, laat nog eens
zien dat gegevens die op grond van een wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt. niet onder
de uitzonderingsgrond van vrijwillig verstrekte gegevens in dezin van de richtlijn kunnen vallen.
Zie Rb leeuwarden 12-03-1999, M en R 2000, nr. 34, m.nt. Klijnstra.

317      Vgl. ook J.H.G. van den Broek. D. van der Meijden en R.E. Hallo. Openbaarheid van milieurelevante
bedriifigegevens. Zwolle 1993.

318   R.E. Hallo (ed.). Ac·c·ess to envircmmental information in Europe: The implementation and
implicaticins of Directive 90/313/EEG. London/The Hague/Boston  1996. p.  13- 14.

3 19     Net als voor de overheid geldt op dit punt dat openheid vooral een mentaliteitskwestie is die zich
nietof nauwelijks wettelijk laatregelen. Zieook M. Klijnstra, Het transparantiebeginsel toegespitst
op de openbaarheid in het milieurecht, M en R 2000, p. 4
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afkomstig uit interne audits, bedrij fsmilieuplannen of convenanten die een bedrij f

op vrijwillige basis verstrekt aan het bevoegde gezag. Op deze informatie zal
normaliter de Wob van toepassing zijn, omdat geen sprake is van besluiten in de
zin van artikel 19.1 jo. 13.1 van de Wet milieubeheer.3m Nu volgens sommigen

de geheimhoudingsgrond van artikel 10, eerste lid. onder c, van de Wob inzake

bescherming van bedrijfs- en fabricagegevens voor milieu-informatie ook nog eens

beperkt moet worden uitgelegd in het licht van het EVRM, voorzie ik dat321

zelfregulering daardoor soms erg onaantrekkelijk kan worden wanneer geen
duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen informatie die nodig is om de
milieuprestaties van bedrijven te meten en andere milieugerelateerde bedrij fsgege-

vens.332 De gegevens die betrekking hebben opde naleving van milieuvoorschriften

zijn daarbij voorderde-belanghebbenden van belang en op openbaarheid daarvan
mag daarom ook bij zelfregulering niet worden beknibbeld.323 Een vraag die nadere

studie en overdenking behoeft is echter of op vrijwillige basis aan de overheid
verstrekte milieumanagementrapportages steeds integrale openbaargemaakt zouden

moeten worden als derden daarom verzoeken. 324

Waarhet de verspreiding van milieukennis betreft zal vaak veeleereen actief

mededingingsbeleid nodig zijn omervoor te zorgen dat technologische innovatie
wordt gestimuleerd.325 Gevestigde bedrijven zullen immers vaak een voorsprong

genieten waar het gaat om de bekendheid van hun producten bij de consument.

Wanneerzij daarbovenop ook nog eens beschikken overeen groen imago, omdat

zij veel hebben geinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en milieu-marketing
zullen zij hun relatieve voordeel niet zomaar op willen geven door hun kennis en

ervaring. al dan niet via de band van de overheid. gratis ter beschikking te stellen

aan concurrenten.336 Als de overheid daarom wil dat milieutechnologische innovatie

wordt gestimuleerd dan zal gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen.
zoalshet instellen van research-fondsendiedoorhetbedrijfsleven en deoverheid

320    In de literatuur wordt echter weI verdedigd dat de beslissing tot het aangaan van een convenant

door het bestuur als een besluitin dezin vanart  1·3 Awbkan worden beschouwd. Zie o a. L.J.A.
Damen. Leidt de Algemene wet bestuursrecht tot een verbetering van de jurdidische kwaliteit van
het milieurecht?. in: L.J.A. Damen en N.S.J. Koeman. De Algemene wet bestitur rec·ht in haar
betekenis iwr het milieurec·ht. Zwolle 1994. p. 17

321       Vgl. H. Koning. Artikel 10. eerste lid. onder sub c .Wob in strijd met EV RM?. NJB  1998. p.  1107.
322   M. Klijnstra, Openbaarheid iii het milieurec·ht. Deventer 1998. p. 324-326.
323    Zieoverdeopenbaarheid van boekhoudkundigemilieurelevantebedrijfsgegevens. gebruikomhet

aantaldieren te controleren t.b.v. het verlenen vaneen revisievergunning. ook ABRS 14-10-1999.
,/M 1999,157. m.nt. Zigenhorn.

324 Anders gezegd wat betekent de weigeringsgrond van art. 3. tweede lid. vijfde streepje van richtli.in

90/313 EEG eigenlijk voor milieurelevante bedrijfsgegevens?
325     Zieook P. de Bijlen E. van Damme. Reguleringenzelfregutering ininarkien niet kwaliteitsc}nzeker-

heid. Tilburg  1997.

326    Interessant in dat verband is dat in art. 10. vierde lid. van de Wob. de uitzonderingsgrond van het
tweede lid. onder g, (onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke personen of
rechtspersonen). buiten toepassing is verklaard voor milieu-informatie.
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gezamenlijk worden gevoed en het bevorderen van intensievere samenwerking
tussen de ontwikkelingsafdelingen van bedrij ven en milieurelevantonderzoek dat
wordt verricht aan universiteiten.

8.3.2 'Eqi,ality of arnis

Openheidover milieuprestaties en transparantie van bedrij fsprocessen is dus ook
bij vormen van zelfregulering van belang. Dit geldt temeer nu de laatste jaren in
discussies overbedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening metname door
beleidsmakers een verschuiving in het handhavingsbeleid wordt voorgesteld.
waardoor meer nadruk wordt gelegd op het behalen van milieurendement ten
opzichte van het toezien op de naleving van regels en procedures. In dat verband
hebben we in de vorige twee hoofdstukken kunnen zien dat op het gebied van
bedrij fsinterne milieuzorg wel wordt gepleit vooreen andersoortige handhaving.
Een bedrijf dat een goed, liefst gecertificeerd milieuzorgsysteem heeft, zou meer
achteraf op prestaties moeten worden gecontroleerd. Daarbij zou, aldus sommigen,
minder de nadruk hoeven te liggen op toezicht door de overheid, maar meer op
de controle van de mate waarin en manier waarop het bedrijf zichzelf controleert.
De handhavingdoorde overheid zou daardoor minderintensiefen meeropafstand
kunnen plaatsvinden. In deze richting gaat ook een advies van de (voormalige)
Centrale Raad voor de Milieuhygiene. Daarin heet het onder andere dat:

'Handhavingsinspanningen moeten worden gericht op het grootst mogelijke
rendement. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de controle bij bedrijven met een
goed milieuzorgsysteemminderintensiefis. (...) Bedrij fsinterne milieuzorg iseen
belangrijk middel om gestalte te geven aan zelfregulering. Eigen initiatief van
bedrijven. bijvoorbeeld in de vorm van milieuzorg ofbedrij fsmilieuplannen. speelt
daarbij een belangrijke rol. Daarin kan een bedrij f zich verplichten tot het behalen
van een bepaald resultaat. De overheidsreguleringdoor middel van vergunningverle-
ning kan dan hierbij aansluiten en meer tot hoofzaken beperkt blijven. De wijze
waaropde gestelde resultaatsverplichtingen worden gehaald. wordt aan het bedrij f
zelfovergelaten. Naarmate echter overheidsregulering mindergedetailleerd wordt,
wordt de behoefte aan (controleerbare) informatie groter. Een grotere autonornie
van bedrijven kan gestalte krijgen wanneer voldoende gegevens worden verstrekt
over milieurelevante aspecten van debedrij fsvoering (bijvoorbeeldgoede registratie
van emissies en afvalstromen). .327

Ook in eenbundel van de Commissie Lange Termijn Milieubeleid, welke in 1990
is uitgebracht, wordt met het oog op de toekomst voorspeld dat het begrip

327 CRMH-advies. Handliaving van het milieurecht, 's-Gravenhage 1993, p. 17 en 25.
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handhaving een ruimere invulling zou kunnen krijgen dan het verzekeren door
de overheid dat wettelijke voorschriften worden nageleefd.328 Een 'verbreding
van het handhavingsbegrip' zou impliceren dat een verschuiving plaatsvindt in
de richting van het behalen van een optimale milieukwaliteit. Daarbij wordt door
enkele auteurs een belangrijke plaats ingeruimd voor bedrij fsinterne milieuzorg
in relatie tot de vergunningverlening. Zij bevelen onder andere aan dat:

-   de 'klassieke' wijze van vergunningverlening met het stellen van gedetailleerde
vergunningvoorschriften vervangen wordt door een milieuvergunning met een beperkt
aantal doelvoorschriften:

-          de controle op naleving van de milieuvergunning eenvoudigeren effectiever wordt gemaakt
door toezichthouders te instrueren zich meer te richten op de beoordeling van het

milieuzorgsysteem. steekproe fsgewijze controleophetbereiken van gestelde milieudoelen.

beoordeling van de milieuverslaglegging, steekproefsgewijze monitoring van de
milieuhygienische aspecten vande activiteiten van deondernemingeneen bedrij fsdoor-

lichting op milieu-aspecten indien de resultaten daartoe aanleiding geven:
-    de extra kosten van de overheid voor toezicht op naleving bij bedrijven zonder

bedrij fsinterne milieuzorgsystemen ten laste moet komen van de onderneming. Dat vormt
een financiele prikkel voor bedrijven om te beschikken over goed functionerende

milieuzorgsystemen;
-        de hierboven geschetste overheidstaken een wat eenvoudiger karakter krijgen voor het

midden- en kleinbedrij f. Toezicht opnaleving zou daar veeleerdienen te geschieden vanuit

de branche zelf:
-         deoverheid het accentbij haar activiteiten verschuift van handhaving van voorschriften

naarhetopsporen van milieu-aantastingenen het aanspreken van verantwoordelijken.,329

Drupsteen heeft echterzijn zorg geuit overeen milieubeleid waarin tegelijkertijd
een grote nadruk ligt op het behalen van milieurendement en een intensivering
van handhavingsinspanningen. Hij signaleertbij de aanpak van milieuproblemen
doorde overheid een toegenomen aandacht voor horizontale ofconsensuele sturing.
zoals in het geval van bedrijfsinterne milieuzorg. Hierbij zou de aandacht voor
fundamentele rechtsbeginselen het te vaak afleggen tegen het streven naar het
behalen van milieurendement. Aan de andere kant is, aldus Drupsteen, juist de
laatste jaren hetbewustzijn van de noodzaak van een effectief handhavingsbeleid.
vooral bij het OM. sterk toegenomen. Volgens hemkan zich daartussen gemakkelijk
een discrepantie voordoen. Zo beschouwt hij het als een gevaardat in de toekomst:

(...) 'het midden- en kleinbedrij f (bijv. de varkenshouderij) geconfronteerd blijft
met vrij gedetailleerde regelgeving waarbij de handhaving, gezien de omvang van
de doelgroep. berust op toevalstreffers, terwijl de grote bedrijven een relatief

328    Zie W. Hafkamp en G. Molenkamp. Tussen droom en daad: over uitvoering en handhaving. in:
CUTM. Het milieu: denkbeelden vc,or de 21rte eeuw. Zeist 1990, p. 209-248.

329    Halkamp en Molenkamp a.w., 1990, p. 248
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comfortabele en betrekkelijk autonome positie weten op te bouwen. waarbij ze
weliswaar flinke milieu-investeringen doen. maarin het kader van bedrij fsinterne
milieuzorg van de meeste overheidsbemoeiing verschoond blijven. Handhaving
van overheidswege komtdan in het geheel niet meer in beeld. De rechtsongelijkheid
waarmee dit gepaard gaat. sluit wei aan op een situatie die er altijd al geweest is.

maar valt moeilijk te verdedigen. ·330

Ik denk dat de situatie nog complexer is. Wanneer er geen objectieve criteria
worden ontwikkeld op basis waarvan in de praktijk bij het toezicht en de hand-
having ten aanzien van grote bedrijven kan worden gedifferentieerd tussen

proactieven en reactieven, zal ook daar rechtsongelijkheid ontstaan. Daarbij zal
voor 'slim toezicht' vaak meer nodig zijn dan dat enkel wordt gekeken of een
bedrijf beschikt over een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem.33'Op het moment
dat er bovendien van regeringswege voor wordt gepleit om derden, zoals
milieuorganisaties, meer bij de handhaving van het milieurecht te betrekken is
het ook van belang dat zij daartoe financieel in staat worden gesteld.332 Uit een

oogpunt van 'equality of arms' is het namelijk van belang dat als bepaalde grote,
complexe bedrijven met een sterke organisatie meer keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid krijgen en de overheid een stap terug doet, het bestaande
machtsevenwicht niet wordt verstoord.333

In dat verband is het terecht dat bedrijven die op grond van de Wet
milieubeheer een milieujaarverslag voor de overheid moeten produceren ook
verplicht worden omjaarlijks op basis van artikel  12.2 van deze wet door middel
van een voor de burger op begrijpelijke wijze geformuleerd (beknopt) verslag
rechtstreeks verantwoording af te leggen aan het publiek. De middelen die burgers
en milieuorganisaties hebben om die verantwoordingsplicht te effectueren laten
echter misschien weI weer wat te wensen over. Zij zijn sterk afhankelijk van de
goede wil van het bedrijf. In artikel 12.7 Wet milieubeheer is bepaald dat dit
milieuverslagbinnen zes maanden naafloop van het verslagiaarbeschikbaarmoet
zijn voor het publiek. Degene die de inrichting drijft, stelt het publiek in kennis
met betrekking tot de mogelijkheid van inzage en de verkrijgbaarheid van het
verslag.334 Een ieder kan vervolgens op grond van hetzel fde artikel een (zel fstan-

330 Th.G. Drupsteen, Tegenstrijdige prioriteiten. M en R  1997. p.  173.
331 Slim toezicht wordt in het kabinetsstandpunt op het rapport 'Handhaven op niveau' als volgt

omschreven: 'dat een toezichthouder de doelmatigheid en kwaliteit van zijn werk optimaliseert
op basis van beschikbare gegevens van buiten het overheidsdomein.' Zie Kamerstukken 11 1999/2000.
26 800 VI. nr. 67, p. 7.

332 Datdie actieve rol van milieuorganisaties bij de handhaving van milieunormen van regeringswege
wordt gesteund blijkt o.a. uit Kamerxtukken 11 1998/99,22 343, nr. 38, p. 20.

333    Vgl. in die zin ook V. Jurgens. M. Robesin en R. Hallo, Grenzen aan de vorderingsbevoegdheden
van milieuorganisaties, een reactie, NJB 1996, p. 97.

334     Volgens art. 12.7, tweede lid, dient een dergelijke kennisgeving tegeschieden: 'op zodanige wijze
dat het daarmee beoogde doel zo goed mogelijk wordt bereikt.'
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dige) actie bij de burgerlijke rechter instellen om naleving van deze openbaar-
makingsverplichting af te dwingen.

Dit voorbeeld maakt al duidelijk op welke problemen handhaving door
particulieren kan stuiten.335 Zo is het nog maar de vraag of burgers bereid zullen

zijn om naar de burgerlijke rechter te stappen om naleving van de in artikel 12.7
neergelegde verplichtingen af te dwingen. Hoge griffiegelden, verplichte
procesvertegen-woordiging en het risico om in de proceskosten veroordeeld te
worden kunnen daaraan in de weg staan.136 Daarbij komt dat niet naleving van
de in artikel 12.7 neergelegde inzageplicht waarschijnlijk niet vaak de reden zal

zijn voorburgers omnaarde civiele rechterte stappen. Aangenomen mag worden
dat de bedrijven waarop die verplichting voorshands ziet, wel bereid zullen zijn
om een publieks-verslag (openbaar) te maken. De vraag zal veeleer zijn of het
publieksverslag in de praktijk wat voorstelt en een getrouw beeld geeft van de
milieubelasting. veroorzaakt door de inrichting.

8.3.3       'Private justice?'

Het ligt voor de hand dat burgers en milieuorganisaties al snel inzage zullen

verlangen in het overheidsverslag. Wanneer men immers de onvolledigheid of
onjuistheid van het publieksverslag door de civiele rechter wil laten vaststellen
zal een actie uit onrechtmatige daad moeten worden gestart. Daarbij zal normaliter
bewezen dienen te worden dat het milieuverslag gldn getrouw beeld geeft van

hetgeen zich in de inrichting afspeelt. Betwijfeld mag worden of dat zogemakkelijk
is. Weliswaar is in artikel 12.10 van de Wet milieubeheer de mogelijkheid tot
invoering van een externe verificatieplicht opgenomen, maar onduidelijk is in
hoeverre derden (burgers, milieu-organisaties en concurrenten) inzage zullen krijgen
in dat rapport en of dat rapport eventueel als bewijs voor de burgerlijke rechter

gebruikt zou mogen worden. Zelfs als dat allemaal geen problemen oplevert mag
bovendien van individuele burgers en milieu-organisaties niet worden verwacht
dat zij een afgewogen handhavingsbeleid gaan voeren ten aanzien van de
verplichting voor bedrijven tothet maken van een publieksverslag. Ook wanneer

zou blijken dat nogal wat milieuverslagen onder de maat zijn, zullen zij niet ieder

geval tertoetsing aan de rechter voorleggen. Eerder zal men 66n ofenkele bedrij ven
selecteren waar de zaak evident niet in orde is om een voorbeeld te stellen. De

335     Ziedaaroveruitgebreider R. van Gestelen J. Verschuuren. Milieuverslagleggingen (zell)handhaving
een ovum novum in de Wet milieubeheer, Rege/Maat 1994. p. 223 e.v.

336 Zieoverde problemen voormilieu-organisaties bij hetgebruikvan het privaatrechtomde naleving
van milieuregels af te dwingen o.a. M.A. Robesin. Procedeerlust opwekkend en remmend
privaatrecht, in: R.J.J. van Achten G.C. Sicking (red.), Privaatrec·lit en milieu. Zwolle 1994. p
49-70.
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meeste milieu-organisaties zal het aan menskrachten middelen ontbreken omeen
consequente handhaving van de publieksverslagplicht te waarborgen.

Ook als men de mogelijkheden voorhet voeren van zogenaamde collectieve
acties in het privaatrecht wenst te verruimen kan men niet om fundamentele
rechtsstatelijke vragen heen:37 Zo stuit men op kwesties als in hoeverre handhaving
van het objectieve recht eigenlijk als een exclusieve overheidstaak moet worden

338beschouwd, of burgers en maatschappelijke organisaties subjectieve rechten
aangaande het leefmilieu bezitten of dat het gaat het om een zelfstandige
actiemogelijkheid, los van dergelijke rechten. Maar daarnaast is juist waar het
vormen zelfhandhaving betreft van belang of private partijen juist niet in een
vijandige verhouding tot elkaar komen te staan, die eerder con flictverhogend als
appaiserend werkt.339 Het gaat het bestek van dit boek te buiten om op deze vragen
hier afzonderlijk in te gaan. Wel wil ik hier benadrukken dat een toenemende
belangstelling voorzelfreguleringen hetterugtreden van de overheid deze (oude)
discussie een nieuwe wending kan geven. Praktisch is het van belang dat
milieuorganisaties bestuuren OM scherp houden, juist omdat ze in civilibus niet
afhankelijk zijn van hun actiebereidheid.340 Op het principiele viak speelt
daarenboven de problematiek van evenwicht van machten. Wanneerde wetgever
en het bestuur meer ruimte willen bieden voor zelfregulering door bedrijven, dan
hoort daar ook een grotere rol voor de rechter, de burger en maatschappelijke
organisaties als 'countervailing powers' bij. Hoever wedaarmeekunnenen moeten
gaan weet ik niet. Belangrijk is echter dat dit voorbeeld laat zien dat er in de
discussie over zelfregulering behoefte is aan een ankerpunt.

Artikel 21 van onze Grondwetzoudie functiein mijn ogenkunnen vervullen.
Hiermee wil iknietbeweren datuitdeze grondwetsbepaling moet worden afgeleid
dat de overheid als enige gerechtigd is om op te komen voor de bescherming van
het milieu. Met Verschuuren ben ik van mening dat uit het grondrecht niet exact
is af te leiden in welke gevallen de overheid weI en in welke gevallen zij niet zelf
milieuregels hoeft te stellen en te handhaven.34' In zijn algemeenheid vloeit uit
dit fundamentele recht, zoals al eerder gezegd, wel voort dat de overheid passende

337 Een mooie illustratie van de verschillende perspectieven die daarbij ingenomen kunnen worden
bieden M.A Heldeweg, R.J.N. Schlossels en R.J.G.H Seerden. De kwadratuur van de algemeen
belangactie: Over de legitimiteit van algemeen belangacties in democratisch-rechtsstatelijk en
rechtsvergelijkend perspectief, RMTh 2000, p. 43-58.

338 Deze vraag wordt meer in zijn algemeenheid steeds belangrijker wanneer men handhaving (ook)
als een zaak van doelgroepenbeleid gaat zien. Vgi. E.R.C. van Rossum. Handhaving van beleid:
de actualiteit van een klassiek onderwerp. Beleidswetens<·happen \99\. p. 3-24.

339    D. van der Meijden, Handhaving \'an milieurecht door partic·ulieren. Groningen 1988. p. 14-15.
340    Zie ook reeds P.J.J. van Buuren. Kringen van belangliebbenden, in het bijzonder in pr{)(·edures

tegen de overheid. Deventer 1978, p. 200.
341    Zie R. van Gestel en J. Verschuuren. Artikel 21 Grondwet en de noodzaak van zelfregulering in

het milieurecht: naar een andere betekenis van sociale grondrechten. in:  H.R.B. M Kummeling
en S.C. van Bijsterveld (red.), Grondrechten en zeuregulering. Deventer 1997, p. 127-154.
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middelen moet inzetten ter bescherming van het milieu. Dat kan ook betekenen

dat. wanneer anderen beter in staat zijn dan de overheid om op te komen voor de

bescherming van het milieu, bevorderd moet worden dat zij hun zelfregulerende
potentieel benutten. De overheid houdt daarbij ingevolge artikel 21 evenwel een

onoverdraagbareeindverantwoordelijkheid, hetgeen betekentdat zij nooit zoveel
kennis. machten middelen uithanden mag geven datzij degreepophetbestrijden
van bepaalde vormen van milieunadelig handelen verliest. Dat is misschien wei
de belangrijkste functie van het grondrecht op bescherming van het leefmilieu.

9            Conclusie

Nahet voorgaande kanenmoet de conclusieluiden dat artikel 21 van de Grondwet

een baken kan zijn in de discussie over de kansen en bedreigingen die bedrij fsinter-

ne milieuzorgen zelfreguleringin het milieurechtmeerin hetalgemeen biedt. Als
het denken over alternatieven voor en in wetgeving zich doorzet zal dat namelijk
optermijn groteconsequenties kunnen hebben in ons denken overzowel de formele
als de materiele kant van de rechtsstaat. Wat dat laatste betreft stelt artikel 21

bepaalde eisen aan het resultaat van datgene wat met zelfregulering dient te worden
bereikt. Ermag namelijkgeen verslechtering van de milieukwaliteitoptreden, maar
er moet Juist gestreefd worden naar een voortdurende niet atlatende zorg. In het
klassieke rechtsstatelijke denken moet de overheid zich daarbij zoveel mogelijk
onthouden van interventies in het maatschappelijke verkeer, maar in de sociale

rechtsstaatidee, die op milieugebied wordt belichaamd door artikel 21 van de
Grondwet, ligt dat toch wat anders. De overheid heeft daarin als gezegd de

eindverantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het milieubeleid.
Wanneer we dat laatste in ogenschouw nemen dan valt op dat een meer

contextuele sturing door de wetgever van het proces van bijvoorbeeld milieuzorg
in bedrijven grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop we moeten

aankijken tegen de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsbeleid. Met
Le Blanche kan worden vastgesteld dat er op zichzelf aan de noodzaak om de
overheid kritisch te volgen en ter verantwoording te kunnen roepen op zichzelf
niets verandert, maar dat er wel aan de criteria op basis waarvan dat geschiedt
andere eisen moeten worden gesteld.342 Als namelijk de inzet van het beleid is.

zoals bij het stimuleren van bedrij fsinterne milieuzorg, om voorwaarden te creeren

voor maatschappelijke zelfwerkzaamheid en om bedrijven te prikkelen zelf hun

milieuprestaties voortdurend verder te verbeteren. dan isde eerste toetssteen voor

342  K. Le Blanche, De zin van hedendaags beleid: bedrijfsmilieuzorg als voorbeeld, Beleid en
maan<·happij 1995. p. 22-32.
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het welslagen daarvan gelegen in de betekenis die ondernemers, burgers en
maatschappelijke organisaties hechten aan de regels waarmee dat gebeurt.

De effectiviteit van vormen van zelfregulering kan daarmee niet opdezelfde
wijze worden gemeten als bij traditionele vormen van overheidsbeleid. Zo heeft

het weinig zin om het succes van het koppelen van milieuzorgsystemen aan een
meer flexibele milieuvergunning af te meten aan het aantal vergunningen op
hoofdzaken of milieuzorgcertificaten dat wordt afgegeven. Dat zegt immers nog
weinig over de zin van het beleid dat daarop is gericht en de maatschappelijke
gevolgen daarvan, zoals de effecten opemissies van milieuschadelijke stoffen bij
bedrij ven, de invloed op de concurrentieverhoudingen in de markt, externe effecten
als de relatie van bedrijven met de overheid en het publiek, etc. Onderzoek naar
de zin van dat beleid kan daarbij niet beperkt blijven tot de manier waarop het
bestuur en rechter omgaan met de formele regels waarmee zelfregulering wordt

gestimuleerd, geconditioneerd en gecoordineerd. Veel van de gedragsbernvloeding
vindt namelijk plaats langs informele weg, via concurrentiedwang, overleg en
onderhandeling. De gevolgen van zelfregulering voor de korte en de langere termijn
zijn bovendien sterk afhankelijk van de motieven voorbedrij ven om verder te gaan
dan wat de wetgever minimaal van hen verlangt. Als imagoverbetering het enige
motief is voor een ondernemeromeen convenant te sluiten, een milieucertificaat
aan de muur te willen hebben hangen of een vergunning op hoofdzaken na te
streven, dan zullen de milieu-effecten op de langere termijn waarschijnlijk

tegenvallen. Dat kan echter heel anders zijn wanneer bedrijven geloven in een
proactieve houding omdat het een voorsprong verschaft op steeds strenger wordende

milieuwetten, gewijzigde consumentenvoorkeuren en de kredietwaardigheid in
de richting van banken, verzekeraars en andere zakenpartners.

Artikel 21 van de Grondwet kan er in de sfeer van de gevolgen van het
milieubeleid aan bijdragen dat de kwaliteit van het milieu niet verwatert. Bij een
sterke nadruk op zelfregulering ontstaat ereen risico dat milieubelangen als gevolg
van een andere focus op effectiviteit en doelmatigheid verloren gaan door een
verbreding van het gezichtspunt te dien aanzien. Het kan helpen een vinger aan
de pols te houden opdat bijvoorbeeld het beleid inzake het bevorderen van
duurzaam ondernemen door de overheid niet steeds verder wordt opgerekt en
(daardoor) afgezwakt in de richting van verantwoord ondernemen, waarbij ook
zaken als arbeidsomstandigheden, veiligheidsbeleid en productkwaliteit in de
overwegingen worden betrokken. Het grondrecht kan in die zin een dam opwerpen
tegen te vergaande externe integratie op het moment dat dit zou gaan leiden tot
een soort 'uitverkoop', van milieubelangen.

Tegelijkertijd symboliseert artikel 21 van de Grondwet dat ergeen absolute
tegenstelling bestaat tussen zaken als effectiviteit en doelmatigheid aan de ene
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kant en rechtmatigheid aan de andere kant.343 Doorde fundamentele doelgerichtheid
laat het grondrecht zien dat een dergelijke voorstelling verkeerd is. Ikheb immers
verdedigd dat artikel 21 de overheid ertoe dwingt om zelfregulering te stimuleren
en in goede banen te leiden wanneerhaareigen middelen tekort schieten. Daarmee
kan mijns inziens willekeurig overheidshandelen worden voorkomen. Wanneer
steeds maar weerblijkt dat bepaalde instrumenten van de overheid hun doel voorbij
schieten, omdat er teveel in het wilde weg wordt geschoten dan vallen ondoelmatig-
heid en onrechtmatigheid op dat punt samen.344 De kerndoelen van artikel 21
kunnen dan immers niet worden gerealiseerd en dat dwingt de overheid in mijn
ogen tot het zoeken naar alternatieven. Door het grondrechtelijke karakter en de
in artikel 21 vervatte opdracht aan de wetgever wordt evenwel ook beklemtoond
dat het doel niet zonder meer alle middelen heiligt, maar de overheid juist ook
een dienende rol vervult in de richting van de burger.

In dat opzicht stipuleert artikel 21 van de Grondwet dat rechtsstatelijke
waarborgen. zoals rechtzekerheid, rechtsgelijkheiden democratische legitimatie
niet overboord gegooid mogen worden bij de opdracht om te komen tot een schoon
leefmilieu. In dit hoofdstuk heb ik echter ook proberen te laten zien dat er voor
wat betreft die waarborgkant meerdere wegen naar Rome leiden. Rechtszekerheid
betekent niet automatisch gedetailleerde milieuregelgeving waarin geen enkele
keuze en beslissingsvrijheid wordt gelaten aan bedrijven. Rechtsgelijkheidbetekent
niet dat alle bedrijven gelijk behandeld moeten worden. Naar rato van de mate
waarin zij van elkaar verschillen, bijvoorbeeld gelet op het ambitieniveau is een
gedifferentieerde aanpak aangewezen en kunnen koplopers gerechtvaardigd anders
behandeld worden dan achterblijvers. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor
democratische legitimatie. Ook voor het garanderen daarvan zijn meerdere
alternatieven denkbaar. Een in sommige opzichten wat meerafstandelijke opstelling
van de overheid ten opzichte van bedrijven in de sfeer van allerlei rapportagever-
plichtingen kan bij voorbeeld misschien best wanneerdaartegenoverstaat dat ook
steeds vakerrechtstreeksen actief verantwoording wordt afgelegd aan het publiek.
Het feit dat artikel 21 van de Grondwet dienaangaande weinig eisen stelt, maar
vooral een opdracht aan de wetgever, zou in dat opzicht weI eens een voordeel
kunnen blijken. Zolang de grondwetsbepaling verdragsconform wordt geYnter-
preteerd en beginselen als openbaarheid. participatie en effectieve toegang tot de
rechter niet uit het oog worden verloren kan de flexibiliteit van het grondrecht
op een schoon leefmilieu zoals wij dat kennen wel eens een zegen blijken te zijn
voor zowel bedrijven, burgers als het milieu.

343    Meer in het algemeen geldt. zoals Maris terecht heeft benadrukt in: C.W Maris, A.M. Bos. A.
Hoekema en T Van der Pijpe, Recht, Rec·ht\·aardigheid en d(,elmatigheid. Arnhem 1990. p 24
dat deze waarden weliswaarin een spanningsverhoudingtotelkaarstaan. maarelkaartegelijkertijd
veronderstellen.

344   Zie ook H.D. van Wijk, a.w 1959. p. 18.
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Slot: verplichtingen en aspiraties

1        Inleiding

Aan het eind van dit boek over zelfregulering, milieuzorg en bedrijven moet
worden vastgesteld dat veel van de thema's die in het voorafgaande de revue zijn
gepasseerd nog allerminst zijn uitgekristalliseerd. Dat geldt om te beginnen voor
het fenomeen zelfregulering. Hoewel dit begrip de laatstejaren steeds vakeropduikt
in discussies overjuridisering heeft het in de juridische literatuur nog allerminst
een vaste betekenis gekregen. In de staats- en bestuursrechtelijke handboeken wordt

eroverhetalgemeennauwelijksaandachtaangeschonken. Voorzoverdatanders
is: situeert men zelfregulering vooral in het wetgevingsbeleid.2 Dit roept de vraag

op in hoeverre deze regels, waarvan volgens de in het eerste hoofdstuk aangehaalde
definitie van Van Driel, kenmerkend is dat ze niet afkomstig zijn van de staat, maar

worden uitgevaardigd doordegene voor wie ze bestemd zijn, ook recjitens relevant

zijn. Gaathetnietgewoon om fatsoensregels ofethische codesdie met recht weinig
van doen hebben, zo kan men zich afvragen. De meeste omschrijvingen van het
begrip zelfreguleringdoen namelijk weinig juridisch aan. Zo stellen ook De Jong
en Dorbeck-Jung in hun inleiding tot de juridische staatsleer:

'Onderzelfregulering verstaan we het autonoom vaststellen van niet-statelijke regels
door groepen (b.v. gedragscodes van professionele organisaties). Daarbij wordt
het toezicht mede door deze groepen uitgeoefend.' 3

Ofhetgaatomrechtens bindende normen en wat de aarddaarvan is -gedragsregels,
bevoegdheidsnormen dan wel rechten- of aanspraken verlenende regels - blijft
in veel van de gangbare definities in het midden. Geelhoed stelt daarentegen dat
het (ook) bij zelfregulering in elk geval gaat om een vorm van bindende norm-

stelling door een representatief kader uit de groep van belanghebbenden.4 Maar

op basis waarvan deze regels binden en of het gaat om een juridische, morele of
sociale binding maakt ook hij helaas niet duidelijk. In het derde hoofdstuk van

1 Zie vooral P. de Haan. Th. G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuurxrec·ht in de soc·iale rec·htsstaat,
Deel I, Vierde druk, Deventer 1996, p. 186-188 en 253-256.

2        Zie ook Ph. Eijlander en W. Voermans, Wergevingsleer. Deventer 1999, p. 71-75.
3        H.M. de Jong en B.R. Dorbeck-Jung, Juridische staarsleer, Bussum 1997, p. 157.
4        L.A. Geelhoed. Deregulering, herregulering en zelfregulering, in: Ph. Eijlander. P.C. Gilhuis en

J.A.F. Peters (red.), 1993 a. w., p. 49.
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ditboek is naderingegaan opde vraag in hoeverre niet-statelijke, maatschappelijke
ordeningsmechanismen juridisch relevantkunnen zijn. Omtebeginnen isdaartoe.
door onderandere de opvattingen van Harten Fullertegenoverelkaarte plaatsen,
ingegaan op de vraag in hoeverre statelijk recht te onderscheiden is van andere
wijzen van gedragsordening. Wat daarbij opviel isdat, terwijl een rechtspositivist
als Hart, zijn uiterste best doetomrechtregels, gewoontenen fatsoensnormen van
elkaar te onderscheiden, Fuller zich juist lijken in te spannen om de verschillen
tussen rechtsregels en (andere) morele codes te relativeren. In de loop van mijn
onderzoek ben ik steeds meermet de argumenten van vooral Fullergaan meevoelen.
Doorzijn gehele werk heeft hij mij ervan overtuigddat rechtaltijdeen doelgerichte
onderneming is en blijft. Zijn biograaf Robert S. Summers geeft mijns inziens
terecht aan dat Fuller vooral daardoor weinig onderscheid maakt tussen 'made
law' en 'implicit law':

'Only officials may make statutes and the like. Both officials and private parties
may create law in the form of contract terms. Officials and private parties alike
may bring custom and other forms of implicit law into being. So. too, with
constitutions. But much law originates privately. and unlike most positivists, Fuller
was far from preoccupied with "state law- - law brought into being solely by
officials. Both implicit law and made law are purposive: "the essential meaning
of a legal rule lies in a purpose, or, more commonly, in a congeries of purposes.
(...) One cannot tell what a legal precept (statutory, customary, judicial. or other)
means. and therefore cannot tell what it is. without determining what it is for.' 5

Fuller ziet het recht als 'The enterprise of subjecting human conduct to the
governance of rules.' Die 'rules' hoeven in zijn ogen echter niet steeds afkomstig
te zijn van een daartoe bevoegd orgaan van de overheid om 'recht' genoemd te
mogen worden. Maar zelfs voor zover dat wel het geval is, zoals bij wetgeving,
beschouwt Fuller het onstaan van recht als een kwestie van interactie en vaak
stilzwijgende cooperatie tussen in dit geval de wetgever en de burger: Ondanks
het feit dat hier sprake is van een verticale gezagsrelatie gelooft hij dat het
noodzakelijk is voor een rechtssysteem om te kunnen blijven bestaan. dat er een
bepaaldecongruentieen interdependentie tussen 'enacted law', 'social practices'
en 'pnvate conventions' bestaat. Dat wil niet zeggen dat ernooitconflicten kunnen
ontstaan tussen wettelijke regels en private normen, zeden en gewoonten;
integendeel. Recht en moraal zijn in onze snel veranderende, geseculariseerde,
geindividualiseerde en multi-culturele samenleving vrijwel continu met elkaar
in gevecht. Om dat conflict te kunnen beheersen kan het nuttig zijn om het recht
in bepaalde opzichten te zien als een gesloten systeem, waarin uiteindelijk 66n

5      Robert S. Summers, Lcm L. Fuller. jurists: Profiles in legal theory. London  1984,  p.2 1
6     J W Harris. Legal Philosophies, Second edition. London/Edinburgh/Dublin 1997. p. 149.
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stem (bijvoorbeeld die van de wetgever of de rechter) doorslaggevend is, maar
we moeten ons daarbij wel realiseren dat dit een fictie is: Een rechtsorde kan op

termijn niet overleven wanneerde normen die hebben te gelden, los van hun sociale

context worden gezien.

2           Recht en samenleving

Innavolging van Fullerdenk ikdat modernejuristen nogsteeds de neiging hebben

omde rol van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstand-
koming en instandhouding van het positieve recht schromelijk te onderschatten
en de betekenis van het statelijke recht ten opzichte van andere spontane ordenings-

processen ernstigteoverschatten. Ondanks de overvloed aan juridische, bestuurs-

kundige en rechtssociologische literatuur overde semi-autonome trekken van tal
van instituties en subsystemen, waaronder bedrijven, waarop in het tweede

hoofdstuk van dit boek dieper is ingegaan, blijft het opmerkelijk dat bij de oplossing
van maatschappelijke problemen ogenschijnlijk alle heil nog steeds wordt verwacht
van staat en recht. Elzinga heeft er in dit verband op gewezen dat waar het recht
in de moderne samenlevingnietgoed functioneert, deoplossingen in hetgangbare
rechtsdenken nog steeds vooral worden gezocht in het wegnemen van onvolkomen-
heden binnen hetrechtssysteem.8 Dituit zichdan onderanderein pleidooien voor
het herstel van het primaat van de wetgever,' een streven naar betere aansluiting
van het recht bij de empirische werkelijkheid of een roep om versterking van de
juridische deskundigheid van de personen die werkzaam zijn in het openbaar
bestuur."De les van Fuller in deze is in de eerste plaats dat we ons constant blijven
inprenten dat de samenleving voor een belangrijk deel niet drijft op recht, maar

op informele vormen van gedragscoordinatie:

'The bulk of human relations find theirregulation outside the fieldof positive law,
however that field  may be defined. The existing body of positive law in general
serves only to fill that comparatively narrow areaof possible dispute where conflicts
are not automatically resolved by a reference to tacitly accepted conceptions of

rightness. (...) In this field of autonomous order whichsurrounds the positivelaw,
there can be no sharp division between the rule that is and the rule that ought to

7      Zie L. Fuller, Legal Actions, Stanford 1977, p. 128-129.
8      D.J. Elzinga, Oculi lustitiae: Pleidooienvoor eencontextuele rechtsbenadering. Deventer 1997.

p. 35-36.

9           Vgl. Ph Eijlander, De verbindende wetgever: Overde verhouding tussen staat. markt en samenleving,
Den Haag 2000.

10       Zie C A.J.M. Kortmann, De 'juridische functie'. RMTh 1998, p. 33-34. Kortmann wijst verderechter
ook op de gebrekkige kwaliteit van veel wettelijke regels, hun te korte levensduur en de weinig

zorgvuldige voorbereiding. Zie C.A.J.M. Kortmann, Juridisering, RMTh 1999. p. 223-229.

353



Hoofdstuk 7

be. The field. being unorganized and formless, permitsofnosuch division. Though
there are here neither sovereigns. nor sequences of judicial conduct. nor basic
constitutional norms. the chaos ofopinion which Hobbes so feared does not exi st.' "

In navolging van Postema geloof ik dat het een van de belangrijkste verdiensten
van Fuller isgeweest dathij heeft laten zien datoverheidsreguleringen in formele
normstelling door personen of groepen in de maatschappij geen gescheiden
werelden zijn, maarjuistonlosmakelijk metelkaarsamenhangen.12 Voordegoede
werking van het recht moet er een zekere 'sociale cohesie' bestaan in de samen-
leving.13 Dit cement waardoor ons rechtssysteem bij elkaar wordt gehouden kan
gemakkelijk worden aangetast. Daarop heeft als ik het goed zie ook Koopmans
willen wijzen toen hij in 1970 in de jubileumbundel van de Nederlandse Juristen
Vereniging schreef over het feit dat de arbeid van de wetgever tot voor ongeveer
een eeuw geleden nog vooral in het teken zou hebben gestaan van:

(...) 'het vastleggen van regelsdie hij elders "vorgefunden" heeft: gewoonterecht.
zede, fatsoensregels. algemeen aanvaarde ethische beginselen of wat dan ook. .14

Het laatste driekwart van de 20ste eeuw zou de wetgever de wet daarentegen steeds
meerzijn gaan gebruiken om vormte geven aan veranderingen in de samenleving.

15

Hij zou niet meer primair streven naar codificatie maar naar modificatie, aldus
de beroemde woorden van Koopmans, die zich overigens realiseerde de werkelijk-
heiddaarmee sterk te schematiseren.'6Hoewel hij mijns inziens vooral heeft willen
waarschuwen tegen het gebruik van wetgeving als zou heteen neutraal instrument
betreffen om ongeacht welk doel te bereiken, zijn deze opmerkingen voor veel
juristen aanleiding geweest om te pleiten voor deregulering en afstand te nemen
van degedachte dat de samenlevingmaakbaarzou zijn.17 Termen als 'Normenflut'

11     Lon L. Fuller, The law in quest of itself. Chicago 1940. p. 111-112.
12     G.J Postema, Implicit law. Low and Philosopy 1994/13, p. 362
13 Bij socialecohesie in normatieve zin denkikaan wat Cliteurheeftomschreven als: 'saamhorigheidsge-

voel op basis van een (zoveel mogelijk) vrijwillige aanhankelijkheid aan bepaalde zedelijk
verantwoordeidealen vooren dooralle. althans zoveel mogelijk. burgers ' Zie P. B. Cliteuren A.F.M.
Brenninkmeijer (red.), Sociale cciliesie en het re(·lit. Leiden 1998. p 72

14       T. Koopmans, De rol van de wetgever. in: Handerdjaar rerhtsleren. Jubileum-boek Nederlandse
Juristen Vereniging. Zwolle 1970. p. 1.

15     ZieookC.J.M.Schuyt.Ongeregeldheden: naareentheorieran wergevingindeverzorging,staat.
Alphen aan den Rijn. 1982. p. 16-17

16 Onder andere Van der V lies heeft het onderscheid tussen codificatie en modificatie gerelati veerd
Zij wijst erop dat in de vorige eeuw de maatschappij zel f ook al tekenen van verandering vertoonde.
zodat wellicht ook de samenleving de wetgever heeft bernvloed. Daarnaast acht zij het mogelijk
datde wetgevermodificeerde. terwijl hij dacht tecodificeren, omdathetgewoonterechtnietduidelijk
en eenvormig was. Bij codificatie zou bovendien de grens tussen de rechtsregel zoals die wordt
gevolgd en zoals hij behoort te worden gevolgd dun zijn. doordat de rechtsopvattingen di vergeren
I.C. van der Vlies. Handboek wetge\,ing, Zwolle 1987. p. 7-9.

17 Ook anderen wezen al vroeg op de groeiende problemen in de rechtsvorming door wetgeving. Zie
o.a. C.H.F Polak. Hulp voor de wetgever, N./B 1976. p. 911
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en 'ErlaBschwemme' werden vervolgens gebruikt om de bedreiging van regelgeving
voor het functioneren van de samenleving te schetsen.18 De verzorgingsstaat zou

volgens velen, mede als gevolg van te ver doorgevoerde democratische besluitvor-
ming en bureaucratisering met ellenlange procedures, te log en gecompliceerd

zijn geworden. Sommigen gebruikten voorde staat zelfs de metafoor van dezieke
patient die als gevolg van het meevoeren van te veel bagage, zou lijden aan
'elefantiasis' of 'legisferitis'.19

Opvallend is dat meer dan een kwart eeuw na de analyse van Koopmans,
opnieuw een discussie is losgebrand overhet themajuridisering.20 Met ogenschijn-
lijk dezelfde felheid als in het begin van de jaren tachtig wordt de laatste jaren
door met name bestuurders verdedigd dat er sprake is van een te grote hoeveelheid
aan gedetailleerde regelgeving, niet in de laatste plaats op het terrein van de
ruimtelijke ordening en het milieubeheer.2' Men zou zich bijna gaan afvragen of
er in de tussentijd niets is gebeurd. Toch is dat wei het geval. Vooral de samenle-

ving zelf is namelijk de afgelopen decennia sterk veranderd. Dat geldt niet in de
laatste plaats voor de toegenomen complexiteit van veel milieuvraagstukken en
voorde waardering van deernst van de problemen ophet gebied van natuur, milieu
en ruimtelijke ordening. Om het hoge ambitieniveau op milieugebied waar te
kunnen maken en tegemoet te komen aan de wensen van de burger is in betrekkelijk
korte tijd een enorme hoeveelheid milieuregelgeving tot stand gebracht. Te weinig
heeft de wetgever zichzelfechterde vraag gesteld in hoeverre hij een grondwettelij-
ketaak, zoalsdie voortvloeit uit artikel 21,eigenlijkkan vervullendoorhetstellen
van wettelijke regels en tegen welke prijs dat uiteindelijk geschiedt. 22

Met de 'prijs' bedoel ik dan niet alleen de kosten in de vorm van belastinggeld,
gemoeid met het opstellen, uitvoeren en handhaven van wetten. Het gaat mij vooral
ook om de mate van vrijheidsbeperking van de burger en de neveneffecten, zoals
het tijdsbeslagdatnormaliteris gemoeid methet volgen van wettelijkebesluitvor-
mingsprocedures en de onzekerheid voor de burger die dat met zich brengt, de
onthechting die kan plaatsvinden doordat problemen, zoals een bedrij f of burger
die zelf ziet,23 doorde wetgeverin stukjes worden geknipt en de mogelijke verliezen

op het vlak van de effectiviteit en de samenbindende kracht van het recht, die

18       F.H. van der Burg, Regeigeving en bestuur. Zwolle 1993, p.88.
19    C.A.J.M. Kortmann. Elefantiasis, besc·houwingen over een zieke staat. Deventer 1981  en P. de

Haan. Th.G, Drupsteen en R. Fernhout. Bestuurs rec·ht in de soc'iale rechtsstaat.dee\\.Derde druk,

Deventer 1986. p. 184.
20 Het meest opvallend in diediscussie was aanvankelijk misschien weI de manier waarop bestuurders

en rechters elkaar de schuldvraag toeschuiven. Zie voor een fraaie illustratie ook het NTB-
themanummer, Juridisering in het openbaar bestuur. 1 997/1.

21        Vgl. de conclusies van de Commissie van Kemenade, Besmur in geding. Haarlem 1997.
22        F. Plate, Wetten in evenwicht, in: J. Schipper-Spanninga (red.), De w·et, instrumenten pi·aarborg 7,

Preadvies Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid. Alphen aan den Rijn 1996. p. 10-15.
23     Vgl. ook Kamerstukken // 1988/89,21 221, nr. 3, p. 11-12.
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daarmee gepaard gaan.24 Een al te eenzijdig vertrouwen op wetgeving - zelfs als
dat is bedoeld omhet stemloze milieubelang te beschermen - kan leiden tot 'trade
offs' in de zin van een verminderd handelingsvermogen van de overheid op het
vlak van effectiviteit en doelmatigheid.25 Minstens zo erg is bovendien dat het
vertrouwen van de burger in het recht erdoor kan worden aangetast.

26

3          Ambities van de (grond)wetgever

Recht en zeker wetgeving heeft van nature een conservatief karakter in die zin
dat de positivering ervan vrijwel altijd achterloopt bij actuele ontwikkelingen in
een zich snel ontwikkelende en dynamische samenleving. Dat wil niet zeggen dat
wetten geen belangrijke functie kunnen vervullen bij het stimuleren van en richting
geven aan leerprocessen in de maatschappij. Anders dan sommige systeemtheoretici
ons lijken te doen willen geloven is dat niet de conclusie die uitde problemen met
sturing door middel van wetgeving moet worden getrokken. Een regime van Laissez
faire dat slechts gecompleteerd wordt door enkele essentiele wettelijke plichten,
bedoeld omordeen rust tebewaren, is nietdeoplossing voorde complexe milieu-
problemen waarmee we in onze sociale rechtsstaat kampen. De fout die in het
recente verleden is gemaakt, ligt veeleer in een overschatting van wat wetgeving
uberhaupt vermag, zoals ook Dennis Lloyd al opmerkte:

(...) 'doubts may reasonably be entertained whether modern society has not allowed
itself to be carried away with acertain degree of enthusiasm. in yielding to the belief
that man may be educated and his social progress assured by legislation alone.
Certainly. as the Greeks were well aware. legislation may prove a very important
educative factor. but this is far from saying that the mere passing of legislation
can effect overnight a fundamental change of ideology, or provide a magic wand
by which the prejudices or built-in emotional attitudes of a given society can be

.27
instantly waived aside.

Een zekere bescheidenheid voor de wetgever kan geen kwaad zo lijkt Lloyd te
willen zeggen, als was het maar omdat ingesleten opvattingen en gebruiken niet
zonderslagof stoot veranderd kunnen worden. Uitrechtssociologisch onderzoek
blijkt bovendien keer op keer weerdat regel-geleid gedrag moet worden aangeleerd.
Veelal gebeurt dat niet door de staat, maar juist door personen of organisaties,

24     Zie ook H.J. de Ru. Prijst de \i·et zic·h uit de markt '. Zwolle 1988. p. 5.
25     Zie L.A Geelhoed. Wetgeving en bestuur in de semi-souvereine staat. in: L.A. Geelhoed en R.J.

in  t Veld Ve n·lec·bring en ve rsi·huivingen van wetgevingwomplexen aan het be gin van de 2 1 we
eet'f , Preadvies Staaisre<·litkring, Zvolle 1996. p. 12

26      E.M.H. Hirsch Ballin, Een vertrouwenwekkenderol van de wetgever. RegelMaar 1997, p 213-219.
27     D. Lloyd, The idea ('flait·. London 1976. p 328.
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die veel dichterstaan bij degene die er uiteindelijk voor kan zorgen dat wettelijke
regels of voorschriften wel of niet worden nageleefd.28 Voor de handelende actor

op de werkvloerzijn de gedragsverwachtingen van deze intermediair, bij voorbeeld
een milieu- of veiligheidscoordinatorin een bedrijf, dikwijls veel belangrijkerdan
watde wetofeen vergunningvoorschriftovereen bepaaldonderwerp zegt.29 Daar

komt nog bij dat naar mate de politieke ambities hoger zijn, met meer en
tegenstrijdige belangen rekening moet worden gehouden en de overheid

gedetailleerder wil sturen, de regels ingewikkelder en ondoorzichtiger plegen te
worden:0 Een toenemende regelverdichting in de zin van mEdr wettelijke regels,

maar ook sterkere vervlechting tussen regels door onderlinge verwijzingen, een

hogere regelintensiteit - het sturend karakter gericht op beinvloeding van de
handelings-en beslissingsvrijheid van burgers-en regelconcreetheid zijn daarvan

doorgaans het gevolg.
31

Maardaarmee is het verhaal nietcompleet. De complexiteit van veel milieu-
vraagstukken en de ambities van de overheid om daar samen met bedrijven iets
aan te doen zijn namelijk deels een gegeven. Zo dient te worden benadrukt dat
bij het terugdringen van de milieunadelige gevolgen die bedrijven veroorzaken.

de zogenaamde 'wet van de afnemende meeropbrengsten' geldt. Dat wil zeggen
dat het steeds lastiger zal worden om bedrijven nog extra milieuwinst te laten
boeken naarmate het punt van 'zero emissions' dichter wordt genaderd.32 Zulks
laat onverlet dat de overheid, zoals in het vorige hoofdstuk is verdedigd, op grond
van artikel 21 van onze Grondwet in normatieve zin gehouden is om, ondanks
het streven naar economische groei,33 tegelijkertijd te blijven zorgen voor een
voortdurende verbetering van de bescherming van het milieu. Voor wat betreft

de positie van bedrijven gaat het er daarbij uiteindelijk om dat zij duurzaam gaan

28       Zieook A.E. Buijs en H.D. Hofman, De betrokkenheid van werknemers bij milieuzorgin bedrij ven.
Milieu 1993, p. 92-96.

29      J. Gri ffiths. De sociale werking van recht, in: J. Griffiths (red.), De soriale werking van rei·ht: een
kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. Derdedruk, Nijmegen 1996, p. 485-
486. Gri ffiths concludeertm.i. terecht dathet merkwaardig is datnu uitempirischonderzoek steeds

weer blijkt dat vooral sociale regels op de werkvloer. zowel in positieve als negatieve zin, grote
invloed hebben op de effectiviteit van wetgeving en dat in de wetgevingsleer zo weinig aandacht
bestaat voor de vraag hoe van die sociale processen gebruik kan worden gemaakt. Zie J. Gri ffits,
Rechtssociologische theorieen de kwaliteit van wetgeving, in: P.W. Brouwer. .M.M. Henket. A.M
Hol en H. Kloosterhuis, Drie dimensies van recht: rechtsthe u rie, rechtsgeleerdheid, rechts praktijk,

Den Haag 1999, p. 330-331.
30     Juridisering in het openbaar bestuur. Kamerstukken 11 1999/2000,26 360, nr. 2. p. 9-10.
31       A.F.A. Korsten en W. Derksen. Uitvoering van overheidsbeleid, Lelden/Antwerpen, 1986, p. 4.
32 Uit empirisch onderzoek blijkt bijv. dat het verwijderen van de eerste 80% vervuiling uit bijv.

rookgassen en afvalwaterrelatief eenvoudigis, maarde laatste 20% alleen tegen exorbitante kosten

kan geschieden. Zie S. de Bruyn. Economic· growiliand the environment: an empiricalanaly,eL
Amsterdam 1999. Milieutechnologische vooruitgang blijktbovendien zeerschoksgewijs te verlopen.

33 Gesproken wordt wei overeen 'ontkoppeling van economische groei en toenemende milieuvervui-
ling'. Zie bijv. de Nota Milieu en Economie. Kamers:ukken 11 1 996/97.25405. nr. I en de Nota
Versterking ruimtelijke economische structuur. Kamerstukken 11 1 996/97,25017. nr. 1.
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ondernemen, zodat dedraagkracht van de natuur niet langer wordtaangetast. Qua
ambities valt dus niet alles te kiezen. De vraag is dan wat dat betekent voor het
antwoord op probleemstelling van dit boek:

In hoeverre laat artikel 21 van de Grondwet een terugtred van de
overheid toe ten behoeve van milieuzorg door bedrijven en welke
fundamentele normen en beginselen zijn op die zorg van invloed?

Ik denk dat dit onderzoek in elk geval heeft opgeleverd dat serieus nemen van het
grondrecht opeen schoon milieuertoe dwingtombij het opstellen van milieuwet-
ten, veel zorgvuldiger dan thans, te analyseren onder welke voorwaarden regel-
geving ertoe kan bijdragen dat de woorden van de wetgever ook in daden op de
werkvloer worden omgezet. De legitimatie die de grondwetgever in artikel 21 biedt,
om door middel van wetgeving in te grijpen in de organisatie van bedrijven. is
in rechtsstatelijk opzicht namelijk in de eerste plaats gelegen in het doel dat moet
worden bereikt, te weten: de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Dit
betekent dat op de overheid een beleidsplicht rust om ervoor te zorgen dat
daadwerkelijk alle passende middelen worden ingezet omte voorkomen dat, zelfs
bij een streven naar meer welvaart en economische groei, de milieukwaliteit in
ons land niet geleidelijk steeds verder verslechterd, maar waar mogelijk juist
verbeterd. Wettelijke of bestuurlijke maatregelen kunnen nog zo duidelijk en
consistent zijn en met nog zoveel procedurele waarborgen omkleed, wanneer
bevelen van de wetgever tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het milieu niet
effectief wordt beschermd. zal niet alleen het maatschappelijk draagvlak voor
milieumaatregelen afkalven,34 maar komt er ook een moment waarop sprake is

van strijd met artikel 21.
Als minimumvereiste zou ik hier een motiveringsplicht voor de wetgever

uit willen afleiden om,35 wanneer hij milieubeschermende wetgeving wil
dereguleren, flexibiliseren of gedeeltelijk wenst te vervangen door vormen van
(geconditioneerde) zelfregulering. per geval duidelijk te maken dat zulks in elk

34 Zieook hetadvies van de voormalige Raad voor het Milieubcheer. Draagvlak voorhet,nilieubeleid,
's-Gravenhage 1995, p. 34.

35     In navolging van Verschuuren a.,1.., 1993. p 342-343 en Backes a.w. 1995. p. 194 wijs i k crop
dat in art. 21 van de Grondwet wellicht zelfs een plicht kan worden gelezen voor de overheid om
met milieubelangen rekening te houden ook als wetgeving dat niet (expliciet) toestaat. Het
toetsingsverbod van art. 120 Grondwet zal hier, als het gaat om wetten in formele zin echteral snel
roet in het eten gooien wanneer men daareen doorbreking van het specialiteitsbeginsel in wil zien
Backes heeft er in zijn dissertatie, Juridische bes<·herming van ecologisch waardevolle gebieden,
Zwolle  1993, p. 335 e.v. overigens op gewezen dat het Europese milieurecht bij die doorbreking
van het specialiteitsbeginsel wellicht de helpende hand zou kunnen bieden als uit rechtstreeks
werkende bepalingen in milieurichtlijnen een plicht kan worden afgeleid om met concrete
milieubelangen rekening te houden.
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geval niet leidt tot een achteruitgang van de bestaande milieukwaliteit. 36

Tegelijkertijd verlangt artikel 21 van de Grondwet, gelezen in het licht van de in
internationale verdragen en verklaringen neergelegde doelstelling om te komen
tot een duurzame ontwikkeling37 en tegen de achtergrond van beginselen van
milieurecht als alara, voorzorg en preventie, dat door de overheid een continue
verbetering van de milieuprestaties moet worden geambieerd. Uit dit aspiratieve
element van het grondrecht op een schoon milieu vioeit naar mijn mening voort
dat, als de overheid zelf niet (meer) over voldoende kennis, menskracht of middelen
beschikt om een steeds hoger niveau van milieubescherming te realiseren,
zelfregulering door bedrijven moet worden bevorderd en particulieren in staat
moeten worden gesteld om samen met de overheid op te komen voor het belang
van de bescherming van het milieu. Ik realiseer me dat dit een wat andere

interpretatie van de ideaal van de rechtsstaat vraagt dan wij vaak gewend zijn, 38

omdat bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties veel actieverbetrokken
worden bij het realiseren van rechtsstatelijke idealen.39 Maar met Cotterell denk
ik echter dat:

(...) 'the Rule of Law is not only something to be preserved by negative controls
imposed by legal doctrine on governmental processes. These aspects remain of
great importance. Beyond them, however. are other matters that in contemporary
conditions are even more fundamental. The Rule of Law needs to be created and

shaped by positive acts of government and lawmaking. To speak of a society
governed by the Rule of Law is hollow talk unless law's protection in practice
reaches all sections o f a population. giving enforcable rights and powers as well
as imposing duties and constraints. The Rule of Law as a moral principle of
government necessarily rejects any 'dual state' . At the same time. the Rule of Law
as an embodiment o f mutual trust between those who make laws and regulations
and those who are subject to them requires for its fulfillment positive action to
create and extend the conditions of this mutual trust- to enhance the conditions
of reciprocity between rulers and ruled. •40

36 Hieruit vloeit impliciet een 'evaluatie-plicht' voort op basis waarvan in empirische zin wordt
nagegaan in hoeverre alternatieven voor of in wetgeving ook effectief zijn in de situatie waarvoor
ze worden ingezet Gedegen onderzoek daarnaar ontbreekt in ons land echter nog grotendeels.

37       In dat opzicht ben ik het weI met Nollkaemper eens dat het felt dat de nauw met art. 21 Grondwet
verbonden idee van duurzameontwikkeling 'slechts' een doelstellingbevat, geenafbreukdoetaan
de relevantie voor de rechter. Zie A. Nollkaemper. De kracht van het onbepaalde: de rechter en
het beginsel van duurzame ontwikkeling. lit en R 2000, p. 90.

38    Vgl. ook M. Kroes. Werking en dc,<,rwerking van grondrechten. Leiden 1998. p. 252-253 die
eveneens pleit voor een andere kijk op grondrechten binnen de democratische rechtsstaat. waarbij
tegenstellingen tussen klassiek en sociaal en instrument en waarborg minder dominant wordt en
meer nadruk wordt gelegd op de ontplooiingsmogelijkheden voor de dragers van grondrechten.

39 Zie echter over de mogelijk rol van maatschappelijke organisaties bij de inkleuring van
rechtsstatelijke beginselen ook, E.M.H. Hirsch Ballin. Rec·htsstatelijke subsidieverhoudingen,
Preadvies VAR. Alphen a/d Rijn 1988. p. 39.

40      R. Cotterel. The rule of law in transition. Sc)(·ial & Legal Studies 1996, p. 466.
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Waarinternationale verdragen, de grondwetgeveren beginselen van milieurecht,
de overheid als gevolg van de ecologische risico's van moderne technologieen
en morele opvattingen over intergenerationele rechtvaardigheid een hoog ambitie-
niveau opleggen is daarbij denk ik ook een andere opvatting van legaliteit nood-
zakelijk dan wij thans kennen. Kloepfer heeft in dat verband terecht opgemerkt
dat een omgang met de gevaren in de tegenwoordige risicomaatschappij ertoe

dwingt om meer aandacht te hebben voor zelfbegrenzing door en zelfbeheersing
van bedrijven. Volgens hemhebben we te weinig oog voor de mogelijkheden om
de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers te versterken, omdat onze geest
te zeer doordrenkt is van de gedachte dat alles wat niet verboden is, geoorloofd
is.4 1 Daardoor zien we over het hoofd dat bedrijven en burgers vaak bereid zijn
om uit eigen beweging meer te doen dan het simpelweg opvolgen van ge- en
verboden die bedoeld zijn om technologie veiliger te maken, de uitstoot van
schadelijke stoffen terug te dringen en minder afval te veroorzaken. Wetgeving
en beleid zouden in dat opzicht niet belemmerend mogen werken, maar moeten

42waar mogelijk juist uitnodigen en prikkelen tot proactief milieugedrag.

4          Wetgevingsstrategie

Daarmee zijn we gekomen bij de vraag welke strategie de wetgever zou moeten
volgen om de milieuzorg in bedrijven op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en
vervolgens daar te houden. Moet er bijvoorbeeld een hoofdstuk bedrijfinterne
milieuzorg in de Wet milieubeheerkomen waarin wordt vastgelegd hoe onderne-
mers hun milieumanagement dienen te organiseren, op welke termijn zij welke
milieuresultaten moeten boeken en watdeconsequentieszijn als zij datnietdoeni
Of is het in een tijdperk van globalisering aan hetbegin van een nieuw millennium
juist tijd voor drastische vernieuwingen'i Zijn met name de grote bedrijven
inmiddels zo volwassen geworden op milieugebieddat het werken met vergunning-
en. die dan vervolgens ook weer gehandhaafd moeten worden, eigenlijk best op
de helling kan. Zou de overheid in plaats daarvan, zoals Brenninkmeijeren Huls
lijken te bepleiten. nietbeterdoorte overleggen en te onderhandelen met bedrijven
op vrijwillige basis tot overeenstemming kunnen komen over het beperken van
de milieulasten die een onderneming met zich brengt en de resultaten daarvan

41         M. K\oepfer CArsg.). Selbst-Beherrxc·liung int tec·linbc·hen und cikologisc·hen Bereic·h: Se[bitsteuerung
und Selb vregulterung in der Technikentwic·klung und im U mwelt*·lot. Berlin 1998, p. 12.

42     Zie ookt. Schaap. Op zoek naar prikkelende c,verheids,turing: (,ver aut<,pc,iepe.:elf\turing en
5tad„prcivin (·ie. Delft 1997, p.225, die zelfs verdedigt dat het voeren van beleid in onze moderne
samenleving per definitie het prikkelen van zelfsturing is.
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vastleggen in een convenant of overeenkomst743 En moeten we dan maar niet
gewoon hopen dat deze afspraken vrijwillig worden nagekomen?

Het antwoord op de zojuist gestelde vragen moet mijns inziens in beide

gevallen gedeeltelijk ontkennend, maar deels ook bevestigend luiden. Ik zie op
basis van mijn onderzoek weinig heil in een wettelijke regeling, waarin gedetail-
leerd wordt geregeld wie binnen een groot en complex bedrijf voor welke
milieuaspecten verantwoordelijk is,44 wat voor producten er mogen worden

geproduceerd en hoe dat op een zo efficiente en kosteneffectief mogelijke wijze
met zo min mogelijk milieunadelige gevolgen kan gebeuren. De overheid is zelf
geen bedrij f en heeft van wat een goed milieumanagement is te weinig verstand.
Zulks laat onverlet dat, wanneer bedrij ven zelfdenken dat zij hun interne milieuzorg
goed op orde hebben en willen dat daar van overheidswege in het milieubeleid,
bij de vergunningverlening, het toezicht of de handhaving rekening mee wordt
gehouden, het gerechtvaardigd is met het oog daarop weI bepaalde duidelijke
randvoorwaarden vast te leggenin wetgeving. Niet alles wat bij wijze van spreken
opde achterkant van een bierviltje kan worden geschreven mag worden aangemerkt
als een bedrijfsmilieuplan. En niet ieder milieucertificaat dat door een branche
zelf is bedacht biedt voldoende houvast voor bedrijven om een goed werkend
milieuzorgsysteem op te zetten, waar vervolgens ook de overheid een zeker
gerechtvaardigd vertrouwen in kan stellen.

Op zichzelf zou het goed zijn als in de Wet milieubeheer en wellicht ook
in de Algemene wet bestuursrecht openkele plaatsen meerexplicietaanknopings-
punten worden geboden voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers
ten aanzien van de manier waarop en de mate waarin zij bij het uitoefenen van
hun bevoegdheden mogen vertrouwen op zelfregulering door bedrijven.45 Zonder
volledig te willen zijn kan daarbij gedacht worden aan zaken als: de wijze waarop
het nalevingsgedrag en de milieuprestaties van bedrijven in het verleden mee mogen
wegen bij de vergunningverlening of het gedogen van bepaalde geringe over-
tredingen van milieuvoorschriften;46 de mate waarin bedrijfsinterne gegevens, zoals

43 A.F.M. Brenninkmeijer en N.J.H. Huls, Pretentie en prestaties van de rechtsstaat anno 2000. AA
1999. p. 886.

44        In Viaanderen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de milieucoordinator bijv. betrekkelijk
gedetailleerd in de wet vastgelegd, maardaardoorbestaat ook hetgevaar van risicomijdend gedrag.
Zie voor een beschrijving van deze situatie bij v. M. Faure. De civielrechlelijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de milieucoordinator, Tijdschrift po(,r Privaatrec·hi 1995, p. 1769-1825

45      Met de VROM-wegwijzer, Vergunning op hoofdzaken/Vergunning op maat. Den Haag 1999. is
die duidelijkheid vooreen deel al geboden, maardatneemt niet wegdat erook nog voldoende reden
is om op sommige punten wetswijzigingen voor te stellen. Zie daarvoor uitgebreider R.A J. van
Gestelen J.M. Verschuuren. Handleiding bedriibinterne milie uzorE e n vergunning cip hoiddzaken,
Deventer 1999. p. 143-147.

46       Voorkomen moet worden dat bevoegde gezagsinstanties juist bij bedrijven die ook zelf al allerlei
private milieucontroles laten uitvoering in het kader van hun bedrijfsinteme milieuzorgsysteem
ook nog eens het toezich[ gaan intensiveren, zoals in Duitsland kennelijk het geval is. Zie  M.
Kloepfer. Um,veltrer·/it, 2 Auflage, Munchen 1998, p 365-366 en M. Schmalholz, Deregulierung
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auditrapporten, bedrijfsmilieuplannen, voortgangsverslagen over de uitvoering
van convenanten en milieuprogramma's e.d, die veelal op vrijwillige basis aan
de overheid worden overhandigd, geheimhouding behoeven; in hoeverre van een
bedrijf mag worden verlangd dat het milieuovertredingen zelf meldt, zonder dat
dit zelfincriminatie tot gevolg heeft; hoe bij de bevoegheid tot actualisering en
ambtshalve wijzigen van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer met
convenantsafspraken rekening kan worden gehouden en op welke manier het alara-
beginsel toestaat dat bedrij ven zelf bepaalde prioriteiten stellen bij het terugdringen
van hun milieunadelige gevolgen. Het behoeft geen verder betoog dat al deze
onderwerpen ook na dit onderzoek nog nadere studie behoeven.

Dat laatste geldt ook voor de meer fundamentele vraag wat de toekomst van
de milieuvergunning is bij het doorzetten van de trend tot zelfregulering door
bedrijven. Belangrijk lijkt me in dat verband dat omte beginnen nagedacht wordt
overhet inrichtingenbegripdatin onze Wet milieubeheerhetcentrale aangrijpings-
punt vormt voor de regulering van milieunadelige gevolgen, veroorzaakt door
bedrijven. Uit de casus in de hoofdstukken 4 en 5, waarin het koppelen van
milieuzorgsystemen aan de milieuvergunning centraal stond, is al duidelijk
geworden dat het begrip inrichting vaak niet goed aansluit bij in dat kader
gehanteerde onderscheidingen.

Zo hanteren internationale normen voor milieuzorgsystemen als EMAS en
ISO 14001 niet hetbegrip inrichting. Laatstgenoemde private norm. die wereldwijd
wordt toegepast, neemt nu al de organisatie van een onderneming als object van
regulering in plaats van de bedrijfslocatie. Te verwachten valt dat de EMAS-
verordening dit voorbeeld op korte termijn zal gaan volgen. Wanneer men bij de
vergunningverleningook in de toekomst rekening wenstte houden met milieuzorg-
systemen, zal naar mijn inzicht daarbij steeds vaker gaan wringen dat het object
van regulering in beide gevallen fundamenteel van elkaar verschilt.

Steeds vaker zien we bovendien dat zowel nationaal als internationaal
afspraken tussen bedrij ven onderling en bij voorbeeld met supra-nationale instanties,
zoals de Europese Commissie, worden gemaakt overemissiereducties. Dikwijls
wordt daarbij een branche als geheel aangesproken en vindt er niet of slechts

gedeeltelijk een doorvertaling plaats naar de bedrijfslocatie waar de vervuiling
ontstaat. Verder valt op dat er een tendens is tot verdergaande integratie van het
milieumanagementin ondernemingen. Te denken valt aan het onderbrengen van
arbo-. veiligheids-. milieuzorg- en productzorg in dEn systeem. In de praktijk blijkt
verderookdathet locatiegebonden karakter van hetinrichtingenbegripuitde Wm
begint te knellen op het moment dat vergunninghouders op Edn bedrijventerrein
intensief willen samenwerken ombijvoorbeeldhun energie-of grondstoffengebruik

und Oko-Audit. in: Ch.W. Backes (red.). Wet milieubeheer und Umweltgeset-bitch: K(,difikaticm
imweltrec·hilic·her Vor.\(·hriften in Deutsc·litand und den Niederlanden. Urecht 1999. p. 112
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terug te dringen. Hetzelfde geldt op het moment het bevoegde gezag ervoor wil
zorgen dat een bedrijf milieu-eisen stelt aan zijn toeleveranciers of afnemers in
de keten of als een ondernemer voorstelt bepaalde milieuproblemen opconcerniveau
aan te pakken, omdat hij zijn milieu-gulden dan efficienter uit kan geven. In die
context wordt regelmatig gepleit voor het ontwikkelen van 'stolpvergunningen'
waarmee een milieugebruiksruimte wordt vastgelegd, waarbinnen vervolgens
emissies kunnen worden uitgewisseld. 47

De behoefte in de praktijk om het inrichtingenbegrip, waar dat te zeer knelt,
los te laten betekent mijns inziens niet dat de milieuvergunning op zijn retour is.
Ik denk dat er ook in de toekomst behoefte zal blijven om locatiespecifieke
milieuomstandigheden, zoals bodemvervuiling, geluidhinder, geurhinder, stothinder
etc. door middel van vergunningachtige constructies te blijven regelen. Maar
daarnaast en in combinatie daarmee zou er meer ruimte moeten komen om
verschillende typen van juridische en buitenwettelijke instrumenten, zoals
contracten, convenanten, zorgsystemen, ontheffingen, subsidies en vormen van
mediation te koppelen. Hier ligt een groot terrein voorjuridisch en bestuurskundig
onderzoek braak om erachter te komen welke instrumentenmix, onder wat voor
omstandigheden de effectiviteit en doelmatigheid van de milieuzorg in bedrijven
kan verbeteren. Ik pleit daarbij voor het verder ontwikkelen van een strategie van
wettelijk geconditioneerde zelfregulering, waarbij de wetgever echter niet zelf
in detail probeert de noodzakelijke vernieuwing van het instrumentarium vorm
te geven, maar meer een netwerk biedt voor rechtsontwikkeling,48 waaraan ook
bedrijven, branche-organisatie, milieugroeperingen etc. deel kunnen nemen. Net

als Fuller denk ik dat dit aansluit bij de functie van het recht in het algemeen en
van wetgeving in hetbijzonder. In een recentebundel gericht opde herontdekking
van Fuller omschrijft Witteveen diens visie als volgt:

The purpose of law is to provide "baselines" for human interactions: the laws are
intended to create a framework for human freedom. not to regulate all aspects of
social li fe. The purposive enterprise of law is in the service of other purposeful
enterprises. it is not its stern master. In order for law to fulfill this function of
providing baselines for the purposive activities of social life, it is essential that
mutual expectations be stabilized, not only within society. but also between citizens
in their official capacities as legislators andcitizens in theircapacity as subjects.

,49

Met Witteveen ben ikhet ook eensdat hetconcept van wettelijkgeconditioneerde
zelfregulering nog nadere uitwerking behoeft, omdat het berust op een amalgaan

47 Zie daarover o.a. R. Uylenburg, De stolpvergunning, M en R 1999. p. 264-269.
48        Deze term ontleen ik aan E.M.H. Hirsch Ballin. Nerwerken van rerhtsontwikkeling, Utrecht 1999.

die hier overigens voor een deel iets anders mee bedoeld.
49    W.J. Witteveen and W. van der Burg (ed.) Redis((,vering Fuller: Essays on implicit law and

institutional design, Amsterdam 1999, p. 34.
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van juridische en andersoortige ordeningsmechanismen. In het derde hoofdstuk
van dit boek is reeds besproken dat Fuller ervan uitging dat legislation, contract,
managerial direction, adjudication, mediation etc. iedereen soort van kernbereik
bezitten dat hen (on)geschikt maakt voor bepaaide typen van problemen. Zo zou

wetgeving overhet algemeen nietde beste manierzijn omintieme intermenselijke
relaties te reguleren,50 is mediation doorgaans beter geschikt dan rechtspraak waar

het gaat om het beslechten van geschillen in situaties van grote afhankelijkheid,
waarbij partijen elkaar ook in de toekomst weer nodig zullen hebben en zijn
contracten, beter dan eenzijdige bestuursbesluiten, geschikt om in situaties van
relatieve gelijkwaardigheid te zorgen voor de uitwisseling van goederen en
diensten. 51

WaarFullerzich in zijn theorie van 'eunomics' en 'institutional design' ietwat
in vergist heeft, is denk ik het feit dat complexe maatschappelijke problemen zich
minder goed in een hokje laten stoppen dan hij wellicht dacht. De idee dat de
verschillende ordeningsmechanismen iederhun eigen internal morality' bezitten, 52

dat wil zeggen aparte waarborgen behoeven. is echter wel weer zeer bruikbaar.

Bij het gebruik van contracten is gelijkwaardigheid van partijen van essentieel

belang, terwijldat voorbestuursbesluiten nietof inelk geval veel minderhetgeval
is. Voor rechtspraak is onpartijdigheid en onafhankelijkheid onmisbaar, terwijl
het eerste weI, maar het tweede voor mediation minder relevant lijkt. Waar het
mij nu om gaat is dat als de wetgever op milieugebied ruimte wil bieden voor
zelfregulering, hij moet beseffen dat niet alleen instrumenten op een verstandige
wijze gekoppeld moeten worden.53 maarditzelfde geldt voorde waarborgen. Zoals
ik in hoofdstuk 6 heb laten zien is het een illusie dat rechtsstatelijke waarden als
rechtszekerheid, rechtsgelijkheiden democratische legitimatie in het milieurecht
slechts op tan manier gewaarborgd kunnen worden, namelijk door middel van
gedetailleerde wettelijke regelsdie hetbestuur. de rechterendeburgerinstrueren
wat er moet gebeuren. In de praktijk moet de wetgever soms met scherpe normen
werken ombepaalde minimumverplichtingen vast te leggen, terwijl hij op een ander
moment juist met open normen zal moeten volstaan. 54

50       Zie ook B van Klink en A. Mittmann, Lossen we het samen wei op'i. Rege/Maa, 1996. p.  1 -2. die
echter laten zien dat hier in sommige landen, zoals Duitsland. ook wei anders over wordt gedacht

51       Vgl. hetbeknopte. maarheldere overrichtdat Kenneth Winstongeeft in. L. Fuller, The principals
(}f Ac,<·ial order. Durham 1981. p 34

52      Fullerheeftdegedachte van de 'internal morality', zoals Witteveen o.a in zijnartikel. Zes redenen
om Fuller te herlezen. RMTh 1999. p. 323 terecht opmerkt. vooral uitgewerkt voor wetgeving als
ordeningsmechanisme, maarhij gingervan uit dat ditook geldt voordeoverigeordeningsvormen.

53 Uiteen interessantestudie van de OECD wordt nogeens bevestigd dat zelfreguleringsmechanismen
op het terrein van het milieubeleid het beste resultaat opleveren wanneer zij worden toegepast in
een mix metandere (juridische) instrumenten. Zie OECD. Voluniary approac·hex ft,renvir{mmental
po/ic·y: an asses,iment. Paris  1999. p.  11.

54       Ziedaarover ook W.J. Witteveen, Significant. symbolic and symphonic laws, in: H. van Schooten
Ced.). Semicitic·3 and Legislation, Liverpool 1999, p. 64.
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5 Verantwoord ondernemen

Deze laatste constatering brengt ons terug bij het in het eerste hoofdstuk van dit
boek aangehaalde onderscheid dat Fuller maakt tussen een 'morality of duty' en
een 'morality of aspiration.' Wettelijk geconditioneerde zelfregulering beweegt
zich namelijk tussen deze twee polen. Zo kan het feit dat bedrijven zichzelf
beperkingen willen opleggen het gevolg zijn van de wens om de overheid buiten
de deur te houden. In de tabaksindustie, de videobranche en de horeca lijkt de
belangrijkste reden voor branche-organisaties of individuele ondernemers om

gedragsregels op te stellen ophetgebied van bijvoorbeeld reclame, dikwijls daarin

gelegen dat men mdtr belemmerende wettelijke regels wil voorkomen. In een
dergelijke situatie zal het vaak juist van belang zijn dat de wetgever bepaalde
minimumverplichtingen in wetgeving vastlegt als een soort van 'stok achter de
deur', omdat de gedragscodes die partijen zelf opstellen nietechtop vrijwilligheid
berusten en er geen sterke prikkel is om ze na te leven. Bovendien kan het
noodzakelijk zijn om free-rider-gedrag tegen te gaan dat de wetgever afspraken
in een branche algemeen verbindend verklaart.

Zelfregulering kan zich daarentegen, aldus onder andere S lagter, ook spontaan
voordoen. In zijn ogen zal dat vooral geschieden indien de normering in het belang
is van de organisatie die ertoe besluit en juist niet in het belang van de wederpar-
tij(en).55 Hij associeert zelfregulering daarom vooral met monopolievorming,

hetgeen verklaart waarom hij vindt dat de overheid dit fenomeen met de nodige
argwaan moet bekijken. Van Schooten-van der Meer lijkt zelfs nog een stap verder
te willen gaan wanneer zij verdedigt dat zelfregulering vooral in werking treedt,
indien het door de wet beoogde gedrag in hoge mate afwijkt van bestaande
handelingsgewoonten.56 Wettelijk condities zijn dan juist van belang ommachtige

partijen in de markt aan bepaalde basisverplichtingen te houden en zo kartelvorming
tegen te gaan van belang.  Er is evenwel ook nog een meer positieve benadering

mogelijk. Zo definieert Schmidt-PreuB in een verhandeling voor de Vereniging
van Duitse staatsrechtgeleerden zelfregulering als:

(...) 'dieindividuelleoder kollektive Verfolgung von Privatinteressen in Wahrne-

mung grundrechtlicher Freiheiten zum legitimen Eigennutz.
·57

55       W.J. Slagter, Zelfreguleringals basis voorprivaatrechtelijk tuchtrecht, in: H.J. Snijderse.a. (red.)
De overheidsrechter gepasseerd. Amsterdam 1988, p 92-93.

56     1. Van Schooten-van der Meer, Regetvorming in de rechtsstaat. Enschede 1997, p. 186.
57         M. Schmidt-PreuB, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung

und staatlicher Steuerung, Veraffentlic·hungenderVereinigung der Deutschen Staarsrechtlehrer,
Berlin/New York 1997. p. 162-163.
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Deze visie op wettelijk geconditioneerde zelfregulering, die mij aanspreekt, gaat
uit van de gedachte dat er overlap kan zijn tussen wat de wetgever wil bereiken

en datgene wat bijvoorbeeld bedrijven nastreven. Daarvoor is vereist dat men de
eendimensionale werkelijkheid loslaat, waarin ondernemers slechts profiteurs zijn
diezich voorniets anders interesseren dan winstopde korte termijn. Uitgangspunt
is hierbij namelijk dat (rechts)personen ook een zeker verantwoordelijkheidsbesef
kan worden bijgebracht in de richting van bijvoorbeeld hun werknemers, aandeel-
houders, consumenten en de overheid. Het begrip verantwoordelijkheid is in deze
opvatting het smeermiddel tussen hetgeen minimaal van bedrijven mag worden

verlangd (de morality of duty) en de idealen en aspiraties (morality of aspiration)
die in wetgeving slechtsop een abstracte wijze in inspanningsverplichtingen kunnen
worden vastgelegd. Met Van Gunsteren stel ik vast dat stimuleren van verantwoor-

delijkheid juist daar nodig is waar we besturingsmacht ontberen, waar controle
en effectiviteitsberekeningen tekortschieten en waar onzekerheid overheerst. 58

Daarbij dienen we ons wei te realiseren dat verantwoordelijkheid van bedrijven

op milieugebied niet door middel van wetgeving af te dwingen valt. maar slechts
gestimuleerd kan worden door de transparantie van de milieubedrijfsvoering te
vergroten, milieuprestaties van bedrijven toetsbaar en vergelijkbaar te maken en

verantwoordingsmechanismen in het leven te roepen waardoorde eigen verantwoor-

delijkheid van bedrijven ook in de richting van derden kan worden geeffectueerd.
Lang niet altijd hoeft dat echter louter te geschieden door juridisch afdwingbare
plichten op te leggen aan bedrijven.

Ik denk dat we in de woorden van Elzinga bereid moeten zijn omde hierarchi-
sche kwaliteitsidee in het recht los te laten en hogerrecht niet langer automatisch

gelijktestellen met mooieren beter rechtenafdwingbare 'hard law' nietongezien
de  voorkeur te geven boven 'soft law'.59  In de praktijk  kan een gedragscode,
convenant of certificaat, mits gedragen en serieus genomen door de branche.

dwingender zijn dan de strengste wet. Ik geloof daarom ook niet in het adagium:
vertrouwen is goed, maar controle is beter. Eerder geldt dat beide onmisbaar zijn,
maar tegelijkertijd een hele verschillende functie hebben. De ambitie tot
voortdurende verbetering van milieuprestaties, waartoe met name de beginselen
van milieurecht incombinatie metartikel 21 vande Grondwetdwingen, laten zich
dikwijls niet in bevelen vangen. Wetgeving, bedoeld om duurzaam ondernemen
te bevorderen. verlangt ook aspiratieve, open normen die belangrijke waarden in
een bepaalde rechtsgemeenschap tot uitdrukking brengen en die in nauwe
samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers moeten worden60

58     H.R. van Gunsteren, Denken over politieke verantwoordelijkheid. Alphen a/d Rijn 1974, p. 18.
59     D.J. Elzinga, De Staat van het recht, Zwolle 1990. p. 46.

60 Gesproken wordt daarom ook welover'communicatieve wetgeving'. Zie overdit wetgevingsconcept
B. van Klink en W. Witteveen (red.), De overtulgende welgever. Deventer 2000.

366



Slot: verplichtingen en aspiraties

ingekleurd.61 Deze normen bezitten evengoed rechtskracht als gedetailleerde
wettelijke ge- en verboden. Ook hoeft het gebruik ervan niet te duiden op een
volstrekte onmacht van de wetgever of op het afschuiven van problemen naar de
rechter. Veeleer geven ze uitdrukking van een impliciete erkenning door de
wetgever dat milieurecht ook in interactie met de samenleving tot stand moet
komen.62 Dit alles laat onverletdat ook harde normen, die tot uitdrukking brengen
welk beschermingsniveau minimaal in acht moet worden genomen, op milieugebied
niet kunnen worden gemist. Ombedrijven opditterrein te laten uitblinken is echter
meernodigdan plichten en aspiraties. Dat nu, noemen weeigen verantwoordelijk-
heid. Het vormt de grondstof voor zelfregulering binnen kaders.

61        Zie B. van Klink, De H·etal., symbool, Deventer 1998, p.  109.
62 Idem vorige noot p. 120
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SUMMARY

Self-regulation, environmental management and large
companies: towards responsible care within the limits

of the rule of law

Since 1983, Article 21 of the the Dutch Constitution reads : 'The State isentrusted
with the care to keep the country habitable and to protect and improve the
environment.' Some people have claimed that this means the protection of
environmental values is an (almost) exclusive state responsibility that does not
allow fora policy ofderegulation, stimulating self-regulation by companies, non-
governmental organizations, and private citizens and looking for voluntary
approaches like the rewarding of good environmental management practices in
multinational corporations to reach environmental policy goals. The central question
of this book is whether this is true. In other words:

'Does Article 21 of the Dutch Constitution allow for a policy of regulatory restraint
to make room for self-regulation by ways of enhancing good environmental
management practices in private corporations and. if so. which legal rules and
principles govern this responsible care?'

This book starts off by explaining the choice for the, at first sight, somewhat
peculiar definition of the main problem. Because the words of the Constitution
focus on governmental action and are also meant to prevent the repeal of statutes

dealing with environmental protection, thus reducing the level of care, itmayseem
strange to choose Article 21 as the starting-point of a quest for the responsibility
of private companies to reduce ecological risks. Nevertheless, this search may
be not so strange as it looks. Already in preliminary debates about the Constitution
in Parliament. it was argued by the government that the introduction of Article
21 did not mean that others where relieved of theirduty toprotecttheenvironment.
Alsoone of the first slogans of a series of campaigns initiated by the Ministry for
Housing. Spatial Planning and the Environment to enhance the awareness of the
Dutch people about the fact that the environment is a common good that needs
to be protected well already stressed the importance of internalisation of
environmental values and non-governmental action. The message was plain and
simple: 'A better environment starts with you'.

Of course, this is by no means compelling evidence that our Constitution
allows governmental agencies and local authorities to have blind faith in the self-
regulatory capacities of private companies. Together with the strong goal-
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orientedness of Article 21, it does, however, indicate that our Constitution could
not have meant to create or maintain an attitude of 'every man for himself and
the government fortheenvironment.' Until recently, both the responsibilitiesand
the regulatory capacities of non-governmental organizations were nonetheless
almost completely ignored. There seemed to be some sort of silent understanding
among politicians, environmental policy-makers and scientists that the legislator
should make clear and enforceable laws that coerce companies to comply with
emission standards. Local authorities were supposed to apply statutes to the letter
and, i f necessary. translate them into detailed permits for individual sites. At the
same time, they were held responsible for ensuring compliance by means of
conducting inspections of rule conformity on a shop-floor level and imposing
administrative sanctions upon everyone who failed to abide by the rules.

Experience with the first generations of environmental laws has shown.
however. that this regulatory strategy of command-and-control has serious flaws
and disadvantages. We can not ignore. for example, that this approach requires
an almost unlimited amount of time. manpower. and money to draft. implement,
and enforce environmental laws, conditions that cannot be fulfilled in a limited
world. Besides, every rational central rule approach demands a great deal of
knowledge about eco-systems as well as about the best available techniques to
reduce numerous kinds of probable ecological risks. Furthermore, precise legal
commands very often stifle innovation as firms are forced to switch over to
expensiveequipment. regardless of the existence of other. sometimes more effective
and efficient. solutions at much lower costs. Also, legislators frequently fail to
understand that prescribing uniform reduction targets and technologies does not
get the very best out of companies that are better motivated and have far more
knowledge, creativity, experience, and financial means than others to search for
innovations in product-design and to invent greener production methods.

Besides all this, the variable pollution abatementcosts facing individual firms
are also closely related to such factors as the age and location of individual plants.
And above all, non-compliance with very precise environmental laws does not
always imply an explicit will to break the rules to gain economic benefit. It could
just well be the result of complexities and incoherence in the system of laws and

regulations. in institutional weaknesses within a firmoreven in unclearinformation
or authority structures. These flaws will not go away simply because a court has
orderedacompany to write a checktothe government ortopay forenvironmental
damage or for otherkindsof harmcaused to employees and citizens whose health
has suffered as a result of a tragic accident.

In many cases. it is more important to look for the underlying reasons why
companies do not obey environmental regulations. An interesting theory in
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contemporaryjurisprudence can perhaps help us to find answers to this fundamental

question. Scholars such as Luhmann and Teubnerhave tried tointroduce the theory
of the existence of so called 'autopoietic systems', developed by Maturana and
Varela in the fieldofbiology, in the world of sociology and law. One of the central
assumptions they came up with was that perhaps the main reason why legislation
is usually incapable of bringing about systematic changes in the daily routines
of business organizations is the fact thatthere are deficiencies in the communication
between different kinds of'social subsystems' in oursociety. According to Teubner,
legal rules made by the central or local government can hardly be seen as an
instrument to influence the behaviorofcorporations because they speak a different
language and look at the outside world from an internal perspective. In this view,
threatening with sanctions, introducing strict liability rules orsetting high standards
for environmental protection can in this view only produce 'noise' in the ears of
a corporation that is first of all an economic subsystem. Proponents of the 'social
autopoiesis theory' think, however, that legislation cannot have direct effects on
the behavior or the internal decision-making process of a private enterprise. The
way companies translate signals from the outside-world into a sort of internal
business code and then express the output in their attitude toward environmental
issues has so far remained a kind of 'black box'. Moreover, existing empirical
research seems to support the idea that, especially in large andcomplex industrial
organizations, external influences on internal decisions relevant for the solving
of environmental problems are quite small.

However, Snellen has argued thatthe autopoiesis of social organizations like
courts, churches, and corporations is more volatile and volitional than that of
systems of meaning like the law, a religion, or the economy. In his eyes, the
resulting pace of change in intra-organizational self-referential patterns makes
it worthwhile to focus on the elements of meaning which constitute the identity
of organizations at a particular moment. I agree with Snellen hat the true identity
of private corporations is in reality not so one-dimensional as some postmodern
'autopoets' apparently tend to believe. I am convinced that organizations, even
though they are primarily concerned with staying in business, looking for
competitive advantages, and making profits, are not only driven by economic
considerations. Without wanting to deny how important these forces are, there
is more to business than that. Many large corporations posses at least some sort
of legal or ethical conscience that prevents them from sliding off into criminal
behavior. Probably all of themtry to reduce avoidable future risks and show some
kind of pride in the image they have with their customers, the product they make,
or the services they deliver. Last but certainly not least, business organizations
as well as governmental agencies are capable of learning from previous mistakes
through trial and error.
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There are, of course, different ways of stimulating learning processes in large
corporations. Legal theory as well as empirical studies indicate that it is wise to
try to get companies to sit around the table with public authorities and private
citizens atan early stage in the process of strategic decision-making. If legislative
incentives are given at the wrong time, for example when large investments in
product design have already taken place, or when these signals are not aimed at
the nght person or the appropriate level of management, attempts to modify a
company's behavior are sure to fail.

Influenced by Luhmann's and Teubner's theory of law and autopoiesis,
government officials and experts in the field of legislative studies have started
todevelopa legislative strategy of'legallyconditioned self-regulation'. Thebasic
idea behind this strategy is that, in certain cases, the legislator must first of all
provide a framework of mainly procedural laws and further state the policy
objectives that are to be reached, and maybe also formulate some input or output

parameters to limit the scope of the remaining regulatory discretion. Plenty of room
should be left for internal rule-making by private companies or branch

organizations, preferably in consultation with public interest groups. Legislation
is in this model mainly used to ensure transparency and to protect third parties,

to guarantee a certain amount of commitment to make negotiated agreements legally
binding and if necessary discourage free rider behavior. Internal rules that color
the regulatory discretion can take different forms: covenants, business codes of
conduct, eco-labels, audit- and certification schemes, etc.

Most surprising for me was that. instead of worrying about the conditions
under which this legislative strategy might be effective, discussions in the literature
on environmental law almost entirely focused on the legal status of the 'internal
rules'. Questions that were asked included: must these rules be considered as public
or private law, as hard law or soft law or as just moral codes and therefore not
as law at all? Until recently, onlya few jurists seemed tocare tofind out why self-
regulation had become so popular and under what conditions it could perhaps
strengthen the role of laws and help to solve complex ecological problems. This
raised the question of why we are so preoccupied with procedural aspects of
environmental law even though Article 21 of our Constitution is first of all
concerned with substantive elements like preserving and improving the
environment.

It seems fair to say that, because of the strong focus on legally binding and state-
made rules in legal practice and modern jurisprudence, we are inclined both to
overestimate the importance of'official' legal rules and to underestimate the power
of other kinds of 'unofficial' social order. In legal education, customary law and
informal mechanisms for resolving conflicts like negotiation and mediation did
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not receive a great deal of attention, at least, until recently. The reason for this
has to do with the way the vast majority of Dutch legal scholars understand the
law. It is my firm belief that their view is at least somewhat one-sided and very
often shows a prejudice against what is commonly seen as 'lower forms of Law'.
People like Hart and Kelsen haveprobablyconvinced manycontemporary jurists
of the fact that only small communities, closely knit by ties of kinship, common
sentiment, and belief could live successfully under a regime of customary law or
unofficial rules. However, according to Hart, most countries in Western society
have in the meantime made  'a step from the pre-legal into the legal world'. By
introducing a division of primary rules of conduct and secondary rules dealing
with theconferring of powers bythe officialsofalegal system (judges, legislators,
and lawyers), we are supposed to have left the dark ages of legal uncertainty behind
us. In this view, the law as is very much a closed system in which the officials
are the only ones to decide whether a rule is legally valid.

Without denying the importance of a solid legal system for modern day
societies, I would like to argue that there is also another side to this story. First
of all, the emphasis on 'state laws' and, more in general, 'official rules' to solve
the problems of our welfare state have strengthened the feeling that man may be
educated and his social progress assured by legislation alone. Secondly, the faith
in legislative means supports the idea that the government always knows what
is best for us. which can easily stifle civic responsibility and lead to indifference.
Moreover, if we look at the work of famous contemporaries of Kelsen and Hart,
respectively, such as Ehrlich and Fuller, we can see that they have practically
chosen forthe opposite side by stressing the value of unofficial rules, emphasizing
the importance of horizontal elements in the rule of law and showing the
significance of a reciprocity of expectations in legal relationships. Instead of
alienating the law from ordinary people, they suggest to give it back to them and,
as Ehrlich called it, to 'try to bring the law to life'. Following in the footsteps of
Ehrlich an Fuller, I would like to argue that a sharpdivision between law and moral
codes is often impossible and undesirable. This is mainly caused by the fact that
law is a purposive enterprise. And it goes without saying that the same holds for
environmental law.

This strong conviction also inspired Fuller's argument that no single form
of social ordering has a first claim to being workable and just, but that there are
a number of distinct forms, each with its own advantages and drawbacks. What
is needed most, according to him, is a theory that can answer the question under
what circumstances we should choose different kinds of legal arrangements to
helpsolve various types of social problems that require modifications in people's
attitude. One of the fundamental principles we have to bear in mind, however,
when it comes to modifying human behavior, is that the law is better in negative
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control than in encouraging positive action. It is therefore useful to remember
Fuller's distinction between a 'morality of duty' and a 'morality of aspiration'.
He argues that where the morality of duty starts at the bottomof human achievement
and asks for basic rules without which an ordered and civilized society cannot
exist, the morality of aspiration demands laws that try to tempt people to look for
opportunities and to fully develop their personal abilities and talents. While the
first type of norms have to give precise instructions that have to be obeyed to the
letter. excellence can usually only be realized by using open-ended rules and

principles allowing people to seek forthe best possiblejustifications of their actions.

I have applied these ideas in a case study. Chapters 4 and 5 show how two different
systems of ordering (informal versus official, private versus public, and dynamic
versus stable) to reduce environmental risks in large companies can be matched.
At the sametime, Icreatedadifferentiation between ' front runners', 'easy riders',
and possible 'free riders'. Front runners with a certified environmental management
system, an approved corporate environmental plan, an annual environmental report
open to the public. and a clean compliance record should be able to get a
'framework license' that leaves them maximum freedom with regard to:

a)      the choice of means toprevent the adverse environmental effects (substantive

flexibility):
b)  the execution of changes in the establishment without the need for

many/elaborate procedures (procedural flexibility).
c)     the prioritization of the targets to be achieved temporal flexibility).

Forcompaniesthis formof licensing probably fits better with theiroperations and
investment policy. This is related to the freedom of choice which a framework
license provides and the sort of standard and regulation techniques used in shaping
individual permits. Firstly, obligations in a such a license should be expressed as
results. input or output parameters, preferably taken from the corporate
environmental plansand programs. A secondgeneral rule is thatthe license should
include a minimum of detail. This is to prevent that small changes in working
procedures or production methods that have no significant negative effect on the
level of protection according to the 'alara-principle' should lead to bureaucratic
procedures and a need to constantly change the existing permit. Thirdly, it is
important that the license stimulates companies todoresearch and tocontinuously
improve their environmental performance. to experiment with promising new
technologies, and to provoke 'green competition' among corporations working
in the same branch. Close evaluation of corporate environmental plans. audit
outcomes, and annual environmental reports can form a strong basis for this
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approach as long as it remains clear that companies also have something to gain
from the special efforts they make. Besides flexibility, a better public image and
lower costs a framework license can also symbolize a more mature relationship
forcompanies with local authorities andcompliance officers. As empirical studies
prove, a better understanding between privatecorporations and public authonties
would be a great improvement of the present situation because daily practice shows
that front runners are still very often treated harshly and unfairly and even get
patronized, while irresponsible easy ridingcompetitors get off quite easily if they
break the law and can count on much more support of local authorities when it
comes to getting a (new) license.

My idea would be to reverse this situation without closing our eyes for the
possible dangers inherent in a policy of self-regulation. That is why a framework
license should only be given to a selective groupof front runners who are prepared
to strive for excellence where it comes to pollution prevention, and who have
proven to be trustworthy. Even then, their licenses should be able to safeguard
maximum transparency by ways of setting basic standards for monitoring, record-
keeping, and environmental reporting. In addition I think it is wise to impose a
general obligation totake responsiblecare toprevent misuseof the freedomgiven
by a framework license. Next to the other obligations in a more flexible permit,
it can function as a sort of safety net that allows compliance officers to take action
in case of flagrant misconduct. The same authorities, on the other hand, could try
to be more efficient in monitoring compliance. Sharp rules and criteria are to be
developed to make it possible that easy riders and free-riders are confronted with
less freedom of choice and more frequent inspections. Front runners are to get
at least some credit if little things go wrong because of the fact they are
experimenting with new pollution prevention technologies or, for instance,
innovative energy-saving methods, or attempts to use fewer raw materials.

What does this say about the central question of this thesis? Is a legislative policy
of legally conditioned self-regulation in the field of environmental law an
infringement of Article 21 of the Dutch Constitution? Ithink not. Notwithstanding
the fact that Article 21 is formulated as a duty for the state, and, due to its
vagueness, is often considered to have less practical meaning than most otherrights-
oriented fundamental constitutional norms, two different preconditions that provide
guidelines for self-regulation as well as governmental regulation can be derived
fromit. Tothe 'downside' Article 21 implies, in my view, theexistence of a 'stand
still principle'. This means that changing or abolishing laws may normally not
lead to a reduction of the current level of environmental protection. Except for
incidents beyond state control like catastrophes or other kinds of force majeure,
a strategy of deregulation, privatizing public duties or (partial) substitution of
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traditional legal instruments like environmental permits by self-regulatory
mechanismsuch as certified management systems orcovenants couldneverallow
fora weakening of emission standards ora softening of other substantive and legally
binding reduction targets. In the opposite direction and there fore to the 'upside',
Article 21 calls for a constant improvement of environmental care ultimately
directed towards sustainable development. Together, these requirements suppose
that if it becomes perfectly clear that others than public authorities are better
equipped, alone, or in cooperation with the central of local government to
accomplishthegoals of Article 21 the state shouldat least permitand, ifnecessary.

support legally conditioned self-regulation.
Of course, this may never mean that the rule of law is set aside or twisted

forreasons ofamoreeffectiveenvironmental policy. Frequently objections tothis
line of argument are, for instance. the fear for legal uncertainty because of the
fragmented and flexible character of self-regulatory arrangements, and the non-
binding nature (compared to state legislation) of all sorts of private agreements,
and the lack of transparency and legitimacy caused. for instance, by the fact that
there is no obligation to publish internal rules. Furthermore, objections are often
raised to the fact that third parties like environmental organizations are sometimes
not involved in the process of negotiated rule-making between public authorities
and business-organizations. It cannot be denied that these dangers exist. At the
same time. it should be born in mind that a surplus of statutory rules that are too
detailed, are changed too often, cannot be enforced properly. and confront many

companies with obscure and contradictory requirements toprevent pollution may
also raise serious as regards legality, transparency, and legitimacy.

More importantly, if we look at legislation, like Fuller, as a way to 'provide
baselines for self-directed action by citizens', we should be a able to create a

legislative framework for sel f-regulation that ensures a generally accepted minimum
standard of environmental protection and simultaneously safeguard compliance
with certain substantive and procedural principles of (environmental) law. We
can think. for instance, of legislative incentives that prevent 'deals' being struck
between large companies and local authorities behind closed doors, develop
minimum cnteria for inspection and control of installations with and without a
certified environmental management system, and oblige corporations or branch

organization to create some kind of alternative dispute resolution to make it possible
forcitizens, employees, or non-governmental organizations to review internal rules
and protest ifthese have negati ve side-effects. Moreover, fundamentel norms such
as alara, stand still, and the precautionary principle in combination with Article
21 of the Dutch Constitution, could perhaps give directions and avoid misuse of

self'-regulatory arrangements.
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